
ј' 





11 1975 
NOVEMBER 

HiD 
IRODALMI, 
MÍJVÉSZETI 
ÉS 
TARSADALOMTUDOMANYI 
FOLYOIRAT 
ALAPITASI ÉV: 1934. 
XXXIX. ÉVFOLYAM 

SZERKESZTD TANACS: 

Dr. Pap József, elnök 
Acs Károly, mb. fő- és felelős szerkesztő  
Andruskó Károly 
Dr. Bányai János 
Blahó József 
Bordás Győző  
Dr. Bori Imre 
Dr. Burány Béla 
Burány Nándor 
Deák Ferenc 
Gál László 

Lackó Antal 
Németh István 
Pándi Oszkár 
Petkovics Kálmán 
Sinkovits Péter 
Srőder János 
Szabó Ida 
Dr. Szekeres László 
Dr. Szeli István 
Vicsek Károly 

Műszaki szerkeszt ő : 
Kapitány László 





TARTALOMMUTAT6  

1119 JOVAN POPOVIČ  VERSDI  

1125 DEBRECZENI JбZSEF VERSEI  

1133 
 JUDITA ŠALGO 

GYAKORLATOK  

1149 
 FLORICA STEFAN 

KÉT VERS AZ IDEGENHEZ  

1152 
 

KOLIGER KAROLY 
VALTOZI ÉVSZAKOK  

1155 ѕZССѕ  IMRE  
MADARLATTA  

1159 BALINT BÉLA VERSEI  

1167 HOLTI MÁRIA 
RÉSZÉRđL A FAKLYASMENET  

1177 
 PUSZTAI JÁNOS 

A SEREG  

1183 
 PINTRR LAJOS 

PURGATORIUM VII.  

1195 VARGA ZOLTÁN  

A KYSÉRTđ  

1215 
 BORI IMRE 

A MAGYAR „FIN DE SIÉCLE"  
ÍRÓJA - JбKAI MOR (I.) 

1244 
 HERZUM PRTER 

A DRAMATURGIA TANÚSÁGTÉTELE  
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NEMZETIS ÉG  
FILMMŰVÉSZETÉNEK rJTJAR0L  
ÉS A VAJDASAGI KÖZÖSSÉG  
VONZASI KCSRÉRŐL  

1261 HlDI SÁNDOR 
A HALÁLFÉLELEM KOMPENZACIOJA  
ÉS A HALHATATLANSAG  

MŰMELLÉKLET: LADIK KATALIN:  
FALFELÜLET INTERVENCIб  NÉLKŰL  





tisztelgés az írónak 





jovan popovié (1905-1952)  

ŐSZI SEJTÉSEK A DUNAN 

Az őszi nap rózsái hullanak, gyúlnak a háztet ők, 
kápráztatóvá izzik a falak fehérsége. 
Üröm- és szélfűillat terjeng, a szerémségi róna 
tarka szőnyeg gyanánt bomlik ki a végtelenségbe. 

Apró ember-alakok sürögnek; törik a földet, 
ekésfogatok léptetnek lassan a látóhatár széléig s vissza. 
Arva kiskutya nyüszít a d űlő  végében, nincs kivel játsszon. 
Kifosztott tarlók nyúlnak a vonat után. Kopár kulissza. 

Faluk és szállások, és egy-egy őrházapálya mentén, 
ablakba kitett dunnák, arcok, virágok, 
és kinyújtott kezek, ismeretlen fájdalmak, — várások, vágyódások.._. 
6, ezek a kis megállók, ezek az örökké várók! 

Itt le kellene szállni. Odalépni valakihez, kezet adni. 
Emberi szót mondani s hallgatni. Emberi szót. 
És sírni. És vigasztalni. Megérteni. Köztük maradni. 
Végzettől megborzongni. — De már robogok, a sín zokog. 

Távolak hívnak, csábító, szabad tereket tarnak, 
s itt hervadt napraforgó int, a nap légvárat épít, 
s tárt ablakokkal lélegzenek a házak, lihegnek, vágynak, várnak, 
s a leszüretelt szőlődombokat sóhajtó szelek lépik. 

Milyen szomorú és szép így állnia vonat ablakában, 
arcomon a nap csókjával, őszi tájak leheletével, 
milyen vidám és szeg így érezni az emberek közelségét, 
fej emtу.n tettek csíráival, gondolat arany permetével. 
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Különös ez a csönd. Fölemel. Félelmet ébreszt.  

Hosszan, elnyújtva reszket benne a mozdony éles füttye.  

Лetre kel sok régi vágy, múlt és jöv ő  hívása,  
s az emberek mind, kiket magunkban hordunk s nem jutnak eszünkbe.  

Ni, egy lánya kertben. 0, ha épp terád várna! 
Ha izmos, karcsú derekát átkarolnád! 
Ha rád ismerne! Ha megremegne némán fodros válla! 
Ha nyakad köré fonná napbarnította karját! 

s galambok a tet őn. Milyen furcsán szelíd galambok, 
a rejtett repül őterek karvalyai közt gyanútlan szállók. 
Háta halál fémmadarait rejt ő  kalitkák tövében 
még mindig galambot etetnek Branko versébe ill ő  leányzók? 

Keskeny kék szalag tekereg a távol hegyek közt. 
Rőt füzek rohannak a sík, p őre végtelenbe. 
A napsütötte réten lusta, boldog gulyák delelnek. 
S egyszerre szélesen, hatalmasan föltárul az óriás teste. 

Duna! Olykor csakugyan kék vagy! 
Oly tiszta, mély kék, hogy szemem +el őtt már-már szivárványt játszat. 
Milyen szép hátadon az uszály, mely lassan lefelé tart. 
Milyen világos, napos, kék fölötted ez a látnoki bánat. 

És azoka tehenek, mélyen az öledbe bújva, 
hogy jutottak oda arra a keskeny földnyelvre? 
Mint holmi furcsa vízi állatok lebegnek álmatag, 
s figyelik, mit suttogsz nekik halk, lágy csobogással egyre. 

A libák, kacsák, fehér foltjai 
úgy siklanak kék selymeden, mint eleven virágok. 
S a felhők, a fák, a házak, az ég kékje, 
visszaverődve benned, tükrözi a vágyott, megálmodott világot. 

Hej, Duna, vén golyhó, gáttör ő , óriás duhaj, 
elrablója mindennek, mit ember keze teremtett! 
Lám, mily békés tudsz lenni, milyen mély, milyen gyöngéd, 
mennyi tisztaság, mennyi fény ezüstlik benned! 

Mérges vontatóhajók borzolják sima tükröd, 
mögöttük hosszú sorban engedelmes uszályok. 
Te mindent tudsz, Duna, tudod, mit s hova visznek, 
s hogy mi vár rájuk, a titkot magadba zárod. 

Hány és hány nép evezett le szeszélyes hullámaid közt. 
Hány összetört sorsot ringatnak mélyeid. 
Tán a jövőt is tudod, te vén örökifjú, 
s őszi derűbe rejted iszonyú vészjeleit?  

Hol jártál, mit hallottál, nemzetek országútja, 
mit ivott föl magába vized ártatlan kékje? 
Dühös titán, szelíd, szenderg ő  óriás, 
rejtélyes hallgató, valóban mindent értsz-e? 
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Ahogy ülök a dombon, itt, s alattam tekereg csillogó tested, 
valami furcsa szorongás fog el ebben a nagy-nagy békességben. 
Csönd, álmodó kékség vesz körül mindenfel ő l, 
de közben vihar készül, minden ízemmel érzem. 

És a csönded százszorosan visszhangozza a távoli dörgést, 
s attól még jajgatóbban visszhangos ez a csönd. 
Némán faggatom az áttetsz ő, de ismeretlen messzeséget, 
ahogy ülök itt, s a tükröd nézem idefönt. 

A nap lassan nyugatna tér s a karlóoai hegyekbe hanyatlik. 
A fák, a házak, a tornyok mind vörös lángban égnek. 
Véres mosta vized, jó Duna, véres ám, 
csöndes vizeden néma, iszonyú sejtések. 

s a szőlőhegyek lassan szürkületbe vesznek, 
suttogás kél a félhomályban: a holt Branko verse szól. 
A házak szögletében setteng ő  árnyak várnak, 
s egy halk furulya zokog föl valahol. 

Hej, Duna, hej, Duna, 
utad merre visz? 
Hej, Duna, hej, Duna, 
mit visz az a víz? 

Már sötétben hömpölyögsz hűvös hullámaiddal, 
szüntelen, ellenállhatatlan, mig eléred a Fekete-tengert. 
Mondd, ó mondd, hogy váljanak a kis er ők győzhetetlenné, 
mondd, meddig evezzünk, hol találjuk a vágyott, nagy reggelt? 

Duna, Duna! Világosítsd meg útjainkat. 
Duna, merre induljon ki-ki a maga igaz útjára? 
De a Duna csak folyik, hallgat, hullámot csobogtat. 
Figyelem, s arra gondolok: mily szörny ű  nagy a szabadság ára. 

(1940) 

VERS A KIKOVÁCSOLT BOLDOGSAGROL 
(Részletek) 

1. 

Életem deli elmúlt, míg a cél felé jöttem. 
S ha rámalkonyul is, az út ragyog mögöttem. 
Véresen, teli szívvel törtem ösvényt el őre, 
bőven szórtam a magot a bevetetlen földbe, 
sok titkot bújtam, 
sok széphez nyúltam, 
jövőnkről felhajtottam a takaró borút —
hosszú volt és nehéz volt 
és gazdag volt az út. 

Reménytelenség-foknál terhemt ől roskadoztam, 
fejtettem id ők talányát, gonosz manókkal hadakoztam, 
voltam összevert, kínzott, voltam leköpdösött, 
és felmagasztaltattam elvtársaim között, 

1121 



volt részem szenvedésb ől, volt részem szenvedélyb ől, 
tudok a büszkeségről s alkotás fájó örömér ől, 
és hosszan integettem viharban, sziklaszálon, 
és tettel tettem valóvá álmodott tudatos álmom, 
az életet szerettem, s a harcot is vele. 
De boldog voltam-e? 
boldog, akár a kasban a jóllakott herék, 
mint csiga és a háza, mint bagoly és az odva, 
mint pók, amely fonalát önnönmagából fonja, 
mint pók, amely hálóval keríti szögletét. 

Sem a legföldibb öröm legtisztább gyönyörében, 
sem mikor szenvedélyek nemes lángjában égtem, 
sem a szépségek karján, sem a jó szerelemben, 
sem a ritka-ritka vihar utáni csendben, 
nem tartottam vissza a boldogság szökését, 
ps nem vettem magamra fátyol-öltözékét. 
Nem azért, mert a világtól bújni akartam, 
s nem azért, mert féltem, hogy elbotlom magamban, 
s mert értékét nem tudtam asszonynak és barátnak, 
vagy mert magához kötött a cicomázott Bánat, 
vagy mert dugni akarnám az ellopott szerencsét, 
vagy titkos iszákosként titkon inni szeretnék, — 
nem, — azért, épp azért, mert tudtam, mi a boldogság, 
s hogy minden szál virágát ezer rútságok rontják. 
Önző  örömért nem tudtam közéjük állni, 
mert az öröm: örömtelennek örömet kalapálni. 
Magamnak is kellett belőle. S volt benne részem, 
amikor társaimmal állottam érte résen, 
mikor az életért s jöv őért harcoltam a sötéttel, 
amikor lélekben s vérben összeforrtam a néppel. 

2. 

Faustként sohasem szóltam a perchez: „Ne repülj még, 
szép vagy, maradj, hadd élvezzelek fenékig!" 
Nem voltam mágus, nem szerz ődtem a rosszal, 
de Faustként kerestem az igét, ami tett, 
s a tettet — álmom valóra vált igéit, 
s lenni akartam az akarásnal fürgébb, 
vártam a hajnalt, amelyben megfürödhetek 
varázskútnál, tiszta ruhában, 
s megfogan bennem a leglángosabb dal — 
tudtam, az igazi bűbáj : a harc és a h űség, 
s nemcsak a perc múlását vágytam, 
a század tengelyébe kapaszkodtam bele, 
hogy az idő  tudatos világnak 
új medrében folyjon elfele, 
s arcunk szerint mintázzuk meg hazánkat. 

4. 

Idillt nem furulyázok, s dobot nem döngetek, 
s nem mondom: való az álom, s: életünk gyönyör űség. 
O nem, a b őség szarujából még senki sem vehet. 
Nem ülhetünk mánk töviben, keresni kicsi hűsét. 

1122 



Ment vagyok áltatástól és frázisokban fösvény. 
Sok megpróbáltatás vár, sok harcnak sok bogáncsa. 
De az irányunk biztos, s el őre visz az ösvény, 
s a magunk sorsának vagyunk er ős kezű  kovácsa. 

Vészmadár kuvikoljon, ugassanak ebek, 
magyarázkodjanak, kik megszöktek acsatából — 
ó, népem, ne hagyd senkinek fertőzni vizedet, 
ó, hazám, szabad hazám — boldog az, aki bátor. 

Paradicsoma földünk? Nem. Túl nagyok a gondok. 
Véres tajték lep el a sok erőlködéstő l. 
S gonosz szomszédok körben, vetéseinkre rontók. 
De a haza velünk változik, duzzad és n ő l. 

0, hazám, drága hazám, amelyért annyit t űrtem, 
ahogy mi szeretünk, tud-e szeretni bárki? 
đrülök, hogy vetettünk, bár kasza mell ől kidűltem, 
örülök, s bár sok minden fájna, nem tudok fájni. 

A kínokról nem szólok, melyek testembe tépnek. 
đnző  vágyakért szégyen vélt gyászba burkolózni. 
l;s sohasem adok szót lelki lépfenéknek. 
Gazember, aki vinnyog s magáért könnyet int ki. 

Fáj az arc nekem, mely befagy mosolytalan, 
az emberülésünkben fáj az embertelenség, 
fája pazarlás, amikor szűkös, ami van, 
fáj, ha egy-egy hiba elkapja azt is, ki nem vét. 

s fáj, ha sír a gyermek, míg anyját a gyárból várja, 
és fáj az üres ház, és fáj, ha nincs hova térni. 
Meséből sem tűnnek a vámpírok egy csapásra, 
mégis fáj, ha az Új csíráját durva fagy éri. 

Még soka szorgos dőre s az ügyes törtet ő , 
még nem derűs az agg, nem gondtalana gyermek, 
még hörcsög és pocok eszi, mi ehet ő , 
még hamis útitárs űzhet gonosz üzelmet. 

0, csattog a szárny, de húz az elmaradottság! 
Felszállni, fel! Erős lenni, nagy és hibátlan! 
Hadd tudják, akik jönnek: harcukat megharcolták 
az elődök: sok akarat tudatos akarat-árban. 

Tudom és fájom az elhullatott áldozatokat. 
Tudom, mi lesz, és fáj, mert csak az szabad, aki ért. 
Osztom magam, s szobor nem óv. De gyümölcsöz a mag. 
0, boldogság: dühtől és fájdalomtól nem téveszteni célt! 

6.  

Mert minden percünk gyümölccsel gazdagon áldott, 
mert minden percünk eléri a múlhatatlanságot, 
elvtársak, boldog vagyok! 
Mert biztos holnapba lépünk tudatos lépteinkkel, 
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mert éveket szül nékünk minden rajongó reggel,  
mert éveink vetése századokba kalászoz,  
mert esđben és hóban hűek vagyunk a lázhoz,  
elvtársak, boldog vagyok!  
Mert nem dézsmáltam örömét, míg népem gondok rágják,  
mert én a népnekadtam a szívem dobogását,  
elvtársak, boldog vagyoik!  
Mert a nép ereje tölt, míg dolgozom s virrasztok,  
mert álomban a népem vágyán nyitom az ajtót,  
mert Tito kormányozza hajónk a ment ő  kikötőbe,  
mert két csodálatos karunka napnak emel ője,  
mert más nálunk a kacaj, a sírás és a csók,  
mert gyermekeink megérik, mit álmodtunk, a jót,  
elvtársak, boldog vagyok!  
És mert a népnek a boldogságról énekelhetek,  
hogy legyen rohama hősibb, erősebb, győztesebb,  
mert taníthatom a népet hatalma tudatára,  
mert nagy a nép, és alkot, s énekesét várja,  
mert van értelme minden fáradt napnak, álmatlan éjnek,  
mert minél több a veszély, a tett annál merészebb,  
elvtársak, boldog vagyok!  
Mert minden ostromot oly biztosan kiállunk,  
mert nehézséget gy őzünk és fájdalmat túlfájunk,  
mert századot boltozunk és az álmokig érünk,  
mert magunknak s az emberiségnek új-új utakat mérünk,  
kínok közt, meggyötörve, míg a halál kuncog fölöttem —  

boldog vagyok, elvtársak, mérhetetlen!  

(1951)  
Аcs Кároly fordításai  
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debreczeni József (1905) 

BABONA 

Soványa nyáj, pásztortól hallom 
Nem bírja már az őszt e vér 
A pásztor mond, ki közte él 
A nyáj azért oly ösztövér. 

Gyengül a szem, a csillagász 
Ki ül s leseng toronyszobán 
Azt mondta és a légkajás, 
Hagy tömlőnkből már illa gáz. 

Hagy itta vég, a vég, a jós 
Igy mondja, vérz ő  hírhozót 
Kapunk az égből mihamar 
S város helyén majd nő  bozót. 

Volt egy barátom is, vegyész, 
Ki mondta: furcsa nyelv ű  láng 
Szikráz olykora göreben, 
Valami készül, meglásd, öregem. 

S a víz is vérét mind kiadta 
S hegyen ,a hó, minthogyha gézből 
Egy fájó főre lenne unt kötés .. . 

Nincsen tovább e vers. Ne haragudjanak miatta 
S ne hdggyenek szót sem az egészből. 

(Kéve-+antológia, 1928) 
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DORGÁLÓ  

Ne szólj, ne szamolj, ne vívj, ne táncolj,  
Ne jajveszékelj, ne viháncolj,  
Ne nézzél nőne, ne nézz el őre;  
Légy tenmagadnak börtön őre.  
Légy porkolábja tennenmagadnak,  
Gondolj másra, ha torkon ragadnak.  
Istenen hágj át, földnek fordítsd a fáklyát;  
Tudod, a lét itt kis tét s mi menni készül, eljön ismét.  
Légy mint a vak olyan. Vagy minta pogány  
Oly érzéketlen .a haldoklók jogán.  
Magad figyeld csak. Terőered halk rejtjelet,  
A  képet kémleld, mely tükrön t űn eléd;  
Az eget fürkészd, hol ezüst sírt hold ás  
Magadba merítsd a mélységmér őt, vesd ki a semmit sem ér őt;  
Magadba meríts, ott a megoldás.  

A szemed nézzed, ásd fel homlokod kérlek,  
Tárd fel a tárnát, rabold meg álmát  
A bajkeverő , zabolátlan vérnek.  
Ne forrj, ne hűlj, ne védd magad,  
Hullj, minta légy, ha pókhálón akad.  
Te bánya s b "anyalámpa egyszerre  
Nézd a lombikot. Benn lelked vegyszere  
Szikrába pattan, zeng és sistereg,  
Kísérleteznek kaján istenek:  
Fenn fojt a kén, szivárványt szór alant  
Figyeld csak: arcot vés magának,  
Figyeld az alaktalant!  

(1944)  

LEVÉL EGY TÁVOLI KÖLTOTARSHOZ  

Еrtelek, testvéт ! A toll bogáról émely ónja cseppen,  
fgy legyen hát! Szemétre vesd a nádat! 
A szajkóhad cserregjen tavabb esetlen, 
Te vond csak felvonóhidad, nyeljed csak néma vádad. 
Közöd ne légyen vélük! Taktusra lelkendeznek ők s ukázra 
Lélekből-lelkezettet nem adhatnak hát ezért sem, 
Dagály s dogmak körén, helyben bokázva 
Egy nótát fújnak egyre, rajta hogy bálvány értsen. 
E vázemberek, sípládán lógó, fancsal törtet ők 
Tudnak kárálni kicsünylő  szólamok szemetjén, 
De torz dalukból bombaszt lehe b őg. 
Barbárak ők; szent televénybe szabadult vadak 
Cammogjanak, ha nem születtek kecsre 
Barmolnak ádázul a szép szón 
S fel nem fogják, frakkot miért horda fecske... 

Igazság, testvér! Allj meg te is, hol megáll az ép ész, 
Ki innen bányád vájatin keresnél, 
Nem, százszor nem! Nem vagy plakát, se géprész, 
Költő  vagy, több se kevesebb, testvér! 
Ennen bányádban csillog az ékk ő . Buddhák ölében 
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Szikkadt meder bitang kavicsa kall csa к .  
A szén is benned, a kénes ő , a horgany,  
Minden mi előre mozdít, szürkévé aszol a porban  
És gúzsos kézben fáklyád hogyan is tartsad?  

Ne essék tévedés! Akarnád te is, ahogy írva van:  
Vesszen a forma, ha önös, ha közhelyen rikító, rongy zománc,  
Vesszek szeméten, ha nem mozdít hegyet szavam,  
Ha nem hintál tonnás harangot rím és asszonánc;  
Csak úgy legyek, ha szómnak szíve van!  
Igaz nagyon. Legyünk ébreszt ők, szemfüles várták,  
De ők az őrhelyet, égberöpít ő , szent zugot  
Hol a nagy jelenésre várunk, prostituálták!  
Enyvbűzű  műhellyé lett a bástyafok alattuk;  
Ligetünk kocsmává s konccá sovány falatjuk.  
Ötvöznének, de anatémát rikaltni karban  
Könnyebb s bőmondhatnékos középszer jászlán cibálni abrakot.  
Idillt idézni örökkön, ha mord vihar van  
Akkor is s lélek szelének sohasem tárni ablakot...  

Kik ók? Hamiskártyásai  
Titkos játszmának. Kaphatnak tétován  
Atjátszatt kártyák cinkjén: béna szón  
Múzsájuk egyenruhát hord s oly sovány,  
És sápadt, minta téli hold, az ón  .. . 
Te meg költő  vagy. Bízón, szabadon  
Búhatsz páncélba, zenghetsz védtelen.  
Tárhatod vasnak melledet;  
Máson nevethetsz, sírhatsz magadon.  
Zokszó lehetsz és vád és védelem;  
Szállhatsz pokolra, járhatsz felleget...  

Te se a puszta falnak papolnál, testvér!  
Föld oltárára borulnál rá puhán,  
Szednéd a markot te is a mezsgyén;  
Véred a munkás, ért az mindahány:  
Az üvegfúvó, szerszámlakatos,  
Hengerkovácsnak csengetsz csengety űt,  
Szavad, mint csille szén es őben; csatakos;  
Téged is vájár szene fűt!  

hogy bárány-szépség színarany gyapját keresnéd, Jázon,  
Szebbet épít az ács, oromf ő  1 "essz a házon.  

is megért, ne félj. A szónak rése van,  
Kertész a hang és oltókése van;  
De hang legyen, ne málé fülbe vatta,  
De hang legyen, ne kócos ebugatta,  
Ne pettyhüdt visszhang, károgó lemez.  
Hang, mely madár: sas, páva, fürge csíz  
Hang, hogy emberszív szeli hordja szét,  
Hang, mely színt ölel, erőt ütemez  
Két szárnya ép és bóbitája szép  

lelkez lehéből édes ámbraíz  .. . 

Ha nem hagyják, hát ne hagyják. Legyen!  
A te szavad nem szeméten szedett,  
Valóságod nem koldusrongy szege.  
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Szikkadjon a szó inkább tollhegyen 
De mindörökkön legyen össze гtett : 
Еlmény és éned összege! 

(Vacsoracsillag, 1952) 

CSAK EMBER 

Éltem már j ó1 és szűkösen, 
Egészségesen, betegen; 
ízleltem ritka étkeket 
És koplaltam már heteken.  

Éltem szigorúan és henyén 
Gonoszul is és nemesem; 
Tíz élet is volt az enyém, 
De még nem éltem sohasem. 

Voltam csecsemő , felnőtt, író 
Poigár, fegyenc és gályamab; 
Ámolygó is és mindent lebíró, 
Voltam viasz és kődarab. 

Hordtam gerendát, volt már frakkom; 
Az eget verte kedvem akkor; 
Lestem csillagot, csilléztem szenet, 
Figyelitek vad hajcsárszemek. 

Garden-partyn és veszt őhelyen 
Voltam vendég és elítélt; 
Volt, hogy adtam, volt, hogy nem adtam 
Nem adtam annak, aki kért. 

Hittem: magasba törhetek, 
Majd hogy mélyebbre nem esem; 
Voltam kedves és voltam tetves, 
De még nem éltem sohasem. 

Játszottam én. Nyertem, vesztettem, 
Mindent s mindennek fonákját 
Láttam és hittem. Hát csak ezt tettem, 
Azután földhöz vágtam a fáklyát. 

Vontam hívő , volíbam eretnek, 
Vagdalkoztam is, mint kevesen, 
Mondtam: „feszítesd meg!" mondtam: „szeretlek!" 
De még nem éltem sohasem. 

Csak ember, több se kevesebb, 
Féregnél semmiebb. Ázalék; 
Ember: iramló pillanat, 
Halálozási százalék. 
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Feleljetek hát, fecseg ő  szelek, 
Csillag beszélj, szólalj meg, est, 
Idő , sikolts: mi ez az egész, 
Mondj titok végre véglegest. 

(Vacsoracsillag, 1952) 

CURRICULUM VITAE 

Szemem se volt jó, csalt a mérték, 
Távol s közel: mind felh őhulladék; 
Kusza hullámba folyta térkép 
Hej, más színt vallott mindenkor az ég, 

Más színt, mint másnak. Rozsdába mártott kéket 
fülem se volt jó; vásár trombanát 

Csend szordínóján úgy lúgozta át, 
Hogy forró zajra gleccser jegéb ől réteg 

Mint gyöngyház gyűlt, avagy talán penész; 
A csend, a csend, az egzaltált zenész 
Rántott fülembe nyákos szonáta-torzói, 
Románcot rítt s fojtott toborzót .. . 

Ízlőm se volt jó; savba mártott mentát 
Ínyem rózsáján tébolygó tövis; 
A szirup méze, hogy fanyarba ment át 
És émelyített cukor kéje is .. . 

Csípős lett söröm, borom langyviz ű , 
Nektárt kínálta bódító bürök; 
A farkasfű , az volt csak jóízű  

a feneketlen szomjúság örök! .. . 

Mindennel így volt! Alcás az íz, a szín, a sík, 
Káprázatok kerengtek, mérgesek, 
Szivárványomon egybefolyt a esik 

a selymen is felvérz ő  érdesét 

Tapintott ujjhegyem, vakmódra, tétován 
Ot érzék szolgált, mindje csonka, csorba, 
Üt ámítás közt, így ügettem sorba 
Apokalipszis halálos, négy lován .. . 

Szívem se volt jó: ártást áhított, 
A billentyűn de sokszor átok billent, 

önzés gőze szellent a szelepen; 
Nem tudtam mint kell szeretni ellent, 
El-elfeledtem osztott szerepem. 

Nem állhattam ki; más volta vérkép, 
A tornatér rossz illatú bozót, 
Hol csak a produkciót mérték 
Üvöltő  nézők, kandi pontozók. 
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Nem állhattam ki, szemem se volt ép 
Törpének láttam csak a törpét; 
Homályba hullta színpad és porond. 

Én nem lehettem legény a gáton, 
Csepűrágó, se gladiátor; 
Köиtö lehettem, vagy bolond. 

(Dal legyen a jel, 1966)  
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költők és versek 





ggakorlatok 

JUDITA ŠALGO 

LÉGZÉSI GYAKORLATOK 

belégzés egy szívdobbanás 
kilégzés egy óraütés 
belégzés egy érlökés 
kilégzés egy óraütés 
belégzés egy hangütés 
kilégzés egy óraütés 
belégzés egy léglökés 
kilégzés egy óraütés 
belégzés id ő : hang a testen át eléri a hangot földön át, hang a földön át 

eléri a hangot vízen át, hanga vízen át eléri a hangot légen át; 
fehér hangban összes hang eléri egymást; 

kilégzés fekete lyuk: gravitációs álom az id ő  megközelíthetetlen s űrű-
ségér ől; a szeretet sötét mélysége számtalan váratlan halálos ki-
menetellel. 

belégzés Lélegzem. Gázcserét bonyolítok le a környezettel. Felveszem 
az oxigént, s fogyasztom a létfenntartáshoz elengedhetetlenül 
szükséges vegyi folyamatok által. Kiadom a szén-dioxidot. Rit-
mikus lélegzőmozgással szüntelenül változtatom tüd őm űrtartal-
mát. Lélegzésemet csak meghatározott mértékig ellen őrizhetem. 
Nem bírom önkényesen visszafojtani az asphyxia és a halál be-
álltáig. 

kilégzés Gondolom, hogy lélegzem. Gondolom, hogy gázcserét bonyolí-
tok le a környezettel. Gondolom, hogy oxigént veszek fel s fo-
gyasztom a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges vegyi 
folyamatok által. Gondolom, hogy kiadom a szén-dioxidot. Gon-
dolom, hogy ritmikus lélegz őmozgással szüntelenül változtatom 
tüdőm űrtartalmát. Gondolom, hogy lélegzésemet csak megha-
tározott mértékig ellen őrizhetem. Gondolom, hogy nem bírom 
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önkényesen visszafojtani az asphyxia és a halál beálltáig: mint-
ha lélegeznék. Mintha gázcserét bonyolítanék le a környezettel. 
Mintha felvenném az oxigént s fogyasztanám a létfenntartáshoz 
elengedhetetlenül szükséges vegyi folyamatok által. Mintha ki-
adnám a széndioxidot. Mintha ritmikus lélegz őmozdulatokkal 
szüntelenül változtatnám tüd őm űrtartalmát. Mintha lélegzése-
met csak meghatározott mértékig ellen őrizhetném. Mintha nem 
bírnám önkényesen visszafojtani az asphyxia és a halál beáll-
táig: mintha úgy gondolnám, lélegzem. Mintha úgy gondolnám, 
gázcserét bonyolítok le a környezettel. Mintha úgy gondolnám, 
oxigént veszek fel s fogyasztom a létfenntartáshoz elengedhetet-
lenül szükséges vegyi folyamatok által. Mintha úgy gondolnám, 
kiadom a szén-dioxidot. Mintha úgy gondolnám, ritmikus léleg-
zőmozgással szüntelenül változtatom tüd őm űrtartalmát. Mintha 
úgy gondolnám, lélegzésemet csak meghatározott mértékig ellen-
őrizhetem. Mintha úgy gondolnám, nem bírom önkényesen visz-
szafojtani az asphyxia és a halál beálltáig: 

belégzés vagyok 
kilégzés se gyermek, se ember, se aggastyán, gyermek is, ember is, 

aggastyán is, se egészséges, se beteg, egészséges is, belebetege-
dett is, fürge, de ellankadt, egyidej űleg, de huzamos tartamban, 
egyugyanazon helyen, de teljes eltévelyedésben, átal mindazon, 
ami voltam: 

belégzés én 
kilégzés már te 
belégzés én 
kilégzés már ő  
belégzés én 
kilégzés már mi 
belégzés én 
kilégzés már ti 
belégzés én 
kilégzés már ők, kik emlékeznek: 
belégzés minden, amit látok 
kilégzés nézem 
belégzés minden, amit hallok 
kilégzés hallgatom 
belégzés minden, amit viszek 
kilégzés elcserélem 

minden veszteségért gondolatban viszek kárpótlást magamnak. 

(A hullám pótolja az elmulasztattat és el őrelátja az eljövend őt, kiegyen-
líti a feltevéseket, a tényeket és a valótlanságokat, elhárít] a a felel ős-
séget és a büntetést. A hullámhossza nap és az éj mértéke, a véré és 
a vízé, a jóságé és a gonoszságé. Ha a végs ő  apály kiegyenlít minden 
hullámot, mely az iszapon vonszolta végig magát, járta földön és szállt 
a légen át, minden frekvencia veszélyesen megközelíti a mértékegysé-
get, az ember szíve ritmusának frekvenciáját, melyben megsz űnnek az 
égitestek, a fény és az agy impulzusai. A születés: a pont robbanása s a 
kör tágulása; a nemi egyesülés: interferencia, melynél fény és fény sö- 
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tétséget eredményez; a termékenység: diffrakció, mely az anyaméh-
hullámot „árnyékba" tereli, s a halál: egyenes vonal — az élet hullám-
tulaj dons 'agát bizonyítják. És b őr és szőr alatt és kéregben és fedélen : 

belégzés 	belégzés 	belégzés 	belégzés 	belégzés 
kilégzés 	kilégzés 	kilégzés 	kilégzés 	kilégzés 

	

nap 	nap 	nap 	nap 	nap 

föld 
	

föld 	föld 	föld 	föld 

	

férfi 
	

férfi 	férfi 	férfi 	férfi 

nő i 
	

nő i 	 női 	 nő i 	 női 

	

piros 	Piros 	piros 	piros 	piros 
zöld 	zöld 	zöld 	zöld 	zöld 

	

sárga 	sárga 	sárga 	sárga 	sárga 

kék 	kék 	kék 	kék 	 kék 

	

meleg 	meleg 	meleg 	meleg 	meleg 

hideg 	hideg 	hideg 	hideg 	hideg 

	

száraz 	száraz 	száraz 	száraz 	száraz 

nedves 	nedves 	nedves 	nedves 	nedves 

	

sűrű 	sűrű 	sűrű 	sűrű 	sűrű  

ritka 	ritka 	ritka 	ritka 	ritka 

világos 	világos 	világos 	világos 	világos 

zavaros 	zavaros 	zavaros 	zavaros 	zavaros 

A 

tele űreset sejtet 
a felhő  esőt sejtet 
a villám mennydörgést sejtet 
a tűz pedig füstöt sejtet) 

a belégzés a legrövidebb távolság két pont között. A kéz és a száj, a 
száj és a fül között, a -ból és a -ba, a -tól, és az -ig, a -val 
és a -ra között; az igen és a nem, a fekete és a fehér kö-
zött: egy vonással, egy lélegzetvétellel; 

a kilégzés susogás és zaj, spirális köztem és közted; tekergés, köntör-
falazás: mg szeretném mondani, megmagyarázni, de nem 
tudom, megértesz-e vajon, s hogyan kezdjem, tudod, semmit 
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sem akarnék kihagyni, figyelsz rám, nem tudom, talán legel ő-
ször emlékeztetni kellene téged ... mindenre sorjában, részle-
tesen, köröskörül; 

a belégzés az én akaratom és gyorsított eljárás: így mindent úgy te-
szek, ahogy kell, a legjobbkor, és tudom, mi micsoda; így 
eszem, amikor éhes vagyok és iszom, amikor szomjas va-
gyok, így adok-veszek, válaszolok és kérdezek, figyelek és 
engedelmességet követelek, hazudok és igazat beszélek, biz-
tos önmagamban, tisztában másokkal, amit bírok ma, nem 
hagyom holnapra; 

a kilégzés felülvizsgálás és állandó visszatérés: így mérem fel, amit 
lehetett, és mégsem, de talán még lehet; így kérdezem ma-
gamat a szavak és a cselekedetek helyességér ől, követem 
saját gondolatomat, nem kísérelve meg vezetni, csak szem-
lélődöm, mi történik körülöttem, elodázva a döntést; így el-
kerülöm a választást és elhatározom magamat és így ké-
telkedem abban, amit csinálok és érzek; 

a belégzés érthet ő  definíció; a törvény betűje, a tudomány szava, a 
természet ismert nyelve: így vonzzák egymást az égitestek, 
így váltja egymást dagály és apály, így tartósa visszaható 
fogat, így szilárd a kristályrács, így osztódik az egészsé-
ges sejt, így hajt csírát magból a növény, így következik 
ok az okozatból, így ér véget az élet halállal; 

a kilégzés az el őreláthatatlanság, veszélyes túlcsordulása az értelem-
nek: így a szemlélt szemlél ődéssel cserélődik fel, így az ér-
zékszervek érzéken kívüli tapasztalatok szerzésére szolgál-
nak, így a kivétel túlnövi a szabályt, így a nyelv kicsúszik 
a nyelv alól; így lüktet a kozmikus id ő , a világűr saját szűk 
köre felé terjed; így kombinálódnak a gének, álmodnak az 
álmok, támadnak az előérzetek, így válik le az asztrális 
test; itt hever az agyvel ő-kémia titka: hogyan változik át 
a higany arannyá. 

Így váltakoznak a légzési fordulatok, telít ődések és ürülések, melyek 
a tudat küszöbét találják el: itt ismerhet ő  fel a fájdalom a látásban, 
fájdalom a hallásban, az erotikus fájdalom, poén-magnum, fájdalom a 
gondolkodásban. Mert a tudata senki földje 

infra 	 és 	 ultra 
hipo 	 és 	 hiper 
oligo 	 és 	 poli 
mikro 	 és 	 makro 
leg 	 és 	 leg között 
az els ő 	 és 	 az utolsó szám 
az első 	 és 	 az utolsó lélegzet között 

életem között 
mely 
csak 

136 



belégzés 

kilégzés 

belégzés 

kilégzés 

belégzés 
kilégzés 
belégzés 

~~zÉs  . es  
1• zes 
-~ es  _-:zes  
~zes  
' 15  zes  

1'  es  zes  
1• zIš е  zéš 
žQš  

1•  zés  е • es  zes  
1• žéš  
I 
 žéš  

1•  ž~š 
I .  ziš е  ž~š 
- žés 

• : es  zes 

A LÉLEGZÉS SZÓTÁRA 

EUPNOE — normális légzés nyugalmi állapotban 
TACHYPNOE — szapora légvétel változatlan mélységgel 
BRADYPNOE — ritka légzésvétel (percenként 12-nél kevesebb) válto-

zatlan mélységgel 
HYPERPNOE — mély és szapora légvétel 
HYPOPNOE — lassított légzés csökkentett mélységgel, kissé lassítva 
POLYPNOE — gyakori légvétel, lihegés 
OLIGOPNOE — gyér légzés 
DYSPNOE — nehézlégzés 
ORTHOPNOE —  súlyos nehézlégzés, feltámasztott ülésben enyhül 
STOCK-FÉLE LÉGZÉS — a hyperpnoe és az apnoe periodikus válta-

kozása 
BIOT-FÉLE LÉGZÉS — meningealis légzés (a légzési szünetet mély, er ő-

teljes légzések követik) 	- 
KUSSMAUL-FÉLE LÉGZÉS — nagy légzési kitérésekkel járó, többnyi-

re acidosisban előforduló kóros légzés 
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ZIHÁLÁS VAGY HALÁLHÖRGÉS — az egyre hosszabb lélegzési szü-
neteket mély sóhajtások szakítják meg. Hátraszegett fej. 

APNOE — átmeneti légzésmegállás 

MONDATMINTÁK 

Keltezés és időpont 

szülött, élénken sír tiszta és harsány hangon. A b őr színe 

 

A színárnyalat minősége 

 

Sárgaság  

  

a májat és a lépet nem fogdossák. A légzés hólyagos, a respiratio száma 

	 / Dyspnoe percenként 	, bordaközi behúzás 	  

zsugorodás  , zörejek, neszek   

Szívműködés szabályos, bú-tupp-hangok tisztán kivehet ők, mellékzöre-

jek nincsenek  , dobbanásszám  / TR C 

— percenként. Fontanella major 	. Fejdaganat 	; Mag- 

zatszurok 	 . A magzati béltartalom színe: b őr 	 

köldökzsinór 	 köröm 	 . Reflexek: Mino 	  

Hátgerinci 	.Más 	  

Begytej 	. Bőr: száraz (pergamen) 	mongoloid folt 	 

naevus 	  bőrkiütés 	 .Pontszerű  vér- 

zés a b őrön:   Bőr alatti zsíros szövet: 	 

	  Ödéma 	  

Végtagok 

Dg. NEONATUS 

иј - 
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K i t ö l t e n i (kívánság szerint) 

Család- és utónév 	  

Születési év és hely 	  

Nem 	  

A bőr színe 	  

Magasság és testsúly 	  

Mellbőség 	  

Derekméret 	  

Csípőméret 	  

Nős 	  

Férjezett 	  

Gyermekek 	  

	  élek 	 -tól 	  m2-en. Havonta 	 

	 din.-t keresek. Van 	  és 	 Naponta 	 

eszem. Nővel (férfival) hetente 	  hálok. Havonta 	 

mulatok. Évente 	  utazom tengerre. 

Fölösleges rész törlend ő  

Fiam-fanyom, az élet szép-küzdelem-meglepetésekkel teli-szenvedéssel-
teli-nehéz-keserves-Isten aj ándéka-mulandó-álomkérlelhetetlen-könyör-
telen-kíméletlen; ezért légy bölcs-óvatos-ravasz-könyörületes-szófogadó-
odaadó-állhatatos; nézd saját hasznodat-bízzál magadban és a lovadban-
bátran el ő re előre-nyitott szemekkel-saját gyermekeidet-saját házadat-csak 
saját munkádat-hogy fogod s mint fogod; gondolj magadra-jöv ődre-di-
csőségre múltra-legközelebbieidre-népedre-fekete napokra-minden követ-
kezményre; becsüld szüleidet-feleségedet-magadat-a rendet-a nagy tette-
ket-a törvényt-a szegényeket-más méltóságát-felettesedet; küzdjél saját 
javadért-becsületedért-tisztességedért-saját jogaidért-saját földedért-a 
békéért-a szabadságért-a létért-az igazságért-minden dinárért-helyért a 
nap alatt-a hatalomért; 

Születek. 
Lélegzem. 
Sírok. 
Alszom. 

Bekarikázni 	5. Vizelek. 
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Szopok. 
Defekálok. 
Növök. 
Tapogatok. 
Hallok. 
Látok. 
Nevetek. 
Eszem. 
Ülök. 
Játszadozom. 
Csúszok-mászok. 
Harapok. 
Gőgicsélek. 
Járok. 
Erősödök. 
Szaladok. 
Beszélek. 
Tanulok. 
Emlékszem. 
Álmodom. 
Kételkedem. 
Sóvárgok. 
Koitálok. 
Szülök. 
Szoptatok. 
Szeretek. 
Gondolkodom. 
Szenvedek. 
Elcsüggedek. 
Betegeskedem. 
Felejtik. 
Harcolok. 
Félek. 
Emlékezem. 
Nem alszom. 
Nem sírok. 
Nem lélegzem. 
Haldoklom. 

Hozzáélni 

Hozzáálmodni 

Hozzágondolni 

Hozzámondani 

Hozzáírni 
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Hozzáénekelni  

	  tempi  
	  mortale  
	  l'ale  
	  esempi.  

	  empi,  
	  immcrtale,  
	  frale,  
	  adempi;  

	  tempesta,  
	  stanza  
	  onesta.  

	  m'avanza  
	  presta:  
	  speranza.  

Hozzásopánkodni 

Gyötör 	 Fáj 	 Kínoz 	 Ráz 	 Nyilall 	 Szorít  
	 Környékez 	 Megesik velem 	 Agyonhajszol 	 
Megöl 	 Sír nekem ... 	 Reped 	 Zsibbad 	 Bizsereg  
	 Keserű  	 Kopár 	 Émelyeg 	 Csikarja 	 Be- 
lehasít 	 

Elénekelni  

~ O GD 	v~иvs 
	

/'4~ ќ'v,C  
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Kiiktatni 

Adam Adamovi ć  
Borislav Beli ć  
Cveta Carević  
Čeda Čemerić  
Ćira Ćulibrk 
Dušan Damjanov 
Djurdjica Djermanov 
Džamila Džadži ć  
Emil Erdevik 
Fedor Filipovi ć  
Gavra Golubović  
Halil Hajduković  
Ištvan Ifju 
Jagoda Jeremi ć  
Krsta Kuzmanović  
Lidij a Lazin 
Ljubica Ljatkovi ć  
Matija Mamuza 
Nenad Novakoxr 
Njegoš Njisalović  
Oliver Orli ć  
Petar Palfi 
Radoslav Radanić  
Slobodan Samohod 
Špiro Šalajić  
Tomislav Tasić  
Uglješa Uzunov 
Vera Vasovi ć  
Zora Zlehuda 
Živorad Životi ć  

Elf elej teni 
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Cenzurdzni  
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Válaszolni  

Ki Ádám? Kik az APOLOGÉTÁK? Mi az EGYHÁZI ÁTOK? Mikor jön  

el az ANTIKRISZTUS? Ki SEMMIREKELLŐ ? Ki BELZEBUB? Kik a  
SZABAD SZELLEM FI- ÉS NŐTESTVÉREI? Mi a FÁJDALOM? Mi  
ISTENEMBER? Hogyan elérni a BOLDOGSÁGOT? Miért nem szokás a  
GYÖNGYÖT A DISZNÓK ELÉ DOBNI?  
Ki adja a CSÁSZÁRNAK A CSÁSZÁRÉT, ISTENNEK AZ ISTENÉT?  
Kik a VÁMOSOK? Hol virágzotta ZWINGLIÁNUS?  
Ki álmodta meg az AGYAGLÁBÚ EMBERT? Ki szeretett bele a TISZTA  
ZSUZSANNÁBA? Kitesz CSODÁKAT? Ki művelt CSODÁT A TAVON?  
Hogyan vezeti ki a JÓ PÁSZTOR a birkákat az akolból? Miért jutott  
DÁNIEL az oroszlánverembe? Mit mond a TÍZPARANCSOLAT? Mi  a 
DOGMA? Mi a LÉLEK? Mi a KÉTSZERES IGAZSÁG?  
Milyen az ÖRDÖG? Mikorra esik SZENT GYÖRGY-NAP?  
Mit állítanak az EBIONITÁK? Mir ől tanúskodnak az ELEPHANTINEI  
ARAMAEUS PAPYROS-OKMÁNYOK? Hog yan esett bűnbe ÉVA?  
Kik a FARIZEUSOK? Mi a FANATIZMUS? Miért szám űzték a FLA-
GELLÁNSOKAT? Mi a BŰN? Mi nő  a VADREPCE MAGJÁBÓL? Mit  
mond a PUSZTÁBA KIÁLTÓ SZAVA?  
Mi a KÁOSZ? Hova gyalogol a ZARÁNDOK?  
Ki gyalázza az IGAZSÁGOT? Hogyan megszabadulni az EREDEND Ő  
BŰNTŐL? Miért örvendeztetni az ELVESZETT BÁRÁNY megtalálása a  
pásztor jobban, minta többi kilencvenkilenc n yájában?  
Ki mondta: ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA? Mik a JUBI-
LEUMOK? Mi az ára JÚDÁS CSÓKJÁNAK?  
Miért ölte meg KÁIN Ábelt? Ki lesz törölve az ÉLET KÖNYVÉB ŐL? Mi  
a KÁNON? Kik az IRODALMÁROK? Ki a KONKOLY és ki a BÚZA?  
Az ALAKOSKODÁS miért nem halálos b űn?  
Ki jelképezi a SZERETET mércéjét?  
Mire szolgálta SZAMÁR ÁLLKAPCSA? Ki lakott jól MANNÁVAL  a 
sivatagban? Mi a HÁLÓ és kik a HALAK? Hogyan élni BÖLCSEN? Hol  
vannak a HOLTAK? Milyen jutalom vára MÁRTÍROKRA?  
MI TISZTÁTLAN? Mi ELÉRHETETLEN? Ki REMÉNYKEDIK? Ki HI-
BÁTLAN?  
Meg van-e bocsátva az ISMERETLEN PARÁZNA ASSZONYNAK? Mi  
van TAMÁS ujjaival?  
Kik a KIVÁLASZTOTTAK? Hogyan kezelni a MEGSZÁLLOTTAKAT?  
Kinek ítéltetett a POKOL? Kik az IGAZAK? Kik a KÖZVETI ТŐK? Mit  
monda MESE? Miről szól a HЕGYIBESZÉD? Mirő l szól a SÍKBESZÉD?  
Hogyan lesz az UTOLSÓITÓL ELSŐ , s az ELSŐBŐL UTOLSÓ? Ki eteti  
az ÉGI MADARAKAT? Ki érdemelte meg a MENNYORSZÁGĐT? Mi  a 
HITSZAKADÁS? Mi a RELEKVIA? Hogyan tér meg a TÉKOZLÓ FIÚ?  
Mi az AKARATSZABADSÁG? Kik a SZABADKŐMŰVESEK? Mi MEG-
BOTRÁNKOZTATÓ? Mi a HALÁL? Ki kelt FÉLELMET? Ki hoz MEG-
VÁLTÁST? Hogyan támadt fel a HÉT FIÚTESTVÉR? Hog yan lett meg-
jutalmazva SZEGÉNY LÁZÁR? Hogyan ítélkeznek a BÍRÁK? Ki mond-
ta: „BEVÉGEZTETETT"? Mi teszi az embert tisztátlanná: AMI BEMEGY  
A SZÁJON, VAGY AMI A SZÁJON KTJÖN?  
Mi a BORJÚ? Mit csinál a TOLVAJ AZ ÉJBEN? Mi a THEOPHANIA?  
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Mi a TRANSZSZUBSZTANCIо? Ki Tatja meg felebarátjának SZEMÉ-
BEN A SZÁLKÁT, a magáéban pedig még a gerendát sem?  
Ha jobb ARCON ÜTNEK, mit fogsz tenni?  
Kinek HINNI? Kinek az AKARATÁNAK alávetni magunkat? Hogyan  
megőrizni az ERÉNYT? Hogyan üldözni a BOSZORKÁNYOKAT? Milyen  
csodatevő  hatása van a VÍZNEK?  
Tesznek-e foltot ÚJ SZÖVETB ŐL régi ruhára? Mit mond az ARANY- 

SZABÁLY? Mit tiltanak a TILALMAK? Mire int a TÖRVÉNY? Hogyan 
lebírnia GAZSÁGOT? 
Mire tanít az ASSZONYRÓL ÉS AZ ELVESZTETT DRACHMÁRÖL 
szóló mese? AZ ASSZONYRŐL ÉS H.ÉT FÉRJÉRŐL? A HÁZASSÁG-
TÖRŐ  ASSZONYRÓL? Kinek mutatnak be ÁLDOZATOT? ÉG Ő  ÁLDO-
ZATOT? HÁLAÁLDOZATOT? BŰNBÁNÓ ÁLDOZATOT? Mi az ÁL-
DOZAT?  

(a víz  

~,n ~kitölti az üregeket, lyukakat, bemélyedéseket és az üres edé-
nyeket partok között van, agyagrétegek között föld 
alatti barlangok falai közt, csövekben és csatornákban. n ллѓtл. sejt-
hártyák közt és sejtek közt; 
r`r~.Ї\i elmossa a hordalékokat és a homokzátonyokat 	 a 
földdel teszi egyenlővé a településeket 	elviszi a fákat, köveket 
és a hegyeket 	áttöri a gátakat r г  \. ."У  elhordja az akadályo- 
kat Г 	г\ nivellál 	 kiegyenlít 	 felold л/ ґ'.Ї\Ѓ  
szétbomlaszt n✓\ ".n árad oldalról, felülről és alulról;  
^."-/ Ї\ nyaldossa a partot 	 körülzárja a hajókat n_1\/vv  
közrefogja a búvárok testét лwv\.І  megöntözi a háztet őket;  
лл.iv" ґ\ befedi Atlantiszt 	 eltakarja a víz alatti sziklazáto- 
nyokat r\NL.љ/ a Föld 3/4 részét borítja; 
лї\/И/\megnedvesíti a szárazat"rk~ oltja a tüzet 	oltja 
a szomjat 	 gyógyít] a a betegséget iu\\ Ѓ\r` a port sárrá vál- 
toztat] a 	 a lisztet tésztává változtatja 	 a vasat rozs- 
dává változtatja;  
van csapadékvíz 	belvíz ` /\ Uу\, artézi víz 	forrásvíz  
r ./LV folyóvíz iVц\/t tengervíz /V.1/\ talajvíz 	asadékvíz.  
/V .лЛЛ  alapzatvíz 	 zsengevíz / л.г\/\/\ iuvenilis víz \/LлJ\/  

fosszilis víz 	 ivóvíz Іл.ллл .д% kristályvíz 	üzemi víz 
(WN." petróleumvíz 	szennyvíz 	puha víz ∎./L/`/1. 
kemény víz 	víz van 	a vérben 	a plazmában 
fvlлцia térdkalácsban VVVVL a szemgolyóban 

és mindenkor  

föld n/\ru földл/\л  földrццvL földгv ли  föld "МЈ  föld ѓ1л.л .'föld  
levegőлЇv\levegő  v\лlevegőлvlevegб"."Леvegő  iц'\-levegőгvvlevegő  
tűz v ґvv tűz лл  л  л  tűz,Vvцх-tűz ‚ v л  tűz nдлл  tűz v tűz  
víz rvvl" víz wцt, víz лЈV\j víz (VХЛЛ  víz /Jцц\, víz rnJ\r\,viz) 
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GYAKORLATOK 

I. 

Első  eukleidészi posztulátum 

Bármely ponttól meghúzható egy egyenes egy másik pontig: 

bármely más két különböz ő  pont (P) számára létezik egy egyenes (E), 
melyhez ez a két pont (P) tartozik (S reláció): minden egymástól külön-
böző  két P-nek megfelel egy E, melyen mindkét P az S relációban van: 

minden két különböző  állítás ellenőrzésének megvan a logikája: 
minden két pillanat szárnyalásában megsemmisíti egymást: 
minden két test alakjában felismeri egymást: 
minden két hullám tarajában elvéti egymást: 
minden két folyamat valótlanságában megkétszerezi egymást: 
minden két nyom 	fuvallatában 	fölfedi egymást 

igyekezet megtörtségében 
szorongás kivitelezésében 
rezgés 	szépségében 
homálylás együgyűségében 

törésében 

megkérdő jelezi 
ellentmond egymásnak 
semlegesíti egymást 
figyeli 

(„Nyelvem határai világom határai is": a határ (H), mely elhatárolja (b 
reláció) nyelvemet (NY), azonosa határral (H), mely elhatárolja (b re-
láció) világomat (V): a H, mely O relációban van az NY-nyel, azonos a 
H-val, mely O relációban van a V-vel: van két azonos H, mely O relá-
cióban van az NY-nyel és a V-vel) 

Második eukleidészi posztulátum 

Minden véges egyenes (mint a megfeszített kötél jelképe, vagy a fény-
nyaláb, mely mindkét felér ől végtelenbe terjed (mely valamennyire 
határoktól mentes (mely végvonása valami térbeli (mely a térre vonat-
kozik, mint minden elem összességére (mely valami egész összetev ő  ré-
sze (fogalom mely többféle filozófiában (melynek alakja az emberi (mely 
magát az embert érinti, az éló szervezetet a fejl ődés legmagasabb fokán, 
emlősöket els őbbségük sorából, mer őlegessel (vertikálissal, mely a füg-
gőón irányában egyensúlyállapotban van (mely egy rendszer állomá-
nyában, amikor az er ők eredője (hatás, mely okozza a sebesség válto-
zását (mely az id ő  egységében megtett út (mely az asztronómiában, a 
Földön a tengelyek körüli rotációval van meghatározva, a Nap körüli 
revolúcióval (mely ifjú csillag, kb. 3259 fényévre északra a Tejút sík-
jától (mely a csillagok iszonyú halmaza a világűrben, többnyire ködképi 
(mely hasonló a ködhöz, minta ködből való (mely a légkör földszinti ré-
tegében való csökkent látási viszonyok kifejez ője, mit vízcseppecskék és 
jégkristályok idéznek el ő  és f ig., zavaros felfogás, meghatározatlan kép-
zet (mint az elképzelés, vagy akár a fogalom, a felfogás, az ismeret (mely 
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a legmagasabb, csak az ember tudatára jellemz ő  gondolati tevékenység 
(mely élménybeliség általában, a pszichikai folyamatok összessége, szub-
jektív élet (mely a növényi vagy állati szervezet rendes aktivitásának 
állapota, ami el ősegíti a fejl ődést, a növést (mely a test tömegének fo-
kozatos növelése, mint a sejtszaporodás következménye (amin ő  folya-
mat által felújulta (amivel megállapítható, ami el ő tte létezett, felélén-
kíthető, életre kelthet ő , újjáalakítható, visszatéríthet ő  az előbbi, korai 
állapotba; a régi átalakítható vagy felcserélhet ő  újjal (az, ami el őször 
fordul el ő , régebben ismeretlen; ami a minap keletkezett vagy csak fog 
keletkezni; amivel újra találkozunk, ami ismétl ődik az időben, vagy 
egyforma vagy hasonló színben, mint az új nap, új hónap, új év 

3. Harmadik eukleidészi posztulátum 

Bármely pont és bármely egyenes megadásával kör húzható ezzel a 
ponttal mint középponttal és egyenessel mint sugárral. 

Meghatározni, konstruálni: 

cselekvésed kiindulópontját 
programod els ő  pontját 
beszél őtársad néz őpontját 
két álláspont érintkezési pontját 
tanulásod középpontját 
a holtpontot, melyről nincs hova 

a fejlődés vonalát 
az előrehaladás vonalát 
a harcvonalat 
a szemszöget 
a holttérszöget 
a családi háromszöget 

a siker görbéjét 
az erőszak hullámvonalait 
a baráti kört 
a felsőbb köröket 
a jól értesült köröket 
a szerencsekört 
a történelem kerekét 
a bűvös kört 
a halál spirálisát 
a lélek labirintusát 

a munkakört 
a tudat felületét 
az érdekkört 
a sors kerekét 
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(nyílt probléma, nyílt karakter, zárt társaság, zárkó- 
nyílt érzékszervek, nyílt 	zott embert, zárt lel- 
beszéd, nyílt viselkedés, 	kit, zárt határok, 
nyílt lehetőséget, nyílt 	zárt értelem, zárt 
gyűlöletet, nyílt tettet 	 város) 

az élet fája: 

az elégedetlenség gyökere 

a családfa 
a tudományágat 

az ifjúság virága 
a fáradozás gyümölcse 
a viszály magva 
a bölcsesség szeme 
a gazság csírája 

Veszteg Ferenc fordításai 
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léét vers az idegenhez 

FLORICA $TEFAN 

HATTAL NEKTEK 

bocsásd meg idegen 
éledő  szomorúságom 
lásd 
ránc ráncon arcomon 
megannyi vágy 
lüktető  szívben 
kértem enyém is 
úgy hittem megkapom 
a kacagó hajnalt 
bocsásd meg 
sorok közé rejtett bánatom 
testem 
lásd mint görnyed 
ajkam 
hideg márványt csókol 
vérezni 
joga van talán 
könnyet hullatni 
megtorpanni 
joga van 
ősz aranyában 

mögöttem messzi 
tájak 
messzi álmok messzi vágyak 
apám képe 
kisszobám ablakába hajló 
törött ág 
fonnyad-hullik 
levele 
anyám emléke 
miért 
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idegen miért kell letörnöm 
fának ágát 
könnyem hiába csordul 
levelét miért 
fonnyasztanom 

bocsásd meg 
idegen 
mi fáj : az elmúlást 
én sem vágytam 
szememben még a csepp 
a szépet gyászolom 
hová 
vajon hová lett 
megzavart álmainkból varázsa 
mikor 
vajon mikor érik a pillanat 
mikor leállni-visszalépni 
lesz majd szabad 
visszalépni kinőtt percek izgalmába 
megrágott sírkövek közé 
időm fogytán 
léptem gyorsul 
felejteni 
segíts idegen 
sikátorok zaját 
felejteni 
a nyomor szikla-szerelmet 
mi utunkra lép 

s már csak egy: a szó 
maradt 
taníts meg a szóra 
hogy mondhassam 
a szóra 
hogy álmaim mérhessem 
a szóra mely utam fehér köve 
a szóra: büszke maradni köztetek 

FÉLTÉKENYSÉGEM 

utca hosszat 
szív-nyugtalanság követ 
léptek nyomában bizalmatlanság 
talán 
kétarasznyi sincs 
közted s gyanúm közt a táv 

mosolyod 
védem magamnak tartogatom 
mosolyod miközben 
lehelet nő  ajkaidra 
talán hogy ki ne mondd 
ne érezzem 
más szerelmét 
tekinteted mord pillantások erdejében 
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tekinteted takarom másnak nem adom 
utam hosszú 
csak a gyanú 
csak gyanúm maradt cimborának 
utam kávéházak füstjében 
parkok utcák melegében 
batyum a megalázkodás 
felcsillanó fehér csáklyák 
körülöttem az arcokon 
poros koldus magányával 
szerelmed vágytam 
fészkem raktam mégis 
torkod mélyében 
onnan a hang én szólok 
fáradt hangod milyen rekedt 
onnan 
az évszakok nevét sorban 
onnan szenvedéseid 
boldogságod 
én szórom széjjel 

kezed ha lehetnék 
irigylem ujjaid 
hogy általam érd el 
mit csak kéz elérhet 
ruhád csak lehetnék 
mi jogtalan ölel 
irigylem nap sugarát 
mely szemedben él 
víz csobbanását kenyér ízét 
mit 
nap nap után újra kérsz 
irigylem álmaid 
melyek szorításomból elragadnak 
a földet 
hová szerelmem űzte rabként 
megszöksz 

Bálint Béla fordításai 
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váІtozó évszakok  

KOLIGER K AROLY  

VALTOZб  1;VSZAKOK  

Ki járt erre?  
A gyümölcsös avarában zsongás  — 

Pedig emlékezet óta  
Halkan sikong a föld.  

ЁRTELMEZЁS  

Kalonos : j öttem,  
Еs örök  
Hazámba indultam.  

FORDtTOTT MŰVELET  

Úszni — 
0ceánj áróval  
Csónakon vagy  
Lélekvesztőn  

Vagy ezek nélkül:  
Szabad akarattal  

VALTOZATOK  

Képzelj el magad helyett egy másiktat  
K2 tündöklő  szavakkal egy másikat  
Fénynek szólít vagy sötétségnek egy másikat  
Sötétség helyett fényes szavakkal egy másikat  
Nevezni ugyanúgy mintha egy másiktat  
Mondana fénynek akárcsak egy másikat  
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Képzeljük el magunk helуett a másikat  
Aki vagy ami elképzelné magunk mint egy másikat  
Jelentő  személy esetében is  

Mint egy másikat  
Képzeld el  
Képzeljük el  

KETTŐS PORTRÉ  
(P. A. köszöntése)  

Kedves soraival megtisztelt  
Bennünket művészúr  

Az önmagáról készített karika-
Túrát hamar kiegészítettük  

Hátuljára betűk bástyáira  
Koldust rajzoltunk  

Fogadja szeretettel  
Prófétánk  

(Vándorbotján tvisztes ősz  
Feje helyén glória)  

AZ EMBERRđL II  

Élünk mint bölcs  
Szelíd hiénák  

DICSđ  MŰLT  

Tegnap a nap szebben sütött.  
Az eső  áldást hozott.  

COLLAGE  

Mind a mai napig  
Halogattam  
Válaszom.  

ÖRÖK FOKOZAT  

Védtelen  
Védtelen  
Védtelen  
Végtelem  

EGSđ  SZERELEM  

Tágra nyílt szemmel  
Ismeretlen virágról szakajtott  
Csigolyák roppanásaiban  
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A HAZBAN TÖRTЁNT 

Ajtót nyitottam neiki 
Beeresztettem leültettem 
Csitítottam csendesítettem 
Együtt sírtam vele 

Viseltem gyaszát  

Asztalbontás ki- 
Takarítottuk a szobát 
Lámpát gyújtottunk 
És még sokáig beszélgettünk 

Arról a harmadikról 

KOMPROMISSZUM 

énekszó közben  
Legtöbbször 
Fegyver helyett 
Az ölünkhöz kapunk 

TITKOS DOSSZIЕ  

Nem volt soha mesterlövész barátom. 

đsz  

Jövőre új kosarakat kéne venni. 

KOLONOSI ÖRÖMÖK  

Igazak álmát  
Aludni  

Almoknak álmát  
Kolonos után is  
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madárlátta 

SZÚCS IMRE 

PORI PORTAN 

(Tél) 

Megőszült a zsúpfedél 
kettehasadt a vert fal 
s az elvadult 
dárdás ereszaljról 
törpe röptű  veréb 
hull alá a gazba 
magot szedegetni 
kórót billegetni 
vagy tán csak a semmit 
hosszan csipegetni 
haj! 

RÉGI TÖRTÉNET 

A majálison fölvonultam én is, 
méghozzá — núdlis vakarcsként —
pucéran, 
így háta hódolatnak hamar 
vége lett, 
mert valami különös er ő  
más irányba tekerte a kakas- 
tollbakrétás fejeket, 
bár közülük az egyik 
még anyámra rivallt, hogy 
vigye haza azt a szegény fattyat, 
vagy legalábbis a tömeg 
háta mögé. 
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MADARLATTA 

A tаrisznyamé]yb ől 
kenyér került el ő , 
száraz, elmorzsolódott, 
fokhagymaszagú, 
de mi mégis úgy örültünk neki, 
a madárláttának, 
mint amikor fényl ő  fonatoskalács- 
galambot tett tenyerünkbe anyám, 
röptetni s szájunkhoz emelni, 
hagy legalább szombatonként csillapítsuk 
várakozásunkkal és kíváncsiságunkkal 
együtt nőtt 
farkasétvágyunkat .. . 
A sárga képű  holddal aztán 
a tarisznya is fölszállt, 
szellőzni a drótkötélre, 
de mi még álmunkban is láttuk: 
fürjek és kisnyulak 
bújnak ki belőle, 
fürjek és kisnyulak .. . 

APÁM A KđHENGER ELđTT 

Rozsdás tengelyű  kőhenger előtt 
apám mellen feszül a szíj, 
s míg lába bokáig süpped: 
keservesen csikordulva  
a mázsás súly is megmozdul, 
billegve végigfut az egyenetlen 
talajon, s mintha szívverése fölé hajolna ő  is, 
időnként meg-megáll .. . 

Aztan megint nekmlendül, 
simára mángorolja 
a kicsire zsugorodott hamuszín földet, 
hisz az idő  mélyéről hazajáró 
lucskos őszig 
öles cukorrépákat kell 
— sorsunkat édesítve —
megérlelnie .. . 
Rozsdás tengelyű  kőhenger előtt araszol, 
imbolyog az apám, 
s mikor már mindene áttüzesedik: 
féktelen kedvében valaki, 
a szúros sövénykerítésen át, 
egy j ó nagyot 
odanyerít .. . 

EGY PAR GALAMB  

Amikor átkocogtam a vashídon 
még csak a tanyát, a körötte strázsáló 
jegenyesort  
és a messze komorló 
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galambdúcokat láttam, 
de visszafelé jövet 
mára falut is alig, 
mert égre lobogtak a 
búzatáblák, 
a vízbe hanyatlott 
hídcsonknál meg anyám 
könyörgött a szuronyosaknak, 
hogy eresszenek haza, 
nem foghatnak a túlsó parton, 
hisz oda „az egyik lábad itt legyen-nél 
csupán a nagyréti rokonokhoz 
ment el 
egy pár téglavörös 
galambért". 

SZEKЁREN  

Ezerkilencszáznegyvenkett ő  telén 
ködből kihajló gizgazok közt 
zörgött velünk a szekér, 
bakján anyám és szülém ült, 
én — rojtos kendőbe bagyuláltan — 
a saroglyában kucoragbam .. . 
Vacogtunk mindahányan, 
de a gondolat, hagy napraforgó-
szárért megyünk а  Бogtг-tаnуга , 
megfényesítette utunkat, 
mert otthon, a bianyakemencében, 
már egy hete nem parázslott 
semmi... 
Döcögtünk hát, belemelegedve 
a mesébe, s a háromkirá'lyokról 
szóló csodás történetbe, 
alуannyira, hogy mire fölszállt 
a köd: nagy földet láttunk magunk el őtt. 
Üresét. Távoli neszekre fülelőt 
egészen a havas 
láthatárig, 
melyen időnkint végigsöpört 
a piros arcú 
szél. 

Visszafelé jövet 
foglyokat is láttunk, 
nem embereket, madarakat, 

de a mese így is: véget ért. 

SZÜLЁM 

Sértődöttségében azt mondta: 
ne is unszoljuk, nem iszik, 
de alighogy asztaltbantattunk 
kenyeret csúsztatott köténye alá, 
s miután elhessegette a seregélyeket 
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felült a keritésrehajló mohos 
fára, szótlanul csemegézni 
a fekeién fénylő  
eperszemeket. 
Еmlékeimben 
azóta is így maradt fenn, 
száraz-ág-kézzel  
zöld-levelesbe fogózva, 
ég és föld között. 
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bólint béta versei 

SZÉTARADASOK 

test-podvasztó 
gőzzubbony 
holnap-űr gondolat 

köd-bizonytalansággal 
rántom mellemre 
hogyan-tovább-hajóm 
girhes 
pennaszár-kormányrúdját 

látomás 
vagy önnön hullám-vállaimba 
ütközöm minduntalan 

a 
hátrahagyott szóörvények fúródnának 
fagyöngy-kitartással 
mozdulataim közé 

tengermélybe 
a verítékfelhők 
nyirkos bőrhuzat rétege alá 
alázatra-rémített 
vad izgalmával hiába 
lesnék 

kristály-merev megnyugvásom 
ott 
a nyugtalan dombok 
vonagló árkok mélyén 
hiába keresném 
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féktelen 
idegdúc-tánc 
rezgő  tenyérlomb 
ölelni szeretni hogyan is 
tudnék 

nem 
a ragaszkodás nem 
püffedt illat-tor 
duzDadó teríték-fellegekb ől 
kiasyapódó csantzápar 

akác-szikár tavaszok 
emlék-rovásokat 
pattintanak sorra agyamba 
magma-buzgalommal 
forrnak a képek 
megis 
nyír-magányomban 
a folyápartan az ébredés 
a hullámok mellé festve 
érzem 
hűl lassan hűt 
színak vérszapuló ölelése 

se kacaj derű  sem 
kín az én holnapom 
önzőn magammal társnak 
kit is vihetnék 

KARNEV.4L 

tűz-tengerb ől ágaskodó 
szirt-penge 
omladozó toronyszár 

látványra bontott szivárvány 
csattogó 
ropogó daccal 
villognak a petárdák 

neonfátyolba bújtatott 
primadonna 
az est 
haresú lábszárak topognak 
legénykéz 
kezet tör 

len ibbá duzzad az éj 
rügyfakadás: szikra pattan 
püffedt tömeg-ámulat 
örömében tapsol a néma 

tolul a zsivaj 
beléremeg a sikátor 
a nagy izgalomban 
felsikoltanak a vakok is 
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Ladik Katalin: Falfelület intervenció nélkül 





izzik a nyárs  
hordó-korgas ringlispíl a csap  
hab-fodor szegi  
a kriglit az ivóban  
kémkedő  fémkacaja bu'kszá+kból  

ágydeszka-faháncs-széklába  
máglyává  
dudorodik a tér  
túz  
garázs korom-kábulat  
csak néha-néha  
villan elő  
ha magasra csapa láng  
a szak viasz mögül  
egy-egy szempár  
máskor száj  

szoborárnyékban  
túl a pompán  
pőre mellű  ciganylány  
bélpoklos gyomortánc  

kіméletlen a ritmus  
rongyvárak barlangjaiba  
taktusra a zsebmetsz ő  is  
hiába nyúlna  

széttartó szivárvány  
csak  
alábukó korom-pihe hull  
az ágaskodó tenyér-erd őre  
a csatrtagásból is  
kiválnak a sikolyok  

szoborárnyékban  
csont-roncs emberkupac  
rezgő  tenyérlomb  
nyugtalan bőrszakajtó  
az ujjak remegése  

falatnyi kenyér  
éhenkórász-tor törmelék  
felissza mégis a  
tajtékot száj ~aszélekről  

vihog-vinnyog  
ki-гki maga módján  
míg  
meg nem reked a lárma  

kereszt-sorrá vedlik  
az utca  
mint őszidőben  
tarka szőttes lepi a tereket  
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megszorulnak a csapok 
kifúl a verkli is 
tok-koporsóban 
nyugszanak a hangszerek 
tarsolyában matat elmen őben 
a vén cigány 

VONATON 

koromtestű  gőzös 
minta kerevet feletti 
keretben 
magányosan vénülő  fotók 
a rozsda-dér nedvezte 
vakvágányon 

tágra nyílnak 
fütty-éhesen a rezg ő  tekintetek 
topog a barna puttonyos 
leányölben ezüstpántú 
kiskoffer 
dobozháton tató nyel nagyot 

cigánykölykök kefével 
lutri az asztalon 
hab-fodor szegi a 
kriglit az ivóban 
várakozássá áll össze a 
sok indulása peronon 

mozdul a tétlenség 
vonattá duzzad 
minta kipattanó lomb 
nyár jöttére árnyékká 
a tájba nyújtott 
tésztaderekú sínpár 

csikordul 
feljajdul a vastömeg 
ki könnyez ki virul 
csattan 
rezzen a fémkukac 
ki fellép ki le 

kényszer a vonat 
koromkábulat 
az indulók viaskodásában 
kényszer 
mint folyók part-kérgét 
nyúzó ár-szablya 
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ámulata vonat  
a nagy izgalomban kivesznek  
a bántó részletek  
ál-egésszé  
áll össze  
ráma közében a táj  

süvítő  menekvés a vonat  
csavargó  
szépkisasszony kofakosárral  
feszengve  
mint vázatorokban réti nád  
mind helyére vár  

fonnyad a remény  
ponttá tömörül a vonat  
testébe szippantja a táj  
koromköpenyünk alatt  
slipper4éрсsók hátán  
megreked a láz  
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részér ől a fáklyásmenet 

HOLTI MÁRIA 

Bármit inkább, minta rendetlen beszédet, bármit. Amikor az urammal 
összekerültünk, mondtam is neki, hogy nem bírom a nyasgem-féle vicce-
lődést. Váratlanul érhette a figyelmeztetés, mert csak nézett rám azzal 
az angyali ártatlan nézésével, amiben aztán volt minden: csodálkozás, 
ijedtség meg a szeme sarkaban a férfitekintetnek az a kiszámíthatatlan 
szikrája, ami körülbelül azt jelentheti, többek közt, hogy részér ől a fák-
lyásmenet, meg amit gén kitalálni ebben a k. életben nem fogok soha, 
mert nem is lehet. Szerintem pont ez a szikra különböztet meg t őlük 
bennünket, nem pedig a frizura, hogy egyebet ne is mondjak, mert nem 
szeretem a rendetlen beszédet. És ha már itt tartunk, mivel nem szere-
tem a félmunkát se, a biztosabb megértés végett ezt mondtam még neki: 
És nálam, apukám, a bunyósvilágnak is vége. Erre se szólt sokat, olyan 
kevés beszédű  a drágám, különben is mi csak ketten vagyunk abban a 
marha nagy lakasban, 'így máshoz, mint hozzám, nem is igen szólhatna. 
Szomszédokkal, rokonokkal, kollégákkal sincs nagy bratyizás, az olyasmi 
semmi jóra nem vezet, egyébként is csak potyázni járnának, gondolom 
enni-inni, mert f őzni azt aztán tudok, de' arra semmi szükség, hogy csak 
összerondítsak a lakást meg folyton a spájzba járkáljanak, egyedül. igy, 
hogy mellékvágányra ne kerüljek, ismétlem, rajtam kívül a drágám alig 
is :szólhatna valakihez, gondolom, orvosi beavatkozas nélkül. Hallottam 
én egy és mást fuvolázni valami verekedésekr ől az első  asszonnyal, igaz, 
a részletekről nem tudhattam meg semmit, mert ebben az ügyben min-
denki olyan tapintatos, hogy nézni is rossz, de hát az egész nem is érde-
kel, elég az embernek a maga baja, pláne nekem, ha meggondolom, hegy 
hétfőn kés alá kerülök, és innen csak a hamvasztóba vihetnek, azt meg 
a hátam közepe se kívánja, bárki elhiheti, hiába a nagy legényke-
dés. igy. 

Sok beszédnek sok az alja, ezt az anyukám szokta volt mondogatni; 
mostanában már nemigen hallom, ha meg néha felhív telefonon Montreal 
mellől négyszázharminchét kilométerre, akkor másról szokott beszélni, 
nem olyasmikről, hogy sok beszédnek sok-e az alja. Mondom, ott lakik, 
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de náluk az ilyesmi kicsiseg, mármint a távolság Montrealtól az anyu-
kám városáig, nekünk Persze akkora, minta mezei tárogató, de minek  
ezt magyarázni. Az is úgy került Montrealba, mint a légy a paszt őrözött  
tejbe, mivelhogy igen gazdag lány volt. Gazdag? Mi már el se tudjuk  
képzelni, mi az, hogy gazdag, mi, akik fizetési borítékban meg folyó-
számlán kapjuk az adólevonások után megmaradt kis dohányt, mi, akik-
nek ügyeskedni se lehet, mert mindenki ügyes ebben a rigófészkes világ-
ban. A mai Mózes a kőtáblákat is eladná valami mezei m űgyűjtőnek,  
nem pedig huszonöt százalékra az államnak, mert Montrealban bizony  
csak ennyit kap a m űtárgy becsületes megtalálója. Mármint a holmi  
tényleges értékéb ől. Ilyesmit az anyókám szokott nekem megírni, ezért  
vagyok ennyire jártasa dologban. Szóval, mi, akik tizenöt dekánként  
vesszük a parтnezánt meg tizenhárom és fél dekánként a parizert, aligha  
képzelhetjük el, hogy néz az ki, ha valaki gazdag. Pedig az én nyukám  
az volt. Házak, földek, erd ők, legelők, kaszálók, csordák, tanyák, kötvé-
nyek háborúra meg békére, zúzmarára meg szárazságra, földsuvadásra  
— ilyen volt az én anyukám, mégpedig egy szem lány, és ehhez nem kell  
sokat hozzátenni. Jatt Persze a szokásos és kell ő  időben a Földhözragadt  
John, kiborotváltan és kikefélkedve, szül ők se látnak, se hallanak, anyu-
kámat horgolni küldik pillanatok alatt az Orsolyákhoz, mivel ez a leg-
szigorúbb rend, ott nincs mellébeszélés meg János. Az anyukám horgol-
ja is a pálcikákat a ruhásszekrények stráfnijaihoz, szint Katalinra csi-
nálja vízfestékkel a képeket, mmközben mégis beírja a kis lakatra járó  
naplójába, amit persze a szalmazsákjában tart, hogy 1931. június 11.:  
Vagy a János, vagy a sósav és az ötödik emelet. Ilyen szellemben böj-
tölte ki az Orsolyáknál azt a legvégs ő  hatarid őt, ameddig csak hajadon  
zárdában tartható volt, aztán egy hónapra rá a Pikler fényképész ereget-
te rájuk, rá meg Kockás Ödön banktisztvisel őre, a kismadarakat a Bol-
dogasszony Szíve templomban. Ez a kép negyvenháromig állítólag kinn  
is maradta kirakatában, mivelhogy olyan jól sikerült, és mert ez lett  
volna az első  fénykép, amit színezve rendeltek meg Pikler Adolfnál.  Ál-
lítólag légnyomás vitte el a Pikler-sarkot, szül őapámat, Kockás Ödönt  
is az sodorta el az ötvenes években. De ez egy egészen másfajta légnyo-
más volt.  

Kockás Ödön. Furcsa istenteremtése, hányszor szerettem volna szót  
váltani vele! De a csiripelés szóba .se jöhetett nálunk, legfeljebb, ha  ő  
házon kívül tartózkodott. Akkor aztán olyan lármát csaptunk, hogy az  
nappal is csendháborítábsnak számított, mert mi négyben voltunk test-
vérek. Három fiú meg én, a legkisebb és a legrútabb is. Valóságos ter-
mészeti csuda, hogy tudtam ilyen randán megszületni: volt id ő , főleg az  
elején, amikor mindenki a Tramplinak hívott. Ett ől még én nyugodtan  
aludtam, különösen azután, hogy tudomásam 'ra jutott: küllemem miatt  
nyugodtan lehetek én színész is, persze, csak karakterszerepekben, Des-
demona meg ilyesmi soha. Nem lettem se Desdemona, se Ophélia, hanem  
villanyszerel ő , ami príma jó foglalkozás, nem panaszkodhatok. Tekercse-
lek a tekeresgyarban, de err ől majd később.  

Ott tértem el a sztrádáról, hogy Kockás Ödön távolról se volt cseveg ő  
természet. Nekem a látásommal bajom soha nem volt, mégse vettem so-
ha észre, hogy Kockás Ödön szépen leül, és egy bizonyos témáról elbe-
szélget velünk, de úgy, hogy egyenesen a szemünkbe néz, ahogy az film-
clialógusokban, tévédrámákban szokás, Bánk bán meg Tiborc vagy for- 
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dítva. Anyankegyszer rá is szólt, éppen ebéd alatt, hogy mit sumákol 
már annyit, nem unalmas-e neki, továbbá, hogy viselkedjen egy kicsit 
normálisabban, mert különben ő  itt hagyja ezt az egész k. házat. Anyánk 
részéről onsolyita-beszélgetésekhez szokott fülünknek egy kicsit furcsa 
volta jelzős szerkezet, de azért örömmel hallgattuk a folytatást: Aztán 
nézgelődhetsz, fiam, nézheted a Pikler-féle esküv ői képet. -- Kockás 
Ödön felugrott az asztaltól, de el őbb amúgy temperamentumosan rácsa-
pott, biztosan népszínművekben látta így, hogy zörgött az asztalnem ű , és 
elordította magát, hogy ő t, kéri alássan, ne izélgessék még evés közben 
is. És sietve távozott. Ez, ez a sietve távozás maradt meg bennem a 
legerősebben, mintha csak ma történt volna, olyan tisztán megmaradt. 
Ugyanilyen sietve távozott az él ők sorából is, az ötvenes években, mi-
után a hatóságok több eredménnyel izélgették, mint a család, a háború 
előtti földi javak miatt; ő  meg váltig azt hangoztatta, hogy ő  arról nem 
tehet, aani volt, úgy esett bele az egészbe, minta légy a paszt őrözött 
tejbe. Jót röhöghettek rajta az elvtársak, erre én is befizetnék, ha hall-
hatnám, már csak azért is, mert nekünk tilos volt otthon mindenféle rö-
högés, ha Ödön jelen volt. Egy valamirevaló pszichoanalitikus a fülét 
is földhöz verte volna, ha meganalizálhat] a Kockás Ödönt. De helyette 
ezt a hatóságok tetrték, az eredmény szerint teljes sikerrel. Még a teme-
tesére se nagyon ernléktszem, ez pedig elég különös, ez, a feledékenység, 
csak azt tudom, hogy úgy somfordáltunk anyánk körül, mint a hónapos 
macskák, és versenyben szerettük a mamát. 

Egészen addig, míg meg nem jelent a színen Földhözragadt John by 
Montreal újfent, aki neszét vette az eseményeknek, és rájött, hogy ütött 
az ő  órája, anyánkat már nem lehet el őle csak úgy elirányítani az Orso-
lyákhoz. Lett is aztán nekünk csókol anyad, Rozál. Mert Földhözragadt 
Johnny nem szokott fölöslegesen utazgatni, nála ilyen nincs; ha ő  egyszer 
jegyet vesz valamilyen repül őre, akkor annak oka van. Ha szárazak az 
utak, a mai napig is biciklivel jár hosszabb távokon. Náluk pedig gya-
koriak a hosszabb távok, a száraz utak annál kevésbé, de ez most nem 
fontos, majd máskor. Tényleg csókol anyád, Rozál lett számunkra ez az 
utazás, mert anyukánk szépen kijárálta bátyáim számára az állami ösz-
töndíjat, és az egyik matematikus lett, tankönyveket ír meg konferenci-
ákra jár, a másik biológus, és akváriumokban kotorász, a harmadik a 
kórházi mű tők'bđl tologatja az operáltakat kiskocsin az ágyukig. Rozál 
itt nem nagyon jeleskedett. Különben ő  a nyelvzseni a családban, a kis-
kocsis, ahol csak ,talmáesolni kell, ő t hívják, és el is igazít mindenkit, 
erre már számos példa adódott. Mire a nyelvtehetség kiderült, én már 
régen egy szövetkezeti kocsmában mértem a b őrgyár mellett a szíver ő-
sítőt olyan enyhe változatban, hogy a környék inkább hozzám járt, mint 
patikába Valéria-cseppekért. 

Akkoriban jó tizenöt kilóval súlyosabb voltam, mint most, és mivel 
nem vagyok valami sudár termet, igencsak úgy nézhettem ki, mint az a 
pirosra festett söröshordó a kárment ő  mögött, csapolt ser esetére. De 
hol van ez még! 

Anyánk elrepült a Jánosával külföldre, már mondtam, hová, és na-
gyon rövid időn belül nemcsak a külleme, de még a levélstílusa is meg-
változott. Annyira megváltozott, hogy magamtól is rájöttem: itt nincs 
sok értelme tovább firtatnia levelezést, engem a háztartási gépeinek a 
leltára teljesen hidegen hagy a teadélutánokkal együtt, amiket ő  ren- 
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dez az emigránsszövetségben, három tenger, japán—magyar közös határ. 
Na, azért arra álmomban sem gondoltam, hogy anyánk politikai pályára 
lépett, különben se volt már olyan fiatal, és az Orsolyáknál se kapta meg 
az ilyesmihez a kellő  tápot, mert ott f őleg a Boldogasszony anyánkat 
énekelték, meg horgoltak, szekrenystráfnikat. Jöttek a bolerós meg tol-
las-kalapos képek bundás átvet őkkel meg olyan frizurákkal, hogy ez az 
én egy szal csutkahajam is kibodorodott a láttukon. 1VIirdez azt akarta 
bizonyítani országnak-világnak, hogy a Jánosa már nem Földhözragadt, 
inkábba föld ragadt hozzá meg sok más iS a Nagy Lehet őségek Hazá-
jában, ahol csak Ügyesnek, Lendületesnek és Szorgalmasnak kell lenni, 
a többi almás. 

Most, hogy elmondtam, miként boronálódott el anyánk sorsa, omnia 
vincit amor et dollar, a magaméról azt, hogy nagy változások következ-
tek be. Megismerkedtem Fuks Bélával, aki a bolondulásig szeretett, és 
nem volt olyan kívánságom, amit ne teljesített volna szóban és tettek- 
ben. Minek is részletezzem, irtó rendes fiú volt ez a Fuks Béla, akkori-
ban már szerszámlakatos, de esti tagozaton tanult saját bevallása szerint, 
hogy bérelszámoló lehessen. Szép pálya, nem mondom. Szerelmér ől na-
ponta biztosított olyan formában, hogy csak a vak nem láthatta: én az-
tán jól húztam ki a gyufát! Képes volt bárhol órákig várni rám, éjben, 
viharban, mit, fél napokig is, és olyankor sehogy se menta fejembe, va-
jon Fuks Béla mikor szerszámlakatos, és mikor jár az esti tagozatra. 
Zárójelbe mondva, akkor még nem tudhattam, hogy Fuks Béla melles-
leg zöldségfelvásárló magánzó is meg viszonteladó, és hogy az ebb ől a 
tevékenységéből származó anyagi haszonból vásárolta azután a citrom-
sárga Renault kocsit. Nem mondom, jóleset furikázni a sárga Renault 
kocsiban, hiszen akkoriban még nem volt valami rengeteg bel őlük, szó-
val jól megnézték benne az ember leányát. A fiát is. És azt sem tudhat-
tam, hogy pont ez a citromsárga kocsi, ami a színe miatt olyan ;ól el-
ütött minden mastól, szóval jól kivehet ő  az utakon, pont ez okozza majd 
a halálát is. Akkor éppen negyedik éve jártunk gy űrűsen- jegyben. Zá-
rójelen kívül folytatva: mi aztán alaposan jegyben jártunk, és csak a 
mindenható termeszét játszhatott közre, hogy nem születtek háromszor 
hármas ikreink, és most, utólag, itt állnék jól befürödve. De ha utólag 
elgondolkozom, talán pont ezért is nem születtek. 

Fuks Béla elhamvasztása után igencsak cefetül éreztem magam, és le-
verten, minta mezei tárogató, bár az anyja, boldogult Fuks Béla anyja, 
özvegy Fuks Bélóné cip őfelsőrész-készítő  igencsak odatelefonálgatott a 
munkahelyemre, mert akkoriban munkaköri meghatározásom szerint, 
üzemi portás voltam, és a telefon nem okozott problémát; ha akarom, 
üzemi számlára hívogatom végig az egész telefonkönyvet. Fuks Szidónia 
változatlanul dicsérgetett úton-útfélen, ahogy ezt nekem vissz аmondták, 
bár én se jöttem a hathuszassal, tudom jól, hogy néha pont azért híresz-
tel valamit az ember, hogy valakinek a fülébe jusson. Hányszor játszot-
tam én ilyesmit, hogy elejtek valami b ődületesét csak azért, hogy meg-
tudjam, vajon milyen formában jut vissza hozzám a dolog. Elképeszt ő  
dolgok derültek ki. Fuks Szidónia terjesztette, hogy milyen egy rendes, 
tisztességes, erkölcsös személy vagyok, manapság a fiús anyák az ilyet 
nagyítóval keresik. Err ől ebben a formában megvolt a véleményem, kü-
lön bejárattal, de a Bélája dolgairól is, csakhát az ilyesmi nem társal-
gási téma, nem is illik, legfeljebb, ha gondolja az ember. Gondolni, azt 
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aztán lehet, amit csak akarunk, még ez a szép az egészben. Szóval, hí-
vogatott özvegy Fuks Bélóné, én is nyájaskodtam. Egy szóval nem mon-
danám, hogy nem fájt Bélánk kilépése a jegyb ől, különösen a négy év 
alatt történtek után, persze, hogy fájt, de semmi értelmét nem láttam 
olyan Renault után futni, amelyik mellékutakon húzza a csíkot. Nehezen 
ugyan, de nyilván megértette ezt Fuksné is, mert különben nem volt 
nehéz felfogása. 

Jó fél évig kapcsolgattam még a telefonokat, és irányítottam, tájékoz-
tattam az ügyfeleket, néha kinyitottam olyan aktatáskákat, amiket ép-
pen nem kellett volna, mire meguntam a dolgot, és áttértem a villamos 
iparra. 

Nem mondom, első  időkben majd belegebedtem, mire megtanultam az 
ohmokat, ampereket meg a többi hasonlót, mert nekem arról fogalmam 
nem volt előre, hogy a dolgot érteni is kell, nemcsak úgy tekercselni, 
szegecselni meg szigetelni, mint az ugandai majom, ha már háromszor 
látott valamit. Mennyivel könnyebben menne ez a matematikus bátyám-
nak, mint nekem, gondoltam, csak hát ő  furulyázik ide jönni, pont azért, 
mert á dolog a kisujjában van. Süket ellentmondásnak tartottam, de 
bele kellett nyugodnom, hogy ez általában más síkon is így van, nemcsak 
a tekercselőknél. Nagyvonalún átsiklottam a tényen, és pár hónap múl-
va úgy éreztem, hogy az italbolt helyett mindjárt ide kellett volna jön-
nöm, de hát honnan is tudhattam volna. Könny ű  utólag okosnak lenni, 
erre már mások is rájöhettek, jóval el őttem. Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy Fuks Béla nem jutott néha eszembe, különösen, ha tavaszias-
ra fordulta meteorológia és felvettem az új, méretre csináltatott kosz-
tümömet a csipkeblúzzal, a hajamból meg csak úgy d őlt a fodrász fixí-
rozójának a szaga, fekete szem éjszakája. Olyankor füttyentettem egyet, 
csak úgy általában, és pár száz méter szell őzködés után máris vettem a 
kanyart haza, mert eszembe jutott, hogy az üres üvegeket rendbe kelle-
ne rakni, ez így már nem mehet tovább. Sok mindent köszönhetek az 
üres üvegeknek meg efféléknek, mert arra mérget vennék, hogy külön-
ben előbb-utóbb az erkölcsrendészetre kerültem volna, hiszen nekem 
aztán udvarolni senki nem akart, ha meg mégis célzott valamire, akkor 
én nyíltan megmondtam, hogy kopogjon balra, egy ajtóval odébb. Köz-
ben meg evett a penész. 

Talán mégis igazam volt, mert egyszer csak megkérdezi Telekes Ador-
ján főraktáros, hogy tulajdonképpen merre lakok én. Mondom, hogy a 
Cimbalom utca három alatt. Erre ő , hogy ne csináljak bel őle bolondot, 
Telekes Adorján mar akkor is ilyen egyenes szavú volt, szóval, ne csi-
nálj ak belőle bohócot, ő  az ilyent nem szereti, ő  komolyan kérdezte, 
amit kérdezett, talán még ezt se szabad, azért van az embernek szája, 
hogy néha beszéljen vele, nemdebár. Mondom, hogy ezt nagyon bölcsen 
mondta, ezt én is aláírom, mondjon még ilyen bölcseket, szeretem hall-
gatni. És mit tesz isten, be se zabosodott, semmi, pedig egy f őraktáros 
olyan a raktárosok közt, mint a f őherceg a hercegek gyülekezetében. 
Nem szoktam gyakran csalatkozni els ő  látásra való vélemÉnyeimben, de 
ezúttal szarvastévedés volt, ahogy én Telekes Adorjánt megítéltem. Még 
az a jó, hogy nem jöttem a nagyágyúval, miszerint hol puhatolózzon, 
arra már csak begurult volna, hiszen ahogy kés őbb kiderült, esze ágában 
sem volt semmiféle puhatolózás. Fegyelmeztem magam, és megismétel-
tem a Cimbalom utca hármat, és hogy ezt vegye holtbiztosra, mert 
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ugyanerre a címre jönnek a villany- és vízszamlák is. Erre mintha meg-
nyugodott volna, és ha jól emlékszem, mert ez pont hat éve volt, ilyen-
tájban, azt mondta, hogy azért mert a Cimbalomban lakik, nyugodtan 
leborotválhatnám a lábszáramat, nem fontos őzikét játszani vastagabb 
kivitelben. Ez már igazán nekem való beszélgetés volt, mert ha nem az, 
hát ő t is eligazítom, ahogy másakat szoktam, vagyis hogy kritizálja ő  
vagy borotválja a sajátját, és egyuttal szálljon le rólam. De err ől szó 
sem volt, hanem amennyire csak tudtam, mosolyogtam bárgyún, hagy 
ne kelljen röhögnöm. Ennyiben is maradtunk egyel őre, mert jó ideig nem 
láttam azután Telekes Adorjánt, pedig pont úgy bejárt dolgozni, akáren, 
egyetlen napot se mulasztott. 

Ha nem is láttam egy ideig az én drágámat, attól kezdve azért már 
másnaponként jártam fodrászhoz, igazi, vérbeli tollászmester, aki, ha ké-
rem, még kockásra is befest, f ő  a kedves vendég kívánsága, ugyebár, 
a pigmentek meg a kopaszodás mellébeszélés, piacról él az ember, szó-
val jól értettük mi egymást anélkül, hogy mindezt megbeszéltük volna, 
és a mester úr úgy kikent-kifent, hogy anyukám, aki mint említettem 
volt, Kanadában lakik, nem ismert volna rám egykönnyen. Másnapon-
kint egy százasért. A végén alig maradt pár szál hajam, minta mellékelt 
ábra is bizonyítja, viszont arra kiváló jó volt az akció, hogy szerényebb 
mértékben ismét rám terelje Telekes Adorján figyelmét, aki egy alka-
lommal, minden apropó nélkül, csak úgy mellékesen a folyosón azt 
mondja, hogy szerinte még sok kiegyelnivaló van a fejemen. Hiperérzé-
kenységgel aztán senki nem vádolhat, de ez már nyílt beavatkozás volt 
külügyeimbe, ezért ezzel vigasztaltam meg egyéb híján: 

Hogy egyem azt az aranyos pici száját! 
Nyilván Telekes elvtárs se volt hozzászokva a hasonló értelm ű  társal-

gásokhoz, mert éppen a véletlenül arra haladó f őportás füle hallatára ezt 
mondta: 

Maga aztán igazán az én esetem! 
Tovább ezt a témát nem firtattuk, de elbeszélgettünk még a fogorvos-

tudomány mellékzöngéiről kitérőkkel és mellékösvényekkel, két irány-
ban, négy sávon. Az aznapi teljesítményemmel aligha dicsekedtem te-
kercselőéknél, de hát magánélet is van a világon. Délutánonkint, ameny-
nyire ritkán találkoztunk azel őtt, most annál gyakrabban szaladtunk 
össze véletlenül; valahogy mindig úgy jött ki a lépés, hogy Telekes 
Аdorján pont akkor ért a portára, amikor én, szatyrokkal megrakodva, 
amiket a reggeli beparkírozáskor szedtem fel. Csupa zöldség, száraztész-
ta meg ilyesmi. Nem tett semmi megjegyzést a szatyrokra, pedig sze-
rintem tehetett volna, többet is, hiszen tudta, hogy egyszál magamban 
lakok. Én már csak így mondom, lakik, az ikesigék már egyéni belátás 
dolga, hogy úgy mondjam, magánügye a dolgozonak, ezt egyszer a rá-
dióból hallottam; Telekest is csak Téának mondtam azontúl, mégiscsak 
rövidebb, mint az, hogy Telekes Adorján. Hat szótag. 

Azontúl együtt mentünk haza, mert azt mondta, neki a Cimbalom felé 
célszerűbb a hazakö гlekedés. Ballagtunk szépen lassan, mintha hátulról 
közben foltozták volna a kabátunkat, néha azért Persze üget őre is fog-
tam, hogy ne gondoljon rólam mindenféle rágalmakat, ha nem fontos, 
márpedig nem volt fontos. Hogy is lett volna, mikor semmi, de semmi 
kifogásom nem volt Téá sorfala ellen, s őt. Azt hiszem, ő  is tudhatta, hogy 
ső t. 1,_ lönben miért caplatott volna olyan h űséges-kitartón nap mint nap 
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mellettem, egészen a Cimbalom háromig zsebre vágott kezekkel, míg én 
a szatyrokat trógeroltam. Ebb ől is láttam, ez egy rendes ember, semmi 
kifogása a női egyenrangúság ellen, dehogy, még azon is túl megy, még 
tévedésből se ragadna meg egyetlen hálát se, szóval csak cipekedtem, 
kivert a verejték is, ő  meg csak mondta a magáét a tekercsgyári dolgok 
hogy és mikéntjéről, ahogy egyszer színpadon az Irkutszki történetben 
láttam. Szoc. rel., mert néha azért színházba is elmentem, jól megvá-
logatott darabokra. Mondta és mondta, de olyan kerekperecen, hogy Par-
lamenti interpellációnak is beillett volna, amit mondott, Johnny mosto-
haapám Földhözragadt karának idején, amikor még az volta Dániel, aki 
jól bemondta, és az egészb ől nem lett úgyse semmi, ezért is kelepeltek 
annyit. Mondtam is neki párszor, ha már annyira tisztában van azzal, 
hogy az eb hol van elásva es melyik fejét ől bűzlika böjti hal, márpe-
dig ez vilagos, minta nap, hát akkor ne nekem mondogassa, nem va-
gyok én kutyaelhantoló. Mondja meg szépen az értekezleteken, ott meg 
hallgat, mint az a bizonyos, csuka nev ű  hal. Mert micsoda dolog is az, 
hogy mirgünk-morgunk, mindig másképpen akarnánk, mint ahogy van, 
de amikor ott a nagy alkalom, az értekezletek, ugyebár, akkor aztán síri 
csend, de bezzeg a folyosón meg a szünetekben jár mindenki pofája, csu-
pa kőolajozott szerkentyű, senkinek nem jutna eszébe, hogy azoka sze-
gények ott, a kartonnal leterített asztal másik felén, az ásványvizes üve-
gek meg a púpozott hamutartók mögött, majd elepednek egy jó kritiká-
ért; meg a naplóban se nézhet ki valami fincsin, hogy nálunk minden 
oké meg taps meg egyhangúlag, a termelés, meg aj, hogy a min őségről 
ne is beszéljek. Hogy én csak hallgassak, van neki egyéb baja is, mint 
szemben kepesztetni az árral, más se hiányzik; szereti, ha nyugodtak az 
éjszakái. Rögtön el is képzeltem, milyen nyugodtak lehetnek azok az 
éjszakák, ilyen körülmények között, ahogy itt körülöttem is benjámin-
kodik, egyéb tekintetben meg, ha ennyire alamuszi, legyen a folyosós 
morgások idején is alamuszi, és fogja be a száját, ne hergelje a még fia-
talabbakat. Erre Téá szokása szerint jól rám nézett, mert azt a legköny-
nyebb, rácsudálkozni valakire, és kés őbb azt mondani, valami olyas-
félét, hogy alkalmasint beajánl részlegvezet őnek vagy még följebb. Vég-
re egy jó ötlet, mondtam, mert akkor végre rend lenne a Tekercsben... 
Ezzel még nincs vége, ez volt csak a nagyoktan az egészre, mert ő  nem 
akarja kedvemet szegni, de vegyem fontolóra, hogy azok ott a részleg-
nél maguk is mind a spanyolviasz szektorban kezdték, aztán let az egész-
ből, na, mi lett, többek között a hallgatás az értekezleteken és mirgés-
morgás. Hogy ő  velem a mellékelt alapon nem vitatkozik, minta nyom-
tató ló, folyton csak körben járunk, ha fáradt vagyok, mondjam csak 
meg neki, és maradjak szépen otthon, ő  van olyan fiú, hogy el tud egy 
asszonyt tartani, még egy pont ilyent is, mint amilyen én vagyok. Kér-
dem, hogy ezt hogy érti, mire célzott, illetve, kire, nekem fogalmam 
sincs, ki az asszony. Nem mondott erre se rögtön semmit, nagy sokára 
annyit, hogy értsem a témát úgy, ahogy nekem a legmegfelel őbb, ő  sem-
mit nem szeret kétszer mondani. Ezt már volt módomban tapasztalni, 
ezért megkérdeztem még: És csókol anyád, Rozál, ugye? — És csókol 
anyád — mondta, aztán egész a Cimbalomig egy megveszekedett szót 
se lehetett bel őle kihúzni, olyan komoly volt, hogy lehet őleg nem is néz-
tem rá. De talán jobb is volt így. 

Jobb is, mert pár nap mulva, ahogy cipelem a szatyrokat, cipelem, 
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mondom, egyes elsőben, szóval, ahogy cipelem, Téá megkocogtatja a vál-
lamat, akárcsak ha ablakon zörgetne, miközben ezt mondja szórakozott 
hangon: — Ideje volna már megkóstolni a szecskát, amit cipelni tetszik. 
— Én se hagytam magam, dobtam vissza a labdát: — Az elemózsiára 
tetszik gondolni? — Aha. De f őtt állapotában. — Semmi akadálya a do-
lognak — mondtam. — Parancsoljon, a szatyrok — és mind az öt szaty-
rot leraktam elé a járdára. 

Ekképpen enyelegtünk, a Cimbalom három el őtt mélyen ránéztem, 
hogy úgy mondjam, jelent őségteljesen, és vártam a jövend őt, ami, akár-
hogy ugrálunk, mégis mindig csak jelen id ő . A nyelvészek meg a poli-
tikusok, az más. Na mindegy, Téá nem tágult mell őlem, egyetlen nekifu-
tással iramodott a negyedik emeletnek az öt szatyorral, pedig tizenegy 
hónappal és kilenc nappal idősebb nálam, ezt ugyan nem kérdeztem meg, 
de egyszer véletlenül láttam a személyi igazolványát. Ez az én Téám az 
előszobában szépen fölakasztotta az es őkabátját, mert itt mindig esik, 
nem igaz, ha meg nem esik, akkor igazán száraz az id ő , és se eleje, se 
vége a dolognak. Leült a nagyszobában, ahol az a szép, ovális diófaasz-
tal van, két öklét az asztalra rakta, egymás mellé, lábait szétvetette, a 
szeme meg járt körbe, mindent megnézett, mint valami nyomozó, vagy 
olyan valaki, aki tudja: Ő  itt életében el őször és utoljára fordul meg 
Csókol anyád, Rozál, mondtam magamban, és nekifohászkodva, a kony-
ha felé kanyarodtam, megint magamban transzferálva a szecskát, amikor 
hallom az én drágámat: 

— De azt el őre megmondom, hogy gyomorfekélyem van. Hagyma, 
kábetűs'ek, hüvelyesek, héjas krumpli, zsíros hús, mócsing, szóval így. A 
levesestészta, amit maga veszeget, abból én nem kérek. F űszerek. 

A végét már nem vártam meg, pedig már igen a számon volt, hogy 
forduljon csak bizalommal az üzemi konyhához. Majd ott rendbe hozzák. 
Nagylelkű  akartam lenni, csak egy futó sóhaj, és komputer nélkül is rá-
jöttem, hogy kétszersült és babapiskóta van a háznál, egykét lágy tojás 
esetleg, hogy szó ne érje a ház elejét, valamikor nálunk a vendégbarát-
ságra sokat adtak. Marasztalni ugyan nem fogom, ez világos, Kockás 
Ödönbe se haltam bele, ez meg f őzesse mással az am őbákat vagy miket. 
Igaz, tálalás el őtt fél órát tartózkodtam a fürd őszobában, frizurafeljaví-
tás, molinószenti, kínai brokát a vállamon, f ő  a vendégbarátság, ha már 
így jött ki a lépés, ha meg már elment, csókol anyád, Rozál. Viszem a 
két tojást, Téá édesen horkol a kiskanapén, szép kis ripszhuzatos kacat, 
zakója az álla és a térde közti szakaszt éppen betakarta. Nekem gyere-
kem még soha nem volt, de azért ösztönösen ráterítettem még a kínai 
brokátot, de hogy el ne sírjam magam, csak felfohászkodtam, na, moli-
nószenti, mondom, mit gondol ez, nem a vasúti restiben van, utcai ru-
hástul a kiskanapén, de különben is, igaz, a cip őjét azért lerúgta, de 
nekem senki ne fújja itta medveb őrt. Ácsorgok hát szép egyenesen, eb-
ben az életben még nem nagyon fordult el ő  velem, hogy ne tudtam vol-
na, mitévő  legyek, de most nem tudtam, isten bizony, higgyék el, hogy 
nem tudtam, mitév ő  legyek. És hogy fog innen reggel kivándorolni, eb-
ből a lakásból, még csak az kellene, hogy a szomszédok megneszeljék, 
már köthetném is az útilaput. Mit tehettem mást, jól megráztam, mint 
Krisztus a vargát, ezt így szokták mondani, nem igaz? szóval rázom, 
mint Krisztusa vargát, mire hirtelen felül: 

— A szentségit, már aludni se lehet? 
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Lehet — helyeskedtem —, csak más lakcímen. 
Hát hol vagyok? 
Cimbalom avenue három. 
0, a Cimbalomban! — és nevetett. — Font a Cimbalomban! Még 

ilyet! 
Tényleg, még ilyet — hagytam helyben megkönnyebbülve, hiszen 

Téá még álmában is átlátja a helyzetet. Ha így van, akkor ez az, én em-
berem, jöttem rá, Persze nem hangosan, mert hangosan ezt mondtam: 
— Kész a szecska, tisztelend ő  úr. — Ez a tisztelend ő  úr csak úgy bolon-
dosan kicsúszatta számon,. minden szándékoltság nélkül, de mégis célt 
ért, mert Téá mint a darázscsípett, azonnal felült, és pillantást vetve a 
tojásra, a következ ő  megjegyzést tette: 

Szerintem azoka tojások tul vannak f őzve. 
Istenem. Már nekem se volt mindegy, ez tavaly történt, szóval nem 

volt mindegy, és nemcsak arról volt szó, hogy ki cipeli a szatyrokat a 
jövőben. Annál sokkal többről. 

Délután vérátömlesztést kapott, már másodszor, másfél litert. Az elején 
még vígan csörgedezett alá a zömök bef őttesüvegb ől a fekete plazma, de 
a felénél mintha megdermedt volna. A karjára ragasztott t ű  pillanatról 
pillanatra elviselhetetlenebb lett, és a kerek, sima, különös ismertet őjel 
nélküli arcra kiültek az allergia Piros foltjai. Olyan volt, minta kalitkás 
csapdával elfogott egér: apró gombszemei segélykér őn szegez ődtek az 
óriás gesztenyefa törzsére. Másnap vagy harmadnap, amikor az osztály-
ra érkezett, meg is jegyezte: 

Valami érdekesebbet is tehettek volna oda, ha már köteles az em-
ber nézegetni. Például egy kertmozi vásznát, és a f őnővér bemutatná a 
röntgenfelvételeket. Vagy a legramatyabb filmeket, hiszen innen úgyse 
lehet elmenni. 

Ejnye, Ketteske, Ketteske, de nagyon vigonyán vagyunk — lép be 
az ügyeletes ápolón ő  titokzatos vödrökkel és csövekkel. — De nagyon 
vigonyán. 

Megesik az, nővérke, megesik! 
Két karja a takarón; az egyikbe hüvelyknyi injekciós t ű  van szúrva, 

és alaposan lerögzítve, hogy ki ne essen, míg a t űhöz csatlakozó mű-
anyagszél méter magasból egyetlen plazmapontot vezet alá, akár a h ő-
mérő  higanybütyke. Még jó fél liter van hátra, és ha rajta múlna és ha 
tehetné, talán csillagjóst kérdezne meg, lejön-e onnan valaha az életben 
az a maradék vér. Az éjjeliszekrényen püspöklila őszirózsák, ma még 
nem kaptak friss vizet. Amennyire tud, felhúzódzkodik a vízszintesre 
fektetett párnán, és mer ően a mennyezetet nézve, kiabálni kezd: 

Nővér! Nővééér! 
Fehér köpenyes lány áll meg az ajtóban. Mosolyog: 

Már azt hittem, váradásra jelentkezett. Nyugi, csak egy óra még. 
Esetleg hamarább is elmegy .. . 

Nővér, a virágaim vizét nem cseréltem ki. Ha volna szíves .. . 
A fehér köpenyes mutató- és hüvelykujjával megpöccenti a felkötött 

üveget. 
Nézze meg az ember. Egy óra múlva azt csinál, amit csak akar. Mit 

fog csinálni estig? 
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6, akkor én mára hamvasztóban leszek, n ővér — és elerednek a 
könnyei. 

Ne bízza el magát annyira, nem megy az olyan gyorsan. Csak bon-
colás után. Az mindig pár nap. De majd maga kicseréli a vizet személye-
sen, j ó? 

Nézi a gesztenye különc leveleit, a már-már reped ő  burkokat. Hangta-
lanul sírdogál. Közben megürül a három másik ágy, a szürkésfehér kö-
penyek, mint sivatagi árnyak, egymás után hagyják el a termet. Egyedül 
van, szabad kezével szétmaszatolja könnyeit, aztán saját maga felett át-
nyúlva kihúzza a párna és az éjjeliszekrény közé szorított táskából a 
szemüveget. Kibetűzi a plazmás üveg vignettájára írt adakozó nevét: 
KOVÁCS BÁLINT, huszonhárom év. Kovács Bálint, Kovács Bálint — 
suttogja —, hogy lehet valakinek ilyen bolhapiszok-mütyür írása? — Az 
arca száraz, hívására a n ővér az ajtóban terem: 

— Hívjam a hamvasztókat? 
Kerek, sima, különös ismertet őjel nélküli arcában világítanak az aller-

giafoltok. Szabad kezével az üvegre mutat: 
Nyomozza ki, kérem, ezt a Kovács Bálintot nekem. Elvégre az em-

bernek mégse mindegy... 
Naná. Ha valami lepra alak, akkor vissza az egészet. Maga ebb ő l 

nem kér, hiszen a kék vére családfáján át visszavezet ődik egészen a 
neander-völgyiósemberig. Nyugodjon meg, az a lényeg, hogy huszon-
három éves. De ne izegj ,en-mozogjon annyit, még elrontja nekem. 

Az lehet. — Feje visszahanyatlik a párnára. Észreveszi, hogy az 
üveg már majdnem kiürült. 
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a sereg 
Regényrészlet 

PUSZTAI JÁNOS 

Másnap reggel, amikor az éles, feszes hidegben, hirtelen, pendül ő  fagy-
ban, grízes dérben feiriaGt, szekéraljfekhelyén, gödrös, kelletlen szalma-
vackán ruhástól hanyatt fekve percekig zavartan, hökkenten, tájékozat-
lanul pislogott, azután rándult, zökkent, felült, felkunkorodott, zord taka-
róit, a sötétszürke, borosta-érdes lópokrócokat jobbjával lehengerítette, le-
hántotta, félrekotorta magáról, négykézlábra fordult-emelkedett, várat-
lan, elháríthatatlan izgalom hatására édeskésen nyilalló gyomorral sebe-
sen hátra, a hámló husángbordázatú ponyvaboltozat horpadt félkörébe 
eredt és a szélben, kusza, er őszakos légmozgásban leng ő , rángó, csattogó 
sátorlapajatát kicsatolta, félrevonta, elámult: mint ropogós, friss cipó, 
duzzadt, rugalmas, spongyabel ű  házikenyér, vidoran, magabiztosan emel-
kedett, kerekedett, gömbölyödött a pucér gyümölcsfás, korhadt sz ő lőka-
rós dombok, zúzmarás földtüremlések, réteges vízmosások, szemetes ut-
cák, mohás tetej ű  csűrök, Piros téglaszemöldökű  istállók, lépcsős fűzfalú, 
udvarra néz ő  házak, hallgatag tornyok fölé a nap; a feny ődeszkára, négy-
szögű , vasalt oszlopok, megcsonkított, alul elmetszett'\ / (vé) belsejébe illesz-
tett, szálkássá horzsolt, fényessé használódott, nyeles zsilipélre könyökölt, 
ajzottan, mondhatni, mohón szemlél ődött, hüvelyk- és középs őujját össze-
tette, egymáshoz fente, pattintott; parancsnoka, a százados csizmáit, a sze-
líd, puha, megroggyant lábbeliket megjavította, rendbetetté, pokróca 
csücskével dörzsölte, kifényezte, tükrösítette, éppen ezért elégedett, talán 
hiú, esetleg számító pattintásakor már tervezte, felvette, fényképezte, el ő -
hívta az átadás színes, életnagyságú képét: a lomos, kocka r őtér, nyüzsgő , 
zsivajgó tábor, az éjszakai fagy, a tegnapi serény, löttyen ő  latyak, lomha, 
tapadó sár megmerevedésének, kövesedésének következtében ló-, vágó-
marha- és embernyom-pecsétes területén környékezi, közelíti meg a ma-
gas, lilára borotvált, lovaglóostoros tisztet, vizsgálódó, ellen őrző , tartóz-
kodó feljebbvalóját, díszlépésben, ütemesen dübögve, feszes horgasinnal 
eléje kanyarodik, vigyázzba kapja magát, tiszteleg: —Alázatosan jelen- 
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tem, a csizma elkészült!, gyorsan, türelmetlenül, gerjedten, izgalommal 
visszahúzódott, négykézláb visszakozott, alkalmi cipészszékér ől, a lapos, 
vasöves l őszerládáról a csizmákat felkapta, jobb hóna alá szorította, a kö-
vezetre lendült, parancsnoka felé iramodott, csámpásan, az ilyen alkal-
makkor elkerülhetetlenül felbukkanó, kínos, lerázhatatlanul lanyhító, 
csüggesztő  érzése szerint, trottyosan szaladt, jutott el őre a dúcos, botlasz-
tó, alkalmatlan talajon: — Alázatosan jelentem, a csizma elkészült!, pa-
rancsnoka szívesen, hálásan, el őzékenyen rámosolyog, kezet ad, parolá-
zik: —Köszönet, bajtárs!, jobb hóna alatt vitte, szállította, a talpak ár-
kolt, félgömbfej ű  szegekkel védett, tartósított függ ő leges felületek a háta 
mögé, többemeletes házsor szürke kovácsoltvas kerítésére, a kerítés há-
romszögű , fehér lemezbetétein terpeszked ő, a posta épületén is felfede-
zett, megfigyelt, szembeszök ő  fekete pókokra, ágbogas lábú bogarakra 
néztek, futva közeledett, majd el őírásosan lassított, csendesedett, díszlé-
pésben, ütemesen dübögve a százados elé kanyarodott, bakancsa sarkát, 
meglazult, zörren ő  patkóját összecsapta, megállt, tisztelgett: — Alázato-
san jelentem, a csizma elkészült!, —Köszönet, bajtárs!, mondja, nikke-
lezett, domború, rugós fedel ű , dobozt, országházas cigarettatárcát kattint 
fel, kínálja: — Parancsoljon, közlegény! a magas, lilára borotvált, lovag-
lóostoros tiszt, vizsgálódó, ellen őrző  feljebbvalója nem tekintett rá, rövid 
szíjcsapós ostorával ékforma alkotmányra, a hagyult-zöld parancsnok-
lakra bökött: — Vigye be. Buzgó hátraarccal, száznyolcvan fokban elfor-
dult, odébbperdült, de fordulása, perdülése pillanatában, miközben gon-
dosan karbantartott, kétujjnyis bakancstalpa tompán, mereven csosszant, 
akadozva, majdnem engedetlenül roppant a földön, kiszámíthatatlan ta-
lajon, érezte, értette, tudomásul vette: csalódott, lehangolódott, meggyen-
gült, mint nyűtt filmet, heves nappal is es őzuhogásos képsort, huzattól 
horpadó-pöffed ő  mozivásznat látta, érzékelte környezetét, a környéket, a 
kondérhoz, nyitott, villogó t űzterű , kormos, kerekes üsthöz inaló, áramló, 
robajló katonákat, posztófülvéd ős, kagylóforma-fültokos társait, a bá-
ránybőr kucsmás hajtókat, szekeresgazdákat, felfordított itatóvedreken 
szalonnázókat, az immár fellobogózott házakat, boltokat, templomokat, a 
messze homályló hegyeket, a fellegmentes eget, az ágyúdörgést, a ha-
rangzúgást, alsónadrágja korcában, derekakörüli varratában a mozgé-
kony, tolakodó élősdieket, helyezked ő , falánk rovarokat; csámpásan, jobb 
lábával nőiesen kaszálva, ugyanakkor hangsúlyozottan trottyosan szaladt, 
ügetett, bakancsával öntudatlanul ütemesen dübögött: isusz-ter, suszter, 
susz-ter, suszterlegény, nem vagyok én dáma, a százados füstöl ő , fűtött 
tanyája elé dobbant, feltárta, belépett, benntermett, idegesség, izgalom 
jött rá, reszkettette; dobbantott; dobbantott a Tölgyfásban, kecskegyön-
gyös, vakondtúrásos, egérutas tisztáson, szikár, nyurga, kalászosodó fü-
vön, pásztortilde íróillatú vébetújében, miközben a poroszkáló kecskék, 
higgadt állatok rézcseng őkkel csilingeltek, az anyakecske, szakállas kecs-
keanyó, hátsó lábán, hegyes körmén ágaskodva, bólogatva bokrot kosz-
tott, kopasztott, levéltelenített, a levelek, zöld táborilapok, gy űretlenek, 
hibátlan szélűek, meg-megvillantak szájában, a keskeny, serény, fáradt-
hatatlan aprítóban, pecsétel őben, csecsei tömpe, tömör fogantyúk voltak, 
rézkellékek a sátorban, őszi naplangyos térben, ékbels őben, a fehér, 
gyapjúbolyhos ágyon, csővázas sodronyon, zománcozott, zömök kályhán, 
összecsukható asztalon-széken, csiszolöpapír-karmolásos kulacson, kun- 

1178 



Kori lábú mosdón, szappanhabos mosdótálfészkű  oltáron, figyel ő  faku-
tyán, a lármásan lehuppantott, még mindig idegesen, utólagos érzése, ta-
lálgatása szerint, kielégületlenül az ágy küls ő , cingár, kerek talpú lá-
bához támogatott csizmák meredek, torkos lehúzóján, azután ormótlan,  

veszteglő  szekéren, amelyhez elszontyolodva visszatrappolt, az inas,  

himlőhelyes arcú hajtó zizeg ő , darabolódó csutakján, a jótékony, kábító  

horzsolástól, dörzsölést ő l szétvetett lábú, megereszkedett hasú, megmat-
tult szemű  vasderesek gombás, ótvaros, a cipésszel szólva: kutyának való  

bőrén szánkázó, száguldó sárga zabszalmacsévén, a hátizsákjából, lomja,  

kacathalmaza tartójából el ővett, leporolt, fémrózsás, hátrafelé lejt ő  sap-
kájával kitörölt, megtišztított, a reggelihez, párolgó feketéhez el őkészí-
tatt csajkáján, a dőlt falú, kongó edényen; térdén, térde két homorú, ér-
zékeny, csalókán billen ő  korongjánallt járműve horpadt félkörében, a  
fekete, kormos kondért és a kondérhoz igazodott, illeszkedett zöld ka-
tonasort nézte, roppant mer őkanál, gondolta, gyalulatlan ácsolt asztallap-
ra fektetett mosatlan eszköz, csajkáját jobb hóna alá fogta, a hallgatag  

sorba lépett, így a nyelet. meghosszabbította, bámészkodott, az er őtle-
nerő  fagyban, fokozatosan oldódó, bomló, hámló sárban topogott; topo-
gott a Tölgyfásban, hernyóhálós erd őmaradványban; pásztortildával in-
cselkedett, kuncogva ingerelte, háromágban font varkocsát, sarjú szagú  

fakó haját, világoskék szalagú libeg őjét, „gyepl őjét" el-elkapta, megra-
gadta, a hántott f űzvesszős lányt, mezítlábas kecskepás г tort, viháncolva  
tiltakozót, édesdeden visongálót biztos, konok kézzel leigázta, betörte,  

kormányozta, a fák közötti réseken, dongózümmögés ű , aranyporos nyí-
lásokon mezőre látott, fél lábszárig ér ő , sötétzöld kukoricásra, blúztalan,  

rózsaszín ingpántos kapáslányokra, vontatottan, tekervényesen énekl ők-
re, egymásra nyelvel őkre, kelepel őkre, deleléskor a föld végében, vac-
korfa alatt ernyedten, álmosan döngicsél őkre, az árnyékba, képzelt ka-
rokba nyújtózókra, de a sorban, képzelt mer őkanál szárában, a térbur-
kolatról, kockak őről hámló sárban társait látta, csajkájukat jobb hónuk  

alatt tartották, kezüket, puskaszíjszagú tenyerüket, szélfúvásos öklüket  

köpenyük zsebébe, a dohányporos, kétszersültmorzsás, leszakadtgombos  

sárgavászonzacskóba dugták, rejtették, melegítették, a széles arcú, verej-
tékkiütéses homlokú, piros zománcos kanalával feketét mér ő , löttyintő ,  
esurrantó szakácsot nézték, követték, hivatalát, elfoglaltságát, élelemkö-
zelségét, fekete-királyságát, hatalmi jelvényét, a Piros zománcos merít őt  
irigyelték. Mihelyt reggelijét, az ínyét, torkát, gyomrát érint ő , barátsá-
gosan meglegyint ő , békéltető  früstököt, forró, párálló léadagját megsze-
rezte, lelépett, odébbállt, elkanyarodott, szájához emelte, fújta, szüresöl-
te, itta, mohón bekebelezte, csajkáját zsebes, rézcsatos hátizsákjába csúsz-
tatta, elhelyezte, valameddig az id őközben felhalmozódott, a szekér há-
tuljába (békében: saroglyájába . ) vetett, lódított csizma — és bakancs-
füzérekre, a fronton, az els ővonalban, szoros, rideg lövészárkokban, fede-
zékekben becserélt, lelkiismeretesen összegy űjtött lábbelironcsokra me-
redt, fintorgott ;  tarkóját vakargatta, unt, a közvetlen frontszolgálattól, 
szigorúan rendszeres, elfásító őrsbeosztástól farolva, rugaszkodva, mene-
külve vállalt feladatát, a szakadatlan foltozást-talpalást ezúttal hanya-
golta, viszolyogva legyintett, türelmetlenül téblábolt, végül a táborból 
feltün ~s nélkül kisomfordált, ösztönösen a városperemre, kövezetlen rel- 
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lékutcákba, kerékdúlásos, majorságtollas, jéghártyás, fekv ő , elnyújtózott  
kutyanagyságú jégcsúszdákkal, repedezett sikankókkal élénkített sávok-
ra, töppedt, kerítéstelen, disznóürülékszagú házak közé, a reves, veréb  
fészkes ereszekb ől mart, rántott zsupszalmával betömött ablakok elé,  a 
véletlenül épen, egészben maradt ablakszemek bárgyíi látókörébe, a me-
zőre, a riadt határba sietett, könnyedén járt, puska nélkül, csupán a de-
rékszíjára, ,а  fémrózsas, tenyérszéles övre függesztett, járasa, léptei üte-
mére súrlódva leng ő , koccanva lóduló szuronyával, kétél ű , vérárkos, vas-
hüvelyű  pengéjével igyekezett a szakadozott árokszegély ű, erőszakos-
egyenesen a kék látohatár alá sikló, furakodó, férk őző  mezeiútra, az óriás 
lepketörzsre, a feltúrt, ágyúlövedék-kavernas tájra hullt, csapódott óriás 
ördögpillangó-hutára, amelynek tartozékai, a kukoricacsutkás, naprafor-
gókórós, burgonyaindás parcellák, mint pilledt, málló szárnyak hevertek, 
lassított, kezét hátratette, otthonosan, gazdaként ment, szemlél ődött: a 
várasig sorakozó, osonó földeken parasztok, kucsmás, keszty űs öregek, 
hárászkendős asszonyok, feln őtt-kiskabátos gyerekek — mindannyian 
sárbocskorosan —cserkésztek, hajladoztak, burgonyát vájtak, szedtek, 
kosárba, válogattak, a közelükben, komor vidéken indahalmok füstölög-
tek, nyirkosan senyvedtek, roskadoztak, úgy t űnt, az égen, kék levegő-
burokbanagyúgolyók vonultak, áramlottak, a krumpliszed ők, termés-
mentők, fekete bárányb őr kucsmás, egyuj jas-kesztyűs öregek, férficsiz-
más, hárászkend ős asszonyok, náthásan szipákoló, feln ő tt-kiskabátos gye-
rekek — mindannyian sárbocskorosan — olykor az égre néztek, pislog-
tak, füleltek, megborzongtak, keresztet vetettek, azután tovább cserkész-
tek, hajladoztak, burgonyát vájtak, szedtek kosárba, válogattak, a gur-
dés, fakó növénymaradványos parcellák, mint pilledt, málló lepkeszár-
nyak kétoldalt a mezeúthoz, lepketörzshöz csatlakozni, tapadni töreked-
tek, de a vízzel telt árkok, hosszú, csipkés hasadások, szakadások meg-
torpantottak őket, lúdbőrözve megálljt parancsoltak; a Tölgyfásban,  
kecskegyöngyös tisztáson megálljt parancsolt a hangyáknak, a bolyba,  
porhanyósított, lyukacsos, gyepes buckába törekv őknek, a vedlett fűtö-
vekчtörzsek között zsákmányukkal, morzsával, tücsöklábszárral, szöcske-
koponyával, százlabúvázzal, idegen hangyatojással evickél őknek; botjá-
val, fehérre hántott f űzhusángjával, ferdén elnyesett ágcsonkos kecske-
téringetőjével a porhanyósított, lyukacsos, gyepes bucka köré ujjnyi,  
porzó sáncot kapart, vájt, rn nlyített, vár köré kötelez ő  védősáncot, rossz,  
megrugdosott csanakban, alumínium tejeskannaroncsban békalencsés,  
nyálkás árokvízzel futva, pásztortilde mondta: macskatrappban telehord-
ta, a veszélybiztos szintet, mélységet órákig állhatatosan, szórakozva  
fenntartotta, a hangyákat, titokzatosan hallgatag, karcsú él őlényeket  
megtorpantotta, h őköltette, zsákmányuk, javuk, tartalékuk elvetésére,  
elhagyására, menekülésre kényszerítette, szaladásra, mint a nem várt,  
riasztó kürthang, harsány katonacs ődítő  jeladás, amely utolérte, rácsa-
pott, figyelmeztette, ijesztette, a táborba iramodni sürgette, kényszerí-
tette, szaladt, lihegve, lelkiismeretesen törekedett visszafelé, messzir ől  
látta, megfigyelte: a tábor, zárt, befelé rúdtüskés szekérkör, súlyos, ólom-
szín járműgyűrű  megpattant, eltört, recseg ő , tagolt, szaggatott csíkká,  
dülöngélő  menetoszloppá nyílott, egyenesedett, hajtója, a fekete bárány-
bőr kucsmás, egyujjas-keszty űs hadialkalmazott a láncos, sallangos há-
mot, szidolozott, rézkarikás szerszámot terítette, kapcsolta, szerelte jám-
bor, pihent jószágaira, a vasderesekre, a zablát, fényes, csúklós acélt szá- 
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jukba adta, tukmálta, fogsoruk közé koccantotta, szemellenz ős kantár-
jukat szorította, markolta, úgy hátráltatta, faroltatta őket a vízszintes  
helyzetű  nagy —1 T-éhez, a vasalt rúdhoz, a katona, kóborló cipész fúj-
tatva, kifulladva érkezett, ugrott, döbbent mellé, túlbuzgón, elhárítha 
tatlan, rejthetetlen bűntudattal segédkezett, szagatottan magyarázkodott, 
igazolta magát, az istrángot, csavartszemes húzóláncot készségesen a 
hámfára hurkolta, -a lovak farát, gerincét megpaskolta, sörényüket bon-
togatta, eligazította, mehetünk, mondta, és m űhelyébe kapaszkodott, vac-
kára vonult, köpenye ujjával, az érdes, serceg ő  posztóval, kopott fűzöld 
anyaggal homlokát törölte, súrolta, verejtékét, a csillámló, sós félgömbö-
ket összetörte, lesodorta, felitatta, közben észrevette, aggodalmasan ta-
pasztalta, kiértek a városból, a kövesútról a kerekek lekattogtak, agyag-
ba fordultak, belevágtak, lehalkultak, meglustultak, hallgatagon fülelt, 
irtózott: lehet, mindjárt elakadnak, sárba, latyakba keverednek, zöld-
hangyák nyálkás védősáncban, ottragadnak vagy szennyesen kecmereg-
nek, ezért, mint hátraküldött sebesült, kíváncsi hadirokkant rozoga, fes-
tékótvaros padlásszobaablakba, szekere horpadt félkörébe könyökölt, szo-
rongott, szorongva nézte, kémlelte, mérte fel a visszavonuló, távolodó 
vidéket, a gépfegyverfészkes, futóárkos, ember- és állatcsontvázas dom-
bokat, a dermedt, csupasz, védtelen gyümölcsfákat, az alacsonyan, mél-
tatlankodó vagy kihívó hangoskodással, ricsajjal szálló, a front fel ől ér-
kező  csókákat, a kemény-fekete, fényes-síkos, itt-ott rongyos repül ősző-
nyeget, a távolban, napos háttérben, a csókaréteg és gaz ég között komó-
tosan gyakorlatozó, emelked ő-ereszkedő , légiesen oldalt lejt ő , pirosfehér 
léghajókat, a szekér alól szakadatlanul folyó harmincfok-meredek utat, 
a front, megszaggatott, verg ődő , megállíthatatlanul vérz ő  ragadozó-új-
szülött köldökzsinórját. Elakadtak, a szekerek, élelemmel, takarmány-
nyal, ruhával, felszereléssel megrakottak, kényszeredetten megfeneklet-
tek, a katonák, bakancsosak, lábszártekercsesek, posztófülvéd ősök, 
kagylóforma-fültokosak, szuronyosak, leugráltak, a fagytál lassan, foko-
zatosan bőrösödő , kásásodó sárba vet ődtek, a rakoncáknak, kerekeknek, 
küllőknek, kenőcsös tengelyvégeknek d ő ltek, feszültek; er őlködtek, rik-
kantgattak, a lovakat meg egymást ösztökélték, húzzad, Ráró, nyomjad, 
koma, megy ez, mint az ágybaszarás, megy ez, fiúk, mint Katiba, a te-
tőn, bogáncsos, szamártörvises, istennyilás dombgerincen szekerére, a 
hajtó ponyvafallal elfedett, elrekesztett háta mögé, az ágyra mászott, le-
pihent, félkönyökre támaszkodott, bámult, merengett, p őcsіké'lt, majd 
lehanyatlott, arca és halántéka elbicsaklott jobb könyökére simult, sú-
lyosodott, mord síkon, porcfüves, kutyakapros, egérfarkos útkanyarban 
állingáit, fegyvertelenül topogott, talán őrködött, mellkasa, gyomra nyi-
lallott, kiszolgáltatottság-tudat rohanta meg, kapta el, keserítette, es ő  
csapkodta, kopogva permetezte; eláztatta, beláthatatlan, vadvízfoltos 
szántásokon parancsnoka, a százados lovagolt, nyergeletlen pejlován lép-
tetett, rövid szíjcsapós ostorával a fénye гett, lósz ő rtakaróval tükrösített 
csizmáját legyezgette, szenvtelenül léptetett. ázottan távolodott. percek 
múlva, mint vízbefúlt, megfakult, kihagyult, elszíntelenedett, végül a 
párás, ferde es őszálas látóhatárba merült, szívódott; elmozdult, parancs-
noka után lendült, ment, szántáson bukdácsolt, kábán, négykézláb sze-
kere horpadt félkörébe ért, a nyele ; suberre. szálkáss horzsolt, fényessé 
használódott zsilipélre támaszkodott, megad ćan könyökölt, az éjszakát, 
alaktalan sötét nézte, az ágyúdörgést, kutyaugatást hallgatta, vilgta- 
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lan, lapuló falun kattogtak át, csordalegel őre kanyarodtak, kört formál-
tak, a deres-törékeny gyepre ugrott, két karját feje fölé, a magasba 
nyújtotta, csontját alaposan megropogtatta, csajkáját, a d őlt falú edényt, 
kónikus vályogvetőt előszedte, hóna alá szorította, a meneteléskor is 
rendszeresen dolgozó, serénykedve f őző , főztjét osztó, porciózó szakács 
elé járult, rumos teát meg kétszersültet kapott, vacsorájával csendesen 
odébbállt, szekeréhez húzódott, óvatosan felkapaszkodott, acipészszékre 
telepedett, a teát szájához emelte, fújta, szürcsölte, itta, a kétszersültet 
belemártogatta, megszívatta, lágyította, így adagját hamar, torkosan, mo-
hón bekebelezte, nemsokára siet ős zörejt, fokozódó, állandósult zajt, fu-
tást, rohanást észlelt, posta!, posta!, posta!, hangzott, kiáltozták, a 10-
vaspostást, viharlámpas, esőköpenyes, csuklyás katonát körbevették, el-
árasztották, faggatták, lábujjhegyre emelkedtek, kezüket nyújtogatták, 
borítékokat, lapokat vettek át, lobogtattak, posta!, posta!, posta!, mond-
ták, ismételték, váratlan ajándékhoz jutott gyermekként ujjongtak, vi-
songtak, szekerükre, sátrukba, viharlámpák vagy gyertyák mellé, hu-
nyorgó, izgatottan imbolygó fénykörökbe szaladtak, bújtak; az es őkö-
penyes, csuklyás katona, viharlámpás postása cipészt is szólította, nevét 
bajtársai továbbadták, ismételték, a szekérb ől kiugratták, ugrásakor 
megbicsaklott, térdre rogyott, pillanatokig négykézláb haladt, csörte-
tett, majd felegyenesedett, sántítva futott, a feléje nyújtott lapot, ke-
mény tappintásút, hibátlan szél űt, elkapta, magához vette, arcához ziz-
zenő , helyenkint őszszálú szakállához érintette, nyomta, szorította, szo-
rongatta, helyére, a ponyvaboltozat alá igyekezett, remeg ő , türelmetlen 
kézzel, ugráló gyufával, vibrálé, alakját szeszélyesen változtató lángcsó-
vával gyertyát gyújtott, cipészszékére ragasztotta, olvasott, Kedves 
apám, én hála Istennek, egészséges vagyok, amit magának is viszont kí_-
vánok aJóistentől, a makacsul lefelé lejt ő  sorok, gömbölyű , verébszem 
cetűk hamarosan megmattultak, elken ődtek, el- és felmerültek, könnye-
zett, nagy fia, a tizenhat éves, cipészm űhelye, családja fenntartója, nyu-
galma, jó közérzete biztosítója, a búcsúzáskor, bevonuláskor, harctérre 
indulásakor szorgalmat, meggondoltságot, körültekintést fogadó gyerek, 
a zömök, kefefrizurás, kék szem ű  suhanc önkéntesnek jelentkezett, a 
fronton hazáját védeni, a betolakodóktól, területrablóktól megtisztítani 
vágyik, ne beszéljen le, írta, térdére tenyerelt, támaszkodott, fejét csó-
válta, lehajtotta, dühösen korholta, lecsatolt nadrágszíj j a1 űzte, üldözte, 
verte fiát a m űhelyben, az alacsony, fa- és vasszeges dobozokkal, ra-
iasztóskannákkal, patkókkal, kaptákkal, fogókkal, árakkal, kalapácsok-
kal, késekkel, talpdarabokkal, fonaljáratos szurokrögökkel, cip őpaszták-
kal megrakott, léckorlátos asztal körül, nesze, haza!, mondta, a szaladás ∎  
íl, siralmas, az is lehet, komikus fogócskától kifulladva, minden szíjcsa-

pást-csattanast megtoldva, nyomatékositvo sorolta: nesze, haza!, nesze, 
haza!, nesze, haza!, nesze, haza!, sóhajtott, pokrócait nehézkesen el őszed-
te, elrendezte, kiteregette, ruhástól lefeküdt, betakarózott, a pokrócokat 
maga alá csíptette, alájuk lehelt, a leveg őt langyosította, háta nemsokára 
megviszketett, gerince jobb oldalán él ősdi mozdult, érezte, útrakelt, ön-
kéntelenül vakarózott, acsarkodva fogadkozott: holnap mind egy szálig 
kiirtja!, kés őbb fehér legel őn fehér állatokra, soklábú, szarvatlan tehe-
nekre vigyázott, nyakukban bádogkolomp szólt, legelésztek, olykor meg-
közelítették, forró orrukkal hatát böködték, csiklandozták. 
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purgatórium VII .  

PINTÉR LAJOS  

Hetedik elbeszélés,  

amelyben dr. Klemm az újonc Piccolóra veti  

magát, mialatt az E-osztályt a poéta döbbenetes  

halála és csodálatos feltámadása tartja b űvö-
letben.  

Dr. Klernm osztályorvosa hosszúra nyúlt s a poéta öngyillkoss ~ágávаl  
és feltámiasztá.sával +kiimerít6en zgail ~massá lett ügyeletét követ ő  sza-
badnapját ,a Kanikiaikes+zeg nevet visel ő  privát őгriaszádj ,án cirkálva kí-
vánta ,töltaeni. Dr. Klemm +a rn ~aga idej гében aktív katonaorvos volt, s egy  
fussa kaincidenciáfolytán, tizennyolcévvel tiz еІб tt, a hadsereg szinte  
egyidőben írta le állománya nyilvántamtásabal dr. Klemm Egon száza-
dost és hat darab használhatatlannározsdásodott őrnaszádot, melyeik  
egyikét fdr. Klemm .a végkiiellégítés összegét némileg megtoldva nyoon-
bian mg is vásároita, generáloztatta, átfesttette, és el+k.eresztellte• Kari-
kakeszegmek. A jachttá avatott őrnaszád solkkal több bosszúságat Oko-
zott dr. Klemmnek, mint örömet, ő  mégis kinek гagaszfkodással visel-
tetett a rakoncátlankodó 1él еkvesztő  irányában, s egy-jegy ba:lhémentes  
sétahajózás után jó adag cinizmussal a hangjában e szavakkal szokta  
megveregetni a Karikakeszeg tatjat: „Köszönöm, vén csataló. Végtére  
is 'sons!társaik vagyunk: egyszerre szuperálta+k ki bennünket ..." A való-
ság az volt, hagy dr. Klemm szervileg iszanyodot,t gaz ostoba katonai  
regulbáktál, legfőképpen a szaporán hallott és olvasott „köteles+ség" ki-
fejezéstől. 'S amikor .dr. Klemm ezen a szabadnapon a hajógyár köze-
lében horgonyzó Karikakeszeg helyett a klinika felé indult, lépteit nem  

la szórakozottság, ,még kevésbé a +túlteng ő  köteles.ségérz:et irányította  
-(bár, hajlott kora ellenéve Iképes volt hetvenkét órás szakadatlan é+bren-
létre és .aktivitásra, egy.e ~tlen feltételt ef1: hagy szabad elhatározásaból  
cselekszi ezt), hanem kizárólag a, poéta állapota irántii kiváncsiság.  

Dr. Klemm vontaképpen nem ismert mun Ка időt, is klinikan a legvá-
ratvanabb időpontokban bukkant fel, ,ám sem a személyzet, sem az ápol- 
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itaik nem tartóttalkezekt ől a raj ~taaübése(ktő1, hiszen az osztályorvas  myiјІ-
vánvalóan nem ,a remélt rendelienességdk ,tettenérése reményében járt  
be ІdёІUtfl, leste, hlajna+lban vagy vasárnaponként iás; ami tiöbb, ill уenkor,  
civil öltözékében sürgölődve az ápaltalk között rn г Ρag.abantásával is hang-
súlyazta, hagy nem f őnöke. а  јnбёgЫІn tartózkodilk ,itt; olykarbeszállt  
+egy dominópartiba, wtálag nyer ő  +kamb a сјбkat ezetett le egy-egy  
!eflfu&erált sakkjáitszm ~ában, s megesett, hogy egy +kezd$ preferánszozó  
!ápoltina nyersen ráordított: „Ne a ,pirossal, .a tölknyalclassal, rnlag+a hü-
lye!" — és ezt san(ki nem vette rossz néven: az ápoltak havernak tar-
+to+tták, !a fölöttes szervdk pedig la ikütelle+ssélg- és hivlatástudaít rnegsZál-
1~ottjánaik. Azt cswpán ő  maga tudta, hagy ilyen alkalmaikkor kizárólag  
tüzért tartózkodik itt, mert e+m muszáj.  

A poéta az éjszaka nagy részélt v аlászínwtlen eufárilában töltötbe. Ottó  
ápoló nem mozdult !az ágya .me1151, és pimiaszul cilg.aretbázatt a szofblá-
j+ában, fújta arcába ,a füstöt, ugyanoskkor nvegtaga+dva az esdekl ő  poé-
tától legyetlen !slukkot is. •áltszólag pimaszul, ám voltaképpen kflbeles-
ségtudóantette ezt. A tegnap esti szenzációs esemény, a poéta spontán  

~lebuk'ása, halála és feltámadása vegeredményben szarosan beletartozott  
az ,elvonósok gyágyíbási ipragramj+ában, terrnészebesen minden tekintet-
ben imás körülményeik kö,ziött. Az !ápoltalt +tizenöt napon át Tetidis tab-
lettáikkal tömték. A tizenö+tödi+k napon sorozatos szialkvizsgálatok a1á  
vetettÉlk, +s miután .a belgyágyászolk, f őleg a szívspecialista ~a~láírta, hagy  
illeitő  szervezete elbírjia az a'lkaholpráb+át, ő!t magát is felkészítették  
arra, !ami reá. vár: nevezettesen, hagy meg kell mosakodnia, mezítelen  
felsőtesttel hanyiatt feküdnie, felhörpinitenie egy deci böim.ény szeszes  
italt, és bátran szembenézni a szervezet neurovegetatív m űködése fo
kozatos !rnegszún ~éséiniek, aniközben a f őnvér !a műszerek bömkelegét  
csatolja végtagjajira, hom(l+okára, !a páciens .a mindenre felkészült orvosi  
kar és a hátbérben pragrarrnszerwen ikí ~v+áncsiskadб  ,alkoholisták gywrűjé-
ben +átéli a halált. A Tetidils és a szesz összeütközéséndk habásóra a vér-
nyamds fokozatosan Іecisökken 20-ra, 16 Іа , 12-re, miközben .az egyik  
orvos a lkérdése+k peng őtüzét ,zúdítjla a haldokló 'alanyra. Amikor !a tes-
ten miegjelenneik Іa folitolk, amikor a páciens kidülledt szemekkel esddkel  
levegő  után., amikor !a ,vénnyomás m ~egiközelíti a tízest s ,a pulzus a há-
rom,száz.at, a +kísérletvezet ő  orvos vnté.séne az ápofló !adagolni kezdi  a 
vléniá.kba a ikámfonoikat !és ,kaffe+in! гlket. A páciens elközben v!alájában  
átéli a fizikai halál rettien ~etÉ+t és +azt is, hogyan alél vissza fokozatosan  
+az életbe. E +kísérlet eéllja kiézenfi гkvő : ,halálféalelemm ~el társí+tótt undort  
(kiváltani a szeszes ital ir ~á+nt. Gélsz+erű,ségének boncalása nem tartozik  
feladatain гk közé, a tárgyilagossá kedvéért azonban iközölni гnk kell  
+még, hogy 'az életbe +v`iss!z аatáncoiltabo,tt páciensnek az elkövetlkez б  6-8  
árában nem szabad elaludnia, továbbá rágyújtania ,v+a+gy éldlmet venhíe  
magához. Az élvezetek !közül ±eigyedüll a ká иé engedélyezett, s őt kianon-
doittlan 'aj ~ánlatt is, miután +a +mesterségesen ,lecsö+kkenfiett vérnyomás  
csalk órák múlva leközelíti meg a norim+ál szintet.  

Ottó palб  tehát nlyen megfanto!liás+olkbál ütötte ki a cigarettát a poéta  
szájábбl és főzte neki ibriikszám a ,faeketét. Abban pedig, hagy !a füstöt  
az +arra !alá fújtta, némi emberséget fedezhetünk +fel: hadd élvezze sze-
gény !legalább másodkézb ől ,a nikotin bódító illatát.  

— És haj ondó írásba !adni nekem, hogy hat percen +át valóban halott  
voltam? — kérdezte !a paét а .  
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Ír+ás+bа  nem adhaќoan, méчg a Docens ur sem adhaitja — magya-
ráata Ottó —, de is tény szabályodon ipapírra van fektetve, err ől: biz-
tasűtorm. iѕёt, re z јг  l meg sis mutabhatam iazt a papírt. 

Мutassa —  sdiekelt a poéta. 
Majd, hiti feQiválltarvak. 
Most akarom láitаъi. 
Hogyisne, Тpaj гtás! Hagy azalatt rágyújthass?! 

A poééta tényheg ilyen terveket sz őtt rrvaigában, ami nem jelenti, hagy 
elihalálozasániaik orvosi l,eírá,sa nem érdekelte volna. 

Akkor én mо  t jegy újjászületett ember vagyok? 
Bizonyos értelemben — mondta Ottó. 
М iЈlyen értelembien? 
Azt maga érzi. 
Egyelőre csak azt érzem, ,hogy iszonyúan fáradt vagyok. Húsz órát 

tudnék ,aludni egyfolytában. Ha hagyna. 
Arról egy гel!őre tegyen le. 
Akkor mégis: miben vagyok unás ember? 
Kiszdkne дΡnég egysr~er vedelni? 

A poéta ielgondoilikodott. Ha ez mind igaz, hagy ő  klinikai halatl. Balt 
és feltágnadt, hát ez tényleg nagy dolog, s ha ezit ő  élte iát, akkor ké-
sőbab, ha kitisztul a feje iés rlenldez ődneik az iemlék:esi, részletes;en fel fogja 
idézni, ,és le fogja jegyezni. 

Nos? — kérdezte Ottó. — Ha még egyszer kínálnák, kiöntené-e a 
löttyöt? 

Vagy a Tetüdist — mondta is poéta őszintén. 
Hajnali f йlы  tájban Ottó végre rnegkönyörült rajta. 

Na, most szivjen el egy bagót, aztán rtentélhet. 
A poéta 'm,ohón má+gyújitatt egy szivarra. Nagyaktit slukkolt, mellre 

szívta a kaparó füstöt, aztán гa szivar kifardúlt a szájjá:ból, és mély 
álomba +sze сnderüvt. 

Dr. Szlemm ,ellégedeltten nyugtázta ;a fejleményekeit. Tövir ől hegyire 
kifaggatta Ottó ápolót a poéta éjsztika пΡ imaga,tartásá.ról, minden egyes 
megnyidltitkozásárál, áhaj аiróll és ,kij ~elentéseimől. Otitó bizony nem ernlé-
kezett részlebesen a hosszú éjs,zla(kaminden sapró részletérre, így olyan 
szavakat és kívánságakat tulajdonított is poétának, amilyeneket, egyé-
nirséigének ismerete alaipján, a f őorvos ehárna, sőt szeretne hallani fe 
lőle. Azt azonban elhallgatta, hogy is pá,cienis néhány ó,rávail a szesz 
okozta halába után máris úgy nyilatkozott, hogy meg,gon,do і in ~á, vajon 
az italt uttisitaná-e vissza, vagy padig a Tetiddisit. Ezt a tényt persze 
niem feiledékenységb ől, hanem ltriszitán k иrniéletességbő1 hallglatta el 
Ottó ápoló.  

Dr. Klemm lemiérte a horlkoiló poiéita pulzusán, s egy percig ellenáll-
hatatlan Messiás érzettel szemlélte az alváisbitin elpuhult értelmiségi 
arcot. Az !arc kövérkés ivoilt, akissé sárgás -és rapac;sos. Alvó helyzetben 
csöppet sem látszott értelmiségi arcnak. Igen, gondolta dr. Klemm, az 
antropológia más lapra tartozik, rde tény, hogy iaz .emberi arc kifejezé-
sét a szemek határbzzák meg.  

A szomszédas szobában sekkor furcsa neszüket -észlelt. Apró tárgyak 
tompa ,csörömpölését, majd tudathasiadásas ápolbak száj ,aba illő  fura 
dialógust. A ,mondiattömedékek szabálytalan id őközdkben váltogatták 
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egymást, kérdés-felelet formája volt a párbeszédnek, s dr. Klemm 
ilyesmiket hallott: 

Gé négy ... dé üti aét ... Mi ez, о ~ránguitán? ... Hát nesze, pasi-
km, niеgy a csikaj gaz ief hrároanra ... хagy úgy? Hát ahhoz mit szólsz, 
ha Dózsa György Ikósza népe rettenetes nagy dühvel özönölve ,e öt!? 
— E öt? E ötlet nem is ötlet, mondaná Maupassant, merthogy erre jön 
az en pass+ante .. . 

Dr. Kle.m;m lábuj jhegyen a 159-es ajtaja elé osont, s a keskeny kém-
lelőnyíláso+n belesett. A +hasmenéses szófosó kényszerzubbonyban és de-
rűs arccal ült az ágya szélén, szemben vele az újonc fiú, aki az este 
kisegítette őket, őt meg a po гétát, hagy amin a fejüket .törik, gaz Petei 
Weiss Je.an Paul Marat üldöztetése ,és meggyilikolása, ahogyan a .charen-
toni elmegyógyintézet ,színjátszói el őadjйk De Sade úr betanításaban 
című  darabja. Az újoncnak a szeme volt bekötve, kett őjük .között a  
padfán egy tsakktábla, amelyen a lejkötött hasmenéses a lába ujjaival  

tologatta a bábukat.  
Dr. Klemm ,egy csa+pásrja kapcsolt. Ez a modern drámairodaflamban  

ennyire jámatos fiú vakon sakkozik. Dr. Klemm éiszrevétlenül elhúzó-
dott .a kémielőablaktál, +kabinetjébe vonult s odakérette az új fiú dosz-
sziéját. ,Ejha, nyugtázta tel.égedetten, .tehát egyetemi hallgató, n őtlen 
és egy gyermek lapja, azonfelül notórius aillkahoQistla, kedvenc és kizá-
rólagos itala a sör, kora mindössze huszonöt év. 

Minden egyes adat felfedezésszámba ment dr. Klemm szemében. 
Semmi kétség, e fiú jóvoltából A Lombroso-elmélet a gyakorlat t űzpró-
báin című  műve újabb !káresettel gazdagodik. Izgiátottan sietett vissza 
a ,giarzonfolyasóra, bekopogott is 159-es љbe, s e szavakkal nуitabt be: 

Tessé.k csak folytatni. Mintha itt sem aennék. 
Dr. Klemm jártators volta sakkban, katonatiszt ikorában sok mindent 

köszönhetett sakktudásának, ;azóta persze elhanyagoilta a szellemi te-
viékenységmek e válfajat, ;ám peronyi szemlél ődés után meg tudta ál±lia-
pitani, ahogy a vlakon játszó újonc nemcsak ,hogy hibátlanul +átlátja az 
egész táblát, hanem оilyan következetes, bár anyagi hártányos hadál-
lást épíbe.tt föl,amely egy újabbáldozattal négy lépéses mattra nyújt 
módot. Ekkor gaz újonc azt mondta: — Matt jkét lépésben.! — és lerán-
tatta szejmér ől is kötést.  

Dr. KlemmbEm bámullat ~tá folkozádott ,az elismerés. A fiú meg is mu-
tatta is kétlépéses mattot, amelyet ő  myitatt szemmeal sem látott. Gra-
tulá.lt  ;a fiún ők, s a kézfogásit egyben felha ~sz~ná'lta a bemutatkozásra is.  
Böllér Géza ikissé lehangoltan vette itudom ~ásul, hogy az osztályorvos  
er_mek az ,újoncnak is fazonnal is b+ará ~tj a akar lenni, őst pedig pillantásra  
sem mélta ~tja immár. Ám dr. Klemm, mintha -csak megérezte volna  

Böllér Gézfa hangulatát, imost feléje fordult, gratuliálni akart neki is, aha  

máshoz nem, hát ahhoz .a roppant t аkiaraterőhöz és leleményhez, hogy  
lábujjaivalirányította a bábukat, s akkor maga is me ~gütődöbt, hogy  
a fiú 'kényszеrzubbonybam van. Most már ,tisztán látta az intézikedés  
ostoba voltát, feloldozta ismét Böl!l+er Gézát, s meglkísérelt szelle-
mes lenni:  

Nos, fiatalember, +ezt iaz inget ,végérvényesen visszük mnosásba,  

ezentúl m,ás szabásút fog viselni.  
Az újoncnak pedig megfogta a könyökét.  

Jöj jön velem, fiatalember. Beszélgessünk egy kicsit. — Maga rend- 
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kívül iolvasottnak Tótszik. Olvasta Stefan Zweig Sakknovelláját? — kér-
dezte smár a kabinetaszba а  mögwl. 

A Ficcalánaіk nevezett újonc ±a pa ~mЕlаgon elnyúlva válaszolt: 
Olvastam, dolktor úr. Zweig legjobb művénelk tartom. 
Hitelesnek is? 
Milyem éritel'emben, doktor úr? 
Pszichológiai értelemben. A f őhős lelkiállapotának alaku(lásáma 

gondolok. ,Meggyőzőnek találja .későbbi magatartását, a hajón, a világ-
bajnok elleni j átszmában? 

Feltétlenül, doktor úr. S ő t, mélységesen áttudom érezni. 
Az én .emberem! — gondolta el ~égedetben dr. Klemm. Az eseményekre 

közvetlenül ,rákapcsolt. kérdéssor.oz аtával (azt alkarta megtudni: nincs-e 
ebben a fiúbam ,azonosulási hajlam Zwevg novellah őse iránt. Mert ha 
van, akkor Fez a fiú éppoly zseni, mint az la navel!lah ős. S a jelek sze-
rint (a válasz pozitív. Olyannyira pozitív, hagy dr. Klemm egyel őre nem  
áhajítatta feszegetni tavábib.  

Az 0ligicát ki fogják rúgni! — er ősködö+tt a kioperált .orrsövény ű  
a Café-bár füstjében.  

Az Olgica a kanyhalányvolt. A Lore1ei-hajú tanítén ő  a védelmé-
re kelt:  

Nem fagyát ki ~rúgini! Ha megprábáiljk, éhségsztrájkba kezdünk,  
ugye, lányok?! — S mivel a kávézó társaság n ői része nem mutatott  
semmiféle leQlkesedés!t gaz önsianyla гrgató szolidaritás vállalása iránt, a  
taníltánő  elbátortalanodva kendezte:  

Már miért rúgnák ki?  
Az entellеktü ~ehrajongá baby-daTlos szilaj vonaglásba kezdett, szemét  

eszeveszetten forgatta, úgy ,szavalta, céltudatos cinizmussal:  
A páétát én (meg nem öltem, tanúm iaz ég és minden seregi, ha-

nem a kulcsot én adtam neki .. .  
Akik nem értették, .azt hitték, megháborodátt.  
A tamítánő  értette. —Úgy lopta ki a kulcsot a kötényéb ő l! — kiál-

totta. A. relkedtes hangú ifő  tettetett el(képedésisel meredt ,rá:  
Lehetne ,magában böbb tiis.ztesség is. Tudhatná, hagy halattakról  

vagy jót, vagy semnvit!  
A szó, hagy halott, olybá merevítette a társaságot, mint amikor  a 

képernyőn hirtelen m;egállítjálk a filmet. Néhany n ő  elpi,tyeredett.  
,Сsa(ló az, nem halott! — rivallt !a .kegyeletes csöndbe a :kioperált  

orrsövényű . — Hiszen él.  
A nők egy része tovább pityergett. Azon pityeregtek, hogy bed őltek  

ennek a kiismerhetetlen, holsszú, piszikois гszürke hajú poétának, és már  
elsvratták, a gonosza meg felltánvadt, ,ám is lerótt íkegyeleteit már nem  
lehet visszakérni t őle.  

Azerbajdzsánban — mondta a galamb ősz oiktábrista 	a forra- 
dalom idején, persze, (már nem a fegyveres forradalomra gondolok, .a  
bolsevik kongresszuson az elnökl ő  azzal nyibotta meg az ülésszakot,  
hagy most pedig аdózzunkegyperces .hl аllga ~tás,sal a 'két kongresszus  
között elhunyt blaj,bársaik emlékének, és felc(lvasta a névsort, é.s annak  
rendje-módja szerint le is hallgattuk a tizenöt-húsz másodpercet, és  
elmormoltuk, ,hogy , ;béke poraira!", mire a hátsó sorokból valalki fel-
-pattan, és (a karját ,nyújtogatva ,kiáltja: „Elvbársa'k, én élek! T гévedés  
történhetett az adminisztrációban ... Én élek! ..." A tömeg zúgni kez- 

? Т87  



dett, mdndeniki elfordult tőle, kén perc ,múlva snár ,egymaga üln a or-
ban, még az előtte levő  ,sorban semúlt senki. Meg is érdemelte. Elron-
totta az egészet  .. . 

A ,masi,k entéllelktüel meg ,amolbt fekszik, ,a Docens úrnál a! —
lökte meg a kiaper Јln orrsövényű  pialástalatlan gyűldlettel a biaby- doll оs  
vdbán. 

Ah, is Pinocchio — sáh ајtо tt a nő . Gyaurra, agya, szíve nem vette  
be ;a Piссоlo nevet. Akkor már inkiább Pinacchia! — tökélite el.  

Dr. Klemsn szorgalmasan ö!sszpanbosíibott a két muítatáuj ja 'közt per-
gette örökírárra.  

Ébredés után milyen volt ra közéirzete? a gondolatai? F őleg z  
utóbbi napokra értene. Lazítson, hunyja 1e a személt ... Emlélkezzéik  .. . 

Hagy is volt csak? Bántáan éles aunátüUkölé ~sre ébгedit, valóságas fizi-
kai fájdalmat okozott néki. Hasizmai görcsösen rángabázták, fejében  
egy méhkas 'idegtép ő  zsongása. A lehúzott red őnyök riésein é иes fény-
sugamak döfködték !a pupüllájiát ta csukott .szemihéjion át is. Millyen nap  
van? Hány ára? Egy ;karmazdwlattail ,élési a ikisasztalkára tett napbáros  
órát. De ikizöikkennű  ,ebből a petyhüdt bérnaiságbál... nem! Gsak még  
,egy kicsit... Az este... amikor félbamllobt 'a itársaság, mindjárt haza  
keltlett volnamennie. Ki az ördög hajszolta tovább olyan lllapotban?  
Kik voltaik ott? Kik látták? Kikke!1 beszélt? Miket mondhatott? És csi-
niálhatоtt esetleg?... Pléntek! Reggeli szigorlat! Eh, majd 'azt mondja...  
mit is? Megállt iaz ára. Beteg a gyerelk. A vadházastársa véletlenül el-
vitte a kulcsot, nem tudott kimenni ... De imuszáj ! Egyetlen ;mozdulat-
ba (görcsösítve mindenerejét :kiugrott az ágyból. Flél tíz. Most már (kés ő .  
Minden íkéSő . Éritséik meg, emberék, gondolta, beteg vagyolk, képtelen  
vagyok, rúgjanalk ki, tapossanak ugyan, gázoilij analk e1, mint egy  
férget  .. . 

Nos?  
iA reggeleim ... — mondta. — Pacs~élkok voltak, doktor úr. Pocsék  

közérzet, pocsélk gondolatok  .. . 
ónmarcangolás? Önmegvetés?  
Az... 

Az volt. Tapossanalk cel, minit еgy féreget, ,gondolta. Volt még egy korty  
az üveg fenelkén. A gyomorizmok megint vad táncba kezdtek, nem ve-
szik be .az italt, ikidobj álk menthetetlenül... Kiöklendezte jegy bálba, 
visiszaeről:tctte. Kétméternyi hely volt, amiért d őlt fel az asztalka? Fején 
percekig tartotta a jéghideg víz alatt. Csak ny еlte, vedelte a vizet. A tü-
körbe pillantott. Ocsmiáhy döng, Piszok d іsznó. Köisd fel magad! Az +asz-
tálon ,a rnég hajmullban ,odalkбszítet:t, !kihűlt !kávé. Кбt marokra fogja a 
csészét, éles csörrenés: kihullott a k еzéből. Nem lehelt! Nem igaz! Tízre 
még beér ... Ha imegembereli rnagáit ... Csakhog a kulcs nem akar 
bemenn,i ,a zárba. -A Ziifttükörben nem ismer magára. Irtózat fogja el. 
Hajnalban... Hagy is volt? 0res volt már a (lépcs őház, a kulcsa, sehol. 
Megmyamatt ,egy csengőt, jegy másirkát, egy harmadikat. Egyszerre fel-
gyult a villany, imbolygó alakok, hetten 'megikaraltálk, felvonszolták .. . 
'Most látják- е? ... Gsalk most ne ltálálikozzon velüik! ik el őnyben vannak. 
Ketten vannak. És felismerik öt. đ  nem ismerheti fél őket. Na, kijutott!  
Csak kétszáz ,méter ,addig ,a butikig. A beQs ő  sarolkas гtalhoz telepszik,  
arccal a szeglet 'felé. E:gy duplát! — nyöszörgi sipító hangon, amit ől  
maga is ,megborzong. —Tessék a duplája. — Bocsánat, az asztalhoz  

11 88  



kérem. — De imеgjйtѕѕ zа  magát az úr! ... — Kéjt kezével közelít a po-
hárhoz. Nem, most anég nem lehet. Nyugalom! Nyugalom ... talán .. . 
mollt! Ajkammal a pohár szélére hajol, két kézzel (megemei sikerült be-
önteni! Most legalább (tíz percet ke аІ  várni. A itüzeis Le bizseregve halad 
s~?égig la igégen, a nyel őcsőm, már .a gyomra fenekén érzi, most keresi a 
ikapillámisolkat, jön, ,szívadik ilassan föllfele, máár a fejében motoz, srégre  
,igy kis bódulat. — Lesz szíves mé.g egy duplát... — Ezzel már indul-
hat. A fizetésnél még remeg a keze, de tudja, mire a buszmegáldóhoz 
ér, véredényeit már teljesen elömleszti a tompító ned ű . 

Crandolt-e ömgl'kosságra? 
Nem is tudom ... Talám ... igen ... dakltor úr. 
Milyen körülnvények közönt? 
Nem is tudom... Zagyva ... zagyva ikörülmények .. . 

Ha !ezt el bwdná mondani. A magálláhozfélúton, beépíteblem tellkeik 
(között rosszullét fogja .el. A teherpáilyau:dvar iszalgáda г Ρtos mozdonyainak 
füttye a gyomrába, a mellkasába, az agyvelejébe döfköd. Most lehor-
gasztott fővel betámolyogná ... hebegni, magyarázkodni, szemr еhányá-
sakat (hallgatni, és holnap? és holnapután? és meddig? és mire? S a maz-
donyak. Tíz. tizenöt lépésnyire. Еgyetlen haitásrozatat mozdulat. És vége. 
A mozdonyok сéltaibamul .futkosnak oda-vissza rövidre szabott pályáju-
ikon. Akkor ... Akkor lennie <értelme a ,futakosáswkrrnalk. Nyekk! — és 
szempillantás ,alatt ,összeroncsolnák a fejét. Vége a b űntudatos ihazaté-
:réselknek, örökös оivádásdknna'k, látomásokban, rönmarcangálásban, rém-
képek üldözésében lucskossá forgott éjszalkálkn ~aik, ikínos reggеlelknek, 
egyszerre mindemnek vége. Szerenesétlenség ábdozalta lett. Élt huszonöt 
évet. É1etbársát, másfél réves kisfiát hagyta maga után. És? ... Egy sereg 
bírósági idézést, elintézelblen, piszkos ügyet, 'kínos restanciát. Nem. 
A mozdonyok holnap ás Itatatni fognak! A fia! Aki ikinyújtott, dundi 
(karjával, „hej" Кiáltással fogadja mindig. Aki száz ,férfi közöltt is meg-
~ismеrné őst, .az ,egyetlent. Ot év múls лa, tíz rév múlva fényképről tudná 
-majd (ha ugyan jel neon égetnék összes iképeit): Fez volta disznó apja! 
Nem! Menteni, ami anenthet ő ! Most, útközben még +egy duplát, és tíz 
percre letilni legalább. Végig (kell gondalmi Fezt a dolgot. Úigy lesz: be-
хnеgy a bankba, folveszt azt a régen esedékes tiszteletdíjat. P оstá ~ra kel 
adni. A haitárlidők hutárideje is lej "art. S a bankasztalnál robbanni tudna. 
A betűk és szárasok sehogyan sem akarnak a megfelel ő  rovabkába si-
mulmi. Szinte rajzolgatja őket, nagy pihemdket tartva minden beat ű  és  
számjegy után. Most még az ∎aláírás, hiszen a kisujjában van, millió-
szor lefirkantatta, mint bajács a toj.áshoz ... Most... most... nem megy! 
A kisasszony gyam.alkvó рiІІаntisa, ahogyan kikeresi a kartoniját, össze-

~hasanlí,tja ezt a kаrcolmányft a deponált Ikézjcgyésnefl, pilluntása 11en 
s!égeissé válik. — Mutassa az igazolványát ... — Az igazoly... elvesz-
tettem, (kérem. Talán az index ... — Majd indexre teszem én magát! 
Takarodjon, amíg nem hígak közeget! Bent, 'a szekrénylkéjéb ől előveszi 
а  Nagylexi'kont. Kátaim Іak ígérte. Hadd lássa gaz a Kátai, hadd lássa a 
viilág, ő  ágija a szavát. Siet .hozzá, ,eléje csapja. —Azért elhoztam! Lásd, 
kivel van dolgod! — Mi Fez? — Lexikon. Az este kérted, nem emd'ék-
szel? — Én? Az este? Tudod, hol váltan én az este ?'  Igen, vigas: 
szó volt Кátairól, valaki mintha él ő  ilexikom,kёnt emlegette volnia, nem 
is, Kátai gaz éjjel jutott eszébe, bosszankodott is, hogy ,a konyakos üveg 
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feneke sárga karikát hagyott a lexikon fed őlapján. Vagy tán álmođta  
az egészet? Hallucináció? Deli... delírium tгémensz? Szédül, zuhan, 
azonnal elvész ... Haza! Haza! Lefeküdni. Ruhástól. Sötét este ébred. 
Le, gyorsan, a kis butiskig! A kis butik még nyitva? Nem, nem vinyakat! 
Előbb sört! Jéghidegen. Még egy :sört. Most már jöhet dupla vinyak-
kai. Aztán a zúgás, szédülés, zuhanás ... Orvost, ment őket, nem bírom 
tová'b'b! 

Mi tartotta vissza? 
Kérem, doktor úr? 
iAzöngyilkosságtól. Mi tartotta vissza? 
A ... talán a ... A fiam... 
Hát nem röhejes?! — kacagott R őtszákáll, a kocadoktor. — Ezt be 

fogom jegyezeti a maplámb.a. A tisztelt poéta urast állítalag ugyamavval 
a targoncával hozták vissza, amelyiknek a segítségével kiszökött. 

Targoncával? 
Kiskocsival. Ételhordó ikiskocsival. Hát nem röhejes? 
Aki .meghalt, az ne támadjon föl! — szögezte le a galamb ősz 

o ~któbrita. 
A vastag lábú asszonyság (a rekedtes hangú szerint szerelmi bána-

tában öngyilkasslágat Ikisérclt meg zsírszádával, s hogy biztos legyem 
a dolgában, egy üvegecetsavat is megivott rá, (ami R őtszakáll szerint 
ismét csak röhejes, mert akett ő  tudvalevőleg semlegesíti ,egymússt) ke-
restet vetett, nekil'ádwlt az ajitóna К , és onnan köpött vissza a társaságra: 

Рogány disznók! — És elrohant. A poéta ajtaja el őtt ismét keresz-
tet vetett.  

Az udvaron nem folyt semmiféle foglalat оsság. Vagy húsz férfi gub-
basztott az árnyékos fal ,tövébeet. Nem szóltak. Emésztették a tegnap
esti csodát. Együkük-imásilkuik feltápászkodott, jelindult a Gafé-bár felé, 
de a szentségtör ő  beszéd hallatára szótlan ikifordultak mind. Csupán a 
selyempizsamás öregúr jegyezte meg: 

Legalább az orvastwdományt tisztelhetnék! 
A vastag (lábú asszonyság йppem ott haladt jel; a haltottakra felkar ta 

a fejét, arcot könny öntötbe .el, keblét heves viharzás. Két !karját a se-
lyempizsamйs öregúr felé myújtottam, szinte ráhuzant az ingatag бreg-
emberre, szorosan йtölelbe, ,és kéjesen zokogott a mellén. 

Hogy érzi magát, Ihogyan viselkedik a szesz hatása alatt? — kér-
dezte dr. Klemm hosszú szünet után. 

— .Szomorú vagyolk, dolktor úr. Levert. Világfájdalmakat hordok a 
vállamon, de fel-felvillannak nagyszerű  ,ötletek. A megváltás kulcsa... 
ilyesmi. Néha mindenre képesnek érzem magam. 

'Azt mondja, csupán sört ivott.  
Sört. Konyaykikal keverve. Persze, csak ikés őbb. Az utóbbi időben.  
S olyaniker mindenre képesnek érzi magát.  

"Tgy érzem, ómiйsi dolgokat tudnék tenni.  
S tesz is?  
Nern. Olyankor úgy gondolom: most még nem. Most még n ~etcs itt  

gaz ideje ... Majd.  
1Gyors reflex- és idegvizsgálat. C ukatt szem, vízszintesen oldalra  

nyújtott kar. Mutatóujjával széles ívben el kell találmia az orra hegyét.  
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Az (első  kísérletnél majd a szemét bölki ki. A másodiknál a fogához koc-
can a anutatáujj a. 

Gsukott szem, vízszintesen ,el őrenyújtott kezek. Párhuzamban, a kö-
v~etelményék eszerint. De .amikor felpillant: a bal tenyér vagy öt centi-
vel a jobb fölött lebeg. 

Hegyes tárgy !köröz a hasán. Gyomorizmai táncolnak. É,g ő  gyufaszál 
sétál nagy ívben La szeme el őtt. Az orvos arcát fümkészi: megmérette-
tett, vajon imиІуеnnёk ,találtatott? De La szelíd teikintetb ől egyetlen je-
lecskét nem tud kiolvasni. 

Meg !kell mondjam előre: a kezelés aprálékosan kidolgozott prog-
ram szerint folyik, és két hónapig tart. 

Két hónap? Bocsánat, doktor úr, .és ha ... ha már el őbb teljesen 
feljavulok? 

Minimum két hónap. Esetleg több is. Kevesebb semmi esetre 
sem. Nos? 

Két hónap. Hatvan nap. Künn a vérz ѕongitó nyár, a kisfia, a barátaik. 
Kötelezettségék,elintézetlen :ügyek. Még nem kés ő, még szabad, ntiég 
visszaléphet. Odakint, ha .a napi dozis nem döntötte id ő  előtt ágyba, 
éjfélkor, ,egykor .is fönn volt mé;g. Olvasott, tanult, jegyzetelt. Eigyre 
zagyvábban. ,Egyre kelletlenebbül, igaz. A Ikanyalkos üvegek üresek, 
másodpercek alatt felöltözilk, a kulcs 'hangtalanul csikordul a zárban. 
A butik zárva, a vasúti .restiben égnek mered ő  széklábak, .kilométernyi 
körzetben sehol egy ,hozzáférhet ő  poharka. Nekiborul a villanyosztlop-
n~alk, a csőszerű építmény iьut в  ;kong homloka ütéseitől, zdkogását. szinte 
felerősítve .hallja. Tolvajként settenikedik vissza La házba. Jól van, az 
(alvóik felől semmi nesz. Negyed Ikeitt ő . Az els ő  büfé a piaccal szemben 
inégyikor nyit, két ára negyvenöt perc addig. Két ára negyvenöt! Több, 
mint egy film pej getése, egy színház ruhaltárral, el őadás utáni cseve-
.géssel. Vicinálisan Újvidékt ől Zentáig. Iszonyúan hosszú és fáradságos  
Ikét ára negyvenöt perc! Negyedóránként, aztán már ötpercenkiént gyújt 
gyufát, nyomon kíséni a mutató vánszorgását. Negyed négykor megint 
(talpon, egy pillantás a tüköirbe: ellkínzott, nLeggyötört .arc, k еkeslí,la 
zacskákkal a szemgödörben. Két dupla majd helyrehozza. Vagy három, 
négy. És érdekes! A palack Tokaji! Hányszor és hányszor ismétl ődött 
meg ez az éjfél utáni b űntudatos iki settenkedlé.s egyetlen korty i ~talémt; 
ajtdkat tudott volna feltörni, falakat (kidönteni, de a palack még soha 
(kísértésbe nem hozta. Pedig ott csillámlott az italszekrény közepén, de 
fiélretette, azt mondta: majd Szuszu 'másadiik születésnapfám! Sállta! 
A ,palack olajsű rű  tartalmával ,azóta is úgy áll o'tt. Akkor mégsem sza-
kadt el minden szál? 

Nos?  
Aláírom, doktor úr. 
Bravó, fiatalember! — Dr. Klemm 'energikusan felpattant, kezet 

nyújtott az újancnaik, ugyanazzal a mozdulattal talpra rántotta öt a 
.heverőről. Arra gondolt, lmost már visszaadja az igazságszolgáltatásnak 
a kardotnyelt rendőrgyilkost, összkomfortot biztosítva így ennek a de-
rék fiatalembernek. Aztán meg arra gondolt, nem, ezt mégsem teszi; 
az (este megmentett egy életet, most szolgáltasson ki jegy másikat a biz-
tos kötélne.k? Aztán azt gondolta ... Egyáltalán, mindenfélét gondolt. 
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Ha fáradt volt, dr. KQеm'm ,gyors egymásutánban a Lehet ő  legeLlenté-
~tesebb dolgokat gondolta,. S dr. Klernm most roppant fáradt volt. 

Ám ekkor, kopogtabás nélkül, felpattant az ajtó. 
Madám álilt roskatagon az ajtóban. 
— Docens úr, a ,rendőrgyilkos ... Mеgszökött! 

(Folytatjuk) 
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drámai szövegünk 





а  kísértő  
(Transzcendens beszélgetés rádióra, türelmes hallgatóknak) 

VARGA ZOLTÁN  

Hangok: 

HALLGATб  
KÍSLRTŐ  
RÁDIб  (Több bemondó hangja) 

(A kezdőzene után jól felismerhet ően halljuk, hogy vala-
ki a rádió keres őgombját csavargatja. Fütyülés, sípolás, 
távírójelzések, néhány ismer ős szünetjel, zene- és beszéd-
foszlányok — az utóbbiak többször idegen nyelven, de 
ilyenkor a keres őgomb mindjárt továbbmegy. A magyar 
nyelvű  szövegtöredékeknél a hallgató hosszabban-rövideb-
ben elidőzik, de befejezésüket sosem várja meg, mintegy 
menekül előlük. A szövegek tetszés szerint váltogatott 
férfi és női hangokon, hangerejük különböz ő , s ugyanígy a 
vétel tisztasága is; ennek ellenére mindig érthet őnek kell 
lenniük. A rokon témájú szövegeket mondhatja ugyanaz 
a bemondó is, azaz a keres őtű  ez esetben ugyanarra az ál-
lomásra tér vissza.) 

RÁDIÓ: 	.. , nagy erej ű  bomba robbant, öt ember, köztük egy négy- 
éves kislány, életét vesztette. Tizenkét embert súlyos :;é-
rülésekkel kórházba szállítottak, közülük három állapota 
életve .. . 
(A keresőgomb továbbmegy.) 

RÁDIÓ: 	... a szakért ők megállapítása szerint a szuperszonikus 
óriásgépek égéstermékei mindinkább megsemmisítik a fel-
ső  légkör ózonrétegét. Emiatt a földünket ér ő  megnöveke-
dett ultraibolya sugárzás következtében az eljövend б  év-
tizedek során a rákos megbetegedések, illetve a to гzszü-
löttek száma .. . 
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HALLGAT':  

RÁDIб :  

HALLGAT':  

RADIб : 

HALLGAT': 
RADIO: 
HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ :  

RÁDIб :  

HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 
RADIO : 

HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT' : 
KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT': 

(miközb en tovább csavarja a keresőgombot, magában  
dünnyögve) Amint tudjuk, jelentősen emelkedni fog. 
... A vizsgáló bizottság részletéket közölt a pszichikai és 
fizikai kínzás módszereir ől. Megállapítása szerint a bebör-
tönzötteket elektromos áramütéseknek teszik ki, leggyak-
rabban a nemi szervük tájékán. 01yan helyiségekbe zár-
ják őket, amelyek tele vannak egerekkel vagy rovarokkal. 
A nőket ... 
(továbbcsavar, ezúttal is hangosan gondolkodik) Természp-
tesen megerőszakolják .. . 

... rikai ország egyes vidék гin az élveszületettek negyven-
ötven százaléka nem éri meg az egyéves életkort. A fe-
hérjehiány károsan hat a gyermekek testi és .. . 
Ami rosszabb! 
... szellemi fejlődésére .. . 
(miközben továbbcsavar) Tehát a fehérjehianyosok legf őbb 
létfenntartó szerve csenevész marad... 
(kellemes bariton, mélyebb a Hallgató hangjánál; ncintegy 
„kontrázva" a Hallgatónak) ... aminek következtében esé- 
lyei is csökkentek a kívánatos fehérjemennyiség megszer- 
zésére ... 

a legfrisebb jelentés szerint a terroristák kivégeznék a 
második túszt is. A kommandók közölték, hogy amennyi-
ben feltételeiket nem teljesítik .. . 
Homo homini lupus ... (Továbbcsavar.)  
Küzdelem a mindennapi fehérjeadagért .. . 

. bar az ezredfordulóig bolygónk lakóinak száma meg- 
duplázódik, földünk még elegendő  kihasználatlan terület-
tel rendelkezik a megnövekedett népesség eltartására. 
Amennyiben pedig a fegyverkezésre fordított költsége-
kit. 
Hja, „amennyiben" ... (Továbbcsavar, a rádióban most 
halkan zenefoszlányokat., idegen nyelv ű  szövegtöredékeket 
hallunk.) 
Hát igen: „amennyiben" .. . 
Azaz: „semennyiben" .. . 
Legfeljebb „annyira-amennyire" ... S őt még ha „ameny-
nyiben" is. Azaz, úgy-ahogy jóllakottan . 
Ugyan kinek lenne kedve... 
Egyetlen állóhellyel megelégedni. 
Vagy akár ülőhellyel is. 
Űgy van. Akár ülőhellyel is. Pedig hát többre aligha lehet 
számítani majd. 

Ílj a fenekeden, hogy mosok is ülhessenek. 
~ gy bizony: ez lesz a jelszó. 
Különben egymásba ütközünk. Nemcsak a leveg ő t szívjuk 
el egymás elől, hanem a szabadságot is. —Hát én köszö-
nöm, ebből nem kérek. 
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RÁDIб : 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ:  
KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT':  
KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ:  

KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 
RADIO: 

HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 
RÁDIб : 

HALLGAT':  
KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ:  
KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ:  

KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ:  
KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ:  

KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT':  
KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT':  

KÍSÉRTŐ : 
II _'\LLGATÓ : 

(a bemondó riportot olvas). . itt, a felhőkarcolók tőszom-
szédságában szemétb ől, hulladékból összerótt, ablaktalan 
vinkók tömege áll, szeszélyes összevisszaságban, villany-
világítás és víz nélkül. El ő ttük mocskos, sovány gyerekek, 
üres tekintetű  asszonyok .. . 
(miközben a keres őgomb továbbmegy.) De ők kérni fog-
nak. Máris kérnek bel ő le. 
Elözönlik a duzzadó metropolisokat. 
Va+kan és reménykedve. 
Vakon és írástudatlanul. 
Amíg csak a metropolisok megapalisokká nem olvadnak 
össze.  
Negyven-ötvenmilliós szeméttelepekké. 
Szerencsésebb esetben összkomfortos óriási hangyabo-
lyokká.  
Lakóik szennyezett leveg ő t lélegezve élik majd kalandta-
lan életüket.  
És kellemesen szűk lakásaik ablakaiból bámulnak a ma-
dártalan égbolt nekik jutó darabkájára.  

Eseményeket pótló tévém űsorok szüneteiben. 
De azért ez is megoldás lesz, nem gondolod? 

A francia azúrpart strandjait mind gyakrabban szeny- 
nyezi be az olaj, a nápolyi kikötőben kilométereken át 
úszó szemét közt törnek maguknak utat a hajak .. . 
Nápolyt látni .. . 
És meghalni. 

Cousteau kapitány, a híres tengerkutató szerint a Föld- 
közi-tenger harminc év múlva halott tenger lesz. 
Diadalmas előőrse a halott óceánoknak. 
Kérdés tehát, lesz-e, ami táplálja a megapolisokat. 
Tekintve, hogy a kimerithetetlen is kimeríthet ő . 
És bemocskolható. 
(halljuk, amint kikapcsolja a készüléket) Gyakran az az 
érzésem, hogy máris szépen elintéztük a mi kis földgo-
lyónkat. 
Attól tartok, végleg elintézitek. 
Gondolod, hogy elkerülhetetlenül? 
Nem tartozik a könnyen eldönthet ő  .kérdések közé. De 
azért elképzelhet ő , hogy a civilizáció menthetetlenül ide-
torkollik. 
Ha így van, tudnunk kellene, mit csináltak hasonló hely-
zetben más civilizációk. 
Mármint azok, amelyek túlélték. — A t őlünk sok fényév-
nyire lévőkre gondolsz? Meg kellene kérdezni őket. 
Еgyelőre túl soka fényév. 
Gondolod, hogy egyáltalán megtalálhatók? 
Könnyen megeshet, hogy már el őbb kikészülünk. (Sóhajt-
va.) Hiába, egyedül vagyunk. Istenem, mennyire egye-
dül ...Egyedül és fülig a szószban. 
Annyira biztos vagy ebben? 
Kihez fordulhatnánk? Az istenhez talán? 



KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 

I-IALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 

IALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ : 

Jobb híján azt is megtehetnétek. 
Vannak, akik még mindig megteszik. (Hirtelen megüticöz-
ve.) De mi az, hogy „megtehetnétek"? Miért beszélsz úgy, 
mintha nem tartoznál közénk? 
Mert lehet, hogy nem is tartozom. 
(megdöbbenve; mint aki csak most ébred rá, hogy nincs 
egyedül) De hát ki vagy te?... Kicsoda maga és? .. . 
Elnézést, amiért be se mutatkoztam még. Engedelmével: 
Isten vagyok. 
(géxáеsen) Örvendek: Hallgató. Hallgató Аdám. — De ha 
szabadna tudnom, hogy kerül ide? 
A csukott ajtón át. Amint mondtam, Isten vagyok. 
Azért mert valakit így hívnak... De különben se hívják 
így. Még ha Ördög lenne. Vagy Istenes. Ilyen névvel nem 
találkoztam még. 
Attól tartok, félreértett. Nem a nevemet mondtam, ha-
nem a foglalkozásomat. És ha nem hiszi, hogy a csukott 
ajtón jöttem be, elmondhatom, hogy már jó ideje a sz' ,  
bájában vagyok. S ő t beszélgettünk is. Anélkül, hogy tu-
domást vett volna a jelenlétemr ől. De ami a világ dolgait 
illeti, nagyjából egyetértettünk. (Kis szünet v.tán.) Mindez 
talan meggyőzi, hogy valóban az vagyok, akinek inondom 
magam. 
(mint aki magára talált, határozottan) Téved. Sajnos ateis-
ta vagyok. 
Sajnos? Akkor talán nem is olyan reménytelen a helyzete. 
Különben, meggy őződésből vagy hivatalból tekinti magát 
ateistának? 
Mind a kettőből. Bár azt hiszem, ez mindegy lehet. 
Szó se róla, korántsem. Ez semmiképpen se elhanyagolható 
kérdés. (Barátságosan.) Válaszoljon nekem őszintén: hiva-
talból vagy meggy őződésbő l? 
Ha éppen érdekli: els ősorban meggyőződésbő l. 
Meggyőződéssel mondta, de nem meggy őzően is. (Kedé-
lyesen.) Egyébként érdekes, hogy önt, aki kételkedik ben-
nem, nekem kell kételkedésre tanítanom. 
Pardon! Én nem kételkedem önben, én tagadom önt. 
Á persze, igaza van. Csakhogy ebben az esetben éppen  
szilárd meggyőződése miatt nem gondol arra, hogy néha  
önmagában is kételkedhetne. Mert végül is honnan tudja,  
hogy miért tagad engem. Legalábbis én úgy vélem, ha  

valaki egyidej űleg vall hivatalból és meggy őződésből va-
lamilyen nézetet, kissé nehezen döntheti el, hogy tulaj-
donképpen miért is vallja. Vagy talán úgy véli, létezik  
valamilyen egzakt módszer ennek eldöntésére?  

(tűnődve) Egzakt módszer aligha. Legfeljebb...  
És annak eldöntésére, hogy én létezem-e?  

(egy kicsit leckét mond) Ha létezik is, nem ismerhet ő  
meg.  
(szerényen) Vannak, akik ennek az ellenkez őjét hiszik.  
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HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ : 

Hogy hiszik, ez csak a megismerhetetlensége mellett bizo-
nyít. És a megismerhetetlen gyakorlatilag egyenérték ű  a 
nem létezővel. 
Nem gondolja, hogy ez a filozófia mindenekel őtt az önbe-
csülés megőrzésének szándékából fakad? Ami nem ismer-
hető  meg, arról jobb, ha azt tartjuk, hogy nincs. Nehogy 
kénytelenek legyünk beismerni, hogy létezik valami, amit 
soha meg nem ismerhetünk. 
(véget akar vetni a dolognak) Tudja, mikor vitatkoztam 
utoljára Isten létér ől? Valamikor kamaszkoromben. 
Értsem ezt úgy, hogy nem hajlandó tovább vitatkozni ve-
lem a létezésemr ő l? 
Úgy is értheti. (Nyersen:) Különben, ha mindentudó, miért 
kérdezi? 
rtJgy látszik, ön mégis a legelszántabb tagadóim közé tar-
tozik. Csakis ilyenek képesek ennyire gorombán szólni a 
teremtőjükhöz ... Persze, nekem is bölcsebb dolgom lehet-
ne, mint a teremtményeim egyikével vitatkoznia saját lé-
tezésemről. 
Ezek szerint tehát nincs is már semmi dolgunk egymás-
sal. 
(inkább ironikusan, mint sértődötten) Kiutasít? 
(kapa lehetőségen, de hangján félelem is érzilc) Kiutasí-
tášnak is veheti. 
Nem hiszem, hogy a teremt ő  köteles lenne engedelmesked-
ni a teremtményének. 
(hangsúlyozott felháborodással) Nem hajlandó elhagyni a 
lakásomat? 
Ne féljen, nincs fegyverem. És a rend őrséget sem kell fel-
hívnia. Semmi esetre se várom meg, hogy odáig fejl ődje-
nek a dolgok. De ha megkérném, hogy maradhassak 
még ... Nagyon el van foglalva? 
(bizonytalanul) Hát, ha meggondolom, ma este már semmi 
dolgom sincs. Amennyiben tehát szórakoztatja ez a beszél-
getés .. . 
Határozottan sz őrakóztat. Bár nem kívánom arra kény-
szeríteni, hogy továbbra is a létezésemr ől vitatkozzon ve-
lem. Úgyse lennénk képesek dűlőre jutni egymással. Mind-
össze arra kérem, játsszuk azt, hogy a terémt ője jött ön-
höz látogatóba. Így talán kevésbé érzi feszélyézönek a je-
lenlétemet. 
Rendben van. Játékból akár még azt a szívességet is meg-
tehetem önnek, hogy komolyan veszem. 
Annyira feltétlenül komolyan vehetne, hogy hellyel kínál. 
Amióta megérkeztem., egyre csak állok. 
Elnézést, tessék helyet foglalni. 
Még egy kérésem lenne: szíveskedj tegezni talán. 
Igazán megtisztelsz. Van egy bontatlan Johnt' Wal-
kerem .. . 
Félreértettél. Nem pertut kívánok inni veled. Egyszer űen 
csak Isten és ember, teremt ő  és teremtmény közötti meg- 
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hitt kapcsolatra gondolok. Engem mindenki tegez, még az 
angolak is. Pedig ők csak a magázást ismerik. Meg külön-
ben is, ,az előbb tegeztél már. Még miel őtt észrevetted vol-
na a jelenlétemet. 
Akkor még azt hittem, önmagammal társalgok csupán. 
Egyébként igazad Van... illetve, ahogy parancsolod. 
Ahogy parancsolod, atyám. Vagy szalítsalak uramnak in-
kább? 
A címeimet nyugodtan mellőzheted. Csak megnehezítené 
a helyzetedet. Valószínűtlenebbé valnek számodra. 
Így se vagy túlságosan valószín ű . 
Játékból sem?... Próbáld beleélni magad. Képzeld el leg-
alább, hogy a teremtőddel beszélsz. 
Jó. Átmenetileg .és feltételesen elfogadom, hogy te terem-
tettél. 
Téged és mellékesen a világot is. 
Hat nap alatt? 
Hat nap alatt. 
Ezt szó szerint értsem? 
Az én szavamat csak szó szerint lehet érteni. Igen vagy 
nem — a többi mind a gonosztól való. 
Isten szavához ez is illik kétségtelenül. De ezzel is csak 
megnehezíted a dolgomat. Mert, ha tegyük fel, megenged-
néd, hogy a szavaidat jelképesen értelmezzem, mondjuk 
úgy, hogy az a bizonyos hat nap hat geológiai korszakot 
jelent... 
Kár erőlködnöd. Úgyse feledkezhetsz meg róla, hogy az 
ilyen bűvészmutatványokat azok találták ki, akik képtele-
nek voltak választani köztem és aközt, amit ti tudomány-
nak neveztek. Csak azért agyaltak ki az egészet, mert az 
egyiket se voltak hajlandók káprázatnak tekinteni. 
Úgy beszélsz, mintha mégis azt akarnád, hogy káprázatnak 
tekintselek. 
Ellenkezőleg. Szeretném, ha azt tekintenéd káprázatnak, 
ami az én hat napomat cáfolni látszik. 
Nem fog könnyen menni, de megpróbálhatom. Ha már így 
megtisztelte) a látogatásoddal. 
Lehet, hogy visszaélés a vendégjoggal, de ragaszkodom a 
hat napomhoz. 
Helyes, a vendég óhaja parancs. — De vajon ez a hat nap, 
ha szabad kérdezni, az egész világegyetemre vonatkozik? 
Vagy a földgolyóra csupán? 
(ünnepélyesen) Égre és földre egyaránt. Kezdetben terem-
tettem az eget és földet. ((Jjra könnyedebbe ► .) De termé-
szetesen legfontosabb a földgolyó, amelyet mindenestül 
nektek ajándékoztam. 
'Szívesebben mondanám, hogy mi hódítottuk meg a ma-
gunk számára. 
Lehet, hogy az önhittségednek így jobban megfelel, de én 
adtam nektek. Közvetlenül azután, hogy megformáltam a 
két tenyerem között. Remélhet őleg elismered, hogy elég 
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jól sikerült. Tetszetősre, változatosra, helyenként izgal-
masra is. 
Csak gratulálhatok hozzá. Ezért fájlalom, hogy máris meg-
lehetősen elrondítottuk. 
Magam is ezt fájlalom. Van fogalmad, mennyit bíbelődtem 
vele? Szinte az egész els ő  napomat erre áldoztam. Öreg 
este volt mar, amikor végre elhelyeztem a világmindénség 
középpo,ntj óban. 
Ejha! Egészen a Kopernikusz el őtti rnúltba szeretnél visz-
szacsalni?  
Sajnos nem tehetek mást. Nicolas mester indította el azt 
a folyamatot, aminek segítségével sikerült kivetnetek ma-
gatokat a világ középpontjából. 
Egyszóval Ptolemaiosz tanítása érvényes? Szerinted a Nap 
kering a Föld körül? 
Mi az, hagy „szerinted"? Nem szívesen hallok ilyen kife-
jezéseket. Határozottan emlékszem, hogy a tulajdon ke-
zemanel helyeztem föld körüli pályájára a kis t űzgolyót, 
hogy legyen ami fűt és világít nektek. 
És a Holdat ugyanígy, természetesen. 
Egy kis gömbtükröt, hogy visszaverje a Nap fényét. Hogy 
éjszaka is tudjatok tájékozódni. 
Akkor nyilván ugyanez a helyzet a csillagokkal is. Hogy 
újholdkor se legyen teljesen sötrét. 
Pontosan ezért. Bár a víz körforgása, illetve az öntöz ő-
rendszer megoldása kissé keresztülhúzta a számításomat. 
Valahogy nem gondoltam rá, hogy borús éjszakákon a sö-
tétség mégis teljes lehet. Tagadhatatlanul bántó fogyaté-
kossag, engem is szörnyen zavar. Még csak azt sem érzem 
mentségnek, hogy ez az els ő  világom. Mert az egyetlen is, 
másikat teremteni már aligha lesz er őm. Pedig a végén 
még maradt is egy kevés fölösleges világító anyagom, amit 
csak úgy szétszórtam a világom köré: így teremtettem meg 
az extragalaktikus ködöket. Nem számítva rá, hogy m ű-
szereitekt ől félrevezetve és fantáziátoktól elkápráztatva, 
külön világoknak nézitek őket. Elfeledve, hogy csak egy 
világ van, s ha nem is az elképzelhet ő  világok legjobbika, 
mégiscsak kár lenne érte. Mondd meg hát őszintén, mit 
szólsz egy ilyen világhoz. 
Meglepően kicsinek érzem. 
Legfőbb hibája alighanem mégis az, hogy elszoktál t ő le. 
Olyan kicsinek, hogy szinte a tenyeremben vész el. 
Ettől talán mégsem kell tartanod. 
Furcsa: valahogy játékszernek tűnik. 
Pedig mindössze lakályosabb. A testedre szabott. 
Lehet, hogy valaha az volt. De közben mintha kin őttem 
volna. És nem különös? Akkor kezdtem nagynak érezni 
magam, amikor kiderült, hogy a körülöttem lev ő  világ 
mérhetetlenül nagyobb, mint ahogy korábban hittem. 
De csak az elején. Kés őbb már egyre elveszettebbnek érez-
ted magad benne. (Szinte kérlelve.) Próbálj hozzászokni 



egy világhoz, amely nem közömbös hozzád. Nem rideg és 
ellenséges, nem kell meghódítanod. Nem kell meghódíta-
nod, mert kezdett ől fogva a tiéd. 

HALLGATÓ: (ironikusan, de álmodozva is) Egy világ, amelyet nekem 
alkottál. Amelyben minden értem létezik. 

KÍSÉRTŐ : 
	

(lágyan elringatva, a továbbiakban mindinkább gyengítve 
a Hallgató ellenállását. A következ őkben a párbeszéd egy-
re növekv ő  eufóriával folytatódik.) Érted süt a Nap és vi-
lágít a Hold. Érted ragyognak a csillagok. 

HALLGAT': Értem esik az es ő . 
KÍSÉRTŐ : 
	

Hogy szomjan ne vessz. És táplálja a kalászaktit, hogy ma- 
got teremjenek neked. 

HALLGAT': Értem n őnek a kalászok. A karósbab, a káposzta és a tök. 
KÍSÉRTŐ : 
	

Érted illatoznak a virágok és n őnek a fák. Hogy árnyat 
adjanak neked. 

HALLGAT': Asztalt, széket, ágyat. Fejszenyelet, puskatust. Papirost —
könyvek, röpiratok, vezércikkek alá. 

KÍSÉRTŐ : 
	

Érted élnek az állatok. 
HALLGATÓ: A tehén, hogy tejet adjon. Életében. Holta után marha-

húslevest. És a disznó is. Örömében visít, ha kés alá kerül. 
KÍSÉRTŐ : 
	

A büszke koronás szarvas. 	- 
HALLGAT': Trófeának a falra. Eredményes vérengzéseink bizonyíté-

kaként. 
KÍSÉRTŐ : A daloló fülemüle. 
HALLGAT': És a tyuk — ki ne feledd! Nagyon szeretem a tojást. 
KÍSÉRTŐ : 
	

A szemet gyönyörködtető  tarka pillangó. 
HALLGAT': Hogy a hernyója lerágja a szintén értem zöldell ő  saláta le-

velét. 
KÍSÉRTŐ : A szorgalmasan gy űjtögető  mézelő  méh. 
HALLGATÓ: És a 1 "egy, nehogy ellustuljak. A szúnyog, hogy vakaródz-

hassak. 
KÍSÉRTŐ : 
	

Legkedvesebb bogaram, a hétpettyes katicabogár.. Hogy 
pusztítsa a levéltetveket. 

HALLGATÓ: Meg a macska is — hogy megfogja az egeret. Es az egér 
— hagy a macska megfogja. Macska az egérért, macskáért 
az egér, mindkett ő  értem. Értem. 

KÍSÉRTŐ : 
	

Érted. Látom, hogy érted már. Minden értecl van. 
HALLGAT': Én meg teérted. 
KÍSÉRTŐ  : ÍJgy, ahogy mondod. És viszont. Mert én meg teérted va-

gyok. 
HALLGATÓ: Nagyon helyes, csakugyan mindent értek má.r. — Éppen 

csak azt nem, hogy miért akarod mindenáron rámtuk- 
málni ezt a rég magam mögött hagyott világmodellt. 

KÍSÉRTŐ : Mert összhangban állok vele. Hogy elfogadtassam magam 
veled. 

HALLGAT': (érezhet ő  csalódottsággal) Na persze, gondolhattam volna 
rád. És én még azt hittem, rólam van szó mindenekel ő tt. 

KÍSÉRTŐ : 
	Helyesen hitted. Persze, hogy rólad. Neked van szükséged 

rám. 
HALLGATÓ: (ingerülten) Nekem? Nem tudom honnan veszed ezt. 
KÍSÉRTŐ : Különben nem hívtál volna. 
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HALLGATÓ: 
 Nem emlékszem, hogy hívtalak. 

KÍSÉRTŐ : 
	Pedig hívtál. Szólítottál. Azt mondtad: „Istenem". Meg 

hogy egyedül vagytok. 
HALLGATÓ: 

 

(mintha legyintene; de hangja erőltetett) Ó, az... Az em-
bernek vannak ilyen beidegz ődései. 

KÍSÉRTŐ : Csakhogy én komolyan vettem. Komolyan vettelek, mert 
úgy láttam, komolyan kell, hogy vegyelek. Egyre inkább, 
miközben elnéztelek, ahogy csavargatod a rádiót. Hírek, 
közlemények, vádoló és leleplez ő  riportok, ismeretterjesz-
tő , előadások szerterepített forgácsai csapódtak a füledhez, 
egyikre se figyeltél oda, vagy legalábbis szerettél volna 
nem odafigyelni rájuk. Mindenesetre makacsul továbbcsa-
vartad a keres őgombot, nyilván valami zenét kerestél, va-
lami üdítő, feledtet ő , elringató zenét, csakhogy elmenekülj 
a mindenünnen rádrontó információáradat el ő l. Amde hiá-
ba, mindinkább azon kezdtél rágódni, hogy mi lesz veletek. 
Aztán arra gondoltál, jó lenne megismerni mások tapasz-
talatait: azokét, akik már megoldották, amit nektek kellene 
megoldanotok. Társakat kerestél az űrben —ahelyett, hogy 
engem kerestél volna. Valójában Persze ingem kerestél, 
akkor is, ha csak úgy mellékesen jutottam eszedbe csu-
pán. 

HALLGATÓ: 
 

És erre te elhatároztad, hogy kihasználod ezt a futó gyen-
geségemet. Lecsapsz egy fáradt és atavisztikus pillanatom-
ra. Próbát teszel: hátha mégis elfogadom a létezésedet. 

KÍSÉRTŐ : Nem a gyenge pillanatodra csaptam le. Hanem a felisme-
résedre, hogy egyedül nem boldogultok. н ívásra házhoz 
jöttem. Megjelentem, hogy gondot viseljek rátok. 

HALLGATÓ:  Jókor, mondhatom. Eddig nem nagyon éreztük a gondvi-
selésedet. Pedig kórusban szálltak feléd a Fohászaink; kez-
dettől fogva, amióta csak megteremtettel minket. Sokan 
ma is hívnak még. Elárulhatnád, hol voltál eddig. 

KÍSÉRTŐ : 
	

(zavartan köhécsel)  
HALLGATÓ: 

 Nos? Miért nem válaszolsz? 
KÍSÉRTŐ : 
	Azon gondolkodom, bevalljam-e neked megbocsáthatatlan 

mulasztásomat ... Hajlandó vagy végighallgatni? 
HALLGATÓ:  Határozottan megtisztelsz vele. Ilyen még úgysem volt: ed-

dig csakis mi gyóntunk neked. 
KÍSÉRTŐ : 
	Na látod. És még képes lettél volna elküldeni.. 

HALLGATÓ: 
 Utólag is elnézésedet kérem ... Beszélj ! Égek a kíváncsi-

ságtól. 
KÍSÉRTŐ : 
	Jó. Essünk rajta túl. Меg ha nem könnyű  is bevallani, 

hogy eddig szinte teljesen elhanyagoltam a gondvis-piést. 
Tulajdonképpen hozzá se kezdtem. 

HALLGAT': Aha, értem. Megteremtetted a világodat, vele együtt min-
ket is, aztán sorsára hagytad. Legyen vele, ami lesz, boldo-
guljunk, ahogyan tudunk. Nem értem, hogy tehettél ilyet. 

KÍSÉRTŐ : Sokszor magam se. Hiszen határozottan az volta tervem, 
hogy miután megalkotom a világomat, atyailag gondját is 
viselem... Csak hát van neked fogalmad, milyen fáž osztó 
egy világot megteremteni? Mindössze hat nap alatt. Még 
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HALLGATÓ: 
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HALLGATÓ: 

ha nem is akkora, amilyennek ti gondoljátok. Csoda, hogy 
utána kissé elszundítottam? 
(elszörnyedve) Elszundítottál? 
Űgy is mondhatnom: alaposan elnyomott az álam. Való-
színűleg horkoltam is. És amikor végre felébredtem, ott 
találtam magam mellett a világomat. Láttam, hogy forog. 
Magától, önerejébe"1, úgy, ahogy elterveztem, pontos me-
netrend szerint. De azért tüzetesebben is szemügyre vet-
tem: főleg a középpontjába helyezett földgolyót. Úgy lát-
tam, itt is rendben van minden: zöldelltek a növények, 
egymást falták az állatok, ti is egymást faltátok ... Ez 
utóbbi ugyan nem nagyon tetszett, de gondoltam, gyer-
mekbetegség, majd kinövitek. Meg valahogy szórakoztató 
is volt az egész. Figyelni, mit csináltok, hogyan boldogul-
tik nélkülem. Képesek lesztek-e ti magatok megoldani a 
problémáitokat. És miközben elnéztem, miként verg ődtök, 
hol fellelkesültem, hol pedig csüggedés vett er őt rajtam. 
Attól függően, hogyan alakult éppen a helyzet. Mert hát 
elismerem: időnként csodálatraméltó dolgokat is tapasztal-
hattam. Néhányatoknak nagyszer ű  gondolataik támadtak, 
egyikre-masikra magam is büszke lehettem volna. Azaz, 
büszke is voltam, hogy ilyen sikerült teremtményeim an-
nak. Hogy is mondjam csak ... de hiszen ismered: az atyai 
buszkeség. Hidd el, eszembe se jutott féltékenykedni, ami-
ért mindinkább rám kezdtetek hasonlítani. Mert hogy el-
tiltottalak benneteket a tudás fájától, ez ostobaság. Ezt 
csak közületek találták ki egyesek. Aligha ugyanazok, akik 
az ötleteikkel felvillanyoztak. Mert a többiek ... ők persze 
főleg azzal foglalkoztak, hogy nem értették a legtöbbet ígé-
rő  gondolatokat. Vagy ami ennél is rosszabb: félreértették 
őket. —Ezért fogott e1 ismételten a csüggedés, ezért gon-
doltam időnként a közbelépésre .. . 
Miért csak gondoltál mindig? 
Mert valahányszor ott tartottam, hogy na most, most az-
tán csakugyan nincsen más hátra, mindig történt valami. 
Valami ígéretes fordulat, amir ől úgy éreztem: na, ennek 
érdemes lesz a végét kivárni. És újra csak szorítottam a 
hüvelykujjamat, ismét csak néma szurkolásra adtam a fe-
jem. — Képes vagy követni a gondolataimat? 
Azt hiszem, nagyon is. (Tűnődő  szemrehányással.) Hát szó-
val ezért... 
Sokáig nem mondtam le a reményr ől, hogy a magatok ere-
jéből boldogultak majd. Azt kívántam: feln őttek legyetek. 
Annyira, hogy még csak meg se bántödtam, amikor e1-, 
kezdtétek tagadnia létezésemet. Úgy értékeltem, mint els ő  
tünetét a nagykorúságnak. 
Ezért hagytál kínlódni minket? Izgalmas mérk őzést láttál 
a küszködésünkben? 
Meg tudsz bocsátani nekem? 
A megbocsátas a te mesterséged, nem az enyém. 
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HALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 

Önmagunknak csak úgy bocsáthatunk meg, ha kiérdemel-
jük mások bocsánatát. Szeretném jóvátenni a mulasztáso-
mat. 
Kétlem, hogy jóváteheted. Attól tartok, máris túl soká vár-
tál. — De talán nem árt, ha emlékeztetlek rá, hogy to-
vábbra is tagadom a létezésedet. Hogy csupán játékból 
mentem bele ebbe a beszélgetésbe. 
(idegesen) Hagyd most ezt, ne fecséreljük az id őt. Nem 
engedhetem meg, hogy elpusztítsátok magatokat — és 
még az én művemet is tönkretegyétek. Haladéktalanul 
közbe kell lépnem. 
(mint aki unja már) Felőlem megteheted. Remélhet ő leg 
nem ártasz vele. 
Hát akkor, becses engedelmeddel... 
Vagy anélikül. Nem hiszem, hogy az én hozzájárulásomra 
lenne szükséged. 
Szó sincs róla. Csakis a te beleegyezeseddel kezdhetem el 
a gondviselést. 
Nemertem. Ha ennyire fontosnak tartod, miért ett ől te-
szed föggővé az elhatározásodat? 
Nem szükséges mindent értened. Mint ismeretes: útjaim 
kiszámíthatatlanok. 
Annyit mégis tudnom kellene, miért éppen engem kérde-
zel? 
Kérdezhettem volna bárki mást is a föld három és fél mil-
liárd lakosa közül. 
Hát akkor kérdezz mást inkább. 
Nem érzed illetékesnek magad? Félsz a felel ősségtő l? 
(elgondolkodva) Ha komolyan vennélek, csakugyan fél-
nék. (Könnyedebben.) De különben is: ez a dolog a gond-
viseléssel, ez mégiscsak speciálisan vallási kérdés. Nem 
lenne jobb, ha a pápához fordulnal inkább? 
Félek, hogy úgy festene a dolog, mintha csak a katoliku-
sokra kívánnék gondot viselni. És ugyanígy járnék a többi 
egyházzal is. Bármelyikkel lépnék is kapcsolatba, rögtön 
magának sajátítana ki. Ez pedig azt jelentené, hogy a töb-
bi megtagad. 
Na és? Legfeljebb elhódítanád a híveiket az általad válasz-
tott egyház számára. 
Nem téríteni jöttem, hanem gondot viselni. 
Akkor talán szervezz szuperzsinatot. Valamennyi létez ő  
vallas vezet őiből. Gondold meg: ha sokszor csupán formá-
lisan is, az emberek többsége még mindig valamelyik egy-
ház kebelébe tartozik. Öreg hiába lenne az egyházak be-
folyását lebecsülni. Gondos el őkészítés, körültekint ő  szer-
vezés esetén tehát .. . 
Nem bízok a világkongresszusokban. Akkor sem, ha maga 
a teremtő  szervezióket. Különben is azért jöttem éppen 
tehozzád, mert ateista vagy. Mert ha már egy ateista is 
úgy véli, hogy szükség lenne a gondvisel ő  munkámra, nyil-
vánvaló, hogy nem várhatok tovább. 



HALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ: 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT': 

KÍSÉRTŐ : 

HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 
HALLGATÓ: 
KÍSÉRTŐ : 
HALLGAT': 
KÍSÉRTŐ : 

Vannak ateisták rajtam kívül is. 
Akik ugyanígy továbbküldenének. Esetleg éppen tehoz-
zád. 
Akadnak köztünk kevésbé jellemszilárdak is ... Nézd, én 
őszintén megmondom, nem hiszem magamról, hogy ilyen 
prófétai szerepre alkalmas vagyok. Én, hogy úgy mond-
jam... 
Úgy látszik, még mindig nem egészen érted, miért is jöt-
tem el hozzád. Ne félj, eszem ágában sincs prófétát farag-
ni belő led. Ilyesmivel éppen elégszer próbálkoztam már 
ahhoz, hogy rájöjjek, személyesen kell kézbe vennem a 
dolgokat. Mert a prófétákat csak keresztre feszítik, lefeje-
zik, megkövezik, felakasztják, legépfegyverezik. Vagy a 
legjobb esetben okos, de haszontalan könyvek írására íté-
lik őket. Tökéletesen megértem tehát, hogy ez el ől a fel-
adat elől kész lennél akár egy cethal gyomrába is bebújni. 
Nem ilyen szerepre szemeltelek ki. 
Mondd ki hát végre: mit kívánsz t ő lem? 
Semmivel se kevesebbet, minta prófétaság. 
Attól félek, mégiscsak olyasmi lesz ez, ami el ől legjobb 
lenne egy cethal gyomrába bújni. Valami köze mégiscsak 
lesz a prófétasághoz. 
Ahogy vesszük. Úgy is mondhatnám, fordított prófétaság-
gal kívánlak megbízni téged. Nem engem kell képviselned 
az emberiség felé, hanem az emberiséget felém. Nyilatkoz-
nod kell az emberiség nevében, kezdjem-e el már holnap 
a gondvisel ő  munkámat, vagy tűnjek el örökre a szeretek 
elől. Maradjon minden a régiben inkább? 
Én?! Az emberiség nevében?! Nem értem, hogy képzeled. 
Semmiféle felhatalmazást sem kaptam az emberiségt ő l. 
Tőlem kapod a felhatalmazást. Joger ősebbet el sem képzel-
hetsz. 
Úgy érezzem magam, mint az a parlamenti képvisel ő , aki 
államfői kinevezésnek köszönheti a megbízatását? Csak az 
államfő  másoktól is a saját véleményét kívánja hallani. 
Éppen eléggé ismerem a saját véleményemet. Inkább a 
tiedre lennek kíváncsi. Ne félj, semmiféle megtorló szank-
ciotól nem kell tartanod. Ennyiben talán mégiscsak kü-
lönbözök egyik-másik államfő töktől. De azért úgy vigyázz: 
tőled függ a világ további sorsa. Amennyiben nemet mon-
dasz, azonnal távozom. 
Azonnal válaszolnom kell? 
Kevés gondolkodási időt adhatok. Sokáig nem id őzhetek. 
Azt kívánod tőlem, hogy néhány perc alatt .. . 
Válságos pillanatokban gyorsan kell dönteni. 
Igazad van. De ha ez a helyzet, akkor talán .. . 
(szinte ijedten a szavába vág) Vigyázz! Elhamarkodnod 
sem szabad. Gondolnod kell rá, hogy hirtelen döntések pil-
lanatában hajlamos lehetsz nemlegesen választani. Még ha 
rossz és elviselhetetlen is, az ismertet és megszokottat, az 
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ismeretlen és szokatlan helyett. Nem szabad ebbe a hibába 
esned. 

HALLGAT': (remegő  hangon) Istenem, miért teszed ezt velem? Olyan 
helyzetbe hoztál, olyan képtelen helyzetbe, hogy .. . 

KÍSÉRTŐ : (váratlanul részvétteljesen) Szegény barátom, szegény te-
remtményem, hiszen te remegsz. Reszket a kezed, gyöngyö-
zik a homlokod... De hát miért? Olyan elviselkedetlen 
számodra a gondolat, hogy vagyok? Hogy le akarom venni 
válladról a világ gondjait? Meg akarlak szabadítani egy 
roppant tehert ő l, fel akarlak szabadítani?... Persze tu-
dom, tudom, hogy nehéz. Éppen ezért, hogy némileg meg-
könnyítsem a dolgodat, ezúttal én emlékeztetlek rá, hogy 
a létezésemet még mindig játéknak veheted. Magad mond-
tad, hogy könnyebben viselsz el, ha nem kell egészen ko-
molyan venned. Ezért teszem át feltételes módba a kér- 
dést: ha léteznék, kívánnád-e a gondviselésemet? 
(kissé felszabadultabban) Attól függ ... Attól függ, mit 
értesz gondviselésen. 
Nem úgy hangzik, mintha túlságosan megbíznál bennem. 
Bár, ha meggondolom, felel ősségérzetre vall, hogy irtózol 
a zsákbamacskától. 
(lassan nekibátorodik — ett ől kezdve a várbeszéd fokoza-
tosan felgyorsul, egyre inkább pattogva folyik tovább) Ha 
csakugyan meg kívánod könnyíteni a helyzetemet, leg-
alább vázlatosan ismertesd a terveidet. 
Kereken megmondhatom: totális és összkomfortos gondvi-
selésre gondolok. 
Összkomfortos gondviselésre megapolisokban? Köszönöm? 
ebből nem kérek. 
Rendben van: megapolisok nélkül. 
Felszámolod a túlnépesedést és az éhezést? 
Folyamatos és b őségeselelmiszer-ellátásról gondoskodom. 
És hogy a szabadságból is elegend ő  jusson mindenkinek, 
a földlakók számát radikálisan csökkenteni fogom. Mond-
juk a felére, egyharmadára. 
Vízözön nélkül? Atomháború nélkül? Meteorológiai fegyve-
rek nélkül? 
Természetesen. Mit képzelsz rólam? 
Fájdalommentesen? 
Tökéletes anesztéziát szavatolok. Sem elveszített ősét, sem 
meg nem született utódját nem fogja siratni senki. Belát-
hatod, hogy ilyesmire csak én vagyok képes. 
Hát erre csakis te. — És a kritériumok? Kiket selejtezel 
ki? A bűnösöket? Vagy a gyengéket inkább? 
Az én világomban a bűnösök lesznek gyengék és életkép-
telenek. 
Biztos, hogy nem a gyengék a bűnösök? 
Ne légy ennyire bizalmatlan. Fájdalommentességet ígér-
tem. Örökre eltűnik a legfőbb rossz, az erősz аk. 
Még a gyerekek se verekszenek majd? 
Még a gyerekek se. 
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HALLGATÓ:  És a természet egyensúlya? Azzal mi lesz? 
KÍSÉRTŐ : 
	Jobb lesz, minta régi volt. 

HALLGAT':  Egyetlen állatfajt se fogunk kipusztítani? Meg őrizhetjük a 
természetnek azt a gazdagságát, amivel megajándékoztál 
minket? 

KÍSÉRTŐ : 
	

Összkomfortos kertvárosaitok t őszomszédságában élvezhe- 
titek majd a vad, de veszélytelen őstermészet szépségeit. 
Jámbor tigrisek legelésznek majd ártatlan antilopgidák ,és 
nyulacskák társaságában. 

HALLGAT':  Betegség? Halál? 
KÍSÉRTŐ : 
	

Univerzális véd őoltás valamennyi létező  betegség ellen. És 
a halál pillanataban a túlvilági élet illúziója. 

HALLGATÓ :  Örök életről nem lehet szó? 
KÍSÉRTŐ : 
	

Népességkorlátozás mellett? Kissé mintha szerénytelen 
kezdenél lenni ... Különben rendben van — feltéve, hogy 
hajlandó vagy lemondani mindazokról az örmökr ől, ame-
lyeket az új nemzedékek születése ;és növekedése számod-
ra nyújthat. Gyerntiekzsivaj és 'kacagas, satöbbi. Mindarról, 
ami ennek velejárója. Válasátanad kell két megoldás kö-
zött. 

HALLGAT':  Mind a kettő  együtt nem mehet? 
KÍSÉRTŐ : 
	

Sajnos  .. . 
HALLGAT': 

 
Sajnos? Még a te számodra is? 

KÍSÉRTŐ :  Sajnos a magam alkotta törvényeketen se hághatom át. 
— De talán ne mondj le a gyermekzsivajról. Még ha oly-
kar kissé terhes is lehet. Örökké élni, számotokra, attól  
félek, némileg unalmas lenne. 

HALLGAT': 
 

(tűnődve) Hm... Alighanem igazad lehet. (Kis szünet  
után.) .Sőt talán élni is. Abban a világban, amelyet te kí-
nálsz nekem. 

KÍSÉRTŐ : 
	

(kissé ingerülten, ami a következ ők során tovább Fokozó- 
dik) Ejnye, hallod-e? Kissé mintha csakugyan túl igényes 
lenтгél. 

HALLGATб  :  (nem hagyja eltéríteni magát, sőt a továbbiakban mind el-
szántabb lesz) Abban a világban, amit te kínálsz, nekünk 
semmi dolgunk se lenne. 

KÍSÉRTŐ : 
	Na és? Egyetlen dolgotok mégiscsak volna: boldogan élni. 

HALLGATб  :  Semmi se történne velünk. Ahol semmi se történik, nincs 
művészet és irodalom sem. 

KÍSÉRTŐ : 
	Valami mégis történne: a semmi. S őt a semminél is több: 

az örök megújhodás. Egyik boldog nemzedék lépne a má-
sik nyomába. Vagy ennél is többet akarsz? 

HALLGAT':  Ennél is többet! A te örök megújhodásod nem lenne 
egyéb véget nem ér ő  unalmas isméblődésnél. Művészetünk 
és irodalmunk egyetlen témája az unalom lenne. 

KÍSÉRTŐ : 
	Unalomnak nevezed a tartósított beteljesülést? A véglege- 

sített boldogság állapotát? 
HALLGATÓ:  Nem lenne miért küzdeni. 
KÍSÉRTŐ : 
	Küzdeni akarsz vagy célhoz érkezni? Ki bolond lépcs ő t 

mászni, ha már ,a tetőre érkezett? 
HALLGATÓ:  Például én. Sportkedvel ő  vagyok. 
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Lehetne annyi képzel őerőd, hogy rájöjj: az én világomban 
a sportolási lehet őségek is biztosítva lesznek. Mindenki 
számára! Maximálisan!  
A sport a küzdelemnek utánzata csupán. Küzdelem nélkül 
nincs se művészet, se irodalom. 
(most már kiabál) A fenébe is! Mit emlegeted folyton a 
művészetet és az irodalmat? A m űvészet és az irodalom 
nem egyéb, mint az örökös kudarcaitok kicsapódása. Be-
érkezett boldogoknak nincs rá szükségük. Pokolba a m ű-
vészettel és irodalommal! Vagy ha mindenáron játszadozni 
akartok, hát tessék. .Elevenítsétek föl a dics őséges törté-
nelmeteket. Épp elég mocskot, nyomorúságot, hiábavaló, 
véres küzdelmet találtok benne. Kér őddzetek a múltato-
kon!  
Hogy visszakívánkozzunk bele? 
Vagy ott a világ szépsége. A világomé, amit már nektek 
adtam. És amit adni akarok. Arról szóljatok! 
(hirtelen felnevet) Aha! Helyben vagyunk! Kibújta szög 
a zsákból! ódákat zengjünk! Hálaadó énekeket, himnuszo-
kat akarsz! 
Nahát, nekem .ebb ől elég volt! Nyögd ki végre: akarod a 
gondviselésemet? Kell a világom, vagy mehetek a fenébe 
vele?! 
(kis szünet után, megszeppenve) Nézd ... Legjobb lenne ta-
lán, ha abban állapodnánk meg, hogy ez a te gondvisel ő  
munkád nem lenne mindenre kiterjedő  ... Ha csupán az 
altalános irányelveket határoznád meg, gyakorlati meg-
vaiásításukat viszont ... Azt hiszem, érted, mire gondolok. 
Bizonyan autonómiára feltétlenül .. . 
Elég! Erről szó sem lehet! (Egyszerre teljesen „kiborul".) 
Mondd, minek nézel te engem?! Pincérnek, aki alázatosan 
görnyedve vár, amíg te az étlapban válogatsz? ! Piaci árus-
nak, akivel alkudozni lehet?! Idejövök a tizenkettedik órá-
ban, úgy beszélek hozzád, mint egy beteg lóhoz, könyör-
gak, hogy kegyeskedj elfogadnia segítségemet. Igen, kö-
nyör!gók. Könyörgök, mert rettegek a jöv ő tökért, mint 
ahogy te is rettegtél az el őbb. És akkor te m űvészetrő l és 
irodalomról locsogsz. Azon akadsz fönn, hogy talán nekem 
is jál eshet egy kis hála, dicséret, himnusz vagy zsoltár. 
Hát nem! Nem kell a bálátok, fütyülök a zsoltáraitokra! 
Fütyülök rátok is! Megkaptam a választ, köszönöm .. . 
(hangja elcsuklik) már itt sem vagyok ... (Hörgđ  hangot 
ad.)  
(ijedten) Mi az? Mi történt? Rosszul vagy? (Gyámoltala-
nul.) Talán egy pohár vizet... 
(kifulladva) Köszönöm ... ne fáradj. Semmiség az egész .. . 
mindjárt elmúlik .. . 
Elnézést, ha megbántottalak. 
Én kérek elnеzést, hogy így elragadtattam magam... Ha- 
nem te csakugyan képes vagy kihoznia sodrából — még 



HALLGAT" : 

кtsÉRтŐ :  

HALLGAT': 

кfвЕАтб :  

HALLGAT":  

KÍSÉRTŐ : 

HALLGATO:  

a teremtődet is. (Halkan, kétségbeesetten.) Mondd, mit csi-
náljak veled? 

HALLGAT': (letörten) Legjobb, ha elhagysz. Beismerem, hogy remény-
telen eset vagyok ... (Valamivel élénkebben.) Hagyjuk ab-
ba inkább ezt a játékot, csak felizgatod magad. Játékról 
volt szó: nem kellett volna ennyire komolyan venned. 

KÍSÉRTŐ : Számodra én játék lehettem. De te nekem? Te kételked-
hetsz bennem, tagadhatod a létezésemet. De én veled nem 
tehetem meg ugyanezt. Nekem az, hogy játszunk, sajnos 
nem nyújt kiutat. Én téged komolyan kell, hogy vegyelek. 
Ezért szánom rá magam, hogy még egyszer, utoljára meg-
kérdezzelek. 

HALLGAT': (fáradtan) Sajnálom, félek. Nem mondhatok le a küzdel-
münkröl. Még ha sziszüphoszi is. 

KÍSÉRTŐ : Annak ellenére sem, hogy magad is látod: minden a kör-
mбtökre ég? Gondold meg: egy csapásra megvalósítok min-
dent. Azt is rögtön valósággá teszem, ami számotokra még 
csak távoli cél, azt is, ami különben mindörökre ködbe 
vesző  irányjelző  marad. Aminek megvalósulásában nem is 
hisztek igazán — legfeljebb egymás el őtt tesztek úgy, 
mintha hinnétek benne. 
(elgondolkodva) Istennek mondod magad — és úgy kísér-
tesz akár a sátán. 
Téged én már csak sátánként kísérthetlek. Számodra nyil-
ván az is vagyok. —Bizonyára ezért kívánod, hogy távoz-
zak. 
Távozz békességgel. Nem szeretném, ha haraggal válnál el 
tőlem. 
Nem mindegy? Számodra az én haragom már úgyse je-
lenthet semmit. 
Sokat nem, ez bizonyos. De valahogy olyan a természetem, 
hogy senkivel se szeretek haragba lenni. 
Hát akkor ... köszönöm, hogy legalább végighallgattál. Ál-
dani nem áldalak meg, mert ez olyan lenne, minta hal-
doklónak adott búcsúcsók. Visszataszító és tökéletesen 
hiábavaló. 

Valóban. Aligha változtatna valamit a dolgok állásán. (Za-
vartan.) Ellenben, ha szívesen teszed... ЕІvёgгe mit árthat 
nekem, magunk közt vagyunk. S őt ez ellen senkinek semmi 
kifogása sem lehet. Nem igaz? (Idegesen felnevet.) Végül is 
csak egy apró szimbolikus gesztusráf van szó, csupán, ám-
bár én határozottan megtisztelve érezném magam. Áldj 
meg hát, most már kifejezetten kérlek rá. Ne engem, sze-
mély szerint, ehhez túlságosan is jelentéktelen vagyok, ha-
nem mint az emberiség képvisel őjét. Illetve rajtam keresz-
tül az erőfeszítéseinket, a küzdelmeinket. Hogy megold-
hassuk mindazt, amit nekünk kell megoldanunk, csak ne-
künk. Áldj meg hát, hogy megtaláljuk a kiutat, legalább 
egy parányi fénypontot lássunk az alagút túlsó végén .. . 
Ezenkívül valamilyen közvetett formában ... 'tudod, arra 
gondolok, hogy azért támogathatnál minket. Mert akár- 
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hogy nézem is, nem volt igazad, amikor annyira felhábo-
rodtál azon, hogy autonómiát emlegettem, feltétlenül mó-
dosítanod kellene az állaspontodat. Több türelemmel kel-
lene bárgyalnunk, akkor talán valami módus vivendit .. . 
Mondd, mit szálnál hozzá, ha... (Váratlan ijedséggel.) 
Vagy tálán már itt sem vagy? Maris elmentél? .. .(Kis szü-
net után.) Nahát, ilyen hamar eltűnni! ... Hol vagy? .. . 
(Kis csend, mintha fülelne.) De hiszen ez csakugyan eltűnt. 
Eltűnt, és itthagyatt. Egyedül. Mindannyiunkat egyedül. 
Egyedül a •gondjainkkal, a csődtömegünkkel. (Hangosan, 
keserűen felnevet.) Hát persze! Persze, hogy elt űnt! Miért 
is ne tűnt volna el? Hiszen azért jött, hogy elt űnhessen. 
Tudta v, nagyon is jól tudta, miért éppen hozzám jön. El ő-
re tudta, hogy el fogom küldeni. Egyenesen erre várt. 
Mindössze ürügy kellett neki, alibi a további szunyókálá-
sához. A horkolásához. Hogy újra a nemlétbe aludhassa 
magát. Bánja is ő , ha eközben mi meg is gebedifink. Bánja 
is ő, ha... (Szava elhalkul, belép a rádió hangja, fokoza-
tosan felerősödik.) 

RÁDIO: 	... nagyerejű  bomba robbant, öt ember, köztük egy négy- 
éves kislány életét vesztette. Tizenkét ember súlyos sérü-
lésekkel kórházba szállítottak, közülük három állapota 
életveszélyes .. . 

(Rövid közzene.) 

RÁDIŐ : 	... a szakértők véleménye szerint a szuperszonikus óriás- 
gépekégéstermékei mindinkább megsemmisítik a fels ő  lég-
kör ózonrétegét. Emiatt a föld űnket érő  ultraibolya sugár-
zás következtében az eljövend ő  évtizedek során a rákos 
megbetegedések, illetve a torzszülöttek száma jelent ősen 
emelkedni fog .. . 

(Rövid közzene.) 

RÁDIO: 	... a vizsgáló bizottság részleteket közölt a pszichikai és 
fizikai kínzás módszereir ől. Megállapítása szerint a bebör-
tönzötteket áramütéseknek teszik ki, leggyakrabban a 
nemi szervük tájékán. Olyan helyiségekbe zárják őket, 
amely tele van egerekkel vagy rovarokkal. A n őket meg- 
erőszakolják ... 

(Rövid közzene.) 

RÁDIb: 	... rikai ország egyes vidékein az élve születettek negy- 
ven-ötven százaléka nem éri meg az egy éves Életkort. A 
fehérjehiány károsan hat a gyermekek testi és szellemi 
fejlődésére. 

(Rövid közzene.) 
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RADIб : 	... a legfrissebb jelentés szerint a terroristák kivégezték a 
második túszt is. A kommandók közölték, hogy amennyi-
ben feltételeiket nem teljesítik .. . 

(Rövid közzene.) 

RADIб : 	... bár az ezredfordulóig bolygónk lakóinak száma meg- 
kétszerezödik . 

(Édesen stikaltó befejez ő  zene. Fokozatosan feler ősödik, vé-
gül fülsiketítően, tűrhetetlen erővel szól.) 
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a szép keresése 





a magfar „fin de siécle" írója - 
jókai mór (I.)  

B®RI IMRE  

1.  

,Elérkeztünk Jбkai hat égtizedes írói m űiködésénёk a — közepéig. 
Eddigi fejbegetéseinik három ,évtized termését ölelbék fel, s ugyanannyi 
időn ;keresztül n ъunk Іkоdо tt még ezubán J őkai soha nem csökkenő  szor-
galommal — írta Zsigmond Ferenc J őkai-,monagráfiájának ötödik, Fin 
de siécle című  fejezetében. —Csodálattal hajlunk meg a roppant ter-
тmékenység ,előtt, de a reá vonatikozó ,mondanivalámk alig volna egyéb: 
ismétlésnél. Volt elég alkalmunk részletesen .megismerkedni Jákali írói 
egyéniségével s ez lényegiLeg változatlan maradt 1875 után is. Hanem 
a környezethez való viszonya kezd lassaniként megváltozni, a korszel-
lemmel való szerencsés összhang kezd bomladozni s ennek a körüLmény-
nek ;a visszaihatásakölcsönöz egy-jegy újszer ű  hangulati vanást Jőkai 
eddigi arcképé;hez, meg a itörténeti tárgyú regények felt űnő  nagy száma 
érdemel figyelmet ..." 

Századunk első  Jőkai-monográfusát követi.k ,az újabbak az író mun-
kásságának megítélésében, aki viszont a múlt századálláspontját menti 
iát, Gyulai Pálét és Péterfy Jen őét, s hagyja örökül és irodalomtörté-
neti tehertételül napjainkra is, !különösen Jókai m űvészete utolsó ne-
gyedszázada megítélé-se (kapcsán. Tüneténtéik ű, hogy Nagy Miklós új 
Jókai-könyvében alig vesz ,tudomást err ől a huszonöt esztend őről. Pe-
dig a XX. század első  k.ét évtizedének modern (magva+r irodalma, ha 
nem is kellő  eréllyel és nyamatékka'l, de affinmálta ,már Jókai m űvé-
szetét. Cholnoky Viktor és Csáth Géza, Ady Endre, Krúdy Gyula és 
Babits Mihály, Szép Ern ő  és Ignotus írásai bizonyságai Jókai id őszerű-
ségének, s ,annak is, hogy er ős száliak fűzilk a modern magyar prózát 
Jóikai művészeti ördkségéhez. Elszigetelt maradt S ő tér István Jókai-
monográfiájának a szándéka is, hogy a húszas és harmincas évek pró-
zatörekvéseinek a szellemében értékelje és értelmezze a XIX. század 
legnagyobb iés legtermékenyebb magyar prózaírójának a munkásságát, 
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Nem feladatunk ezen a helyen .e jelenség okait kutatni. Nemcsak Jókai
művészetének utóéletét kellene részLetesen, kritikai szemmel vizsgál-
nwnk, hanem jellemeznünk kellene a XX. századi magyar iradalam-
történeti szemléletnek eszmei-esztétikai rendszerét is. Tanwlsagasak 
lennének ugyanis ,a kiszűrhető  nézeteik, mégis termékenyebbnek tet-
szik, ha a Jákai-kérdés ősforrásához, Jákai művészetéhez fordulunk, 
s néhány metszetben тnegragadni igyekszünk ,művészetének f őbb }saj.á-
tosságait —els ősorban (munkásság,a utoló huszonöt léve alapján, amelyet 
a Jákai-kutatás szinte egyértelm űen válságosnak minősít, művészete 
:.hanyatlása id őszakanák tart. S tesszük .azért,mert meggy őződésünk, 
hagy Jákai művészete e periódusiban is jelent ős aikо tásokat profdukált, 
hagy nem válság-terméki ёК  ezek a művek, h,anem csupán mas rés új 
jellegűek, „korszerűek" az adott id őikhöz viszonyítva, s műveinek szö-
veg-állaga olyan jellemz őket hordoz, amelyeik tovább élnik .a XX. szá-
zadi +magyar próza „modern", a C alnokyák, a Krúdy nevével jelezhet ő  
vonulatában. Közben ;természetesen ,attól sem :idegenkedünik, hogy Jákai 
művészetének erényei közé soroljuik ,azoikat is, amelyeket hibáükén.t 
szoktak ,emlegetni, így romantikáját is. Azt kutatjuk tehát, hagy mi 
van Jókai műveiben, milyen vonásokat mutat világa, s nem hiánylis-
tákat ,készítünk a „naturaul'izmus" vagy ,a „realizmus" nevében. Valljuk 
tehát, (hogy Jákai a magyar , ;fin de siécle" igazi írája, szellemének ki-fe-
jezője és jelenségeinek ábrázolója, és 'majdnem az egyetlen korabeli ma-
gyar író, aki nem prekapitalista pozíciókból szemté+li mindazt, ami társa-
dalmi ,és „emberi" vonatkozásokban alapjában véve az 1870-es évekt ő l 
kezdődően történt 1Vfаgyarországon — .azokkal a jelent ős ellentmon.dá-
solkkal ,egyetemben, }amelyek mind a (társadalmi-tö!rténelmi alakulást, 
mind pedig szellemi-morális ,szférájárt jellemzik. Ez a Jókai-pozíció 
meglepő  hasonlóságot mutat Adyéval. A kar színvonalán pállhatott, 
anélkül, hagy a .magyar társadalmi élet is „korszer ű" lett volna abban 
amértékben, amelyben karszer ű  volt írája. 

2.  

A „fin de siécle"-ihez Jákai F\ Лiszonya természetesen közelr ől sem egy-
értelmű : az elfogadás és .a ,tag`?d _`.s motívumai fon ćdnak össze benne, 
s ,nyilvánvalóan meg lehet különböztetni Jákainák, az embernek, szub-
jektív viszonyulását Jákainák, а  mйvёsznek, objektívebb állásp оntjá-
tól. Természetszer űleg ,bennünket ez utóbbi, a m űvész „romantikus 
abjektivitása" foglalkoztat &s ősorban, a ,művek kifejezte fés jellemezte 
világ, és csupán akkor érintjük a Jókaival kapcsolatos egyéb körülmé-
nyaket, ha azok Ikül.бnösk,éppen beszédesek — a m űvek szempontjából 
is. Az alapvető  kérdés Jókai esetében ás a szabadsagharc után megin-
dult polgárosodási : olyamato(kihoz, a ,  (m,agyar kapitalizmushoz való vi-
szonya, és ,azok a (m űvészi iko,nzekvenciák, amelyek ebb ől ,adódnak. Ter-

~mészetesen amikor ábrázolja ezt a korszakot, bírálja is, osakhagy sajá-
tos, éhben }az i.dőszalkban csak rá jellemz ő  szempontbál — cgy e,szrrLényi 
kapitalizmus néz őpantjá ~ból, amelyet ;itt, anélkül, hagy еlmélyedm- n'k 
tárgyalásában, a „!munk,a (kapitalizmusának" nevezhetünk, párhuzamo-
san annak a foly аma, tnak a rajzával, amely a magyar közép- és kis-
nemességgazdasági helyzet , t ingatta meg, majd rombolta szét, egy- 
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szerre három irányba indítva alakulását: a birtokosréteg, a dzsentri és 
, az erősen polgárias ,világ ,felé. A magyar nemesi világkép borulása ta-
lálkozik tehát a m тagyarországi +kapitalizmus ,egyszerre éipítő  és rom-
boló munkájának .hatásaival. Tulajdonképpen +két válsághullám kereszt-
tüzében .él a század végének magyar társadalma: a feudalizmuséban 
és a kapitalizmuséban, s hogy bonyolódjÉ ~k .a helyzet, nemcsak a kapi-
talizmusnak is feudalizmusra gyakorolt hatása гval kell számolnuink, ha-
nem a feudalizmus lázalkat ikiváltó mádon való jelenlétére is az alakuló, 
.ám végül is ki nem alakuló új vilagban. 

Jókai tehát nemcsak a pusztulást és ramholást ,érzéskelte a XIX. 
század .második felének magyar társadalmi é1_!etében, hanem a változást 
;is. „Tudta", hogy egy 'más, az el őző tő l fikülönböző  .mértékű  és erkölcsű  
.kor van ikialakulában, ennek világképe szükségiképpen lényeges voná-
saiban 'különbözik az 1848 előtti vagy az erre köveitkez ő  ikarszakétol, 
s mi ∎több, az Eget vívó asszonyszív tanúsága szerint az elmúlt korok 
felett is a maga jelewének a szemszögéb ől fikíván ítélkeznii. „Hiszen mi, 
mai fikor emberei — írta —, csak az ötven esztend ővel ezelőtt történt 
dolgokat is más erikával ífibéljilk ,meg most, mint akkor, mikor a sors 
kereke éppen keresztülrabago'tt rajtunk. Hán ,méig a !kétszáz évvel ezel őtt 
törbénte'ket ..." Természetesen Ikö.zelr ől esem csak a maga karával, itt a 
századvég huszonöt évévél, azonosult íróról van szó, hiszen jelenét is 
„méri" —nőkés utápiájfia „mérté+kével". Scfikkal jelent ősebb, hogy néző -
pontja nem a múltban van, tehát nem a magyar feudalizmus örökségét 
kéri .számon a polgárosodás évtiz.edein, nem ,annak egyfajta idilljét sirja 
vissza, hanem új utakra Mérve kezd гtjkоzбdn і . Tudatában van, hogy 
az élet Іhагmбnijnak egy lehetséges fo mája felbomlóban, értékei 
veszendőben vannak, s mi több: ennefik az értékrendszernek a relatív 
voltát is felismeri. A lőcsei fehér asszony című  regényében alvassulk: 
„Az eszmék átalakultak, a korszellem, az új ivadék fogalmai megváltoz-
tak azóta. Ami valamikor b űn volt, az most erény; ami szégyen volt, az  
most dics őség ..." (A kiemelés az enyém. B. I.) Megismétli ezt a gondo-
labot közelmúltjára vonatkoztatva is: „Hanem azért még jó id ő  telt 
bele, fiamig künn a pusztákon a nép hoz.zászekott ahhoz .a gondolathoz, 
hogy ,már most hát ezentúl nem azoka jó hazafiak, akiket fegyveres 
kézzel üldöznek, s nem azok a becsületes emberek, akiket töm Ібcbie 
csuknak..." Van a Szeretve mind a vérpadig cím ű  regényének is egy 
mondata, .amely arra mutat, hogy Jókait az értékváltás kérdése foglal-
koztatta (s mi .több: elképzelhet ő  ,két fikuruekori regényének, A lőcsei  
fehér asszonynak ,és a Szeretve mind a vérpadignak, éppen e szem гpant-
tól történ ő  elemzése Fis az „árulás" és ,az áruló lélektanával egyetem-
ben): „Édes kincsem — mondja Іcskay László fia feleségének —, ahhoz 
már hozzá kell szoknod, hogy ezután nyugaton kel a nap, s (keleten 
áldozik le. Az ethos, a morál ugyanaz marad, csak az alap változott  
meg..." (A ,kiemelés az enyém. B. I.) Később a nyolcvanas évek elejé-
nek !még azt az ál'.ítását is felülvizsgálja majd, s a morál válitozásai гt 
ábrázolja. Kézenfekv ő  volt tehát az új ,harmóniák keresése. Jókai azon-
ban nem a réginek a restaur;álá ~ a révén véli megteremteni, hanem a 
jelenében lafippangó lehet őségek kibontásával, realizálásával utópiáiban. 

Jókai Mór művészetébentehát egyértelm ű , hogy a „fin de siécle" 
a diszharmónia ikora, s az is nyilvánvaló, hogy az íróban intenzív a 
vágy az ember é.s a világ, az ember és énje összhangja után. A kor disz- 
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harmóniája Jákai szemében a realitás, harmániája pedig ,az utópia vagy 
a líma, csak imйvёszІttоl Јelérhető  imagináció — általában pedig a polgár 
tataktása. 

Nem kétséges az sem, hogy Jákai társadalmi-gazdiasági falyamat-
ként .értelmezi az utolsónegyedszázadára jellemz ő  tünetcket, img 'ha 
elemzésükkel adásunk is maradt. Tudjuk .azonban, hagy a más, ható-
rozottabban a naturalista-realista szándékú írók sem tudtak megbirkózni 
ezzel a feladattal. igy- Јegyrészletét sikerült csalk ábrázolnia kornak, 
nagy, művészi körképét, epikus szemével nézett teljességét azonban 
már nem. Jákai rnűveіnёk egyes részei, s őt teljes regények is kínálnak 
természetesen fagádzákat egyilyen vizsgálathoz, hiszen ha számba 
vesszük az 1870-es Јévektőd ikezdődő  munikásságát, azt tapasztaljuk, hogy 
feltűnő  belső  követlkezetességgel választatta regényei cselekményének 
a karát: a XVIII. századot — az utolsó nemesi felkeléssel bezárólag, 
s azután az 1848-at megel őző  ;idősz,akоt, majd .az erre következ ő  kor-
szalkot, hagy ,a kortárs-еsemények is feltúnjenelk végül a Gazdag szegé-
nyekben. Jákai XVIII. századárát, külön tanulmány tárgya lehetne ez a 
kérdés, elsősorban .azt kell Јmegáillapítanunik, +hogy benne látta a maga 
korának a visszfényét, abban látta vel őszőr imegjelenni, mi a XIX. szá-
zad második felében általánossá lett: a polgári világ küzdelmét a feu-
dális világrenddel — ;egyrészt ,az „úri"árulás motívumainak nmegszó-
dításával, m s гёszt a francia forradalomnak, magyar társadalmi szem-
pontból, utópiájába való menekülés „boldog" if іnáléjával, miként azt 
Ráby Mátyás és Trenk Frigyes életútjával példázta. Általánosságban 
pedig Jókai XVIII. százada mutatja az +erkölcsi szúérának .azt a képét, 
amely annyira a „fin de siéale" is volt. Külön figyelmet érdemel Jókai 
viszonya az 1848 Ikörüli évtizedek es,eményeihez és jelenségeihez. Tulaj-
do,ntiképpen az e kort .ábráz оdó regényei polémiák azzal a magyar nemesi 
szamléle.ttel, amely a ikapitalizmus m ~egj ,elenésével rés el őretörésével ima-
gyаrázta a .társadalmi ,rossz" jelenlétét gaz ország életében. A kiski-
rályak című  regényében viszont azt példázta, hogy a nemesi birtok 
veszése, .a „dzsеntriesedés" nem új, modern kapitalizmus hozta jelenség 
csupán. Megkezdődött a pusztulás már 1848 el őtt. A mi lengyelünk  
ugyanakkor Jákai ikétfrontas, ismét csak csendes vitája. A szabadság-
harc hősi szemlélete itt is adott, azonban a regény leleplez ő  motívumai 
a valóban feltűnőelk. Előtérbe kerül nem h ősi oldala is. S mi több: ,ab+ben 
a műveében mondja ki, hоgy valájába:n a szabadságharc szentesítette 
mindazt, ami az új korban történet társadalnLi-gazdasági téren Magyar-
országon: „Az új kor jelszava fielszabakditá ,a földet a jobbágyi szolgalom 
alól. Ezt a szabadságot vérével pecsételte meg kétszázezer honvéd. De a 
régi .földbirtokok munkáskezek nélkül maradtak. Jövedelmük: a dézs-
ma, +gazdagságok: a robot elveszett. Ahelyett ikaptak eddig ismeretlen 
terheket: aidót. Nemcsak pénzben, hanem vérben kivetett adót ..." 
(A kiemelés az enyém. B. I.) Az új ikörülménуek Јközőtt tehát nem tud-
tak gazdálkodni, mert nem ,tanultak meg gazdálkodni, anyagi, majd 
erkölcsi züllésük természetes tehát. A polgári vállalkozás pedig gyü-
mölcsöző . A polgárember, ha küzd is, el nem vesz. 

A nemesi világnalk, különösen ∎a középnemességnelk, a pusztulása 
foglalkoztatta tehát, de 'k;özpanti helyet nem kapott életm űvében. Jókai 
nem tragédiának tartotta, hanem a Јtörténelmi alakulás természete Јs kö-
vetkеzményének. Nem külső, hanem belső  dkоkkal, elsősorban tanu- 
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lássa, polgári mádon гvaló fiazd ∎álikadásra ∎kéitpelen voltát hangsúlyozza. 
A Fekete gyémántokban szinte axiómaszerűen nmondja ki, hagy a tiszt-
tartói gazdá3kodás rablógazdálkodás, A fekete vérben pedig hirdeti: 
„vége az avitíkwmnak": „A ,katasztert. A fiöldbecslést. Azt mondja a 
ököltő : »Ez a föld, imelyen annyiszor ∎apáink vére folyt. Ez, melyhez min-
den szent nevet egy ezredév csatolt!« Hiába, hogy e szent nevek nem 
lőnek •betelekkönyvezve! Mert vége az iavitilkwmnak! ..." Három jel-
lemző  embertípusát i's ІmеgtаІ .ljuk ennek a világnaik a Jókai-m űvek-
ben. Az elsőt A kiskirályaktian látjuk: az ,első  dzsentrinemzedék képvi-
selője ő : „A felesége elhagyta, a fia meghalt, a hazája elmúlt, •a nemes-
sége elveszett, vége volt az egész világnalk; csak ez az egy maradt: a 
dicső  múltak emléke. Hát még ha Fez is .esaik töikleиél? Elfonnyad, ha 
gydkerét megfúrja ,a ifiéreg ..." A második nemzedék a Tégy jót — Me-
ritarisz Zenój óval lép elénk Vigárdynénál tett látogatása alkalmával: 
„Ezelőtt valami itizenhat esztend ővel ez ;az alaik az ő  jegyese volt. Még 
aktkara gigerli szót nem találták fel, lionnak ,hítták a divath őst. Akkor 
egyike volt a rmagyar — nem annyira honfoglaló, mint honprédáló h ő-
sök éhét vezéréinek. S ez iaz ember akkor .felbontotta a viszonyát, mert 
nem tudott .az .arája számára reaep гtiót kivívni ,a dzsentri társaságban. 
Akkor azwtán hirtelen behízelegte magát Vigárdy menyasszonyánál, aki 
birtokos nemes kisasszony volt: azt hódította el a jó pajtása kezér ől .. . 
Azután elprédálta a saját vagyonát is, meg a nejéért is ..." A Pestre 
futott dzsentrir ől van már szó, :amelynek nyam ~ában bwrjánzani kezd 
a ikorrupció, a spekuláció, a ,malverzáció, .a börzejáték, m űködik a turf, 
a tattersall. Ű  az, aki feleségéit is áruba akarja bocsátani. A harmadik 
típust iaz ifjú dzsentrinemzedék iképviseLi. A Nincsen ördögben olvas-
hatjúk jellemzését: „Hiú, 'elkapott dzsentri kamasz, aki keresztülbukott 
az érettségi vizsgán, s annálfogva egyedül a iképvisel ő i állásra bírván 
kvalifikációval, be hagyja margát ugratni a politikai hajciih őbe a ku ~tyú-
pajtásak ,álhal, s a hiú ambíaiojaert elvesztegeti iazóseit ől ráhagyott 
tisztességes birtokát. Ez is sport neki, imint .az ,agár- és lóverseny. Egy-
formán virtusnak tartja is ,csalást: a turfon, ,a ikártyaasztalnál és a poli-
tikában, s aztán átkozza a világot, mikor megtudja, hogy másoik még 
jobban itudnak csalni, mint ő  ..." 

A „csalás" meohanizmusát az Akik kétszer halnak meg öreg Te-
metvényije leplezei le, :amikor elmondja, mi lesz a sorsa annak az úri 
társaságnak, amely birtokát megvásárolja: „Ne fizessék ki önök nekem 
ezt az ,összeget, — most, hanem tartsák ott maguknál, és aztán majd 
mikor évek múlva, (mert mi sokáig fogunk ∎élni: mi ∎élő  halottak) ne-
kem nem lesz már semmim a földön, mikor ez az úri társaság, amely 
itt most ezt a birtoikot megvásárolja, maga is tönkre fog menni, s ezek 
a vígan pezsgőző  urak mind egytül jegyig vagy főbe lövik magukat vagy 
Amerikába szöknek vagy ra börtönbe ikerülnek, s az én életjáradékomrat 
nem lesz aki fizesse. . 

Jókai szerint a kor nagy leleplez ő : .ami az el ő ző  évtizedekben, év-
századokban lappangott, ∎sőt szépnek tetszett, most megmutatja igazi, 
tehát torz, embertelen vonásait. Nem véletlen, hogy A Kráóbian az „ál-
latin" inszi,sztál a majom-lány leírásában. Ami nem zavart ,a „renais-
sance, a direktórium, az empire meg a restauráció alatt", a negyven-
nyolcadiki forradalom után borzadályt keltett; ami a családi eredet 
„hiteles címere" volt, most majom-embert jellemez. Az „Aira- 
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Renée-Charlotte", azaz ,a Kráá „szokatlan alikatású arcát is egyenesen  
a famíliától örökülte. Az a b оnyamott orr, az el őne álló fogsorok, miket  
nem '.bír eltakarni {a széles száj, {a lapos homlok, .a ráncbafutó arcvo-
nalaik és ,a hegyes fülek, { гΡneganny,i ivadékról ivadék гa szálló jellegei az  
ősi Trimerit resaládn,ak. De küLünösen а  szёггeІ  gazdagon ellatоtt arc,  
mely a :férfiáknál éppen csók a szem:ekneik {engedett nyílást. A legtöbb-
nek még az orrán is volt regynéhány serteszál..." Egy szörrnye ~teg néz 
tehát szembe a világgal: a Kráó. 

Fülüttiébb jellemző  Jókai szemléletére, hhogy az erkölcsi ra гnlásrLaik  
az okait nem a polgárai társa{daLomban keresi, hanem a feudalizmuséban, 
amely vitustáncát járja. Mintegy a manapság is !közihelys,zerüen hangoz-
tatott vádak ,az 1867-es esztend őt rküvető  évtizedeket illetően fordul-
nak itt egykori himdet ői ,ellen a Tégy jót című  regénye egy helyén: 
„Tegye gazt a n őt nylilvánosan szeret őjévé. {Sokkal szeretetreméltább, 
mint én, 'elismerem. Hiszen divat az el őkelő  világban még a polgárok-
nál is, hagy az urak szeret&t tartsanak, külön háztartással. H оzzáta.r-
tozik .a bon-tonhoz. ,S inkább legyen az Menitoriszné, mint egy orfeumi 
bacohans. Hisz rez a fin de .siécle ..." i А  ikiemelllés az enyém. B. I.)  

Természetesen nem vázyhatunk Jókaitól klasszikus értelemben vett 
polgár-regényt sem. Erre a XIX. század má.sadik felének magyar itár-
sadialma sem adott lrеhetőségiet, hiszen a kapitalizmus nem látványos, 
könnyen észlelhet ő  {mádon tüztt be, osztályként pedig :közelr ől sem tiszta 
képletet mutatott. Tulajdonképpen abibál a {társadalmi lázból és m оrá-
lis válságból lehetett következtetni elsósonban rája, ,amely a magyar 
uralkodó rosztályt, a nemesség külön,böz ő  rétegjeit elfogta. Jákai egyik 
lagjeLlemzőbb felismerése, hagy a rrvagyar nemesi világot társadalmai 
alakulatkénit lehet látni és ábrázolni, .a polgárt ellenben mindig csak 
egyedeiben lehetséges szemlélni ,és saemléltetni. Nemesi Іhёѕеі  tehát 
akár típusok is lehetnek, s nem véletlen, ,hagy Jákai a tipizálás íklasszi-
kus eszközeivel 'dolgozhat őket teremtve. Polgárai ellenben heroikus 
magánasok, 'akik imint Іgy a imaguk erejébőlteremtenek .külön világot 
maguknak, szinte elszigetelve és kivonva magukat és m űvüket a araég 
erősen feudális ,világrend" t ёгvёnуеј  aló1. Ha viszont kilépnek „pol-
gári" mivoltuk bűvköréből, és ,el,elegyedn:ek a hétköznapok világában, 
eszményi nemesekké válnak — olyan e гényeket mutatnak, гa;melyek 
nemesi {hőseit ltalá.ban .már nem ékesítik. ѕ  ha ilyen hőseire találunk, 
azok, minta „lélekidоmár" is, éppen olyan magánasak és izoláltak, mint 
eszményi polgárai. 

A polgárosodás sajrátos ábrázolój Іa tehát Jákai: társadalomképébe 
valójrában a „polgáгibál" csak ,az illeszkedik harmonikusan, amii nega-
tívum benne. Ezért találhatunik a Jókai-regényekben roly sok érintke-
zési pontot a korszak francia rés angol irodalmi-m űvészeti megnyilat-
kozásaival, amelyek .a „fin ide siécle-t" jellemezték. Immár közisanert 
kifejezéssel a „romantika agániáj{áról" van szó tehát Jákai huszonöt 
esztendejével kapcsolatban is. Űgy is mondhatnánk — Јбkаi regény-vi-
lága speci,fükumát keresve —, hogy m űveiben a világ még feudális vo-
násdkat mutat, ha szociológiai metszetét nézzük, ide megnyilatkozásai, 
az )életben észlelhet ő  tünetei már „polgáriak" — a francia „belli épo-
que" tünetei, ízlésben, szakásakban, erkölcsben egyaránt. 
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3.  

Az arany ember (1872) Jókai művészetének egyik kulcsregénye: ta  
polgári jellegű  tudat ihasаd~ásának a felfedezése jelenik meg benne m ű-
vészi meggyőző  (erővel,majd innen elindulva kiterjed +a regényvilág  
egészére is. A látszat és valóság ,drámájaként is felfogható ugyanis  
éppen Az arany emberrel tkezdődően Jókai .művészestének utolsó k,ét-
háram +évtizede: regényínasát s vele egész esztétikai problémakbr'ét  
éppen :úgy meghatározza, mint „ ,tartalmát" — a világot és h őseit. Med-
dig terjednek a látszatok, és hol lekezd ődik embernél és a világban a  
„valos-ág" birodalma, mi az „igaz" és mi a „hamis" rezekben a koordi-
nátákban — ezek alapvet ő  :kérdései, és ezek mutatják legeiklatánsabb  
mórfan imйvёѕzi ,észjárásának polgári jellegét is. Megállapításunk ellen  
szegezhető  ugyan Madách nagy itragediájának londoni színe, am еlуben  
a ,сsillagó látszat - leplez ődik le, s idézhető  Arany János is,, aki Pestre  
szorultan sóvárogva küldi lelkét a vásári szekér nyam+ában az elvesztett  
és .éppen •ezért +idillikusnak érzett Nagyszalonta felé, de azt is, hogy  
mintegy a ikartársak szeme láttára talaikitja áát ugyanaz az Arany János  
Szent Margit szigetét Senki-szigetté. Hadd jegyezzük azonban meg, hagy  
Madáah és Arany ,művében epizodikus jelenségr ől van szó, Jókainál  
ellenben egész világképét m еghatárazó, .anniak egész körét kitöltő , köze-
gét alkotó félismеrés, egyben pedig aJákai-művek életmeohanizmusá-
naak a rugója is.  

Timár Mihály két élete a polgári +lelkislég kényszer ű  kkettűsségének  
azonban csak ősminitá j át példázza. Nemcsak ;azért, mert t őzsér-polgár  
még, hanem mert elsősorban benne .öltött testet az is Jákai-illúzió, hogy  
a „természeti" én .a hős „igazi" természete, és még realizálhatja magát  
felszámolva •a másikast, egészen radikálisan, elvonulva a megszerzett  
,boldogság-szigetre", ami által feloldódik a délek kett őssége is: egy Іm-
berné lesz ismét, mint volt, mtiel őtt ikápitalistává lett volna afeudális  
világban. Nyilvánvaló t:chát, hogy Jákai leapitalizmus чképének a vizs-
gálatában is Az arany emberib ől ikel1 ikiindulni, mert ebben mutatko-
zik +meg igen szemléletesen, hogy íróak lényegében egy kapitalizmus  
nélkiili polgár-világ eszményét melengette szívében, illetve egy t őke  
nélküli kapitalizmust képzelt, melyben a pénz „ördögének" sincs ha-
talma, s az emberi ikiszolgáltatattság is minimális. A valóság kénysze-
réndk azonban engedelmeskednie ékellett, s jellemző, hogy a világot,  
, ;ahol .a pénz nem isten" valahol a Cape Hum n (közelében képzeli el,  
elszigetelten is világtól.  

Valójában azonban Jókait :a pénz ereje, hatalma, öndögi természete  
bűvölte. мűveiből nyilatkazata гinak egesz sorát gyúj,thetjük össze a pénz  
hatalmávalkapcsolatban. Van egészen száraz ténymsegállapítása, mint  
a Magnéta című  kisregényében („Hát +bizony, istennőm, mindent meg  
lehet venni a világon, csak az ember az árát találja el ..."), és ironikus  
himnusz-szövege az Ahol a pénz nem isten bevezetésében:  

, мert hát a +pénz mindenütt isten.  
Afrika kaffenein ~él és a Jeges-tenger csukcsijainál; ha nincs is csá-

szárkép nyomtatva rá. Egyik helyen a kaurikagyló, másikoni a tengeri-
kutya-fog a pénz: abban ,számítanák. Ahány nép, annyi neve az  sten-
nek ... Lak-rúpia, Taél, Mill:ereis, ,font sterling, tallér, líra, frank, lej,  
márka, korona, piaszter, rubel, duras, dollár: ez az (isten.  
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A bálványhoz, a láthatatlian istenhez csak a.zért i гmádkoznak, hogy 
segitsen nekik ehhez a másikistenhez, :az igazihoz .kegybe jutni... 

Hagy az emberek a Jehovát, a 'Krisztust (káromolják, az úton-útfé-
len ihallható, dehogy azt !a »Krisztus«-t, ajki alatt .a pénzt érctik, szidta 
volna valaha ember, Fez nem történt meg soha. 

Akinek pénze van, az a ,práfé+ta. 
Akinek pénze van, az idvezül. 
Akinek pénze van, azé a hatalom, gaz ország és a di.csöség ..." 
Majd az új „arany emberben", a Nincsen ördög című  regényében 

(1891) megírja .a „Fortuna ördögasszany" .csodáját a pénzzel — ,a bör-
zén. A börze „az ,aranyborjú orgiájának" a színhelye ebben ,a regény-
ben. A főhős a baisse és a ihausse véletlenjeinek a markábam van, s bár-
melyikre játszik is, mnindig nyer, mintha iissnerné a pénz szapor оdásá-
nak megfejthetetlen logikáját. Pedig iazért játszyk a b& гzén, hogy elve-
szítse pénzét: „Hát már énnekem nem sikerül ezt az átkozott milliót  
agyonverni? Én kidobom la tengerbe, s ő  visszaúszik negyedmagával!  
Tapad hozzám ez a gyűlöletes pémz, mint a maszat: mentül jobban mo-
som tőle magamat, ,annál .aranyasabb leszek. Úgy iteng rajtam, mint  a 
bélpoklosan a viszketeg s,ömiöre. Hát már Fortuna nem istenasszony,  
hanem ördögasszony. — Megfojt ez gaz arany! ..." Dumámy Ottó, I re-
gény főhőse, Jókai „nyerő" emberei (kĐZé tartozik, „in.zultálja" a sze-
rencse, mint Timár Mihályt is, mert „pakolnak :áldozott millióit vissza-
zúdítatta rá a csudálatos forgatag: ismét megduplázza". Így lett végül  
a ,Silver-King Amerikáiban, s nem iteljesedett be rajta a pénz „ еrdögé-
niek" ,a j áslata a gazdaggá lett ember sorsáról :  

„Nem halsz meg, ne is halj meg. Éled .a világadat. Elég gazdag vagy  
hozzá. Lesz bel őled ,éppen olyan nekem itetsző  gonosztevő, mint azok,  
akiket igyülölsz: ártatlan szüzek megrontój гa,családok felforgatója, sze-
rencsétlen iteremtések életrehozója. Most tetszel már nekem. Lesz bel ő-
led tokmagat vet ő , Istent kicsúfoló, szívtelen kéjelgő , aki önmagátul  
visszaundorodik, mikor egyedül van; aki teszi a rosszat azért mert te-
heti,akinek gyönyör is ikétségbeesett 'áldozat +sikoltozása! ..."  

Valój ában a „,pénz"éppen olyan ,mitasza Jákainak, mint .a Senki-szi-
get. Csakhogy Ia pénz ґгe Ііs ,mítosza, hősei Gsupán ,addig érdekesek szá-
mára, amíg ennek kőrében mozognak. A „baldagság-szigeteknek" létez-
nidk kell, de ,a regényíró nem tud mit kezdeni azokkal, :akik kivonultak 
a világból és visszaszerezték boldogabb énjüket, s boldog mberne ►k 
kell neveznie őket. Nem is tudja a boldogságоt ,életfolyamatként ábrá-
zolni. 'Csak jegy pillanatot tud nekik ;ajándékozni — nászukét a гtermé-
szetben. Az igazi Jókai-ihősdk, a „telj-es" emberek, ёppem аzért lehetnek 
,teljesek", ;azért léteznek totalitásuk teljében, mert ,két énjük tudatá-
ban élnek. Az egyikkel .él:ik a maguk polgáгi életét, az adott világ kб-
rülményei , közepette, a im.ásikkal vágyarkoznak ,az „igaznak" hitt után. 
Ez a !kettőzöttségegyben aDkalmassá teszi őlket, hogy mélyen és igazán  
.tudjanak érezni, és szívvel szerezzék meg, érjék el, mit mások pénzen  

vehetnek csak meg. Nevezhetjük többek között lelki fölénynek is többle-
tűiket a többi emberrel szemben: valamennyi „lélekidomár", de „pénz-
idomár" is. A pénznek nincs hatalma ifelettük. ,Ilyen Az arany ember  
Timár Mihályа, s ultána minden ikett6s génű  гtestvére, 'a „lélekidomár" 
Lándory Bertalan is: 
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„Ami az állatszelídítő  a fenevadak ketrec "eben, .ami a hindu kígyó-
bűvölő  ,a csúszómászói iközött, :ami a láidamár a fék nem szokta szilaj  
ménnel szemben: — gaz a »lélekidomár« .a lelkes ,állatok világában  .. . 

Egy közönségesember,, akinek nincs ,a kezében sem Mózes varázs-
pálcája, sem villanyütésű  Gagliostro-bot; mёg csak egy csendbiztosi  
korbács sem: — aki nem rendelkezik Monte-Cr іs~tó-i mesés kincsekkel,  
— nem hoz magával hódító küls őt, — aki nem művész, nem köbtő, nem  
hős, — még csak nem is politikai celebriiás.  

És mégis csodákat tud tenni...  
És Fez az ember amellett nem valami kivételes lény: nem próféta,  

neon önfeláldozó miártír, nem srnegváltó szent; hanem rendes, közönséges  
c szjárású ember, ,aikinek minden vágya, örönve, fájdalma olyan, mint  
más emberé szokott lenni; aki éppen úgy, mint mi valamennylien, el-
lenségeinek ellenslége, saját хnagának legjobb baráitja, szenvedélyeinek  
szolgája; — di egész ember.  

Azért idomár a lelkek fölött ...”  
A Timár Мi~hály- típus nlögő+tt ott van azonban a ,hétköznapék kett ős-

ségeinek гa világa valtozatos formáinak gazdagságával. Az ,eszményi  
képlett l szemben gaz esend ő  mikrovilág, fölöttük pedig az írói ízlés  
ugyancsak .a fin de siecle-re jellemz ő  mеgny ~ilatkozásaival. Ebben a vi-
ilagibain is adott a kéténűség ,pmoblemája, de 7nár konfliktus nélkül, pusz-
ta itényként. A lélekidomár Traurnhold bankárja házában például „ ,vaan  
,egy sajátszerű  törvény: miszerint mindenkinelk otthon kell hagyni a  
hivatalos »'én«-jét, s ide csak .a kedvesebbik » én«-;jét szabad behozni",  
s :adott az „illúzió" és a „fix" kett őssége is (a Nincsen ördögben olvas-
suk: „Az élet csupa illúzió. Ha •anal,izáljuik, csupa »fex«"), egészen  a 
„tenni" és az ,érezni" között táatongó űr látványáig, amelynek jelzetét  
Jókai rögzíti mind a politikai magatartásban (Szeretve mind a vérpadig  
Ocakayja ilyen .p1.), mind amoralitás síkján a hamisítás rnotívumátál  
a hazugság-motívumok változatainak soráig. A „falsificálás" aláírással  
vagy érzelmek mutatásával a korszak kórtünetei közé tartozik, s anind-
annak a ,devalvaládása, amit la Ti:már Mihály-típusú h ősöík oly magasra  
emelnek. A kettős .eiikölcs kérdésének ikörébe kényszerít ezen a ponton  
az író. „Hiszen tehette volna — olvassuk az Akik kétszer halnak meg 
című  regényében — ,  amit sokan teszneik, hogy a kez űiket az egyik em-
bernek adjak, a szívülket a másiknak tartogatják." Ebb ől a gondolatból  
bontja ki Jókai a hazugság-motívumakat — a házasságtörlést ől ra hazug-
ságig mint társadalmi elvig. „Ugyan hány iházasság maradna érvény-
ben, ha gazt kérdeznéik, vajon a n ő , nvidőn férjét m ~egöLеli, a behunyt  
szemevel nem lát-e egy harmadik alakot! S azért az ilyen lelki házas-
ságtörés ,mellett csak lombosodnak acsaládfiák" — olvassuk a Tégy jót-
b,an. Ugyanott ilyen párbeszéd is olvasható:  

„— Hazudni ,a feleségemnek! —Hát nem mindennap hazudom-e néki  
azt, hogy boldog vagyok, szóval, tettel és érzel еmm~e+l?  .. . 

—Higgye jel, ,éd:es CarrLilla ,  hogy aa hazugság ,az egyetlen kötszer, ami  
a társadalmat összetartja. Sz űnjünk meg hazudni, s egymást fogja fel-
fialni az ,emberiség ..."  

A kiskirályok (1885) egy ,bécsi epizódjában Jókai hangja szenvedé-
lyessé válik, rögzítve a „pythonissa" lány +és szerelmese, Manó, párbe-
szédét, aam ~ely (kezdődik, hogy a férfi anegkérdezi: „Tudsz-e hát igazat  
mondani?":  
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„ ... Hát nem milliomszor nagyabbcsalás-e 'a delejjóslatoknál, ha 
odatérdepelek .az oltár eLé, s Istent tanúságba híva azt esküszöm egy  
embernek, akit gy űlölök, utáloik, megvetek, hogy én szeretem, hogy  
hozzá hűséges maradok, ..hogy semmi bajában el nini hagyom, mid őn  
minden idegi a szívemnek gazt hangoztatja vissza: »De meg foglak csal-
ni! Ne veszedelmednek örülök! S kívánom, ,hagy ,elbwkjál, hogy elha,gy-
hassaLak!« ... Tehát hazudni, csalni, hamisan ,esiküdni! — Hanem ez  
becsület! Ez megszerzi a viaág tiszteletét. ;Szegény leány, ha a theát-
rwmon komédiázol, megvetés a sorsod — hanem ha templomban tetted  
azt — dicsőség és hálá1 Јkadás fogad. .”  

A hazugság-világban az ,érzelmeik nem fontosak — az Akik kétszer  
halnak meg (1881) ennek is kérdésnek Іa regénye. „.Hagy Pálma boldog 
lesz-e a iházassággal? Ugyan ki nevettetné ki ,magát ezzel a kérdéssel.  
Vajon kérdezik-e ,a főrangú kisasszonytál, mikor beadják a kolostorba,  
mikor fölvétetik vele a fátyolt, hogy boldog desz-e faz ő  mennybeli vő-
legényével? Ne nevettessük ki magunkat! Ebben a tekintetben minden  

ember arisztokrata. Van-e rá eset a világon, hagy egy telkes gazda egy  
zsеllérnek ,adja ,a leányát? Pedig csak parasztak, s (egyformán sz űrben  
járnák. Hát a niagas'ban mért lenne máslképp? ..." (A kiemelés az  
enyém. B. I.)  

Végül ott van a szép és a rút ,kett őssége elméleti síkon és az „egész-
ség" ,és ,a patológia az emberi természet hasadtsága bizonyságaként.  

A „fin de siécle" regényírója ennek ,a ,раtolágiániak a felfedez ője és  
megmutatója. Jókai nem .pusztán a ,regényíró ösztönös ráérzésével ta-
lálta meg a századиég ,életében ,a jellemző  vonósakat, hanem elméleti  
általánosítá ~sak riévén az élet-rendszer összefüggéseiben is szemlélte,  
s mintegy elsőként a ,magyar regényírók között, gaz ember tudat alatti  
énjével is szembe nézett, mit ő  „emberen ,alulinak" nevez. Hogy szö-
vegein ott van a szeretem árujellege felismerésének ,a döbbenete, ter-
mészetes, s .a moralista borongása is befutja sorait. Meg nem kerülhet ő  
tehát a Tégy jót 'cím ű  regényének szerelernmeghatározása. A szerelem  
„legtöbbször kutyaösztön, ér:zéki gerjedés, máskar szuggesztio: s űrű  
esetben .konvenciós megszokás: egy egész osztálynál alkutárgy és spe-
kuláció. Mindannyiszor egészen jogosult téma egy ,modern elbeszélés-
hez ... Ma az úgynevezett ,szerelemnek reális motívumai vannak ..."  
(A (kiemelés az ,enyém. B. I.). De szem előtt keld tartanunk a Nincsen  
ördögben ,ohasható ivéleményt is a szenvedélyr ől: ,,‹Nem hiszem, hogy 
volna szellem a világon ákár testben, akár anélkül él ő , aki tegye a rosz-
szat: elvből, —csak ezért, ment rossz — aki fáj-dalmat okozzon vala-
kinek csak azért, hogy annak (kétségbeesésében gyönyörködjék. A pokoli  
indulatot az szüli, ami az emberen aluli bennünk: az áll; ne kéarked-
jünk azzal, hogy emberen fe:lüli lény nemzette ,azt: az ördög ..." Ennek  
a v'éleménynek a kontextusában nyilvánváláan Іa nő i erény is csak mint 
kórtünet létezik, „de nem mint jellemlap": „híják vérszegénységnek, 
s gyógyítják vas- ,és mirеnylabdаcsokkal, иagy legjobb  esetben hiánya 
a csábító alkalomnak". A n ői ,szépség pedig a „priácra" kerül. Jókai 
1869-eben ,már ezt ábrázoLba ,a Szerelem bolondjai című  regényében:  

„Csak járjon el nagysád minden tán:ovigalomba, minden hiangver-
senybe, minden lófuttatásba, minden színházba; csak viselje dyaját to-

~ranynak fonva, csigána(k csavarítva, Medúzának borzolva, pot нpnak  
csapozva, hableánynak hullámozva, ma yenesre festve, holnap arany- 
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porral behintve; ,öltözzék pávának, pávatollas uszállyal, királyi rezg ők-
kel; mutassa szaborszé!pség ű  karjait, csábító vállát, bársony ikebl, t a 
közönségnelk; hordozza fehér nyakán a :,zivárvány tört darabjait bri-
liáns ékszere+knek; ,tűnjé+k föl ma mint Héj jeli lepke bizarr feketének, 
rubinos szárny~akkial; holnap mint keleti királyné minden divatot arcul 
csapó új ötletekkel; menjen szemközt az .ltalanos ízléssel; fordítsa meg 
a mindennapi szolk őst; hádítsоn, ыájoljan, ragadjon ;magáv аl! Ez mind 
szülksége.s az 'üzletre nézve;mert mindazok, kik .elbámulnak, elragadtat-
nak, és mindazok, (kik verse.nyeznelk, irigykedne+k, megszólnak, és mind-
azok, kik megbotránkoznak, ,csodálkoznak, kritizálnak: azok mind hir-
detve hirdetik a nagy világnak, hagy a Lemming-firma valami nagy-
szerű, valami utolérlhetetlen, valami rendkívüli ..." 

És a ikéj imitációja, a m űeksztázis a Magnéta lapjain: az „üzlet" után 
a vásári mutatvány látványában. 

Úigy kellene futni ,az iilyen világból, mint Lát futotta bibliai Szodo-
mábál, vagy mint Fernande akarta +tenni A Kráéban: 

, jMegfutottam ebből la világból, ahol minden színlelés, tettetés;ahol 
nincs se egészen jó ember, se egészen rosszember; i аћoІ  az, aki igazan 
érez, el van veszve, ahol szándékból, +kiszámításból szeretnek, gy űlöl-
nelk, (gyilkolnak és párosodnak; ahol csúszniak- гnásznak a pénz után, az 
oltár után, s ha eljutattak hozzá — megfert őzhetik — 'a pénzt, úgy mint 
,az oltárt ..." 

ÍA „hét főbűn" világa ez — s nem véletlen, hagy Jákai szövegeiben 
szüntelenül felbukkan ennefk motívuma. 

4.  

Nőeszménye — ,koreszmény. A Jákai-művek az írói pálya utolsó sza-
kaszában ,a hideg szépségek nagy pramenádj Јa. A freudizmus nyilván 
hálás témáját találta volna meg az írói vonzalmat szembesítve a re-
gények nóаlakjaival, ъebizanyítva, hagy ebben a h ősnő-választásban 
Jákai sajátos ,aberráciáj a tüikröz ődik —azé, jaki azt .akarja, 'hogy a n ő  
uralkodjék felette. S talán házasságát is megmagyaráznák a múvek 
„kibeszélése" alapján. Mert is képlet igen egyszer ű  lehetne: Róza asszony 
a (királynő , és Jókai az alattvalój,a. Ugyancsak ,ilyen jelleg ű  képlet szü
lethetne a regények fiatal lányalakjaival kapcsolatban is: a Jákai- ёlet- 
rajz sem mondana talán ellent az ilyenfajta pszichoanalitikus 
„gyanúnak". 

Jelentősebb azonban, hogy Jákai a n őideál megválasztásában szinkron-
ban volt az Európát jellemző  ízléssel, s ugyanazokat a probémákat vet-
hitte fel velük kapcsolatban, ,amelyek az európai m űvészet egy egész 
vonulatát foglalkoztatták, miként ,arról Mario Praz oly meggy őzően tudó-
sít 'bennünket ,a múlt század ,második felének romantikájáról írott köny-
vében. ,Kétségtelenül Jákai hideg szépséged, +húgyai :a francia és az angol 
irodalom „fatáli.s asszonyainak", mutatnak frig:iditás ~t, és ígérnek szadista 
,kéjt, minthogy Jákai e nő típust válbazataibantudta bemutatni, bár-
mennyire is ugyanazokat is vonásokat fedezzük fel rajtuk. 

Az arany ember T,imeáj a ennek az egyik prototípusa, „él ő  ala'b strom 
szobor", mely „hajlik, simul, enged, de nem 
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„Éz az arc nem aLvány, + đ+e fehér; a márvány, •a kristály ánerejü 
fehérsége az, alyan jogos sajátfia +a .fehér szín, mint  az .abyssinina+k a 
fekete, ,a malájinak a sáraga. Semmi idegen színvegyülett ől nem hábo-
rítobt ,feherség .. . 

Igaz, hogy -még gyermek, .alig több tizenhárom évesnél; de magas, 
nyűfánk alak +és iko,moly, szoborszer ű  arc, tökéletes antik vonásokkal, 
mintha +anyja is milái Venus arcán feledte volna szemeit valaha.. .” 

, ;Szobor-nő" Pálma is +a De kár megvénülni!-+ből: 
„'Tökéletes klasszikus szépség volt. Nem tudom máshoz hasonlítani, 

mint a kapitóliumi Vénus-szoborhoz; a szobornak a márványsimaságá-
val és márványhi.degségével ..." 

Tékintete „hideg +észalkfényi", keze nedves és meleg, „hideg szív 
ta+nűj e1e".  

Ilyen az Akik kétszer halnak meg Pálnva +grófn ője: 
„Hosszűkas vont +arca oly fehér, mint ,a porcelán, szép, tökéletes vo-

nósakkal, amikről ,sugárzik a .hidegség. Haja olyan színű , mint az érlett 
búzakalász hullámzó tengere, s .e sajátszerű  halovány a ІІanyhoz kirívó 
ellentétül :a ,két 's űrű  .szemöldöke csaknem szénfelkete, s azok alól két  
nagy szeme 'sötétlik, +amikr ől nem lehet meghatározni, hagy barnálk ~e 
vagy sötétkékek: az +élet tüze mélyen elrejtve bennük. S mikor ez a 
Piros ajk megnyílik, gaz ember szinte megdöbben: íme, a szobor 
beszél ..." 

A Párbaj istennel +Agatha hercegnője ugyancsak a nőik +e csoportjába 
sorolható: 

„Сlassi ~cus, 'szoborszerű  ,szépség. Egy olyan fej, +melynek alkotásakor 
a teremt ő  arra gondolhatott, hogy művét nagyon műértő  urak fogják 
mfegbírálni .. . 

Nem is hibázik belőle semmi, isak csupán az élet ... Nem szeret, nem 
haragszik, nem eged, nem unatkozik, csupán ragyog ..." 

Ezek a nők, mint az Enyim, tied, övé mannája is, „körülbástyázták 
magukat j éghegyekkel, üvegharang alá tették a szívüket", mert rend-
szerint mást szeretnek, mint +akikhez a sors kötötte őket. Legtö+b гbjük 
„ikéjfteljes félelmet" vált ki azokban, kik találkoznák velük. Jókai a 
legszebbet mondja +a n őikről, +amik+ar „görög típusúnаk" jellemzi őket, 
s nem nehézállandó, +szüntelenül visszatér ő  vonásaikat sem m:egje-
gyezni. Legtöbbjük sz őгke, +de vannak fközöttwk feketék is. Hajuk hosszú, 
leginkább „csigakban leomló"; szemöldökük vagy egyenes, vagy аgye-
nes +és ,majdnem összeér őik; orruk ikeskeny, ,arcuk tojásdad vagy szív 
alakú, .a szemek meghatarozhatatlanok, hol .barnáik, hol kékek, termetük 
pedig +majdnem mindig nyúlánk, magas. Rendre mind „csupa ideg és 
izom", mint A három márványfej Tentája, ráki szinte kivételként er ős 
Isipejű , széles vállú, amazok törékenyebbnek látszó „lengesége" elle-
nében. A test vonalait pedig a ruhának kell :megmutatnia, mely ritkán 
„gránátszínű  bársony, gyöngyökkel hímezve", mint a ki г .Іугiёn a Fráter  
György című  regényétben, gyakrabban +azonban lenge selyemben látjuk 
őket, szélben például, mint az Enyinn, tied, övé Hannáját („A büszke 
hölgy patt +állt +ismét. Dús +öltönyét itermetéhez lapító faz .er ős esti szél, a 
lángvérös felh ők az alkonyi égen +fél arcát :t űzbe borítók ..."). A Páter  
Péter Idáliája viszont „valóságos tigris" „öltözet ű : „Délceg alakja csupa 
erőt ,és szenvedélyt gyárul el; emeli azt fa viselet is, +a hosszú, csíp őn alul 
férő  vállderék, kett ős, dudoros ujjakkal, mind 'a derék, mind az ujjak 

1226  



két ujjnyi széles sárga ,és barna csí,kakból összeállítva (valóságos tig-
ris), ,a szabadon hagyott nyаk rés kebel !körül ..." A Görögtűzben Zzmene 
pedig már valóságos tigrisbőrben lép elénk. A Damokosok.ban Kalmet 
már az a „lenge vékony gyapjúing" sem fedi, amely ,a szemérem hal-
vány .ösztönzéseként aniég rejti e !hidegig n ők bájait. „Mindenki .azt mand-
j!a róla, hagy valami tföldöntúli szépség — olvassuk A kiskirályokban.  
— Csák egy vékony piqué-takaró leplezi termetét, melynek idomn,ai 
Canova remekműveire emléikeztetnek. Sokan Psiahét, még többen Hétét 
igyekeznek benne feltalálni. Haja arranyszín ű, n~!ely csaknem sarkáig 
hullámzik rajta végig. Az ;arca olyan fehér, mint !a fehér rózsa, s a két 
ajka ;annyi alakot tud ölteni, mint Proteus ..." 

Némelyek ,közülük smár Turandot hercegnők, mint a Nincsen ördög  
Diodorája. A Rákóczy fia cíim ű  Jákai.,regénуben pedig a szoborszépségű  
Métének sötétzöld szeme világít, mely a kor felfogása szerint ,a szadista 
nő  j.ellemzője: Ha Az arany ember Ti~meája volta prototípus, Máté a 
beérett еszmѓny: 

„Egy babyloni kert volt a színpadon: középen márvány fürd őme-
dencével. 

E ,fürdő  lépcsőin szállt alá egy tündéri alak. 
Ez már nem asszony volt, hanem istennő . 
Oly vakító fehér, ,hagy szinte vi!lágosság ~ot vet maga körül. Tagjain 

aranyszőke langos hajzuhatag omlik végig, ,szemérmesen takargatva 
szűzies termetét, amelyekhez hasonlát csak görög ;mesterek faragtk 
valaha. Ilyen arcot, ilyen ,f őt csak az .eszménye!k klasszikus vi1 .gá!ban 
Mehet találni. Le nem írható az, amint más n ői szépség; mert az egy 
megtestesült .lamiké,p. Senki már nem versenyez vele. Olyan tökélye 
a szépségnek, .hagy kényszeriti a ránéz őt a szemeit eltakarni és csak 
lopva tekinteni 'felé. 

Csak egy bája marad meg az emlékezetben: !azok ia mélyen zöld sze-
mek, amikhez nincsen hasonlat ,a drágakövek országában. Talán ha sö-
tétzöld gуém,ánt volna a világon ..." 

+Szinte természetes ezen a pornton, hogy nemcsak !a Godiva nevet vi-
selő  szobornő  ttinik fel Jókai n ő-galeériájában (A lélekidomár), aki ,egy-
koron mezítelenül lovagolt végig Coventryn, hanem Offenbach világa, 
s rebben Fatima mint „Bilire Ange" gaz Enyim, tied, övében, és Atalanta 
neve, különösképpen, hagy .mára korabeli olvasó sem pusztán a ,miito-
lógiai 'AtaLantára asszociált. Jókai Atalantáj,a Is ;megallj a helyét amazok 
mellett az Akik kétszer halnak meg című  reigényben: 

,Semmi eléktelenítő  izomzat, semmi túltengő  íntömeg nem - rontja 
meg a szobor szépség ű  tökélyt, mely egy klasszikus márványideál, meg-
elevenülve. ,S az arc maga valóban az, !amii névtársáé lehetett, a férfi-
legyőző  Atalantáé; fehér eés piros, s nem a festékt ől, vonásaiban inkább 
a görög, mint ,a splanyоl típusra emlékeztet ő , amihez erősen keleti kife-
jezést kölcsönöz villogó nagy fekete szemei fölött az a két fekete felhold, 
a sűrű  szemöldök; mózseaszín гorrlyuk,ai lüktetnek ,a belső  hévtől, s fel-
vetett ajkai ,közül kivillog a fehér fogsor; mosolyában gödröcskék tá-
madnak az arcán..Szétnéz, mintha keresné ,az ellenfelét, s mikor meg-
látja, gazt, jegy rózsa van dugva a felt űzött hajába, azt kihúzza onnan, 
s a fogai közé szorítja, s aztán egyszerre széttárja mind a. ;két .karját, 
keblét előre feszítve, mintha mondanná: »Itt van! Tied ez! Ha el tudod 
venni!« ..." 
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ј'бkai lányalakjai, mint .anyáük ∎fiatalon, „bájdúsak" már, de még lehe-
tőségeik birtakáb гΡan vannaik. „Szűz és tündér" — mondja ,az ilyenekr ől 
az író (Ne feledjük, asszonyh ősei „angyalok vagy démonok"!). Ahol a 
pénz nem isten című  regényében párhuzamot is von anya és Lány+a +kö-
zö+tt: „Még sok ilyen csadáLa+tos iképmását nem Láttam egy •anyán аk a 
leáazyában, miatt ezt. Ugyaalazak ,a szemek, iajkak, szemöldök, még a 
szépséggödröcslkék is az arcon. Csakhogy az a földi mintakép, ez pedig 
az égi mása. Eszményiképe jegy ,angyalnak ..." Tehát a Lányok is „.szo-
barm+inták", „görögös" Látványt ikíná:lák, mint MiLióra az Egy játékos,  
aki nyer című  ∎regényéhem: „A hölgyalak arca és termete ördkül lát-
szott +rá maradni violamelyikét ől azoknak a hidegvérű  istennőkneik, akik-
ről amítosz azt plеtykázza, hagy Legfeljebb egyszer engedték magukat 
vula ~m+i gyö еngeségtől rrnegLepni: Diana vagy Minerva lehetett az őse, 
talán inkább még a hellén másadlataükban: Artemis vagy Pados, mert 
arcéle inkább ,görög, mint rámai. Ez az egyenes homlokkal csaknem egy 
vonaLt ,képező  orr, a víékany, finom metszés ű  icimpákka+l; ez a klasszikus 
szamöld, hosszú, keskeny és egyenes, ez .a csigametszés ű  száj, Fez a telt 
gömbölyű , Ikissé ieilőredarnboruló áll, a poraeLánhoz hasonló ;átlátszóságú 
arcszín s a hollófeketeség ű  tömö+tt haj. Csák a szemei kékek. Amennyit 
a termetiből látni, az is e+gészen szoborminta. Fiatal még nagyon, csak 
nemrég hagyta jel is gyermekkort ..." Egyik esaményi ∎tipusát a lánynak 
Az arany ember Noémijában rajzolta meg Jókai, a lányság jellemzésé-
ben aszimmetriára valóhivatkozással, mit a „,gyermekarcú, gyermek-
ídomú" hősei szinteallandó tuLa+jdonságanak tart: 

„A zöld pagonyból előjövő  alak olyan mint Begy idilli tünemény. Arcá-
nak +finom г Ρincaгrnatjia a fehér ,rózsa gyöngéd +testszínét leste el, mikor 
komolyan néz, s piros rózsáét veszi fel, mikor elpirul, s akkor aztán 
a ,hamlo+ka is elpirul. S az +a ∎gömbölyűen boltozott tiszta homlok kife-
jezése +a jóság maga, össahangzó a finoman hajlott selyem szemöldökkel 
s a ikifejezésteljes ,kék szemek árt Јatlаn tekintetével, vékony ajkain fi-
gyellmnezés ,és szemérmesség. Dús hajfonadékai az +aranyozott diószín 
ritka pompájában természetes göndörséget ∎árulnak el, s az egyik hát-
ravetett fonadék a +legparányibb kis fület engedi láthatni. .Az egész arc 
az öntudatlan szelídség. Talán az egyes vonások külön nem volnának 
a szobrász ideáljai, talán ha márványból volna, nem is találnák szép-
nek; ide az regész ,f őt iés ala: - ~ it úgy ahogy van, valami rokonszenves su-
gárzаt derengi +körül, amely els ő  tekintetre megigéz, és ment ől tovább 
nézik, +annál jobban megnyer ..." (A ikiem ~elés az anyém. B. I.)  

A Noémiinál emlegetett szabálytalanság ,az arcon az „öntudatlanság-
nak" a jele, hiszen amiikor megérik az ilyen ,szabálytalan" leányarc, 
szimmetriát kap kiniézése, „szabályasakká nem ~esül", mint Stella az 
Ing ember nem vén emberben: „A ∎csúnya, sovány kis leánybál büszke 
szépség lett: klasszikus idomokkal; a hamuszín arc zamáncort kapott: 
vonásai szabályosaikká nemesültek. — Most smár tudna fizetni ..." De 
nem véletlen, hogy а  legtöbb leányképén felbukkan a csiga-hasonlat is. 
Jókai ennek is külön jelentést tulajdonít. Miliórával, az Egy játékos, aki  
nyer már emlegetett hősnőjével ikapcsolatl~an olvashatjuk: „Abszolút 
ártatlanság csak egy i гfjú 'leány lеlk ben ta+lálhiató. Olyan az, mint a 
csigák közt .a »virgó«. A pecten, ;a ∎canus, a murex .nem lát, szemei nin-
csenek, azért mégsem téveszti el, !hogy a kagyláj át hófehérre idomítsa, 
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mikor a többiek színesеk, ragyagó.k, tarkák. Nem tudja, hagy ő  »szűz<: 
— éppen azért az. Még álmai sincsenek. Az álam is megzavarja araár az 
ártatlanságot. Az álm аdott csók is folt ;a fehéren ..." A csigametszés ű  
ajak tehát árulkodó, p1. Tisza Ilonánál, a Szeretve mind a vérpadig hős-
nőj.énél, aki még „csupán kérdés, felelet nélkül: gyönge piros hajadon 
arca ;még nem tanulta meg, 'hagy miért kell elpirulni ..." És a Fab-
riczius lánynál A lőcsei fehér asszonyban. Az „elámuló tudatlanság", a 
„kérdőjel-szemёldбk", .az „á1m.os .macskraszemek" jegyrészt, másrészt pe-
dig dánymozdulatak, +amelyeknek ;mindegyike „a megtestesült eleotri-
citás, mely önmagát izgatja", gaz „egy vadember — ~az angyal stádium'á-
ban", aki „azt már ;tudja, hagy szép, de ;azt még nem tudjaa, h оgy ez ;a 
szépség mit ,ér", és „beszél olyan dolagrбl, amit sejteni erény, de már 
tudni bún". Ilyen Evila a Fekete gyémántokban. Végül pedig a gyer-
meki ártatlanság és .a háremhölgyeket ;inkább jellemz ő  „heves fantázia" 
egy lánytermésactben ,egyesült ,ellentmondása az, lamit ezek a Jókai 
hősnők mutatnak. A .Katona Katka-típus Fis adva van azonban a Jákai-
művekben, de +az ehhez tlartozó n6allakok, mint .asszonyi változatuk is, 
csak ;kísérői Jókainál a klasszikus nőtípusnak, legtöbbjük neme is tarto-
zik a 'főhősn5k társadalmi osztályába. Katona Katika mankotányosn ő  
A mi lengyelünkben, Mirikló pedig a Rákóczy fia cigánylánya. Szerepük 
is 11gészen epizodikus. Ők lazák, akik nem lehetnek teljes jogú Jákai-
hősölk, temperamientumuIkat az író nemtartja jellemz őnek .a maga világa 
szempontjából. Iringónak a De kár megvénülni)-ben „alkarta, nem 
akarta, mindig nevetésre ált" két pafiácslkáj a, „száj,a meg éppen csupa 
gúnykacaj volt"; Ueliancs,a a Szeretve mind a vérpadigban ,kacér 
szemérmetességgel" néz a világba, de ;a „Lilitih maga", Gava pedig, az 
Ahol a pénz nem istenben az „ ősvilág szüze". Majdnem mind sörtét bőrű , 
fekete ,hajú, s majd mindegyik nyalkán kláris van. Ilyeneknek látta 
Jókai a „nép" fiait — nemcsak társadalmilag differenciálva őket, ha-
nem vérmérséklet szerint is.  

Valójában ,a „~,magas vétkek" h ősnőinek világába értünk, és a kar 
erkölcsi p,atolágiájá.nak kérdéskörét kell érintenünk, ,különösképpen, 
hogy az író is e (kártanon inszisztál regényírói tudatossággal. A Nincsen  
ördögben olvashatjuk .például követlkező  vallаmásá ~t is: „Voltam a té-
bolydák megfigyel ő  osztályán, volt alkalmam az emberi lélek extrava-
ganciáit szemlélni, melyeknél a szimulació ,olyan könnyen бsszetéveszt-
hatő  a .kórtünettel; kerestem gyakrarn a megfejthetetlen talányoikat, 
melyeket a rémtettek elkövet ői adnak fel bíráiknak és orvosoknak: 
amidőn ,a nemes arcvonások, a behízelg ő  szemek meghazudtoljáik a po-
kolbeli indulatokat. Mindannyinaik a szemében volt valami hideg fény, 
mely előbte látszik járni a szemnek. Láttam ,azt a finom, nemes arcú 
daliát, aki azokat ,a leányokat, akiket brutális szenvedélyének feláldo-
zott, elébb megölte; láttam a kedélyes nevet ő  arcú leányokát, aki min-
den családtagját megmérgezte 'egymás után; láttam a csodatev ő  szüzet, 
aki évekig elbolondította a legokosabb ;embereket. Mindenkinek a sze-
mében ott volt ez az árulkodó hideg ,fény, amit csak ,a tapasztalt orvo-
sok vesznek észre ..." Ehhez társul a fiziológiai tapasztalat: a meleg 
és nedves ekéz, de hideg szív ellenbéta, a látszatok és a valóság mere-
délyeh az emberi lélek síkjain. 

1229  



5.  

Angyal vagy ördög — .és a dilemmája Jákai regényeiben sok asszony-
hősnek. Hagy mivé válnak, nem rajtuk múlik, hanem a k бrü+lménye-
ken: ►a férfitől függ, kihez életüket kötLk, melyik énjüket ébreszti fel. 
A kor ;szelleme, +az éppem •beáramló pozitivizmus, lebeg tehát a Jákai-
hősak +feje felett. S mert Jókai rendszerint az embert meghatározó kö-
rülményeket !defin иálj,a, társadalmilag is körülírja, szerelemtanániak is  

felfedezhetjük tarsa+dalmi vanatkozásait, patológiájában is ráasmerhe-
türik +azoknak az !er őknek ,a munká.j ára, amelyek az élet más területein 
is jelen vannak. Іgy vlik az ő  regényeiben is az aberráció társadalmi 
jelenséggé, :s .lép ki a biológiai determinizmus ,köréb ől — +tulajdonikép-
pen összhangban azokkal a ,különösképpen századunk harmincas évei-
ben elhatalmasodó +elmélettel, amely kaz ember szerelmi ,életiének pato'ló-
gikus ,megnyilvá.nulásait is „társadalmiasítani" igyeikezett, hivatkozva 
mind Marx, mind Freud nevére. Jákai +művei bizonyítják, hagy alkal-
mazn~i lehet ennek ,az !értelmezésnelk pozitívumait. Kibo.ntákozva azon-
ban az milyen jelenségeknek Krúdy Gyula ,m űvészetében szemlélhetjük 
művészi-eszmei eredményé+t. 

Amikor Jákai hősnőiben a kettősségek lehetőségét fedezi fel, s ami-
kor iszосио lбgiаilag is !megha+tározza, melyik társ,adalmi osztály tagjai 
azok, +akik e sajátan választás elé kerülnek, szemléletének összhangjáról 
is tanúskodik. Arról a vilagról beszél a szerelmi aberrációk, .az angyal 
vagy ördög, .a szűz vagy utcalány viselkedés dilemmája +kapcsán, amely-
ben +az érzelmek a „spekuláció tárgyai" — ,a nemességr ől. Néhány mo-
tívumávalazonban általánossá, nemcsak táms,adalmi osztályra, hanem 
korra is jellemz ővé teszi +ezt a sajátos megasztattságot. Amikor például 
összejátszat zsalo.zsmát és kuplét (Fekete gyémántok), amikor Egy az  
Isten című  regényében leírja, Szent Ágnes templomát, ezt az immár 
.konstans kettősséget, ;az élet Janus-arcát villantja fel. „Szent Agnes 
temploma alatt nemrég megtalálták Faustina templ.amát. Egymás fölé 
voltak építve. .Amazt épíbettéÍk a szepl ő tlen szűz !ti.sztel+etér.e; ernezt ,az 
őrjöngő  Venus imádására ..." Ebben +a regényében tavabb megy az író, 
s imlég Begy .mozzanatban !állítj,a -elénk a szentnek és profánnak a talál-
kozását: „Az is ,a véletlen szatírái ;közé tartozik, hagy ugyanazon palota, 
mely az örök aszkétai visszavonulásra ítélt hercegn ő  holtig való lakául  
volt elrendelve, valamikor egy gyönyörben ,kifáradhatatlan hölgy ikedvé-
ért lett a szerelem tündértanyájául berendezve. A rtermek freskáfestmé-
nyeiben isteneik szerelmi kalandjait ör őkíté meg a művészi teremtő  álom. 
Minidenüitt, ahová a szem tekint, csábító ledérség, eszményi gyönyör 
ábrái: iképek, amik a bennlakót ingerlik és gúnyolják .. ."  

A gyűlölet ,és szeretet, amely !egy !emberre irányul, s h ő.s és is ször-
nyeteg kett6ssége, ,amely egy emberben lakik, má.r-sár a Jákai an űvié-
szetében dolgozó szemléletnek túlzásoktól sem mentes jellemz ője. Ez je-
lenük meg ';A két Trenk című  regényében — szado-mazochista pillanat-
ként +iás: „Ó, az ;az !ember +egy :elhibázott összetétele a h ősnek és а  ször-
nyebegnek; aki ugyanannyi bámulatot, mint amennyi megvetést tud  

maga uránt .fölkelteni. Ezt +még senki sem gyűlölte anélkül, hogy ne sze-
rette volna. É:n ,  mikor meg ,akarom semmisíteni, akkor imádom leg-
jobban. Hiszen ha nem ,im+ádnám, nem gondolnék mindig гeá! Nem vá-
loga+tnék örö+kiké ∎a halálnemekben, amikkel megsemmisítem. Néha már 
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ott vaigyak a fantáziámmal, hogy látom a fejét Begördülni a háhérpaBlos 
aliаtt, s a'kkor aztán megint a képzeletemben fölveszem a porbul azt a 
csúf ördögpofájú fejet és !könnye цnmel mosom tisztára ..." Idézetünk 
is 'bizonyítja, hogy a szerelmi élet lehetséges, tehát 'lappangó, vagy rnár 
megnyila ~tkozbtt ,kettőssé.gei rendre a patologikus felé mutatnak. Ezt 
mind a „vad szenvedély" és a „sz űzi iszonyat" ,konfliktusában („Ott a 
naphtia rózs lángjától ∎és a hold kísértet .fény+ét ől világított ,kéjteremben 
érzékgyújtogató +küzdеBem folyik a vad 'szenvedély és a sz űzi iszonyat 
között ...", Rákóczy fia), mind az „emberi düh-állati szenvedély" ket-
tósségében („Ha pedig !egy .apáca jön felé, aki ételt hoz a számára:, akkor 
az a rémtekintet még barzasztábbá !alakult tát, akkora szemérmetlen-
ség vigyori ±torzulását veszi fel, egy fintorkép ,az állati vágy kifejezésé-
vel, ,az égi szerelem bestiális lealjasodásában ...", A három márvány-
f ej), mind pedig a démoni vágy-:szent fogadalom összeütiközésében 
(„Lefbée László arcán egymással küzdött a démoni v!agynak ő  ült neve-
tése +s a szent fogadalom tiltó iszonyata, hogy von гagló arca arcvoná-
saira borzalom volt nézni ...", Minden poklokon keresztül) megmutatja 
.ma!gát, már kibontakozva, „munkában". 

Jákai.t azonban a leheto""sé!geik :kérdé:se legalább olyan mértékben fiag-
lalkazbatj a, mint a jelenségek hatalmuk teljében. Több regenyében 
visszatér tehát az !angyal—ördög problematikára, mintha azt a pontot 
akarná megragadni hősnői életében, ahol tulajdonképpen eld őlt, hagy 
-égbe vagy pakolva szállmаk-e szerelmi ∎élcűikben, boldogok vagy boldog-
taBanak lesznek-e. 

A tengerszem ű  hölgy Erzsikéje, akinek tengerszemében eleve „össze 
van keverve 'ég a pokollal", így mutatkozik be: „Be161em csinálhat va-
laki ördögöt, ha mindjárt templomot épít is a számomra s oda tesz ol-
tárkép helyett és imádkozni jár hozzám. De 'tehet arngyallá, akit igazán 
szeretek. S .én is tudnék boldog lenni — akárhol: a pásztor !gunyhójá-
bian, a vándorkoaniédi ~ás panyva!sátrában, +a katona bivouactüzénél, az 
iskolamester vedlett falú vályogviskójában, .és álmodnék az üdvösség-
ről szalmaágyon ..." Jókai kommeтvtárj a, bá+r naiv pedagógiai jelleg ű , 
'mégis !elárulja viszonyát e problémához, egyertelm űen a ,körülményekre 
mutatva: „Mennyi igaz, !nemes érzés alszik !ebben a szívben! Ha lett 
volna ember, ,aki azokat .fölébressze! Milyen derék asszony lett volna 
ebbő!1 :a nőből, ha egy olyan férjre balá.lt volna, jaki a legközönségesebb 
értelemben vett »jóember«, amilyen tíz férfi +közül kilenc! —Miért 
kellett neki mindig, de mindig azt a tizediket kihúznia maga számára 
a sors urnafából? ..." 

A fekete vér Aranykaja már összetettebben mutatja az angyal—ördög 
problematikát, mert is figyelem körébe vonja a hideg demon alakját, 
s ezzel összefüggésben a fájdalom gyönyörének vágyát, a szado-ma-
zachizmust +is: „Bennem tikétféle ördög lakik: egy já meg egy rossz. —
Démon mind a kettő . — Az egyik őrült, lángoló szellem, ajki csak a je-
lennel él, csak a gyönyört keresi, feláldozza magát: nem tör ődik isteni 
és emberi törvényekkel, csak a szenvedélyes vér parancsolataival. Ez a 
jó! A másik egy hideg, ki számít, démon, aki nem osztozik senki örö-
mében, csak a fájdalomnak örül. Amelyiknek odavetsz, azé leszek. .  

Szempontunkból a legjellemz őbb asszonyalakja azonban A lélek-
idomár Medeája, iakinek történetérben már szadista jelenet is van. Ő róla 
is elmondja az író kedvenctételét: „Ebb ől ,a leчánybál +akár ,a legpusztí- 
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több démont — a:kár a legjóltev őbb angyalt •csinálhatja valaki. Csak 
az a ikérdés, hogy kinek a Ikezébe kerül ..." Nos, Medea a rossz kezek-
be ikerült nő  típusa. Amikor Lándaryval találkozik, már elvált asszony, 
de még mindig lány, mert +egy sikertelen nászéj után elválik férjét ől. 
Tehát +a démonit +ébreszbette fel benne sorsa, s Jókai egyik állandó .kép-
zetével jellemzi Medea sajátos metamorfózisát — a Medúzáéval. A szép 
fej rúttá válik („ ... itt van egy tündérn ő, ,kink +a képe Medusa-arccá 
változik, mikor szerelmet kérnek it őle ..."),  gtész egyénisége h ~ide:ggé: 
„Erre a szórta Medea +arca, m ,ely kezdett már átmelegedni, ismét azt az 
északfényszerű , ijesztő  hideg ragyagást vette fel; a szemei oly visszata-
szítóan meredtek aláfelé, ajkai oly мхvїаѕzeгйІсg tágultak ki a sz ~egletei-
ken, orrcimpái csak úgy fujtattak az indulatos lüktetést ől..." Termete 
is a Joka ~i-ideált példázza, amellyel már talabkoztunk: „A ttermete is 
arra a tfekete párducra emlékeztet. Az a vadállati ,elegancia, az a rugé-
konyság, mely minden konvenciós, szokott mozdulatokkal ellenkezik; az 
az jelőre nyúlt fejtartás, éppen mint +az ugrásra készül ő  párducnál, és 
a termetnek megfelel ő  arc, finom, nemes vonások, sárgás, olajszín 
teint, +gunyoros ajkak, vékonyan rajzolt, kígyózó szemöldök, s ami za-
varja az esztétikai összhangot, de n+ö иeli +a hatást, az a fenyeget ő  szem-
pár, amelynek mintha nem volna elég, hagy ,a ttermészett ől annyi varázs-
erővel lett :felfegyverez.ve, még ünakarataból is azt a szakást tartja, 
hagy terősen felnyitott szempillái alól lefelé fordítva néz, ahogy látjuk 
a ;művész,i +képeken lady Mackheth vagy emberöl ő  Judit szemeit... 
A lelki arca i's jöl van regészen visszaadva külsejében ..." A kor divatja 
is természe+tesen a Medeák kezére játszik s lehet ővé teszi, hogy ez a 
párductest erotikát sugározva megmutassa +m,agáit, kihívja a szemet. 
Jókai regényeiben .a szem gyönyöreinek is szarepiik van: „Természet-
szerű  selyemruha volt rajta, melynek színe :nagyon jól illett az arcá-
hoz. Azon évekdivatja a legvarázslóbbnak volt nevezhet ő . Egészen 
sima szabású ől'töny, mely tmindenütt a testhez szorul; semmi pótlás 
rajta: csak amit Isten adott, az tűnik ki. Hátul hosszú az öltöny, mint 
a pávauszá]y, +el ől igen rövid: szeg lábak diadalához alkalmas ..." Ennek 
az „lalabástrom +szobornak" Lándory lesz az „idomárj a", erre a tet ő től 
talpig Jékai-h ősre, tehát iaz „egész" emberre vár is feladat, hogy Me-
deáb ~an felébressze az „.angyalt", s hogy feledje szemének „lefelé for-
dított" nézését, mely mindig akkor jelentkezett, amikor démona ébren 
volt. S mégis Lándory +oldaln lobban a legnagyabbat szenvedélye. Az a 
nő , aki előbb nem mert egy lant' meztelen csíp őjére nézni ( ~is~mét egy 
lehetősége az aberrációnnik), kés őbb visszautasitj+a a Scilla ajánlotta 
vetkőzési versenyt, terhessége egy pillanatában feltör elfojtott énjének 
kívánsága; a szadistáé („Hát vámpír leszek én már?"). Jókai egyik 'leg-
nyű ~tabba.n megalkotott mikro-epizódját látjuk: 

„Hanem Deának volt +még el őbb valami mondanivaló]+a. 
Várj még egy pillanatig. Én nem +tudom, mi bajom van megint? 

— Támaszkodj a ,karomra. 
A karján fel volt t űrve az ing vállig. 

tМilyen szép fehér karod van neked! — mond. Medea, éhséget 
kifejez ő  tekintettel. 

Nekem? 
-- olyan, m+nt igy n őé. Én 	szeretnék valamit. 

Ugyan mit? 
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Egynagyot harapni bele!  
Ugyan tedd meg! Itt van, tessék!  
De egészеn beleharapni. Vérig!  
Hát ,természate мsen  .. . 

Medea zavaros szemekkel tekintett fel rá. Egészen magánkívül lát-
szott Menni. Ajkai szár аzon lihegtek. Egyszer asaík megragadta Bertalan  

karját mind a ,két kezével, s villogó .két fogsarával átfogta annaik duz-
zadó bicepszét, s aztán mindig er őssebben (mélyeszté balé a fogait, míg  

egyszer osaг Ρk azt vette észre, hogy violásággal sebet ejtett rajta. A két  

szemfoga áthatolt +az epidermiszen, s a vér kiszökött.  
Ekkor felsikoltott Dea ..."  
Lényegében ugyanez .a jelenet i,smétl ődvk meg A tengerszem ű  hölgy 

Erzsikéjével, akiben (először a szadizmus öntudatlan jelentkezését mu-
tatja meg, amikor a fsérfinlak ra jobb kezén lévő  szemölcsöt akarja e1+tá-
volítani gombostű  segítségével. E művelet alatt szeme .nézése, mint fen-
tebb M,edоáé volt, démoni, Jókai szerint lefelé .fordított pil'lanbású: „ Еs 
azalatt az a +két csadála+tos szem kerekre volt felnyílva, s feleié fordí-
tott szivárványaival nézett la szemembe. Így néznek a démonok a po-
kolra kesrü!lt ,elikárhozattalkra, mikor azokat ,sü+tögestük. — Fáj? — szi-
szegé +a fogai közül. Látszott, hogy gyönyör űsége telt benne..." (A ki-
о nelés az enyém. B. I.) Azután mazochista élvezetr ől ad számot az író: 
„Azt mondtam neki,: ihagy ia'lávebem irn а gam a legszigarubb erkölcsi 
szabályaknalk, s ha ,megszegem a hűségeit, nem bánom, verjen meg. 
(— Ezt :már a para+sztasszanyoktól tanulta +kegyed. A parasztmenyecske 
addig nincs is teljesen megeslégedve ,a párja szeretetevet, ,amíg az egy-
szer jól el nem döngeti. Ez is valami új neme az élvezetnek kegyedre  
nézve, tudom!). . ." 

'Az :ilyen jeleneteik ugyan a naturalista iskolára látszan аfk vallani, s 
joggal gyanaikadhatnánIk Jókaival kapcsolatban ennek hatásárra is, ha 
a Szerelem bolondjai című  regényében smár nem mögzítette volna az 
„állaitidomár" Karolina sza+di.sta vallomását: „Az eleven halállul jatsza-
ni! E mély nyöszörgés, amit ez a vadállat hörög, az én tapsom. Aztán 
(ez nekem gyönyört ád, amihez fogható nincs a világon ... Ilyenkkor 
minden idegem lángban van; minden csepp vérem, mint a villanyfo-
lyam, fut ereimben..." A múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben 
elhatal:m+asodó .ízléshullám tehát legfeljebb csak feler ősítette Jóikai érzé-
kenységét az ilyen jelenetek iránt, s hagyta kibontakozni, mi él еtanya-
gában lappangott. Hagy a „vérpad" motívuma történelmi regényeine+k 
egy részében uralkodóvá válik, ezzel magyarázhatjúk. Hadd utaljunk 
itt a Szép Mikhál, A szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony  
című  regényeire, azután a Görög tűz vagy +a Minden poklokon keresztül 
típusú alkotásaira, éhagy ér.z lkeljwk e motívum fontosságát Jókai m ű-
veszeténekeppen utolsó szaikaszában. A Szép Mikhál ebb ől a szempont-
ból szinte már egy szadizmusról ,szóló regénytanulmánynak is beillik. 
De smég A mi lengyelünk címűben is felkísért a vénpadmatívum a ki-
végzésekben való gyönyörködés megmutatásával: a szép Angiolinának 
„volt walkür-szíve végignézni ,a tizenöst jelenetét (enne+k a valásá,gos szo-
marújátékna+k" Komárom ostromakor. Jókai azonban nem mulasztja 
el magjegyezni azt sem, 'hogy „sok asszonynép volt még ott a Rozália 
téren, aki végignézte ezt a gyászt, de +azok legalább sírtak". Nos, ez az 
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Angiolina szinte termeszétszer űen tartozik Jákai jellegzetes asszony-
alakjai .közé („Igazi olasz ászépség volt, hosszúkás madonnaarc, nap ara-
nyoztaszínnel, hollófekete, nagy szemei magukra a Diana-nyiLa ~kra, 
piros telt ajkai, a .hány szót kimondtak, [annyiféle idomra változtak. Ter-
mete ,olyafn volt, mintha egy bronzszobor volna felöltözve. Cswpa isten-
női erő  ..."), és nemcsak szadisztikus ösztön ű , smár- ~már leszbikus vá-
gyakat is tud ébreszteni gaz őt szemlélő  Natáliában: „N аtália a szemeit 
le nem tette AngioLináról, amig gazt vetk őzbetté.k. Milyen bájak! Mil у  
tökéletes termet! Félt t őle. Valami megnyugvást érzett, amikor az már 
a takarója alatt feküdt, karjait eldugva, -amiket +a milói Uenusz íkövetel-
.hetne vissza t őle: elvesztett sajátját ..." 

A „szerelem rés a vérszomj” kéje lengi be tehát a Jókai m űvek egy 
részét. A borzalmas wtáni vágy, az +ideális érzék ~ingerLés, amelyekről a 
Magnéta ,Іgy ,helyén beszél, ott ,kísértett tehát él еtben és irodalomban 
egyaránt. A Jóskai-művek egy részében a h ősnőket tartja fagya ia pato-
logikus indulat. ők az „új Báthory Erzsébeteik". Vonzó párductesttel és 
démani :lélekkel, hideg tekintettel keresik a „pokolban a Im,ennyorszá-
got". A szerelemnek rés vérszomjnak sajátos dualizmusával több regé-
nyében is tialálkozumlk. igya Rákóczy' fia rés ,az Egy az Isten című  regé-
nyében is. Az utóbbiban a szép Cyrene mutatja ezt a szenvedélyt, aki-
ben „az Agr.ippinák és Faustinák vére" csergedezett a nagyenyedi mé-
szárlás leírásának olvasásakor, és ,szívja „mézét ,a rettenetes méregvi-
rágnalk", s önteltségében saját vállát csókolja: „— Pokolban akarod-e 
megtalálmi a mennyarszágot? Te hidegvér ű  reptil! Mikor azokast a je-
leneteket olvastad el őttem, amik alatt valamit éreztem Báthory Erzsé-
bet gyönyöréből, aki ifjú leányok vérében fürdött, azt véltem, Lángba 
barulolk, s megégek iazzal együitt, aki lángkörömbe lép. A ckísértetek 
orgiájába vitt oda kképzelestem, s gyilkossal rés legyilkolttal 'karöltve jár-
tam a ,bőszült danse macabre-t ..." Az Enyim, tied, övé Heléna gróf-
nője Fis átadja mlag ~á.t a Májdalom gyönyöréneik: „.S ő  úszni akart e gyö-
nyörben; k.éjelegni, dй klnі  s fájdalmakban; a megittasodásig élvezni 
a könnyeik mtiámoritó cseppjeit. Poppeának nem voltak kegyetlenebb 
gyönyörtúlzásai ..." (A kiemelés az enyém. B. I.) Szadista csók csattan 
A mi lengyelünk egyik jeLe ъebében, a Szabadsága hó alatt híres házas-
párja (Araikosejev rés felesége) pedig szadista orgiákat rendez falusi bir-
tokán. Nem véletlen tehát, hogy а  múlt világ atavizmusaként a Jákai 
elképzelte XX. szazadban is felkísért Іа  szadizmus. Alexandra rendez 
vérfürdőt egy gőzguillotine-nal Severusnak: 

„Hanem a vér m ~ámorta rettenetes. 
Amint a kabító Látványt s оkáig nézte: ahogy szabdalja le az a vas 

.szélkelep gaz [emberfákét motallagyorsasággal +a négy lyukon keresztül; 
— ahogy ugrálnak azok еgyrnás után is •tó vizébe s aztán isznak min-
dig Ik'özelebb, közelebb, egymást taszítva az utóbb következ ők: kezdte 
érezni azt a kábító gy бnyö ~rt, amiről a bűnperek tanúskodnak, mik fel-
fedték s mégis titokban hagyták +az emberi szívnek azt a borzalmas rej-
télyét, miért hogy a véribbasság és a .kéj egy ágyban születik? Agyán 
erőt vett a mámor .. . 

És ekkor egy kéz megragadta Severust ikarjánál fogva, s egy forró 
hang Fezt súgó fülébe: 

»Jer!« 
Kábultan engedte mlagát vezettetni. 
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E,gy gondolába vitték. — A gondolában sátor  volt brokát függönyök-
ből, damaszt kerevetakkei.  

Severu:s ;fejét ekét gyöngéd kar ölelte át.  
És jegy syrémi hang rebegé, szemeit csókolva  a szó .közt gyöngéden: 
— Látod-e a látus virágokat a tavon? Nézd,  hagy libegnek körülö+t-

tűnk! Egyiptom bíborege festi veresre atavat.  Még a flamingak is itt 
vannak!  

Igein. .A fehér hattyúk amint megbuktak ebben a tátiian, pirosak let-
tek a füdrés után . . . 

Severus íszenvedélye az őrültség ikaranáját tette már fel. Souverain,  
,korlátlan szenvedély volt mlár az, melynie К  nem parancsol többé  
semmi..." (A jöv ő  század regénye).  

A férfiak legtöbbje, a szadista n ők ellenében, ha aberrációjuk van,  
nyazachista. Trenk Ferenc talán a legeklatá.nsabb szadista indulat h őse  
JáКainak. De mazochista a De kár megvénülni! Jácájia, aki törökmeggy-
fa-pipaszárral veri meg, nyájaskodásiként, a, vele összekerült asszo-
nyaktit — abban a reményben, hogy majd az „asszonyféle kikapja kezé-
ből a pipaszánt, s ő  ver vele végiga hátán". Mert ,ez aztám is gyönyö-
rúség". Frater György is a meg.karbácsaltatás'ban leli fel örömét („Az  
első  ütésnél felszisszent György ... ,Az utolsó :korbácsütésekben már  
valami ,földöntuli gyönyörűség volt ..."), most 'már Jákai vallásfelfo-
gásának :szado-mazadhista motívumaként is. Szívesen emlegeti a vallá-
sos iköntösben megmutatkozó érzéki m еgbitastakláso+kat: hivatkozik a kö-
zépkori .flagellánsokra, a Görög tűzbon pedig a szekták vallása meg-
szentelte szenvedélydket is ábrázolta. Természetesem jelét találjwk más,  
a nemisége.t jellemz ő  гtünetnelk is. Nem véletlen, hogy Fez gaz a kor, amely  
is szexuálpatolágiát is affirmálja. A barátfalvi lévitában az egyik h őst,  
Kadarlkuthyt, a „satyriasis ingerl ő  misztériumai" foglalkoztatják, a Szép  
Mikhálban pedig háhérlegémyek kutyákkal itámcolnak. De Lesbos sej-
telme is belengi aJókai-regények n őalakjait, az Egy az Isten címűben  
:pedig egyenesem Szlapphár а  hivatkozik, akárcsak a Rákóczy fia egyik  
orgiaképében. Rendszerint ,azoniban hideg, szadista hajlamú ,aisszony-
alakjiai vonzzák a közelükbe ikerült lámyokat. S itt esik szó a szem örö-
meiről is: a ruh.álk sejtette mői bájak látványa szinte álkandó motívuma  
Jókaiinak. Eklatáns példáját a Magnéta című  ikisregényébeп  találjuk:  
„A ikondalló lángja a háta mögött világított szétlövellve s attól az  

selyem öltöny tlatszóvá lett. Ivánt valami оlyan hevület fogta elő , ami-
lyent érzett Asmodai (a m őszörömök démona), mikor Szárah, a rageszi  

szép ,m.enyasszany v őlegényeit egymás után 'megöldöste ...”  

,A „nőszörömök demona", Asmadai, a Jál~ai-regényekben más alak-
ban is jelt ad magáról. Nem a klasszikus szerelmi háromszög foglalkoz-
tatja Jákai képzeletét, ennek lehet őségével legfeljebb e'ljátsziik; a „har-
madik" utáni vágyakozásra helyezi a f ő  hangsúlyt, anélkül, hogy hő -
seineik ,engedné az ilyen viszony rdalizálását is. A szerelmi élet pato-
lógiai tankönyveiből ismert ,triolizmws „szitu ~aoiójánаk" azonban már  
helyet biztosít műveiben. A Névtelen vár első fejezeteiben még rága-
lornként („A csábfitó idegen nem egyedül szöktette e1 a francia tábor-
naknét, hanem leányostól: az anya azóta бsszerák.kamt, a leány pedig 
felnőtt, s г Ρa bűnös +ember elcsá'bibotta mind a kett őt! ..."), a Görög  
tűzben kétnejűségkénit, a Bálványosvárban pedig mind a kétférj űség, 
mind a kétnej űség páldá ~ját felhozza (Raposnnak „egyszer a Firéne 
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leánytestvérével volt egy férje, máskor meg m,agának volt kett ő"), hogy 
A három márványfejben ;a három márványfej eredetije már egyértel-
műen a triolizmusniaik :mutassa példáját. ,A regény XX., A „Daimano-
mache" című  fejezet nagy disputájában Asmadái hozza fel a bibliai 
példát, hogy bizonyítsa a triolflzmus jogosságát: „Bizonyára tudni fo-
god..., ahogy is ekét, földön született els ő  férfiúna ~k ikertestvéreik is 
voltaik. Ábel .húga volt »ADma«, Kaiiné »Ovaén«. Kain megszerette 
Azmát, Ovaén Ábelért égett. Ádám ősapánk azt akarata, hagy így há-
zг Ρasodjanak össze, a szív szerelme után. De Ábel mást akart. Azt, hogy 
mind a fikét férfitartsa meg házastársul fiaz sikerhúgát; .és éljenek, mint 
te.stvérek, visszatérve a. paradicsomai ismeretlenség állapotába. Így bi-
zo.nyára néptelen maradt volna ,a föld. Ezért ölte meg Kain Ábelt.  És 
azután elvette Azmát is meg Ovaénit is, s mind is k:ét feleségét boldoggá  
tette ..." Ezt a kaini példát követi As.modai is is regényben, egyszerre  
szeretve soror Kekharizménet és Lubomiraát, mint ahogy így élt Dub-
rovnikban Damiani Jwdás két lánytestvérrel. S ezt példázza a legenda  
is, melyet a ,regény zárórészében mond el Jákai Sour Teresáról és Sour  
Annáról, valamint .Fra Vjeikoslávról.  

A Jákai-hősök aberrációinak a köre azonban még ezeknél is tovább 
tágítható. A Görög tűzben a fiúnak az ,anyja húgát kellene feleségül 
vennie, ;A lélekidomárnak mostohatest иér-szereljem epizodja is van, az 
Egy az Istenben ikrek kapcsolatát futja be az erotika színe (Anna és 
Manassé ,mondhatatlan gyönyörérzettel" nézett eigymás szemébe hosz-
szan), míg .a Fráter Györgyben Vitellius ,azt tanácsolja Györgynek, hogy 
nővlérét, Borbálát, vigye magávall a Ikolostarba gazdasszonynak. Bár 
riadtan menekiil :el az epizód végén, a .kísértés Jókai szerint adott volt, 
nővére, ez .a „csábító (alak" Zápolya Borbálára ,emlékeztette. Erotikus 
színezetet kap ezáltal a ekét :testvér találkozása: „Fráter Gyömgy érzi 
ajkain a forró, édes, kábító csákakat, érzi az ideges karok ölelését, érzi 
a szívdobogó pihegést keblén; az regész tündér иarázslatot, amit egy n ői 
testnek az ,odatapadása előidéz ..." 

A „mérges csök" 'világa tehát az, amelyr ől aJákai-regények .részletei 
fellebbentik .a fátylat — itt is az ellentéteket játszatva ki, ahogy az 
Egy játékos, aki nyer betét-története a szép Margueritáról, jelképesen 
meghirdeti. Kora társadalmi „romlását" ismét csak az emberi egyéni 
ség imeghibbanásár аk rajzaival méri — a ,korízlésről is feltűnő  niбdon 
árulkodó „esetek" példáiban. 

A Jákai-regények ipatologtikus motívumainak .körét az argiasztikus 
jelenetek vizsgйІаtvtаІ  kell azonban zárnunk, iamelyek mintegy kiegé-
sz.ítik a fentebb kifejtett részleleteket. Jákai ugyanis több regényében 
is szerelmi ,orgiát ír le, álmodоzasként Is, egyenes ,ábrázolás formájában 
is. A képzelet szerelmi 'lakomája Fráter Györgyé, miután meglátta Zá-
polya Borbála meztelenségét. El őbb a voyeur szeme előtti látvány le-
irása .következük, a már megismert írói modorban: 

„Igazán Їtünemény volt. 
Egy gyermeteg hajiadon, ,karcsú és sugár, hosszan leeresztett iarany-

sárga haj ja;l. E tündérp,alás:ton kívül még csak egy patyolat lepel fedez-
te a termetét, olyan vékony é.s finom, hogy -mindenütt odatapadt az 
idomaihoz. Most szállt ki a .fürdőből. 

Ez volt Zápolya Borbála hercegkisasszony... 
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S !azzal lassankint befejté -termeltér ől !a hozzátapadt patyolatot, el őször  
csípőig, .azután egészen lebocsát sarkig, s még odaállt a földig ér ő  tü-
kör ∎elé, s ott egyszerre kett ős alakban +tündököhe, összecsavarta dús-
gazdag +aranyhaját, s !azt háromszorosan a feje .körül tekerte ..."  

Ezután +következnek György „kínzó lábásai" : ott látta szüntelenül  
Barbálát a itükör el őtt. „S magát lmodta melléje ,királynak. Tižndér-
királynak, lidércfejedelemnelk, démonék urallkodójának. Egyszer ő  volt  
annak zsarnoka, .m:ásszor meg az volt !az ő  r.abtartójia ..."  

Legtöbbször la szerelmi orgia titkos társfaságok ülésein zajlik Jókai  
regényeiben. Lesz még alkalmun!k a Rákóczy fia két nagy orgia-ele-
netével foglabkoz.ni, hiszen ,abban is rútnalk sajáitosan jókaias felforgása  
is adva van. Itt is meg kell azonban jegyeznünik, hogy „az aspháleia  
szövetség satwrnáliáinak" rajzait Jókai részletesen kidolgozza, felvonul-
tatva a „paradicsomi lkí ~sertetek" egész sorát, az ∎olva.só szeme elé á1litva  
a „bornak, gaz iar гanynak ∎és a ,kéjnek ,a mámorát" — a XIX. század má-
sodik ifelének Fezt a „modern" szentháromságát. Vallásos é.s profán  tall-
kozivk itt is, mint más orgia-jelenetben. A Biblia nagy szerelmeseit  
j átsszáik a résztvev ők, megelevenítve jegy erotikus Biblia lapjait, „para-
dicsomi víziókként": Éva és a .kígyó, József és Put гfárné, Sámson és  
Delila, Sába királynő  ∎és Dávid, valamint Zsuzsánna és a vének jele-
netei sorakoznak. Ugyanennek a regénynek a másilk orgia-képében  
ugyanezek a bibliai аlаlkok lépnek fel: „Minden férfi meólett ült egy  
hölgy s azokat a bibliai .neveiken hívták. Volt Éva, Dia, Della, Judit,  
Abigail, Eszter, Szulamit, Thamar, Szlalomé, Heradiás, Anaisz, Кaleik-
háb, Zsuzsanna. A férfiak voltak Holofernes, Herodes, Iskariat, Sámson,  
Dávid, Ahasvér, iАmnon ..." A bécsi főúri társaság színe-jfava, házas-
ságtörő  asszonyok rés férfiaik szerelmi gyülekezete jelenik meg a regény  
ikét nagy tablóján. A lélekidomárban De L'Aisne Alfréd arról beszél,  
hagy Londonban 'tagja volta „minotaurus" társaságnak, akik „az atheni  
'szü.zek adóját" fizették, az Egy hírhedett kalandorban pedig a branben-
bwrgi +templomosolk +kolostomáb+an zajló angiák ,képével találkozunk. Itt  
.is bibliai szerepekben lépnek fel a rész иevők. Az egyik n ő  Jezabel, a  
másik Salome, majd B.ethsabé, Delila, Astarte. Thám ár és Myli+tta lép  
fel, s a férfiaikkal együtt +imádták Baphometet, a +kétarcú bálványt: volt  
„egy férfiúi és egy n ői" arca, és az „egész alakja is félig férfi volt, félig  
asszony". Itt a „múlt évezred b űnös asszonyai, bacchánsn őknek pon-
gyolásítva, tánсо ltak szilaj choreákat a Pilátusokkal fés Heródesekkel"  
— .a szentségtörés egyértelm ű  szándékával. Orgia folyik az бreg ember  
nem vén ember című  Jókai-regényben: a „kripta gyász-orgiái s a ku-
pola bacchanáliái", akaresark a Fekete gyémántok els ő  részében is. A mi  
lengyelünkben viszont a Buddha-{imádat ürügyién tart a földb тrtokos  
a гΡtigiáikat a paraszltlányolkkal: „És ,akkor elkezdtek levetk őzni. Mindent,  
mindent, le az utolsó !foszlányig, ,amíg paradicsomi périk lettek belőlük.  
Éva volt valamennyi ... Az egész csoport valóságas Makart tableau;  
a hét »főbűn« !közül a legingerl őbb: a luxuries. És Natália ráismert az  
arcaikra e csábító nimfáknak. Ezek +az ő  mwlattató parasztleányai, akik  
ővebe !együtt szoktak бnekelmi, muzsik "alpi, hancúrozni, mindennap,  a 
péntelk ,kivébelével. Igein, a péntek ünnep .az ú гm6nek is, a nimfáknak  
is. Annak böjt, nekik Buddha-ünnep. Ez hát faz fa titokteljes szertartás,  
mely messze vidékr ől idecsődіti a Buddha-hitű  uraságokat. S aztán el-
kezdtek animfák táncolni, énekelni ..." És szerelmeskedni, mert min- 
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den lánynak volt már párja és „bárcája" Fis, egy négylevel ű  zöld, zó-
mánco;s réz lóhere, amiért az orgia végén száz farint őt kapott a visel ő-
je. A ,földesúrnak, Tihamérnak, és társainak „ínyenc orgia volt", mert 
„•beleuntak ,a városi kitanult szépségekbe, s most .a falusi ártatlanságak-
nál keresik a fofkozott gyönyöröket", a parasztlányoknak az erkölcsi 
„itudalthasadás" pillanata: a látszat és valóság ellemtét+ei feszítik most 
+már ;az ő  ,életüket .is. Nem pusztán a „fajtalanság édes mérgével" való 
megismerkedésr ől van ,szó, miként +arról ;a ,görеgkelleti pap, Araanics 
Cyri11 beszél, mondván,hogy most ;már „a nép legalsó rétege, a föld-
m ves osztály méte+lyezбdik meg", a „ ujiaság bálvánnyá ;emelkedik ;a 
parasztnép el őtt", hiszen az „els ő  éj jogát" valamikor gyakorolták a 
+magyar nemesek is. Jókai szemlélete szerint a ,ketrtós erkölos űség lát-
ványa .a feltűnő  és problematikus. Аћоgy p1. a név szerint is emlegetett 
parlasztlámy, Helenkla, viselkedik: „Az .a szemérmes Helemk•a, aki a ke-
zé+vel takarta el laz arcát, mikor a Lujza- сsardast kebbe+tt eldalolnia Na-
táli.a előtt, most dévaj kedvvel, közben lejtve, faragva, ugrándozva éne-
kelte +azt végig, s imikor .a csattanós végére ért a szilaj, buja dallamú 
csárdásnak, akkor odarohant a Buddhához, az ölébe vetette nn аgát, és 
átölélte a fejét, Csákjai csattogtak az orcáin. Buddha t űrte ..." Negrotin, 
a regény polgár-bőse, tulajdoniképpen ;az író véleményét fejezi ki, +ami-
kor iaz „erkölcsi romlás" forrására mutatva, .a romlás tényén inszisztál, 
s nem a parasztnép meg.mételyezettsége jelenségén, mondván, hogy 
nincs ikülönbség „a társadalomra nézve, hagy .a féreg az almát rágja-e 
ki vagy +a burgonyát". A „modern" prostitúció, amelynek az erkölcsi 
és nemi csak egyik megjelenési formláj+a, a birtokos osztályból kiindulva 
átjárja :immár az egésztársadalmi sitruktúrát: „Eddig a táncosn ők, az 
énekesnők gyönyörködtették gaz urakat, a pénztárraibló&kat, az ör+ kség-
pocséikoldka+t bájaik ;leleplezésével, •ezután +a parasztnimfák fogják ..." 

Nylilvánvalóan +sajátos és +torz válitazatra ez annak a világtünetinek, 
amely a múlt százaid utolsó ;évtizedeiben arra )ösztönözte a m űvészeket, 
hogy 'mene.déket keresve ;a maguk ,reális vagy irrua;ginárius Tahitijára 
menekülj ~ene+k, keresve gaz elvesztett teljes ,életnek a lehet őségét — a 
szerelemben is. A „vissza a természethez" elvnek elfajult változatárát 
van !tehát szó, amelynék individuális esetei akár az aberrációk ;közé is 
,soralhaták. Jókai regényeiben erre a jelenségre is találunk példát, A mi  

lengyelünk cím űben pedig röpke ;elaneleti ;megfaglabmazását is olvas-
hatjuk: „Hiszen vannak férfiak, akiknél az ízlés meghibbant, akik egy 
pirozspozsgás pa+rasztmemyecskét többre becsülnek egy kényes, ideges, 
szeszélyes úrinőnél; példákat Látott maga el őtt a sertéstenyészt ő  és  
cserző  uraságokban ..." (A ;kiemelés az enyém. B. I.) A tengerszemű  
hölgy Erzsikéjének ;ilyen vomzalmá.val már tralálkoztunk az író reigé-
nyeinek szadizmus-motívumaival kapcsolatban. A „tengerszem ű  hölgy" 
;azomban férje gulyásával is együtt él: „Aztán elkezdett rajang бssal be-
szélni ,az új ideáljáról. ;Amilyennek Isten teremté az embert. Csupa erő  
és igazság. Semmi nevelés, hazugság, gyöngeség ..." Keresztezi egy-
másttehát 'a kétfajta ösztönzés ebben a jelenségben: az új élvezetek ke-
resése, melyet a szadizQnu+s motívumai is •átjárnak, és a teljes élet utáni 
vágy, ;az undora kétéltűség Láttán. Ezt ,mutartja Erzsike vallomása is: 
„Undorral teltem el mind iránt, ami palotákban van. Azoka f él f ér f iak,  
azok az ünnepnapi fér+je гk, ;azok a nappal ;becsüiletes emberek, azok a  
ceremóniázó bűnösnők, azok az etikett-atartó, (erkölcsbíráló m іnták+ p;ek, 
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akik imindemnap végigvétkezik a tízparancsolatot, ialki ~k verseny+ezlnek 'a 
balоttfigwránsn őkkel (csakhogy ezek iti ~tokb,an szemбrmetesebbcik). Hát 
én mind valamennyivel torkig laktam. Tetszik nekem az egész ember: 
egész bűn. Inkább az ,olyan ifёгfі , aki nem mossa ki .a száját, ha fok-
hagymát levett, mint aki az argiábál tér haza s ažt hazudja, hagy kin 
ferencián volt. Megwtáltam a parfüm űket s vágyom a bűz után .. . 
Higgye el űn, ;hagy én tűkéletes boldog vagyok ..." (A kiemelések az 
enyéiim. B. I.) Legtöbb estbe termé:s тetesen +az i-dealágiai ik egésrren  

háttérben rhúzádiik (meg, s marad a ,puszta iaberráció, a „hystericus al 
lottriaphagia", ahogy iaz író a Rákóczy fia tűmű  regényéhem m ~eghlatá-
rozta abban azepizódban,amelyben a szép Io hercegn ő  Marcéhese di 
San Carlo helyett is zsíros parasztot, (a „kutyás embert" kész volt vá-
lasztani. „Nem példátlan a. hűlgyeknél az ilye anaestheticus aъerrá-
ttio" — teszi hozzá ez író, aki azonban ,elsőso.ban a férfiak „vál аsztásá-
val" foglalkozik. A kiskirályok cím ű  regényében i's, ahol a +két Tanussy-
testvér :történetét ,mon;dj ~a el: „Az ifjabbik n őtlen, s ,köztwdarniás sze-
rint nem csapong a fantáziája magasabbra a parasztmenyecskéknél, 
cigányl.ányáknál. Ennek a szíve ,szenvedélymentes ... A bátya már szen-
vedélyesebb. Van felesége, s ő  annak a rabja. Semmiféle urait nem is-
mer ,a ;földön, csuk ezt az ,egy zsarnokot. És Kehhez +az asszony+hoz úgy 
jutott, hagy az elébb egy 'birkásnak .a felesége volt. Tizenhat esztendós-
nél гtöbb nem lehetett, mikor elszerette. Akkor +aztáin elválasztotta a fér-
jétől ..." A fekete vérben pedig Si цmom ер  kszik Citera, a ci ~gámylány, 
felesége, Arankia pedig a cigányf érf i után. 

'Az ,aberrációk dllhatаa mаsodása, a patolágiikus tünetek .elszaporodása 
mögül, mely kortünet, гtelhát a fajdavmasan észlelt rn ~egosztottság, ∎elide-
genültség jelenségei, eszmei konzielkvenciái sejlenek fel. S Jákai, ra ki-
tűnő  társadalоmismerő , a változások iránti érzélkenységgel rögz цti áket, 
jelezve egészen egyértelan űen, hogy saj ~átas „ ~szituáciáról" van szó: egy, 
.a nyugati polgári társadalmakma jellemz ő  válság- és változási folyamat 
tűneitei észlelhetdk .a magyar nemesi, feudális „világrend" életében, 
minthogy éppen ez mutatja ezeket a. tüneteket — modern tótágast álló 
világ képét rajzolva szüntelenül. 

6.  

Az геgy, a (teljes emberei !élet utáni vágy közpanti kérdése Jákai rn ű-
vésDetb n+ek a „fin ide siiéi e" évtizedeibem — perre figyelmeztetnek az  
iemberi viszonyok és érzelшek patalog ~iikus helyzeteiről közölt rima оrmá-
ćiái is. Következéseképpen az ezzel a vággyalszembeszegül ő  valóság raj-
zolatai kopjáik a legnagyobb teret regényvilágában. Az a „sz .itwáció"  
ez, ∎amelyet leegyszerűsített farmájában a De kár megvénülni! főhőse  
ír le a ,következőképpen: „Ett ől kezdve gén valáságas kett ős életet foly-
tattam. .Egy szigorút és egy vidámat. Hivatalomban pontos, otthonom-
ban rendes, rejtekemben élvevetes életet." Hogyisne: „Akit csak magam  
kűrül látok, az mind komoly, szigorú bírálgató, csipked ő , éles, zsémbes,  
panaszos, unatkozó, Ikényes, fiinnyás, _ begyesked ő , szórakozott, orroló,  
erkölcsbíró, +szeгniérmеtes, szeszélyes, fanyar, ízetlen, fáradt, le,gj оbb  
esetben civakodó ..." A lány ellenben, (akiben „egy új világot fedezett  
fel", fiatal volt, „minidig jókedv ű , mindig їtréfiára kész", „valáságas  Mi- 
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luzine", aki ,egy csapásra meg tudta hódítani az öreged ő  férfit. Jókai, 
amikor .a teljességen inszisatál az emlbemi érzelmek, az emberek egymás 
iközöitti ika.pesolatai +szikiján, valójában ,a '.l+e+gélesebb társadalambínálója 
is kоrának, minthogy felismerte: adott világában ez az egységes élet 
meg nem valósítható, legal+ábbis taY чtásan, egy étetne szoláan nem. Az az 
elv te+hát, amelyet az Egy az Isten Mainasséjia fogalmaz meg („É+n azt 
(követelem ,a nőtőd, hagy a feгjé+nelk ne csaik ,hitvese, de szeretője is le-
gyen!"), kivételes emibercké é:s kivételes pillanatoké 'le+het csupan, a ,tár-

~sadialmilag +szervezett kö+zösségben szinte tehetetlenség a realizálása, a 
természetbeni pedig lemondások árán lehetséges csak — a világgal és 
szokott rendjével valamilyein radiikalis szakítás s+egíts+égéve й . Jókai 'ko- 
r.ában már nem +a feil+eség, hanem a szeret ő  +követi a férfit „érzéki delí
riumainak minden fa гvt+azmá гin keresztül", ennelk van joga „csábítónak, 
agavante-nak, kacérnak lenni". A feleség a „szép szoborarc, mely nem 
tud ,masalyagni", tehát a boldogtalan +életnek az .akozój a. Mindenkép-
pen tény, hagy „az igézetet nem azolk +a m ők gyakorolják a férfiaikra, 
akiknek joguk van hozzá, hanem mindig másak". 

Filgyelmet érdeinvl ő  tehát a Jókai-x еgéinyeknelk az a „szitu,ációj a", 
am+elye гt ,a „násza term ~észetbem" helyz еtnеk nevezhetünk. Írónk ,regény-
világá+bon ugyanis +e kivételes helyzlet +álitalában a nászé, tehát +a. baldog-
ságé, mert ebben +ta+lálkozi;k itár+siadalimi kanvenciák nelkül +két ember 
a szerelem éksztázisát élni, a teljességet .valás ѓtani meg, ami kiveszni 
látszik +a világból. Teljessé vált emberek igaz szere!lméne+k .a p.ilil аnatáról 
van tehát +szó, kivételességét pedig az adja meg, hogy a látszat és a va-
lóság 'fggalma is fedi +egym г~ás't. Nem véletlent Jókiai „igaz", ászívéhez 
nő tt +hőseinak adja meg a tenm ~észetben való egyesülés boldogságát: 
Timár 1Vlihálynak tAz arany emberiben, Lándary.nak A lélekidomárban, 
Tannzssy Manónak A kiskirályokban, az Egy az Isten Mamrasséjának, 
Rákóczi Györgynek a Rákóczy fia című  хеgényében és az Enyim, tied, 
övé :Incejének. Némelyek ta г~tósalaban élhetnék benne, mások hamarabb 
fizetnek ki Édenűkből, a itelj+esség megélésének a lehet ősége azonban 
megadatott nekik. 

,A „+nász a természetben" szituációnak az ismérveit, minthogy több 
példája is van, neon neih+éz sz+ám ~ba vinni. Az első  s egyben a. legfo;n.to-
sabb a benne +adott sziget-Iké+pz+e't. S nemcsafk Az arany ember t5+eníki-
szi,gebe alapján, bá+r ;kétségtelenül ez a regény iaffinmálta +a le+geigyértel-
mű+b+ben +és a legszemléle ~teseabben a „szigetet" és is „szigetre kö+lt őzés" 
motívumait is. Megfogalmazza A lélekidomár Lándaryja is, amikor Go- 
digóval elbújük „sziggetén": „Mi itt a magunk urai vagyunk. Egyedül 
nvagunké! Kívül .a világom. Rabinso+n szigetéin. I,tt nem ,köt ki hajó 
soha..." De az is j ~eill+emzi, hogy nem +fö+ltétle+nül sziget a „sziget". Lán-
darynaк  például +a ikas іtélya kapja ezt a szerepet, Mana.sséma+k Tor+ockó 
jelenti a „szigete+t". Fleltébele azanlba+n, hogy a maga módján „ ,tündér-
völgy" is legyen, mit Jólkai boldags,ágglal megajánd+élkozo ~tt hősei szinte 
.egyérte'lműen Paradicsomnak neveznek. A Bálványosvárban definícióját 
is ,adja ,az író, mondván: „Ahol két szerelmes letelepszik, ott a ,pamadi-
csam van ..." Az igazi, az ősovi paradicsomi +állapot természetesem ember 
n І!küli, az, ahol csak +a „tennvészet" van, :mikénit Jókai Az arany ember 
bevezető  fejezetében megrajzolja („Emberl+aik nem látszik völgyben, kes-
keiny patak kanyarog tisztásán végig, abból gyanwtlan szarvasok isz-
naik; is paták aztán mint ieigy ezüst swgár omlik alá a szilklamartról ..."), 
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~kёvetkezésképpen annál iközelebb kerülnek ,a boldogság-szigeteik .lakói  
a paradicsomi állapotokhoz, aninél természetesebb módom élneek, meg-
valósitva az idillt. Ennek az idillikus, tehát „ ~teгmészetes" életnek is  
vanmlalk változatai Jókainál: ha Az arany ember szigete az egyik vég-
leate ennék a „szituá ~ciának", ajz a ikép, ;amelyet az Akik kétszer halnak  
meg című  regényében fest Jókai, a másik véglet вt iképvi.seli ,  amely nem  
egyéb, mint :a városi ember falura iköltözésén еk a vágyképe. Itt azután  
megjelenik a „hamis" idilli-Ikép és „sziget-vágy" is: „Megesik gaza gróf-
nékon, akik sejtik ,családajulk közeli romlását, hogy szentimentálisakká  

lesznrék, s olyankor aztán brándoznaik a csöndes zsindelyfedel ű  házról,  
aгnelybвn ,a háziasszony a cselédekkel i оnаt, s maga meg spékeli a nyu-
lat, amit aaz ura 'lőtt la miezőn, s reggвlenktént megöntözi a sárgaviolát 
meg is ,rozmaringát az ablakban; — hanem aztán iamint egyszer valami 
védetlen szerencse visszaadja az elvesztett glazdagságot, megint fedéb-
redneak la nemes szenvedélyek, s az лim+áról nem beszél többé senki ..." 
Ez is viséllkвdés a nép(iesség alapja, Jólkai iаzonban nem erre esküszik, 
hanem a primitívre, a természetina, s csupán ennek kontextusáblan a 
„népura". szerinte, miként Az arany emberben megmutatta, r z igazi 
boldogság term;észeites, ember nem zia гvarta, ikümyiеze ~tbem lelhető  csupán 
fel, vagyahol az emberi ekéz beavatkozasa egészen csekély: ályen kert, 
аrnely ren:dezettségébem is ősállapatdt, Édenfkertet idéz. Ezt ,találja meg 
Timár Mihhády:  

„Amit maga előtt Tátott, 'az is paradicsom vált. 
Egyrendezett kert, v,adiami öt-hat holdra terjed ő , nem sorba, de sza-

bályasan csoporttikba ültetett gyümölcsfákkal, amiknek ágait földrLg  
.húzza édes terhük. Arlanyló, pirosló gyümöиcesel rakva alma- és Кörte-
fг Ρák; a szilvafák minden faja, mintha ,rózsa- vagy liliomcso:kar volna 
a ragyogó gyј  nmöksгΡtől; a fűbem is dáab elő tt !teritve hever a lehullott 
fö јlбsleg föl,szвdetlem. Közben egész bozótát ,képez a málna, ribiszke és 
aköszrrnét, s a terebély fák (hézagait aranyszín ű  lecsüggő  gyümölсsá.gaival 
tölti be .a cidoni alma, a birs. 

Ösvény nincs a gyümölcsfa-labyrinbhban; fűvel van a fáik alja benőve 
egészen. 

Hanem iahol .a fák a közül kilátni, ott egy virágos kert hívogat a +köze-
lebb jövésre, ajz is csodállatos mezei virágtikból összegy űjtve, miket a 
szdkatt kentekben nem italálni, s sötétkék icsangety űcskék csoportjai, a 
selyemtermő  ,krepin fényeGs gubaatokja, pettyes turbánliliomoik; az al-
kermes vérhittei, a gyönyör ű  aphrisok pill}angátermő  virágaikkal, vala-
mi csudálatos úton a kerti virággá nemesítve, tanúskodnak emberi kény 
közellétérái. Elárulja ,e. Jt mlagla ,a laikihely, amelyb ől a füst Belőjön ..." 

A Rákóczy fia sziget-,képe mediterrán paradicsomot állít elérek: 
„Egy darab pariadicsom volt számulkra ékiemelve a föld közpéb ől, 

beleépítve ,a szikla ,kebdebe, beármyékozva halhatatlan fák 1ambjiaitól, 
beillatozva a rozmarinfák, narancsok, myrtusdk ,ánvbrájátál..." 

A kiskirályokban pedig egy tiszai sziget képét látjuk, Кedvteléэsel, 
résгl+etezőвn me,gfesltve, flárája ∎és 'faunáj,a iaprálélkos fieLsar оlásánral. Itt 
üli meg nászát Tanussy Mamó: 

„Az a nagy fwzfa ott •a nádas közepett vailami sziget ottlétét járulja el. 
Kiemelkedő  ,fö.ldhát van ott la vizek birod аilm aban  .. . 

Az ,az egykimagasló áriásfúz pedig wgy látszik, hogy a maga fajának  
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a fejedelmi... A +demekát alul nyotilc ember nem érné ,át ö11 ~e1. Repede-
zett +kérgét nemcsak arasznyi zöld moha fedi, de egy repedésén végig 
bóbiskolnak az +ott +élősiködő  kosborok virágfüzérei, legyeket, szúnyo-
gdkat mímel ő  ikelyheiakkel, s a vadkomló, meg a pénzlevel ű  folyondár 
úgyösszevissza sz őtték gaz ágait, s lógaitják alá ,a ,füzéreiketróla, mint-
ha ak volnán;ák ott az umak. 

Pedig imára belseje ,a vén fának сsak ,egy nagy odú, amiben egy em-
bercsalád ellfér .. . 

A ket gyermek egyedül aniaradt a kunyhób ал , iköriilöttük az önvvlá 
gító adú, élőttük a ,haцgaitó macsárviláag, fejük fölött az ég sasai, és szí-
vükben egy ismeretlen új világ előérzete ..." 

„Sziget" Torodkó is. Blanka, amikor egl+átj,a, így gandolkadik: „Ez 
volt egész életénlek ábrándja ,mindig. Ilyennek képzelte, álmodta, ilyen-
né ,szí;niezte i6 ki a paradicsomot. Elzárvia, +elrejtve ,a világtól; — baldag-
ság, mely nem beszélhet magáról ..." 

A ,sziget-helyzetnek" föltéteQe laz oda érkez őknek ,az aa vágya, amit 
Noémi anyja fogalmazott meg Az arany ember lapjain: „Élni, mint az 
ősember élt .a paradicsomban ...", aazaz +a „civilizáció viademrbereik,ént" 
létezni. Jókai szemlélete itt is konzekvens. Mert +amikor a г Ρtermésze+tbe 
küldi kedvelt hőseit, lhagy boldogok legyenek, tavább megy, s mintegy 
az adott társadalm. аЈt is megtagadtatja velük. „,Szigetük" határán „al-
szakadnak a társadalom tö уrиényeiniek, az egyház endszabálylaiin,ak a. 
fonailai" is — természeti emberekké ,lesznek a t еrmészatben. Ifi kell 
tehát vanniok magukat •a laénz uralma alól is, hagy „boQdag em(bierek, 
alkik ,az életnek irülnek" lehessenek. Jáklai igazi„bol;dogság szigetel” 
azok, ,ahol valóban nem isten is plénz, lakóiknlak „örömük telik az ős-
faglallkazásdkban, mun!•kában, vadászatban, halászattam, pásztarkodás-
ban", mert a „föld, a tenger, édesanyaként pazarolja rájuk álldáisait", 
„parladicsom veszi dket körül". Jellemz ő , hagy 'az Ahol a pénz nem isten  
című  regényében Jákai e paradicsom tízparancsolabá,t is ntiegszö+vegez-
teti hőseivel. Ebben a ;terimészcti ,paradicsami köxmyezetten a nászt ter-
mészeti vallás szerint ülilk meg, +ahogy Tiimár Miihály és Tanussy Manó 
is. ,Boldogságwkhoz nem kelleneik a társadalmi konvenciók, szerelmük 
köti alak össze éket. 

Jólka+i idill utáni Гvágyába+n, 'a ,természetes és természeti élet képeiben 
tehát jellegzetes, múlt század végi indudatak és eszmékadnak jelt ma-
gukról. A ,lehozni +a paradicsomot az égb ől" elv rlévén ugyfanis helyre 
véli +állítani a anegbomloitt, emberi teljessget, ,újmateremtem,i az ember 
+és bermlészet egységét, az emberi viiszanyok 'egységével, s az emberi 
)egyéniség identitásáa~lak a bizonyosságával egyetembeati, megszüntetni 
+azt a 'megosztattságo+t, amelyet a társad imi életben és iaz emberben 
felfedezett. 'S mert, ez a megosztottsága társadalmi életben j ~átszódatt 
le, 'kézenfeikv ő  volt számára, hogyha 'a „homo &odialis" ,helyett ,a „homo 
naturalis" veszi át megint az ur ►almаt, képes lesz a mtiegosztottságat fel-
száшalmi, s a boldogtalan emberiséigből boldog iemberiség váliik. ца1б-
j ~áaban +azonban kiválasztott h őseinek a szerelmi mámort adhatja csupán, 
úgy, ahogy Az arany emberben megrlajzolta: 

„,Körös-ekörül az ősparadiсsoim; gyüm ~ö'lcsterm ő  fáik, ,virágzó föld, sze-
líd állatok, körülzárva ;húllámke itéssel és 'abban — Ádám és Éva ..." 
S !konvenciók nélkül szeret, kend őzetlenül adja át magát ösztönei su- 
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gа]latainak. A nő  c~aik ekkor feleség s szeret ő  is egyszerre — Jákai  
szerél ~emfeilfagása ikritériunvad zerint. „S.ziget=szituác'iója" azom ьan hor-
dozza +egész vi,lág ~képénоk а  fő  jellemz+ő 'vt is. Szem і1életének egyiik kul-  

~csát ebben kell keresnünk: po йgári еszmiélate mutatja magát b аnatie  
Esžményi ,,,tőkései" шв  sziget-életet Felnek, а  Jókai-regények logikája 
~szelleтnében.  

(Folytatjuk) 
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a drarrtaturgia tanúságtétele  
a jugoszláviai maggar nemzetiség  
filmművészetének útjáról és  
a vajdasági közösség vonzási körérő l  

HERZUM PÉTER  

DOKUMENTARIZMUS ÉS DRAMATURGIA  

Most, hogy a Híd, lapjain másodszar foglalkozhatok a jugoszláviai 
magyar nemzetiség filmm űvészetévelt és e témát a dokumentarizmus, il-
letve a dramaturgja kérdésein keresztül tárgyalhatom, ezen írásomat egy 
olyan félreértés eloszlatásával kell kezdenem, miszerint: dramaturgiája 
csóka játékfilmeknek lenne, míg a dokumentumfilmeknek nincs. A fél-
reértés egyik oka a „játékfilm" („igrani film") nemzetközileg elterjedt 
megjelölésének zavaró fogalmazása, mert azt a látszatot kelti (sokszor 
meg filmalkotókban is), hogy csak a játékfilmben van jelen a jaték m ű-
vészete, holott játékm űvészet minden képsorszerkesztés a f filmm űvé-
szetben, függetlenül attól, hogy színészekkel játszatott jelenetr ől készült  
az egyes képfelvétel vagy a valóságos környezet egy részletér ő l doku-
mentarista igényű  választással. A játékművészeti tényez ők játékon belüli 
szerepének elemzése a dram аturgia. Ideális esetben a filmalkotás mon 
danivalója kizárólag a játszó elemek ellentmondásának összetev ője által 
a nézőből kiváltott benyomásban jelenik meg — tehát a dramaturgja 
törvényeinek eredményeként —, és nem egyik vagy másik szerepl ő  vagy 
riportalanyaltal megfogalmazva. A filmdramaturgia olyan fogalmazás  
művészete, illetve tudománya. (utóbbi a filmzsurnalisztika, filmi ismeret-
terjesztés, tudományos kutatófilm stb.), amely a világon minden létező  
szerepeltetésével fogalmaz, csak szavakkal nem; bár a minden létez ő  
között a szavak is szerepet kaphatnak, de ilyenkor is csupán szerepük-
kel és nem jelentésükkel fogalmaznak.=  

Az elmondottaik után hadd idézzem az olvasó emlékezetébe az általam 
már ismertetett „Magyarok Jugoszláviában" („Ma đari u Jugoslaviji") cí-
mű  filmi tartalmi kivonatát, mely így szól: 

„Az egyenrangúvá lett magyar nemzetiség élete Jugoszláviában." 
Ezen egyetlen mondatos ismertetés után még a film dátumát mellé- 

kelem, mely (bemutató napja) 1949. január 3. Hadd idézzek tovább még 
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két olyan filmográfiai ismertetést, melyekben szintén a magyarság té-
májával foglatlkozó alkotásokról van szó: 

„Magyar fesztivál" („Macarski festival") Dokumentum-riport 
film, Gyártó: Centrolni studio filmskih novosti; 35 mm-es; hosszú-
ság: 372 m; fekete-fehér. Író: Majtényi Mihály; rendez ő : Živan 
(Žika) Čukulić ; operatőr: Šimon Racković. Bemutató: 1952. szep-
tember 16. 4  Tartalom: „A vajdasági magyarság nemzeti, kulturális 
és művészeti megnyilatkozásaként, a szabadkai fesztivál részleteir ől 
készült felvételeken népművészetről, költészetr ől, magyar nyelvű  
könyvkiadásról és színielőadásról láthatunk bemutatót." 

„Fejes Imre” („Emerik Feješ") Dokumentumfilm. Gyártó: Neo-
planta film; 35 mm-es; hosszúság: 290 m; színes. Forgatókönyv: 
Stevan Stanić ; rendező : Branislav Obradovi ć ; operatőr: Nikola 
Majdek. Készítési dátum: 1966. 5  Tartalom: „Fejes Imre fest őmű-
vész, aki a naivakhoz, ehhez a mai jugaszláv іai művészeti csoporto-
suláshoz tartozik, művészi céljának megfelelően azon fáradozik, 
hogy ismét visszaálljon az elveszett összhang az emberek és a vá-
rosi élet tárgyai között." 

Bármily rövidek is ezek a filmográfiai ismertetések, arra megfelel őek, 
hogy e művek dramaturgiai alapállására (alapvet ő  dramaturgiai mon-
danivalójára) következtetni lehessen. 

Az első  film (melynek csak tartalmi kivonatát idéztem) a felszabadult 
jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek eszmélésének idejével avval, hogy 
a magyarokról — akár csak életkép szint ű  — képsort szerepeltetett e 
szerepeltetéssel emlékeztetett mindenkit arra a tényre, hogy e nemzetek 
és nemzetiségek soraiban ott vannak a magyarak is. (Függetlenül attól, 
hogy közben jó szöveget mondott-e a bemondó, szépet-e avagy bombasz-
tikusat.) 

A második film ama bizonyos „ostromlott er őd” éveiben készült, ami-
kor a magyar nemzetiség az ostromlott határ túloldalárul semmi jót, f ő-
leg kulturális impulzust nem kapott, így avval, hogy — Majtényi Mihály 
egyetlen forgatókönyve alapján készült — film a magyar nemzetiségi 
alkotásokról és azok közönségsikereir ől akár csak kivonatoló képsort is 
szerepeltetett, e szerepeltetéssel rácáfolta kulturális magára maradott-
ság kétségeire. 

A harmadik filmben mára technikai fejl ődés korának Vajdasága és 
Fejes képein látható naiv világ együtt szerepel, de az alkotó szándék 
szerinti oly egybevetésben, hogy e szerepeltetéssel arányokat kereső  kö-
zös vélemény kialakítására késztesse a néző t. 

Figyeljük meg, minden esetben kiemelhettem, hogy az alkotók a film 
képanyagának szerepeltetésével juttatták el mondanivalójukat a néz ő-
höz (hol „emlékeztették", hol „rácáfoltatták" valamire, hol két dolog 
arányos „egybevetésére" késztették), és így bemutathattam, hogy a fil-
mek mondanivalóit milyen dramaturgiai eszközökkel fejezik ki. Drama-
turgiáról beszélhettem tehát itt is, holott a példaként idézett filmalkotá-
sok egytől egyig dokumentumfilmek voltak! Nagyon érdekes eredményre 
vezet, ha ezeknek a magyar témájú filmeknek dramaturgiai elemzését 
egybevetjük a többi vajdasági filmekével és az így kapott filmm űvészeti 
Vajdaság-képben, ugyancsak a dramaturgiai elemzés módszerével, meg-
keressük — mert megkereshetjük — a magyar, délszláv, román, ruszin, 
szlovák filmművészet további közös lehet őségeit. 
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VAJDASÁG-KÉP A VAJDASÁGI FILMEKBEN  

1973-ban, Belgrádban megrendezték a Vajdasági Kultúrák Napjai címet  
viselő  szemlét, melynek keretében vajdasági filmestre is sor került.  A 
Magyar Szó akkori tudósítása б  így adott hírt az együtt szerepl ő  magyar  
és nem magyar témájú filmek vetítésér ől:  

„ ... a nyolc-tíz év távlatából el őszedett »tegnap filmjei« egyre  
inkább »a ma dokumentumaivá« válnak. Mint ahogy ezt, a többi  
közt, az Emerik Feješről7  és a románoknál szokásos korai házasság- 

ról szóló dokumentumfilm (A hintán) 8  is bizonyította. Ez a két film  
és a Bocsánat, nászasszony9  valamint az újabb keletű  Pannón he-
gyilakók, 10  A világ első  naiv falujall és a Kubikosok 12  című  alko-
tás valóban rólunk szól, hozzánk szól. Mindenekel őtt pedig az élet-
örömöt, az értelmes 'eletet, a testvériséget és a munkát emeli pie-
desztálra. (...) Mindent egybevetve: a Vajdasagot bemutató belg-
rádi filmest tartalmi és élményrétegei szerint is több volt egyszer ű  
»mozis« szórakozásnal. Hogy pontosan mi volt? Alkotói felzárkó-
zás a filmgyártás területén is."  

Első  olvasásra Fis igencsak szembeszök ő , hagy e cikk íráj át a bemu-
tatott filmek azonos Vajdaság-képe fogta meg (és az, hogy e filmek egy-
séges Vajdaság-képet állították össze az egymás utáni vetítés alatt),  
olyannyira, ehogy a jugoszláv filmgyártás eg уiik gyöikerét képez ő  vaj-
dasági filmgyártást újdonságnak éreDte, 1S 'és ,jófarmán alig részletezte,  
hagy melyik film amelyik nemzeti vagy nemzetiségi tkult "urából merített,  
ami — mint látni fogjuk — hiába volta Fejes Im,réról +készült film ese-
tében, de általaban helyénvaló a tö 'bieké.nél. Ellen őrizzük tehát az el-
mondottakat a cikkben említett további ekét alkotás filmográfiai le-
iráэával :  

„Panonski gorštaci („Pannón hegyilakók") Dokumentumгцfülm.  
Gyártó: Neoplanta film; 35 nm-aes; .hosszúság: 400 m; fekete-fehér.  
Forgatókönyvíró és rendez ő : Radomir Suboti ć ; operatőr: Pétar La-
tinović . Készítési dátum: 1967. 14  Tartalom: „Ez a film azokról a te-
ilepesekről szól, alkik Jugoszlávia e határvidékén, Vajdaságban te-
lepedtek le az els ő , illetve a дΡnásodtk világháború után."  

„Rumunska svadba” („Román menyegz ő") Címváltozat (csak ma-
gyar nyelven): „A hintán". Dokumentumfilm. Gyártó: Pan film; 16  
mm-es; hosszúság: 130 m; színes. Író és rendez ő : Miloš Nikolić ;  
operatőr: Dragon Man č ić . Készítési dátum: 1971. 15  Tartalom: „A  
film feldolgozza és bemutatja a Bánátban él ő  román menyegző i  
szokásokat."  

Újra az Iménti módszerrel elemezve e filmeket, az els őről azt látjuk,  
hogy a pannón síkságon is otthonosan él ő , egykori hegyalakokról készült  
— szinte csak élebkép színvonalú — képsor szerepeltetésével kiváltják  a 
nézőben azt a hatást, hogy a bemutatottak is százszázalékos vajdaságiak  
lettek. Néha (sajnos csak néha, és nem mindig) a filmalkotó egyéniségé-
nek sajátos nyomai is külön dramaturgiai tényez őt képezhetnek. Itt pél-
dául, e megtelepedett hegyilakókat ugyanaz a Petar La'tinovi ć  fényké-
pezte a vajdasági tájba, aki Vuk Babi ć  „Teher" című  játékfilmjében a  
magyar falu szerepl őivel tette ugyanezt. A „Teher” kritikáinak néme- 
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lyike joggal vette észre, hogy Latinovié kiváló érzékkel fényképezi e 
sík táját, 18  képeinek vajdasági íze tehát hangsúlyozottabb dramaturgiai 
tényezővé válik, hiszen szinte figyelmeztetnek, hogy ezek és ezek az em-
berek. itt, ebben a tájban élnek. 

A második film (a filmográfiák szerint: els ő  olyan, amelyik a jugoszlá-
viai román nemzetiséget abrázolja) avval, hogy a soknemzetiség ű  Bá-
nátból egy román esküvő  zavartalanságát, s őt, még az olyan túlhaladott 
szokásoknak is, mint a korai házasság, zavartalan tovabbélését szerepel-
teti, kiváltja a nézőben a román nemzetiség háborítatlan életének véle-
mény-érzését. 

Ha a most bemutatott filmek elemzését összegezzük, és az összegezést 
egybevetjük az elóbb elemzett, magyar témájú filmek összegezésével 
(emlékezzünk, a magyar témáknál kiemeltük: „6k is ott vannak a vaj-
dasági népek sorában", hogy az „ ő  kultúrájuk is képes fenntartani ma-
gát" stb; itt kiemeltük: „ ők is vajdaságiak lettek", hogy az „ ő  kultúrájuk 
is fennmarad"), akkor mindenekel őtt félelmes azonosságban vagy talán 
már a dramaturgiai motívumok ismétlésével látjuk a vajdasági filmeket, 
hogy a különböz ő  vajdasági nemzeti és nemzetiségi kultúrák létezésér ől 
alapfokon tudósítják a néz őket! Pontosabban: a soknemzetiség ű  Vajdaság 
filmm űvészete a vajdasági önismeret alapfogalmainak ábrázolásánál tart, 
bár sok jel mutat arra, hogy a filmalkotóknak sokkal tágabb, színesebb 
a Vajdaság-képe, vajdasági önismerete az itt látottnál, de mert a közön-
ség Vajdaság-képe valóban az alapfogalmaknál tart, a filmalkotók — 
ha nem akarják, hogy közönségük ne értse őket — az alapfogalmak filmi 
ismeretterjesztését kénytelenek m űvelni. 

Nem akarok messzemen ő  következtetéseket levonni abból, hogy az 
alapfogalmakat túllép ő , Fejes Imre-portréfilm esetében találkozhattunk 
egy olyan filmkritikusi tévedéssel, mely nem ismerte fel a film egyik 
dramaturgiai tényez őjét, holott ez a fel nem ismerés is a Vajdaság-kép 
bizonytalansága felé mutat. Így tehát nem az idézett újságcikk szövegét 
feszegesem tovább, amiért nem tüntették fel Fejes magyar nemzetiségét, 
hanem a vajdasági köztudatot, melybe csupán a híres, belgrádi m űtörté-
nész, Oto Bihalji-Merin írásai vitték bele, hogy élt egy tehetséges és ha-
lála után hírnevet szerz ő  naiv fest ő  Újvidéken, a magyar Fejes Imre. 17  

Sajnos, a Magyar Szó cikkében említett A világ els ő  naiv faluja című  
film adatai nem állanak rendelkezésemre (err ől vö.: 11. sz. jegyzet ma-
gyarázatát), így pótolására Oto és Lise Bihalji-Merin „Jugoszlávia" cí-
mű  könyvéhez 18  fordulok (itt szándékosan nem írtam, hogy „kénytelen 
voltam fordulni"!), melyb ől jó képet kapunk Fejesr ől, az újvidéki gomb-
kötőről és naiv festőről. Megtudjuk, hogy a házából soha ki nem moz-
duló, a magyar mez ővárosok kisembereire jellemz ő  életet élő  ember volt, 
aki — e mez ővárosokban oly becsben tartott színezett levelez őlapok és 
képes újságok alapján — festékbe mártott gyufaszállakkal alkotta képeit. 
(Azt is Bihalji-Merin fedezi fel, hogy Újvidék mennyire sokarcú város. 
A Telepet egy magyar mez ővárosi település-szigethez hasonlítja.) Az a 
bizonyos „naiv falu" már azután alakult, hogy Fejes meghalt, és a m ű-
történész házaspár leír egy találkozást ebben a faluban, találkozást egy 
jámbor szerb munkással és ugyancsak naiv fest ővel, akinek festészete 
szintén saját világában, nevezetesen gyermekkori hittanóráinak ikonjai-
ban gyökerezik, és aki Fejes Imrére emlékezik :

1 s 
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„A vajdasági síkságon, Törökbecsén (Novi Be čej) Selo (falu) né-
ven létrejött egy parasztokból és iparosakból álló laikus csoport. 
Dragiša Dunjovački, az emberszerető  munkás, mázoló és filozófus 
gyűjtötte egybe őket. Gyermeki mosollyal hozza legújabb képeit, 
amelyeken Fejes Imrét és Henri Rousseau-t, 20  a vámost ábrázolja 
agyalszegű  glóriával ékesítve, b űnös földünk fölött lebegve. . 

Ebben a különös, naiv ikonban ott van Vajdaság csodája, pontosabban 
a vajdasági kisemberek varázsa. A naivak faluját bemutató film ismer-
tetésének hiányában nem tudom, hogy ez a kép szerepelt-e abban, de ha 
igen, akkor félő, hogy .a vajdasági közönség sem értékelhette a vajda-
sági csoda eme szenbképét. Hiszen ha nem tudják, ki volt Fejes, akkor 
nem is értékelhették, hogy az egyszer ű  emberek egymástól különböz ő  
világokból induló alkotó tevékenységei miként talaltak egymásra. Minél 
felmérhet őbbek egy ilyen filmben a kisemberek zárt világainak külön-
böz őšégei, annál nagyobb dramaturgiai hatást ér el e különbséget legyőz ő  
egymásra találás ábrázolása. Vajdaság soknemzetiségű  vidék, a vajdasági 
filmművészetet tehát állandóan kell, hogy kísértse a kultúrák egymásra 
találásának, szintéziskeresésének ábrázolási kényszere, de — mint azt a 
Bunjovaёki festette Fejes-ikon példázza és az idézett filmográfiai rész-
letek bizonyítják — ennek mindaddig nem tud dramaturgiailag eleget 
tenni, amíg a szintézis dramaturgiai tényez őit, azaz: az egyes nemzeti és 
nemzetiségi kultúrákat csak alapfokon tudja ábrázolni. 

Ez a körülmény magyarázni látszik, hogy Vicsek Károly „Parlag” cím ű  
játékfilmjének Vajdasag-képét se a vajdasági közönség, de a kritika sem 
tudta kellőképpen értékelni, hiszen Vicsek e kép megrajzolásában konk-
rét filmművészerti utalásokat tett a vajdasági dokumentumfilmek olyan 
témáira, minta Fejes-portréfilm és a naivakról szóló film. A film for-
gatása alatt még sajtótudósítás is megjelent arról, hogy a film egyes je-
leneteit Florica Puia román gazdasszony és naiv fest ő  házában veszik 
fel, akit pedig a Bihalji-Merin házaspár könyve is megemlít, Fejessel és 
Bunjovačkival egyetemben. E tudósítás írója, a belgrádi Nevenka Opa č ić  
interjút is készített Florica Puiáva1, 21  melyben az el őbbi Fejes-ikon vi-
lágá'hoz illő  szép fogalmazással mondotta el, hogy mennyire megérti azt, 
amikor a filmesek a naiv festményeket szül ő  parasztház világában akar-
ják ábrázolni az ő  világukat. Túl a filmművészeti utalósakon, Vicsek a 
„Parlag" erős dokumentarista jellegével is folytatta a vajdasági doku-
mentumfilmek hagyományait, bár ezt a törekvését — mint azt Mindrag 
Kujundžićnak az újvidéki Dnevnikben megjelent kritikája tanúsítja —
a vajdasági finnkritika észrevette, s őt a „Kubikosok"-kal megkezdett tö-
rekvés folytatását is értékelte. 22  Az összefüggések elemzésében Kujundži ć  
menta legmesszebb, de odáig ő  sem jutott el, mint Csuka Zoltán, akinek 
írása23  szűcs Imre idézett cikkéb ől az elfogadható hangvétellel vethet ő  
egybe, nevezetesen, hagy Vicsek filmjében ugyanúgy megjelennek a vaj-
dasági kultúrák, mint a dokumentumfilmek összességében: 

„Nos, ez a film mosta filmművészet terén teszi ezt az elvet (azaz 
a lenini elvet) gyakorlabtá, mert a film nemcsak egynyelv ű , hanem 
több, és a magyar szó éppen úgy érvényesül benne, mint akár a 
szerb, avagy id őnként a szlovák, vagy román is. Vicsek éles szem-
mel tudja kiemelni a bánáti táj olykor megdöbbent ő  szépségeit és 
a bánáti magyar község református világából a „Perelj, Uram, per-
lőimmel" kezdetű  zsoltár éppúgy megszálal benne, minta kis fa- 
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lusi temetőben a román siratóének, vagy szerb népdal. Vajdasági 
film ez a mű , de ennél sokkal több: nemzetközi ..." 

Nem akarom bántania „Parlag"-ot, amikor azt mondom: Csuka Zol-
tánnak igaza van, ebben a filmben a vajdasagi kultúrák „érvényesül"-
nek, de ez a fogalmazás az el őb-bi filmográfiai idézetek után újra eszünk-
be juttatja, hogy ebben a filmben is „jelen vannak" a nemzetiségi kultú-
rák, de megmarad a kérdés: dramaturgiailag mi történik e jelenléttel? 
A történésbeli szerep nelkül a filmművészet Vaj dаѕ g-Јkёре  csonka! 

A VAJDASÁG-KÉP ELS Ő  NYOMAI A TÖRTÉNÉSÁBRÁZOLÁSBAN 

Deák Ferenc irodalmi forgatókönyvében találtam egy rövidke részle-
tet, melyben játszik a soknyelv űséggel:24  

29. Jelenet. Olinka konyhájában. (Hol szerbű i, hol szlovákul, hol 
rnagyarul25  beszélgetnek.) 

MÁTÉ: Maga micsoda? 
OLINKA: Pszichológus. Ipari pszichológiát végeztem Prágában, 
két évig dolgoztam Mlade Boleslavban ... hazajöbtem, itthon 
meg nincs helyem .. . 

MÁTÉ: Majd ha ém befejezem a munkámat, akkor magán a sor? 
OLINKA: Mit mond? 
LACI: Nagy ember az öcsém. Szaktekintély a rosszul m űködő  
üzemek felszámolásában. Politikailag és közgazzdasági'lag híres-
ség!  

MÁTÉ: Azt is mondd meg neki, hagy géniusz vagyok! Ja sam 
genije! 

Ez a jelenet azért vált el a forgatókönyv többi részét ől, mert ebben a 
soknyelvűség játékbeli funkciót kap, és rendez őjének tisztáznia kell, hogy 
melyik szereplő  milyen nyelven ért és milyenen nem, mert nemcsak do-
kumentarista igény miatt beszélnek több vajdasági nyelven, hanem evvel 
emberábrázolás történik. Szerbhorvátul mindenki tud, Máté és Laci ma-
gyarul is, de Lacinak szlovákul is tudnia kell, mert így izgalmasabb lesz 
a játék. Olinka szlovákul tud, magyarul nem. 

Az 1. és 2. számú dialógusváltás szerbhorvátul történik, ezt ugyanis 
minden szerepl őnek értenie kell. 

A 3. számú szövegrészlet már nem ilyen egyértelm ű . Ha ezt a kérdést 
Máté szintén szerbhorvátul teszi fel, hogy Olinka is értse, akkor nyíl-
tan gúnyolódik, sőt, szemtelenkedik. Olinka arcába mondja, hogy talán 
még az ő  munkáját is folytatná, melyet pedig igencsak átkoznak a kör-
nyéken, de szemt ől szembe vágott mondatának olyan mellékcsengése is 
van, hogy feltételezi Olinkáról: alig várja, hogy bármily mocskos állás 
megürüljön, hiszen lám, még Mátééra is sóvárog. Ha tehát a 3. számú 
kérdés szerbhorvátul hangzott, akkor Olinka (4. számú) visszakérdezése, 
Máté váratlan és leplezetlen szemtelensége által kiváltott reakció. 

Ha viszont a 3. számú szövegrészlet magyarul szál, amit Olinka nem 
ért, akkor megváltozik a játék. Ebben az esetben Máté hiába fogalmaz 
úgy, mintha Olinkanak mondaná változatlanul gúnyos értelm ű  kérdését, 
hiszen ő  is tudja, hogy Olinka egy szót sem ért bel őle. Ebben az esetben 
nincs másról szó, mint arról, hogy Máté Laci el őbt kicsúfolja Olinkát. 
(Laci az egyetlen, aki itt, Mátén kívül magyarul ért.) Ez a csúfolódás — 
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az el "óbbi nyílt szemtelenséggel szemben — itt gyáva színezetet kap, hi-
szen Máté nem meri úgy mondani, hogy Olinka is értse, és Olinka nyely-
tudásbeli hiányát használja ki. Ebben az esetben Olinka kérdése (a 4. 
számú szövegrészlet) gyanakvásának ad hangot. 

Igen ám, de az sem mindegy, hogy Olinka milyen nyelven teszi fel ezt 
a 4. számú kérdést. Ha szerbhorvátul kérdez, hogy Máté is értse, akkor 
felcsattan, amiért Maté egyszerre magyar nyelven szólalt meg, melyet 
ő  nem ért, és valójában számon kéri ezt a nyelv-változást. Ha viszont 
szlovákul kérdez, amit rajta kívül csak Laci ért, akkora csak két eanber 
által beszélt nyelv intimitását akarja megteremteni önmaga és Laci kö-
zött, ellensúlyozva a Máté és Laci között a csak kettejük által beszélt 
magyar nyelv intimitását, mert Olinka érzi Máté gúnyolódását (ezt hang-
súlyból is érezheti), és evvel Laci v'édélmét keresi. 

Az 5. számú dialógrészlet is igen érdekes variációs lehet őségeket nyújt. 
Ha ezt Laci magyarul mondja, akkor Olinka nem érti, így „hangos gon-
dolkodásként" lehet játszani, melyben azonban Laci igenis számol avval, 
hogy Máté is meghallja. Ez a „hangos gondolkodás" válasz Máté el őző  
szemtelenkedésére (3. számú dialógrészlet), és maliciózus hangon arra 
céloz, hogy „szörnyű , :mivé lett az öcsém". 

Szinte homlokegyenesen más lesz Laci játékbeli jelleme, ha ezt az 5. 
számú diálógrészletet szerbhorvátul mondja ;  tehát úgy, hagy ММáté is 
és Olinka is értse. Ebben az esetben Laci jelleme valamerre polarizá-
lódik — legalább kétféle játéklehet őség van de mindkett ő  szélső-
séges játék-reakció! Laci vagy szembefordul Mátéval, (ugyanúgy, mint 
az előző  variációban, amikor magyar nyelv ű  „hangos gondolkodást" kép-
zeltünk el), de mert szembefordulásit Olinka is érti, a szembefordulás 
nyílt megszégyenítés is egyben; vagy gyáván meghunyászkodik Máté 
előtt, de olyan széls őségesen, hogy Olinka előtt szemt ől szembe dicséri 
öccsét.  

Az 5. számú dialógrészletnél olyan lehetőség is van, hogy Laci ezt 
szlovákul mondja, mert ebben az esetben Laci és Olinka felé a csak ket-
tejük által beszélt nyelv intimitási lehet őségével, és jóindulatúan fi-
gyelmezteti Olinkát Máté veszedelmes hatalmára. 

A 6. számú dialógrészlet nem sok variációs lehet őséget nyújt. Ké-
zenfekvő , hogy a mondat magyarul hangzik el, csupán a vége szerbhor-
vátul, mert Máté gyáva, és nem meri magát dicsérni Olinka el őtt, de 
hiúsága készteti, hogy Lacit provokálja, dicsérje ő  Olinka előtt. Bátorsá-
gából csak a tréfa mezébe bújtatott, valójában nagyon komolyan gon-
dolt néhány szerb szóra futja. 

Ennyi szövegelemzés is elég ahhoz, hagy észrevegyük, Deák ebben a 
rövid jelenetben eltér a „Teher" és a „Parlag" többi részének azon mód-
szerét ő l, hogy a vajdasági nyelvek jelenlétét dokumentaristán megjele-
nítse, azaz attól, hogy a vajdasági soknyelv űséget csupán témaként  
(a dokumentálás témájaként) kezelje, mert ebben a jelenetben a sok-
nyelv űség a játék szituációjának alapját képezi. Erre az alapra pedig a  

szerepl ők azonos nyelvű  szavai megértésének kapcsolatával, illetve az  
azonos nyelv üres frázisai nyomán támadó taszítás szembenállásával vagy  
éppen. a közös nyelv hiányán is átüt ő  érzelmi kapcsolattal épül fel a já-
ték dramaturgiai rendszere. Visszaidézve a Bunjovaéki festette Fejes-
ikanról elmondottakat, azt kell látnunk, hogy a soknyelv űség fent ismer-
tetett dramaturgiai játéka nem okvetlenül csak a nyelvtani értelemben 
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vett nyelvekkel lehetséges, hanem a nemzeti-népi festészetek „nyelvei"-
vel is, de elképzelhetünk olyan filmalkotást is, melyben a népi táncok, 
„nyelvei" vagy éppen a népzenék „nyelvei" szerepelnek, azaz mindazon 
kifejezess módok, melyeknek nemzeti vagy nemzetiségi variációi létez-
hetnek. 

Vajdaság — mint azt Vuk Babi ć  .,Teher", illetve Vicsek Károly „Par-
lag" című  jatékfilmjei bizonyítják — az ilyen típusú dramaturgiai szer-
kezetre épül ő  játékfilmek alkotása felé halad, melynek els ő  konkrét je-
lentkezését a forgatókönyv egészét ől elütő , különös természetrajzú je-
lenetben már láthattuk is Deák Ferenc írásában. Az ilyen típusú drama-
turgiai szerkezetre épül ő  játékfilmeknél felmerül azonban egy olyan — 
és csak látszólag kultúrföidrajzi, valójában dramaturgiai — következ-
mény, hogy nem lévén olyan vajdasági nyelv, melyet csak itt használ-
nak (értsük akár konkrét nyelvtani értelemben vagy az el őzőek áttéte-
lezésében), a vajdasági nyelvek egyikével azonos nyelven beszélnek —
természetesen Jugoszlávia egészén kívül —Csehszlovákiában, Magyar-
országon, Romániában és a Szovjetunió két köztársaságában: Ukrajná-
ban és Moldvában (utóbbiban a moldován—román nyelv és kultúra ré-
vén). Ha azonban úgy nézzük a vajdasági nyelveket, hogy egy-egy vaj-
dasági témában melyik ábrázolható helyi hitelességgel, akkor nem te-
kinthető  teljesnek az eddigi felsorolás, mert, például, a vajdasági bolgár 
földművesek vagy az ide költözött albán, netán török dolgozók nyelve 
és kultúrája révén Bulgáriát, Törökországot és Albániát is e sorhoz il-
leszthetjük. A pozsonyi vagy akár a prágai mozinéz ő  számára nem kell 
tolmácsfelirata vetít ővászon aljára arra az id őre, míg egy „Olinka" je-
lenete következik, hiszen jelenetével az a nyelv szól a vászonról, melyet 
ott a jegyszed őtől a nézőtéri perecesig mindenki használ. Budapesten má-
sik jelenetben, „Máté" vagy „Laci" jelenetében válik feleslegessé a fel-
irat, mert az ilyen „mátek" vagy „lacik" jelenetében szerepl ő  nyelv azo-
nos a magyar filmek nyelvével. A bukaresti néz ő tereken, akár Kisinyov 
moldován—román nemzetiségi mozijaiban, a vajdasági román siratóének, 
vagy Florica Puia házának román népm űvészeti miliője feledteti a film 
külföldiségét. Ha viszont ruszin szerepl ő  következik, vagy — riportfilm 
esetében — ruszin riportalany nyilatkozik, újabb száz és száz kilométer-
rel távolabb, Kijev mozijaiban hagyja abba a néz ő  a felirat olvasását. 
Újabb száz és száz kilométerrel távolabb meg a szófiai néz ő  érti az ott-
honival azonos nyelvet, ha vajdasági bolgár jelenik meg a filmen, akár-
csak tiranai nézőtársa, ha egy jelenetben éppen újvidéki albán mester 
sütödéjében folytatódik a történés, de miért ne tenne ugyanígy az anka-
rai mozinéző  is, ha éppen Prištinából Vajdaságba települt török cukrász 
szerepel az újvidéki vagy pancsovii filmstúdiókban készült alkotásokon. 
(Nem véletlenül beszéltem mindvégig a feliratozás lehet ősegéről, hiszen 
— véleményem szerint —, az eredetileg soknyelv ű  játéknak egyetlen 
nyelvre történ ő  szinkronizálása egyenesen érthet őségi zavarokat is okozna, 
valamint megfosztaná a néz ő t a soknyelvűség hangeffektusától. 2s 

E dramaturgiai tényez őként kezelt kultúrföldrajzi összefüggés ismere-
tében vizsgálva a vajdasági film perspektíváit, mintha határait látnánk 
a játékfilmi dokumentarizmusnak, hiszen ha a soknyelv űség, pontosab-
ban: a sokkultúrájúság csupán téma a filmben, akkor minden — az el őbb 
felsoroltak közé tartozó —ország néz ője, már csak érthet őségi okokból 
is a vele azonos kultúra filmbeli megnyilvánulását (tehát: azonos nem- 
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zetiségű  szereplőt, azonos nemzetiségi alkotású m űtárgyat, zenei motívu-
mot stb.) tekinti közelállónak, a többi tényez őt meg csak tudomásul veszi, 
ugyanavval a dokumentaristán szenvtelen korrektséggel, ahogy azt a 
dakumentarizmusabrázolta. Magyarán: a soknemzetiség ű  filmalkotás 
szétesik a szemében egy darab sajáttá és sok közömbösen idegenné! Így 
hovatovább funkcióját vesztené a soknemzetiség ű, azaz sokkultúrájú 
filmgyártás vajdasági törekvése. Mer őben más perspektíva látszik arra 
az esetre, ha magát a sakkultúrájúságo.t játékteremtés alapjává teszik, 
hiszen a jól teremtett játék rendszere szétbonthatatlan, azaz: saját vilá-
got teremt magának; így az el őbb felsorolt országok bármelyikének mo-
zinéz ője hiába törekszik arra, hogy csak a vele azonos nemzeti kultúra 
filmbeli megnyilvánulásával lép érzelmi kontaktusba, de mert ez a meg-
nyilvánulás egy megbonthatatlan játékrendszer szereplője, rajta keresz-
tül a néző  az egész filmalkotás sokkultúrájúan megbonthatatlan rendsze-
rébe jut be! Nemcsak az történik, hogy a budapesti néz ő  ugyanazon film 
egy bizonyos jelenetét érzi hazainak, mint amely filmben egy másik je-
lenetet a kijevi néz ő ; hanem a játék egyik tényez őjén keresztül a buda-
pesti néző  részese lesz ugyanannak a játéknak, melynek — más-más té-
nyezőkön keresztül — ugyanilyen részese lett a t őle sok-sok kilométerre 
levő  kijevi, belgrádi vagy akár ankarai néz őtársa is. 27  

Vajdaság túl sok nyelvet kapott ahhoz, hogy filmművészete egy-egy 
nyelv verbalitására sikerrel támaszkodhasson, de ahhoz eleget, hogy 
nyelvei és kultúrái szerepeltetésével egy ćriási dél-, közép- és kelet-euró-
pai térségnyi néz őtérnek a közös játék megtisztító érzését: a szavakban 
sokszor csak sután megfogalmazható katarzisát nyújtsa. 

Egy forgatókönyvi részlet még nem kész alkotás, és ha jól emlékszem 
az áttanulmányozott vajdasági szövegkönyvekre, a nemzeti kultúrák 
hasonló játékával még nem találkoztam. Várat még magára mindaz, 
amit az ilyen játék következményeként felvázoltam, de — logikusan vá-
rat magára! Mihelyt a történésábrázolásban is megjelenik a sakkultúrá-
júság, mihelyt a filmművészeti játékban szerepelnek (és nemcsak „jelen 
vannak"!) a vajdasági kultúrák, és a jugoszláv filmdokumentarizmus ha-
gyományaiból merítve igaz játékot teremtenek e kultúrákkal, a vajda-
sági filmművészet a játékművészet dramaturgiai logikája által megsza-
bott utat fogja járni. 

Amit leírtam, az nem filmtörténeti jóslás és nem filmtudományi fan-
tazmagória! Nem is akarom elhinni, hogy Vajdaság filmstúdióiban nem 
akadt alkotó, aki nem játszadozott volna az egymás mellé rakott térké-
pekkel: egy vajdasági néprajzi térképpel és egy Európa-térképpel, és ezen 
utóbbin nem karikázta volna be a vajdasági néprajzi térképpel azonos 
színfoltaktit. Nem hiszem, mert egyszer ű  játek ez! Igaz persze az is, hogy 
kegyetlenül felel ősségteljes játék, mert ahány karika a térképen, annyi 
ország közönségének kell felelni attól a pillanattól kezdve, hogy a néz ő-
tereken kialtatták a lámpákat .. . 

DRAMATURGIA, KULTÚRTÖRTÉNET, FILMTÖRTÉNET 

Nem okvetlenül szükséges jöv őbeli feltételezésekre hagyatkoznunk, hi-
szen ha a Deák Ferenc-féle forgatókönyv el őbb idézett jelenete változat-
lan alakban bekerül a filmváltozatba, a figyelmes néz ő  itt is feltett vol- 
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na egy kérdést: így értik egymást, illetve így értik félre egymást a sok-
nyelvűség közepette, de miért van így a soknyelv űség? 

E kérdés lehetősége komoly! Sőt, valahány vajdasági film játszik a 
jövőben a soknyelvűséggel, illetve sokkultúrájúsággal, minden esetben 
várható ez a néz ői kérdés. Miért is ne? A kötélétes dramaturgja rendszer-
re épülő  játék külön világot teremt, melyben mindennek külön oka van!  
A néző  nem mindig elégszik meg olyan válasszal, hogy azért, mert  a 
valóságban i's így van. Ő  játékra kérdezett, a választ is onnan várja.  

A vajdasági alkotóknak művenként kell válaszolni, de válaszuk alap-
ját már a forgatás el őttről, más országok alkotóinál magasabb színvonalú 
kultúrtörténeti ismereteik közül kell a stúdióba hozniuk. Minden film 
esetében az ábrázolt és szerepeltetett sokkultúrájúságon keresztül, más 
és más módon kell megfogalmazniuk, hogy a nemzeti kultúrák együtt-
élésében miként gazdagodik mindegyik a többi által és miként gazda-
gítja ő  a többit. Ha erre a kérdésre nem tud válaszolni az éppen feldol-
gozás alá vett filmtémaban, akkora sokkultúrájúság vajdasági tényez ője 
csak kényszeredett teher lesz számára. 2g És nemcsak a sokkultúrájúзág! 
Olyan különleges esetekben, mint soknemzetiség ű  vidék egy-egy nem-
zetiségi televíziója, felt űnik, hogy saját kultúrája is idegen vagy közöm-
bös a számára. 29  

A Bihalji-Merin házaspár — еlhunуt barátjukra — Veljko Petroviéra 
hivatkozva írja le a bizánciból barokkba váltó, vajdasági szerb kultúra 
„drámáját", 30  melyet nem írhattak volna meg, ha nem ismerik a szerb 
kultúrára ható többi tényez őt. Könyvüket végigkíséri az a gondolat, me-
lyet Fejes Imre és Dragiša Bunjova čki „jelenetében" is megfogalmaztak. 
Ugyanezt látjuk, ha fellapozzuk a jugoszláv filmagráfiát 31  és ott Bihalji-
Merin egyetlen filmjét nézzük: a délszláv népek függetlenségi harcaitól 
olyannyira terhelt XIX. ,és XX. századairól műtörténeti filmet alkotott, 
a harcok nyomain is átsütő  szintézisek művészettörténeti nyomairó1. 32  
Sajnálom, hogy nem láthattam e filmet, mert a száraz filmtörténeti le-
írásokon keresztül is „vérbeli" dráma sejlik, hibátlan dramaturgiára épü-
lő  j átékteremrtés. 

A vajdasági magyar filmalkotók játékteremtésének is el őképe! 

JEGYZETEK: 

1  Ezzel az írásomnvaa azonos 'témakörbe sorolhatom a Híd 1975/4. számában 
„A jugaszláv2af colagyar nemzetiség ddkumenbarislta filmm űvészete és a ma-
gyarországi közönség" círrLmel megjelent banúlmányo; аt. A témakör azonos-
ságát a jugoszláviai nlagyars,ág filmm űvészete h Іlykeres'ése szempontjából. ér-
tem, mert amíg itt — a dramaturgja alapkérdésein keresztül — a jugoiszlláviai 
magyarság és böibbi jugoszláviai kulltúra filmm űvészeti kapcsolataiból adódó 
lehetőségeket mérlegeleme, addig el őző  vrásomban a jugo ~szl ~ávn,ai magyar nem-
zeitiség filmművészetének az általános magyar filmkultúrán belüli hatását 
vizsgáltаm. Rёgtiön itt meg kell jegyeznem, hogy ebben az összefüggésben el ő -
ző  írásom címe félreérthet őnek tűnik,tartalma pedig hiányosnak. Ha ugyani's 
a televíziós benzut;atásra készült filmeket is elismn ~erjük fidsnalkotásáknak —
márpedig el kell ismennünk —, akkor okveUlenül vitszonyítaanom kellett vonna 
a jugoszláviai magyarság és a romániai magyarok f тbmmnűvészeteit is. A Bu-
kare5tli Televízió ugyanis rendszeres magyar műwsoxt sugároz, melynek döntő  
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többsége film. E kérdés tárgyalás.át azonban elhagyttam, mert ismeretlensége  
miatt az érthetetleniség'i:g sok magyarázatot igényelt volna. Tárgyalása csak  
hosszabb írás kererthben lehetséges.  

2  E kérdéssel előző  írásarnban is foglalkoztam. Itt csupán hivatkozni aka-
rok ,arra, hogy a dokumentumfilmben is j вlenllevő  játiékteremtés kérdésér ő l  
kiváló jugoszláviai magyar forrásmunka Vicsek Károly „A dákumentuan ig гaz-
sága és hazugsága" című  írása. Megjelent: Képes Ifjúság, 1970. január 14-i sz.  
28-29. old. Előző  írásomban idéztem. A játékteremtés áLtial,ánas és filmm űvé-
szeti kérdéseibel magam is foglalkoztam jelen folyóiratban. Vö.: Herzum P.:  
„Kínai tanulságok a játékokról és a színjátékról." Híd, 1973/10. sz. 923. old.  
Jelen írásomban a fiilmunűvészeti játékteremtés meghatározását erre a régeib-
bi tanulmányamra való hivaitkozással fogalmazom meg. Ott ugyanis olyan  
konkrét — és a jugaszflaviai közöniséghez közel áilló — meg.nyidvánulásokon ke-
resztül tárgyalta гn a ,kérdést, minta belgrádi Ivo Lala-Rilbiar együttes pekingi 
kritikái, illetve az ázsiai játékfelfogásnak a magyar népi hi гedelemvil, gbаn 
megőrzött nyomfai.  

3  A felszabadulás utána jugoszláviai magyarságról 'készfalt eils ő  híradófilan  
teljes f agráfiiáját és méltatását iidézitaem: „A jugoszláviai magyar ,nemzetiség  
do'kumentaris,taa filmművészete és a magyarországi közönség" c. írásomban.  
Híd, 1975/4. sz. Idézet forrása: „Filmo'grafija jugoslovenskog filma 1945-1965" 
144. nyily. pont. Institut za film. Belgrád, 1970. 

4  Filmográfiai forrás: „Filmagrafija jugoslavenskog film а  1945-1965" 441. 
nyily. pont. (Vö.: 3. sz. jegyz.)  

5  Filmográfiai forrás: Mir Janja Šakié és Branko Мilošević , „Filmski kata-
log Vojvadine" (Televizdja Navi Sad Prograimiski Sektor, Űjvidék, 1973), fejezet-
cím: „Filmovi o Vojvodini i filmovi snimljeni u Vojvodini", nyily. pont: 90. E 
filmográfiai munkában a filmek nyilvánbartás száma fejezetenként értend ő .  
A számozás minden fejezettben ismétl ődik.  

6  Szűcs fmre: „A tegnap filmjei a ma dokumentumai. Vajdasági filmest 
Belgxádb+an". Magyar Szó, 1973. október 13-i szám. 

7 

 

Azonos az előbb ismertetett filmmel, filmográfiai adattair ől lásd az 5. sz. 
jegyzetet. 

8  A film a szöveg kés őbbi részén iisanertetésre kerül, Flmográfiai adatairól 
lásd a 15. sz. j'egyzete гt. 

„Filmski kata(iog Vojvodi.ne” c. munka „Filmovi o Vojvodini i filmovi 
snimljeni u Vojvodini" fejezetében, 128. nyily. pont alatt a következőként is-
merteti : 

,,Pardon prijo" („Bocsánat, nászasszony") Ddkumentum ~film. Gyártó: Neo-
planta film; 35 mm-es; hosszúság: 420 m; fekete-fehér. fró: Zoran Petrovi ć ; 
rendező : Stevan Stanić ; operatőr: Slavuj Нadžić . Кészíltési dátum: 1968. Tar-
tatiam: A dokumentumfilm azokról a makacs szokástikról szól, melyek araég a 
fiatalok menyegzőiben iás élnek Dél-Bánátban ... (A fiilmogxáfiai forrásról vö.: 
5. sz. jegyzekt.) 

10 A film a szöveg későbbi részén ismertetésre kerül ,  filmográfiai adatairól  
lásd a 14. sz. jegyzetet.  

11 A vajdasági filmek kutatásában nehézséget jelent, hagy .a két legmeg-
bízhatóbb forrásmunka, :a „Filmski katálog Vojv'adine" (vö.: 5. sz. jegyzet), il-
letve a „Filrnografij,a jugoislovenskog filma 1945-1965” (vö.: 3. sz. jegyzet),  

1970 illetve 1965 utáni filmekkel nem foglalkozik. A nem fillrnitúdamányi for-
rások elfogadásának veszélyét jól példázza, hogy azok egymástól eltér ő  ada-

tait néha :a fiilmagráfia ~i kiadványok szerkkeszt ői sem egyeztethetik, mint az  

Obo Bihalji-Meri~n filцnjével is történt; lásd: 32. sz. jegyzet.  

12  A Vajdaságban egyébként közismert fil гmialkoltás adatait a fenti okokból  
nem mellékelhetem. (Vö.: 11. sz. jegyzet.)  

13 „A jugoszláviai magyar nemzetiség dokumentarti ~sta filmművészete és a 
magyarországi közönség" c. tanulmányom 10. sz. jegyzetében Stevara Jovi čkić  
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tól, a jugoszláv kinatiéka tudo бmányos munkatársától idéz гbem — a filmtbrbéneiti  
igazságnak teljesen megfelel ő  azon mondatát — ,  hogy Vajdaság volt 'a jugo-
szláv filmművészet szülőföldje. Igencsak meglephette a vajdasági filmest, a  
Ma,gyiar Szó 'tudóisítáj ,át, hogy e hosszú filmtörténettel bíró vidék fidrnjeit új-
donságként fakadta.  

14 Fiilmográfi~ai forrás: „Filmski katalag Vajvadiine ", fejezetcím: „Filmovi  o 
Vojvadini i filmovi snimljeni u Vojvadini"  112. nyil'v. pont. (Forrásról vö.: 5.  
sz. jegyzet.)  

15 Filmográfüai forrás: „Filmski katalog Vajvodine", fejezetcím: „Filmovi 0  
Vojvadilni i filmovi snimlljeni u Vojvodini" 167. nyily. pont. (Fiamásról vö.: 5.  
sz. jegyzet.)  

16  Az operatőre munka dicsérete f őleg a „Teher" fesztiválszerepl'ései alkal-
mával volt gyakori a sajtóban. E cikk pontos bibliosgráfiai gy űjitése nem egy  
ilyen tanulmány feladata. Itt csak példát idézek a kritikák fogalmazására jel-
lemző  egyik cikkbál : .....( а  film) operatőri munkáját Petar Latinovié végez-
te, aki föllényes ttudásával poetikus rajzot tudott készíteni a pannón rónáról  
még ,a 16 mm-es színes filmanyagra ils. "  Id. helye: Slobadna Dalmacija, 1972.  
augusztus 1-i sz. 4. old. Cím: „Kriti čari traže ostayku žirija.. "  Szerzői szignó:  
I. Bešker.  

17  Oto éis Liise B'ihadji-Merin „Jugoszlávia" cím ű  könyvükben (erről lásd: 18.  
sz. jegyzet) ezt írják Fejes Imrér ől: „Fejes Imre — a világutazó gombköt ő  és  
naiv festő , aki alig hagyta el szabájáit, és képesQapak segítségével élite át a  
messzeséget — városképei képzeletének ünnepnapjai. Fejes megszámolta  a 
világ tetőcsierepeit, amelyéket olcsó képes újságok szegényes lenyomultaiból  
hordott össze. Ott voltak körülötte kamrájában, melyben ё11t és dolgozott." Id.  
mű : 54-55. old.  

18  A Herder-díjas művészettörténész házaspár könyve eredetileg a külföldi  
közönség számára íródott, de az egykori, belgrádi Ndlit kiadó szellemi körének  
örököse, minden bizonnyal a jugоszláviai oivasö számára Is újdorvságként ható  
művet alkotott. A n цΡagya•r fordítás alapja: ‚ti und Lise Bihalji-Merin: „Ju-
gaSlaw.ien". W. Kohlhammer Verlag. Stuttgart, Berlin, Köln. Fordító: Ráákai  
Ferenc. Gondolat Könyvkiadó (Budapest) — Forum (Újvidék) 1974. (Közös ki-
adás.)  

19 Idézet helye: „Jugoszlávia "  (vb.: 18. sz. jegyz.) 58. old.  
20 Henri Rousseau, akit sokan a naiv festészet atyjának neveznek, sokan  a 

korai avantgarde-hoz sorolnak, élt: 1844-1910.  
21 Oto és Lise Bihalji-Merin „Jugoszlávia "  c. könyvük (lásd: 18. sz. jegyzet)  

203. oldalán a 'köиetkezőkelt írják Florica Pui,árál: „ ... Flоriсa Púra is körtán-
cot fest: hímzett fehér ruhába öltözött férfiak és gömbölyded n ők fogják egy-
máis kezét, és bámészkodók gy űrűjében, körben, kék ég alatt járják a kolót,  
ügyes, finom mozdulatokkal. "  

Nevenka Opač ić  hivatkozott a „TV Radio Revija" e. (cirill:betűs) belgrádi  
folyóirat 1973. december 7-i számában jelent meg (58. old.) Cím: „Balada o vaj-
vodanskoj zemlji." A  riport ilyen fogalmazásban szál'albatja meg Florica Puiát  
arról, hggy Vicsek fargatóGSOportja pontosan az ő  házát választotta a felvéte -
lek helyszínéül: „Megértem a művészeket — mondja Floric'a hogy miért  
éppen az én házamat választatták ki, filmijük számára. Hiszen rólunk csinál-
ják a filmet. Miért Is ne itt forgatnák, itt, meg a mi falunkban?"  

22 Miadrag Kujun.džiё  a D.nevnik 1974. július 27-.i ∎számában a következőket  
írta a „Parlag "-ról: „Vicsek a ,Parlag ' -bon bizonyas fokig folytatja a ,Kubi-
kosok'-bon megkezdett dokumentumgy űjtését. Vicsek ugyanis ezeken a doku-
mentumokon keresztül meséli el az utolsó temeri ~ni földmunkás magányát és  
mozdwlatUanságát. A ,Parlag '  rendezője most újra e mozdulatlan faluban id ő-
tiiik. Vicsek dákumentarisbán felmérte az öregember lelkiállapotát, majd vala-
honnan a Vajdaságbál származtatva elemzi la vidék természetét, de wgyanak- 
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kor összegzést iás ad." (A Neopllanta film sajtógy ű jteményéből. Ezen a cikk 
elme, ill. oldalszám nincs feltüntetve.) 

23  Csuka Zoltán: „Jugoszláviai körkép". Jelenkor. Irodalmi és m űvészeti fo-
lyóirat. Pécs. 1975/4-5. sz. 428. old. A „Parlag"-ra voдatkozó és a szövegben 
mellékelt idézе te teljes mmegértléséhez hivalbkaz.ni kívánok Csuka Zoltán írásá-
nak első  bekezdésére is, melynek részletét itt mellékelem: „ ... is magyar át-
lagolvаsó még mindig nem llá,tja bisztán (tudniillik: a jugoszlávi.ai irodalom 
azon kérdését, hogy) — valtáképp nem egy-, hanem Leg ilálbb négynyelv ű  iro-
dalmat kell fi,gyelerrnmiel kísérni: a szerb, horvát, szlovén és makedón nemzet 
irodaimát, аzankívül még két köztársaság: Crna Gora és Bosznia-Hercegovina 
irodalmi élettét is, sőt olyan autonóm területek i;rodalimait, mint Kosovo-Metó -
hi'ja (itt jelentős albán irodalom virágzott fel) és a Vajdasiág több nyelv ű , tehát 
magyar, román, szlovák és ruszin irodalmi m űveit, Isztriában pedig még az 
alla~zt is." Amit Csuka irodalmi vonatkozásban mond, annak dramaturgiai 
megfelelőjét próbálom megfogalmazni Vajdaság filmműЈvészet'e kapcsán. 

24  Deák Ferenc „Parlag" cím ű  irodalmi filmforgatókönyve (irodalmi forga-
tokönyv = mely csak iaz írói gondolatokat tartalmazza, a rendez ő iéit. még nem, 
utóbbi a technikai forgat,ókönyv), nyomtatásban megjelent: Napjaink, észak-
magyarországi irodalmi és művészeti folyóirat, Miskolc, 1974/II. sz. 3. old. Az 
idézett jelenet az dt't megjelent szövegib ől való. A végjleges fiilmalkotáisból ki-
maradt. 

25 A magyarországi falyávraltszerkeszt ősége nyll.ván feleslegesnek vélte, 
hagy a nyelvi megjelölések sorában a term,észeitesem értend ő  magyar nyelvet 
is tkitegye, így az cetit megjelent .s.zövegb ől ez hiányzik. p, jugaszlávüai olvasók 
kedиéért tettem vissza a szövegbe. Ugyancsak ebben gaz idézettben szerepelnek 
a d'ialögusиáltások előtti számozások, melyek célja a kés őbibi szövegelemzés 
megkönnyítése. 

26 Dramaturgfiai kövebelmnény, hogy a szövegben körülhatárolt dél-, k:özép-
és kelet-európai területieken, a vajdasági fil гmművészet potenciális vonzásterü-
letén neon lehet „külfönidi" filmnКént szinkronizálni ia vajdaság', !al.kotások а t. Ha 
csak a Deák Ferenc fomgatókönyvéb ől előbb idézett részlet plélidájánál is ma-
radunk, akkora .különböző  nyelvekertésére és meg nem értiésére épül ő  dialó-
gok egyenesen értelm вetlenné válnak az egynyelv ű  szinkron összemosásában. 
A játék komikumba fulladnia: ha két azonos nyelv ű  szereplő  nem érti egy-
máist, a néző  vagy a.r гa assrzociйl, hogy süketek, vagy arra, hogy teljes de--
koncentráсiójukat akarja ábrázolnia rendez ő . 

27  A klasszikus film ►tbrtléneti iskola hívei itt azonnal megjegyezhetik, hogy 
a fénykorát él ő  'Hollywood ,pébdául jóval nagyobb területien, majdnem az egész 
világon teremtelttt azonos játidkot a néz ők számára. E megjegyzés csak szám-
szerű  igazságot taartalmaz: az említett riolllywaadi filmek mindenhol a „mesz-
szi Hollywood" finnjei voltiak a néz ő  szemében, míg a vajdasági filmek emlí-
tett vonzásterületükön „hazainak" t űnnek. Csupán e vonzásterületen kívül 
Lehet beszélni a vajd~as. gi filmek „külföldiségéről", és hatátsukat ezen a körön 
kívül lehet egybévettni ennek vagy amm!ak a filmiskolának kiilföLda hatásával. 

28  Teher, mégihazzá több szempontiból iás. Egyfal ől ott kísérti a kérdés, hogy 
miért kell egyik szerep őjét ilyen nyelven beszéltetnie, a m кΡisikat meg olyanon, 
és :képltelen kilépni abból a szemléleti körb ől, hogy a kuntúrák együttélése 
nem azt jelenti, pontosabban: nem merülhet ki abban, hogy az egyik ember 
ilyen nyelven kéri a krumplit és babolt az üzletiben, a másik meg mrás nyel-
ven, hanem ennél jóval többet jelent. Teher azonban abból a szempontból is, 
hagy az együttélő  kultúráik kérdéset megkerülni .szándékozó alkotót váratlanul 
társadanimi kérdések megvánatszolási kényszere elé is .á11ítja. Ha ugyanis a film-
vásmnon megjelenő  .szere,plők — az alkotó jávonitlából — cstak ,annyit tudnak sa-
ját kuLt.úrájukból, hogy ke11 ő  hangsúllyal anyanyelveiken kérik az üzletben az 
előbbi példáztal:b.el и  krumplit és babot, akkor — akár az aLkotai szándék elle-
nére is — a fitltm arról fog tam:úskodni, hagy mennyire veszélyes a délszláv 
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kulttúrára, ha magyar ember jelszóvá vulgarizálja saját kultúráját, vagy for-
dítva, azaz mennyime in ~ternacionáles veszély az emberi butaság! Aki nem is-
meri saját kultúráját annyira, hogy avval a vele együtt él ő  másokat gazda-
gítani tudja, az a többiét is csupán nyüvi, de neon gazdagodhat vele. Juhász  
Géza „Könyvek országútján" c. kötetében (Forum Könyvk'ladó, 1973) a Kul-
túra 1972/17. száma alapján (hi ~v. folt'air. 89. old.) idéza Stevan Maj>starovié  
„Narodnosti i m.eđunarodna kuliturna saradnja" cím ű  írásának alábbi részletét:  
„Ha a jugas,zláv kulturális közvélemény nem ismeri meg kell őképpen a ma-
gyгar nemzeltis.ég kulturális eredményeit, s ha ez az eredeti kulturális, folya-
mat nem szövődifik bele szervesen a jugoszláv kulturális folyamatokba, akkor  

ennek nem a magyar inеmzеtіsёg kultúrája vallja kárát, hanem a j ugoszl. v  
kulltúra egész területe, amely szegényebb lesz egy impulzussal, és elmulasztja  

a lehetőséget, hogy ezt beiktassa a .saját nemzeti kifejezési formái közé és be-
kapcsolja azok eleven ker гinigésébe." (Juhász fid. műve: 72-83. old.) Majstorovié  
megállapítása csak .az ingpulzus átvételi kérdését feszegeti, meg kell azonban  

jegyezne, hagy filmművészeti aktualitással ez a magyar nenzzeteségi kultúrá-
nak is szál, hiszen ,a jugoszláv kultúrát gazdagító irnpulzus kérdése nemcsak  
,az átvételtől függ., hanem attál is, hogy legyen mitatvenni! A magyar kultu-
rális impulzusra tehetetlen filmm űvész a jugoszláv filmművészetet nyüvi!  

29  Ezt a kérdélst most közelítem meg el őször a dramaturgia felől. Eddig 
minden esetben a bemutatási fórum, azaz a film fargalъazása fel őli magyará-
zatban tettem. „Magyar film, magyar filmesek Jugoszlávmában" c. tanulmá-
nyomban (fia már említett Napjaink c. miskolci falyбirаt, 1975/III..sz. 11. old.) 
így foglaltam össze: „A televíziós filmek egy adott nernzethez, vagy nemlzeti-

,sé.ghez szálnak (hiszen televíziós szempontbál egy nemzet vagy nemzetiség 
egyfajta közönségrétegnek Is felfogható, a neki szóló ,adás meg ,rétegműsor-
nak'), az adásokban tehát bátran alkalmazható (az egyetlen) nemzett vagy 
nemzetiségi nyelv, mnert így, ezek a tv-adósak a nemzetek és. nemzetiségek 
önismeretét segítik el ő . Az önismeretre nagy szükség van •a szintézis szem-
pontjából! Addig, amíg a telev.mzió adhat ,rétegm űsort' (ilyenkor a. többi néz ő  
a neki megfelelő  csatornát nézi), a mozifargalmazású filmnek mindenkihez 
kell szólnia, egyrészt csak így kifizet ődő , másrészt a mozi élménye mindig kol-
lektívabib a teleиízióén 1, így ha egy mozifilm еgу  nemzetről vagy nemzeti-
ségről is szól., úgy kell ezt tennie, hogy a többi számára is szóljon! A mozi-
film tiehát a többi nemzetnek vagy nemzetiségnek átadja azt ia tapasztalatot, 
melyet a tv-filmek felhalmoztak." Lényegében azonos magyarázatot fejtettem 
ki „A jugaszl,áviai magyar nemzetiség filmm űvészete" c. tar ulnványom „A ju-
goszl.áv televízió, illetve magyar nyelv ű  tv-híradó, minta híradó és ddku--
mentumfilmgyártá ~s örököse" c. fejezetében. (Magyar FilrrLtudományi Intézet 
és Filmarchívum, KÉ-252-1 sz. házi sokszarosításáfiban. Budapest, 1974. Id. fe-
jezet helye: 19. old.)  

30 Oto és Lise Bihalji-Merin „Jugoszlávia" c. könyve (vö.: 18. sz. jegyzet)  
idézi Veljka Petrovié „A mi Karlovicenk" cím ű  írását, (eredett cím nélkül),  
melynek néhány mondatára itt is tanulságos odafigyelnünk: „ .. Karlovci  

kezdte építeni ,a hidat a szerb pravoszlávság és a nyugati-lfiatin felvilágosodás  

közötlt. Akkori, kizárólagos kolostori-cirill nevelésünkben még szakadék volt  

(tulajdoniképpeni szerbiai) bestvéreink és közöttünk (vajdasági) pravoszláv  

szerbek között, és így köztünk és a Nyugat közörbt iás. Karlavci latinizálta ,egy-
házi' iskoláinkat, ezzel áthidalta a szakadékot, és lényeges szerepe volt népi  

éfis й lъafirni orientálódá+sunkban. Különösen kifejeződik ez irodalmunkban és  
művészetünkben, KarlavcL a nyugati barokk hatás öntudatlan balkáni befo-
gadásábál ,egy világos programot fejlesztett ki: összebékítette a két stílust, át-
vette a nyugat-európai kifejezése eszközöket." (Bihalji-Merin ind. kötete: 48-
49. old.)  

31  „Filmografija jugaslovenskog filmfia 1945-1965" (vö.: 3. sz. jegyz.).  
32  A hivatkozott filmográfiai munka 115. nyüv. ponitj.bari ismerteti Oto Bm 

halyi-Merin filmjét, de a film adatait fikciónak tekinti, mindegyiket jelzettel 
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látja el. A forrásmunkák összeegyeztethetetlenségei miatt, adatról adatra kü-
lön ismertet minden forrás szerinti variációt. Ime a filmográfiai munka le-
írása  

„Umetnos ~ t naroda Jugaslavije XIX i XX véka"* Gyártó: Avala film. Iró:  
Oto Bihaaji-Merin és Grga Gamulin;** rendez ő : Oto Bihalji-Merin;*** ope-
ratór: Vbadeta Lulkié;**** 35 mm-es, fekete-fehér, hosszuság: 850 m.***** Be-
mutató dátum: 1948. szeptember 30.****** 

A forrásonként különböz ő  adatik. (Rövidítésеiket lásd lent.) 

* cím: SK: „Slikarstvo (umetnast naroda Jugaslavije XIX i XX veka)"  

FD és JF: „Umetnost naroda Jugaslavije."  
FK I 1950: „Slikarstvo XIX i XX véka."  

** író: JF, FD, FK I 1950: csak Oto Bihalji-Merin. 
***rendező : UFPJ: Grga Gamulinnal együtt. 
**** operatőr: FK I 1950: Mil аn Kumarral együtt. 
***** hosszúság: SK: 1258 m. 
****** dátum: SK: 1947. augusztus 26-án .elfogadás, ahol a filmet 820 m 

hosszúságra rövidítették. 

UFPJ: bemutatás 1948. szeptember 3. 

Farrásak rövidítései: FD = „Film danas". Jugaszl.áv film-almanach. Szerk.:  

Stevo Ostajić , Mira Boglić . Kіadó: Kultura, Zágráb. 1957. FK I 1950. _ „Film- 
ska kultura" 1950/I. szám. JF = „Jugosiaиija film" (további ismerte4és nél- 
kül). SK' = Saиezna kdmisija za pregled filmava. UFPJ = „Informativni bi1- 
ten" 1-14. .sz. (1956. akt. 25-1960. márc. 25.) rövidítés а  kiadó nevéből: Udru- 
ženje filmskih praizvo đača Jugaslavije i Savez filmskih radnika Jugoslavije. 
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műhely 





а  halálfélelem kompenгációja  
és а  halhatatlanság  

RÚDI SANDOR  

Az élet nagy kérdéseit gyakran a hétköznapok megszokottsága veti fel 
a tudományos gondolkozás számára. „Köznapi" dolgok ezek, amelyekben 
mégis a lét legnagyobb kérdései feszülnek. 

Az emberek születnek és meghalnak; s közben öregszenek, beteges-
kednek; félnek és örülnek, különböz ő  célok elérésére törekszenek. Min-
dennap; aikat élve csak kevésszer kérdezik maguktól : mi is az élet? Mi 
életük célja ésertelme, ha egyszer mindennek véget vet a halál? Ezeket 
a kérdéseket csak az elmúlás közvetlen élménye veti fel egy-egy hoz-
zátartozó vagy ismer ős eltávozásával. Az elmúláshoz fűződő  gondolatok 
azonban nyomasztóak az emberek számára, miel őbb szabadulni igyek-
szenek tőlük, visszatérve napi gondjaikhoz. Saját személyükre vonatko-
zóan a halált kicsit valoszín űtlennek is tartják, a bizonytalanul messzi 
jövőbe helyezik, és els ősorban csak másakat sújtó jelenséget látnak 
benne. 

A haláltól fél az ember. Nincs még egy jelenség — a lét bármely más 
jelenségével összevetve amelynek puszta gondolata olyan intenzív 
érzelmi-gondolati vihart kavarna fel, a félelem, a fájdalom, a menek-
vésvágy, a beletör ődéses bele nem tör ődés oly sűrű  szövevényével len-
ne átszőve, az illúziók olyan áthatolhatatlan ködével lenne körülvéve, 
mint a halál. Nincs nagyobb kérdés, nyomasztóbb probléma a mulandó-
ság tudatával él ő  ember számára a halálnál. Mégis — vagy talán éppen 
ezért — nemcsak a köznapi tudattal él ő  emberek, de a valóság dolgaiban 
mélyebben látni vágyók is félnek e kérdés feszegetését ől. Nietzsche, aki 
a gondolkodás bátorságát tartotta egyik legf őbb erényének, joggal gú-
nyolódhatott: „Boldoggá tesz, ha látom, hogy az emberek egyáltalán nem 
akarnak a halál gondolatairól gondolkozni" /8/.  

A nyugtalan elme azonban mindenre magyarázatot keres. A fennma-
radt történelmi emlékek alapján minden kétséget kizáróan következtet-
hetünk arra, hogy az ember fejl ődésének minden szakaszán — tízezer 
éves távlatokban is — szembekerült az ősi problémával, az élet és halál 
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nagy kérdéseivel. Évezredeken keresztül vallási, bölcseleti téma, s a köl-
tészet örök problémája. Az elmúláshoz kötött emberi lét számos kérdé-
sére azonban csak a tudomány adhat választ. 

Annak ellenére, hogy számos természet- és társadalomtudomány érin-
tett közvetlenül is emberi életünk mulandóságának problematikájában, 
a tudományos gondolkodás kevéssé orientálódott ilyen irányba. A téma 
szegényes irodalmának tükrében az a benyomásunk támadhatna, hogy 
a halál voltaképpen nem jelent problémát az ember számára. Nyilván-
vió, hogy ez abszurdum. Mint ahogy éppennyire abszurdum az is, hogy 
átfogó igénnyel írt lélektani könyvek még csak említést sem tesznek a 
halálról, a halálfélelemr ől, ennek személyiség-, világnézet- és sorsfor-
máló hatásáról, a mulandóság tudatával él ő  ember — éppen mulandósá-
gának felismeréséb ől fakadó — sajátos, sokrétű  viszonyulásairól. 

Ez a szellemi vakfolt az élet egyéb vonatkozásainak magyarázataiban 
is érezteti hatását. Mert a kérdés így vet ődik fel: az élet emberi tar-
talma és értelme mennyiben érthet ő  meg elvonatkoztatva a haláltól? Kí-
vülesik-e a halál az életen (s így egyetlen tettünket sem motiválhatja 
már), vagy az élett ől elválaszthatatlan, mert maga az élet a halál foly-
tonos tagadása? 

Epikurosz azt tanította: amíg mi vagyunk, nincs halál, így félni sem 
kell tőle. Csakhogy Epikurosz ^lyan korban polemizált így a halállal, 
amikor a halálfélelem addig sohasem tapasztalt méretekben vált kínzó 
centrális élménnyé az individuumok számára. A régi társadalmi közös-
ségek felbomlásának id őszaka ez, amikor az egyéni lét elveszti termé-
szetes közösségi gyökereit, s így élete is bizonytalanná, értelmetlenné 
válik /4/. Az emberiség történeti fejl ődésfolyamatának általános irányát 
követve, az árutermelés következményeként tovább fokozódott a termé-
szetes közösségek felbomlása, a személyes társadalmi kapcsolatok besz ű-
külése, az elmagányosodás és elszemélytelenedés, tovább mélyült az in-
dividuális lét értelmének és értékének szubjektív devalválódása. Száza-
dunkban hozzájárult ehhez még két világháború szörny ű  tapasztalata és 
az emberiség egyetemes pusztulásának nyomasztó lehet ősége. Mindezek 
következmenyeként a halálfélelem ma hatalmas, szinte bénító intenzitás-
sal van jelen tudatunk mélyén. 

A halál sohasem csak az egyén elmúlása. Az egyén meghatározott 
nembeli lény, s pusztulása elválaszthatatlanul összefügg neme létért való 
küzdelmének aktuális történelmi-társadalmi helyzetével. Sokféle lehet az 
egyéni lét elmúlásának tragédiája, de mindiga társadalmi lét leplez ő-
dik le benne. A halálfélelem sem értelmezhet ő  csupán a bölcs belátás 
hiányaként: ellenkez őleg, a halálfélelem az életért folytatott küzdelem 
kimeríthetetlen motivációs bázisa, amely elválaszthatatlanul összefügg. 
helyzetünkkel, életünk folyásával. 

A halál és a haláláfélelem rendkívül összetett jelenség. Sok-sok össze-
tevőre kell bontanunk ahhoz, hogy valamiképpen eligazodjunk benne. 

Mindenekelőtt különbséget kell tennünk a halál immanens problémá-
ja, a megsemmisülés szerencsétlensége — illetve az ett đl való félelem — 
és az élet elmulasztásának lehet ősége miatt érzett félelem között. Két, 
egymástól nagyon is különböz ő  irányultságú halálfélelemr ől van szó. 
Amíg az el őbbi az élet — bármilyen is az! — id ői végességében látja a 
tragédiát (s ezen belül gyakran a konkrét megsemmisülésben) és a hal-
hatatlanságra irányul, az utóbbi az élet milyenségére, vagyis tartal- 
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mára. Nem nehéz belátnunk a halálfélelem mindkét formája szerepének, 
funkciójának pozitív oldalát: az élet tartami és tartalmi gazdagítását 
szolgálják. Mivel azonban a halálfélelem rendkívül nyomasztó negatív 
érzelem, mindenáron szabadulni igyekszünk t őle, s végül nem a halál-
félelem határozza meg közvetlenül magatartásunkat, hanem azoka kom-
penzációs magatartásformák, amelyekkel feloldjuk halálfélelmünket. 

Nézzük meg, milyen helyzet áll el ő  ezáltal. Vegyük alapul a halálfé-
lelem két legáltalánosabb, legszélesebb méretekben elterjedt kompen-
zációját. 

Hosszú történelmi korokon keresztül az emberek milliói megszokták 
az életüket egy halál utáni túlvilági rét perspektívájából élni, s még ma 
is így látják és élik életüket nagyon sokan. A vallása halál „túlélésé-
nek" lehetőségét kínálja, megkerülve az elmúlás természeti szükségsze-
rűségét. A megvaltás dogmája az áldozatos, lemondó életért kilátásba 
helyezi a „kiérdemelt" örök életet. 

A halálfélelem szorításából aligha lehetne ennél az illúziónál egysze-
rűbb szemfényvesztéssel kikerülni. Az illúzió ára azonban egy egész éle-
ten keresztül tartó készül ődés a halálra, az ember földi élete egész ér-
telmének feladása. A va11asos élet tehát lényegét ől megfosztott élet, 
hisz az élet „igazi" lényegét az életen „túlra" helyezi. Tegyük hozzá, a 
vallásos ember számára nem túl nagy áldozat az élet értelmének fel-
adása, hiszen azt adja fel, amivel általában nem is rendelkezik. Hosz-
szú történelmi korszakokon keresztül az, emberek többsége számára a 
valóság csakugyan a siralomvölgyet jelentette a kiút minden reális le-
hetősége nélkül. Minél kiszolgáltatottabbnak, magányosabbnak, er őtle-
nebbnek, feleslegesebbnek érzi magát az ember adott társadalmi viszo-
nyok között, annál hatékonyabba vallás tanítása a túlvilágról, és nem 
is kizárólag az örök élet ígérete miatt, hanem azért, mert eleve már egy 
közösséget is jelent, amelyhez tartozva még inkább oldódik a halál-
félelem. 

Minden vallás alapdogmája a túlvilág — s az nem véletlen. Az em-
berek túlvilágba vetett hitét nem lehet csak az emberi butasággal ma-
gyarázni mint ahogy a vallásos dogmák bírálatával foglalkozó írások 
sokszor leegyszer űsítve látják /2, 5/. Az emberek abban hisznek, ahhoz ra-
gaszkodnak, amire valamiért szükségük van. Semmi szükség sem lenne 
a túlvil "agya, jelent őségét vesztené a dogma, ha az emberek nem félnének 
a haláltól. 

A vallás mindent vitathatatlan igazságként hirdet, nem ad helyet bí-
rálatnak vagy kételynek, s a halálfélelem feloldására ez a vak hit ponto-
san megfelel, különösen az önálló gondolkozáshoz nem szokott emberek 
számára. A tudomány elveti a túlvilágba való hitet, s kimutatja, hogy 
az életről és a halálról szóló vallási tanítások nem állják meg a helyü-
ket. A vallási dogmákban kételkedni kezd ő , a tudomány állásfoglalása 
felé orientálódó ember számára azonban a tudományos állítás, bár igaz-
ságértéke szerint meggy őző  lehet, mégsem lesz megnyugtató. S őt, a ha-
lál elkerülhetetlensége és végérvényessége tudatában a halálfélelem csak 
fokozódik. E félelem oldására irányuló „okos meggy őzés" sokszor táp-
lál hiú reményeket. „Aki látja a természet szükségszer űségét és észre-
veszi, hogy az új, a tökéletesebb forma csak az el őző  átalakulása, el-
halása révén születhet meg s ezért neki is át kell adnia helyét a követ- 
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kező  nemzedéknek, aki eleget és jól dolgozott ahhoz, hogy a jöv ő  gene-
ráció könnyebben es boldogabban folytathassa az általa megkezdett 
munkát, — annak nincs miért félnie a haláltól sem." /2/ Az ilyen jelleg ű  
„meggyőzés" minden jó szándéka ellenére is éppolyan dogma, olyan té-
ves eszmerendszer, mint az ostorozott túlvilágban való hit. Mert mi a 
különbség, istennek tetsz ően élni, vagy a jöv ő  nemzedékért áldozni fel 
életünket? Mindkét esetben a saját élet élésének reális lehet őségétől 
esünk el, s a „feláldozott élet" fikciója csupán vágyprojekció. De maga 
az érvelés alapgondolata is téves. Az ember — mint társadalmi lény — 
és az élővilág más fajai között sokkal lényegesebb a különbség, mint 
hogy ilyen közvetlen párhuzammal lehetne magyarázni „tökéletesedé-
sét". Önmagában véve már az az állítás sem helytálló, hogy mindig az 
új a tökéletesebb forma. Csak adott környezeti konstelláción belül be-
szélhetünk tökéletességr ől, amely fogalom még ez esetben is rendkí-
vül viszonylagos. Elegend ő  jelentéktelen környezeti változás, hogy a tö-
kéletes életképtelennek bizonyuljon, s a tökéletlenebb nyerjen nagyobb 
életteret. 

Még nagyobb tévedés — és félrevezet ő  — az embert úgy tekinteni, 
mintha a folyamatos utódláson, a biológiai örökl ődésen keresztül, ennek 
valamiféle mutaciój aként tökéletesedne. Ha beszélhetünk egyáltalán 
„tökéletesedésr ől", ez csakis a társadalmi viszonyok változásának függ-
vényeként lenne értelmezhet ő . Még ebben az esetben is csak a társadal-
mi egész szempontjából tekintve értelmezhetnénk úgy a történelmet, 
mint az ember egyre univerzálisabbá és szabadabbá válásának progre-
diáló folyamatát. Az egyénekre vonatkozóan azonban „nem létezik olyan 
egységes kritérium, amely az egymást követ ő  történelmi korszakoknak 
,fejlettebbként', ,magasabb rendűként' való jellemzését lehet ővé 
tenné." /6/ 

A halálfélelemmel meg kell küzdenie a vallásilag már közömbös, de 
világnézetileg még zilált és tisztázatlan embernek is. A vallási dog-
mák elhalványodnak, de valamilyen tompa szorongást maguk után hagy-
nak. „Ezt a szorongást egyesek formális vallásgyakorlás ,biztonsági in-
tézkedésével" próbálják enyhíteni, mások vallásos emlékeiket s laikus 
ismereteiket próbáljak valamiféle ,egyéni védekez ő-filozófiává' gyúrni, 
melyben a lélekvándorlástól kezdve a spiritizmus elemeiig a legkülön-
bözőbb tévhiedelmek nyomai lelhet ők fel."/7/ A test és a lélek elválaszt-
hatóságanak filozófiájával pedig kognitív szinten teremthet ő  olyan hely-
zet, amellyel megkerülhet ő  a halálfélelem. A test elpusztul, de a szel-
lem örök, halhatatlan. Ha kell, hát kétfelé vágjuk lényünket, csak az 
öröklét illúzióját ígérje e m űvelet. 

A vallásos és egyéb dogmák mellett a halálfélelem kompenzációjának 
másik formája a mindennapi élet „logikája". Lényegét tekintve nem 
más ez, mint egyszerű  „megfeledkezés" a halálról. 

A mindennapi megszokás által az élet statikusnak s ezért örökkévaló-
nak látszik: úgy élünk, mintha örökké élnénk, nem gondolunk közben a 
halalra. A valóság objektivitásával való számot vetés azonban nem en-
ged megfeledkezni a halálról. Mulandóságunk tudata permanens küzdel-
met tételez fel az életért, állandó harcot a halállal szemben. Ennek a 
harcnak hiányával elveszti dinamikáját az élet, statikusnak, örökké-
valónak tűnik, s ezáltal a halál lehetősége valószínűtlen messzeségbe to- 
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lódik el. Ez az öntévesztés felment ugyan a permanens szorongás alól, 
de maga az élet, amelyet ilyenképpen élünk, tartalmában sz űkül és 
szürkül el. 

Az életnek a halál folytonos számbavétele nélkül más a logikája, 
szemléletmódja, értelme. Apró-csepr ő  dolgok válnak jelentőssé, sürgőssé, 
és olykor csak a halál közvetlen közelsége tudja „kimozdítani az embe-
reket az egész élet szemszögéb ő l halálosan jelentéktelen dolgok bűvkö-
réből" /1/. A halálfélelemnek éppen az lenne a funkciója, hogy valamikép-
pen megakadályozza az élet tartalmi besz űkölését, más szóval az élet 
elmulasztásának reális veszélyét. Ezt a vívódást, a mulandóság számba-
vételéből fakadó szorongást eleveníti meg Vas István a Levél az ifjúság-
ról c. írásában: „Érzem, hogy lassan elfogyok, elpusztulok, elmúlik éle-
tem és cél ne1kü1, érzem, hogy elrohan minden id ő , elmúlik minden év, 
elfogy minden erőm, s lázas gyötrő  türelmetlenség emészt el. Úgy sze-
retnék néha beszélni róla valakinek, de minek, kinek — semmi értel-
me ... s csak megy minden tovább, múlnak az évek, s szédülten, értel-
metlenül nézek magam körül, látom, hogy minden merül, süllyed, s nem 
értem, nem értem, hol romlott el az egész életem." /9/ 

Ebben a lázas, gyötrő  türelmetlenségben őrlődve, értelmes és érdemes 
életet keresve érlel ődik művész és mű , s csak ettől az őrlődéstől válhat 
„értelmessé" bármely elet. Mulandóságunk tudatából fakadó gyötr ődés 
alól felmentést keresve, elháríthatjuk kétségeinket, sikerülhet az örök-
lét illúzióját megteremtenünk — az elmúlás gondolatának kiküszöbölésé-
vel —, ennek az illúziónak azonban végzetes ára van. Múlandóságunk az 
élet tragikus pillanataiban mégiscsak leleplezi önmagát, s a rádöbbenés, 
az egyszeri felismerés fájdalmasabb lehet a folyamatos vajúdásnál. Ezt a 
fájdalmas ráeszmélést írja meg Csehov Bánat c. novellájában. 

„Grigorij Petrovics esztergályos negyvenévi házasság után haldokló 
feleségét a kórházba szál'lí'tja. Az asszony útközben meghal, ő t pedig fél-
holtan, megfagyva szállít]ak kórházba. ,Milyen hirtelen történik minden 
ezen a világon!', döbben rá Grigorij Petrovics. iVtég ideje sem volt, hogy 
együtt éljen az öregasszonnyal, hogy megmondja neki, mennyire saj-
nálja, és máris meghal! Az a negyven esztend ő  pedig úgy telt el, ,mintha 
mindig ködben járkált volna'. Részegeskedés, civódás és ínség közepette 
nem eszmélt rá, hogy él. ,Most pedig nem mondhat többet az életr ől' 
mint annyit, hogy aludt, veszekedett és verte a feleségét." /1/ 

A halálfélelem kompenzációja megfosztja az életet a múlandóság 
számbavételét ől, a halálfélelemtől, s ezáltal megfosztja az életet dinami-
kájától. A halálfélelem kompenzációja így végül is az élet tartalmi el-
szegényedésével jár. Az öröklét igézetében élve, akár egy földön túli 
létért áldozva fel ezt az életet, akár halálosan jelentéktelen dolgok b űv-
körébe veszve, az élet élésének egyszeri lehet őségétől esünk el. Csak a 
halб1 eszméltet rá az élet egyszeriségére, valóságára és lehet őségeire. 
Csak a halállal való kíméletlen szembesítés józanít ki annyira, „hogy ne 
úgy éljünk —József Attila szavaival — mintha csak volnánk." /1/  

Természetesen senki számára sem adott az élet tartalmának szabad 
megválasztása, mint ahogy az önmagunkkal és véges id őnkkel való gaz-
dálkodás sem. Társadalmi létünk meghatároz bennünket s így lehet ősé-
geinket is. Ennek a létnek a szorítása halálfélelmünk is. Ebben a féle-
lemben mérhetetlen energia rejlik, nem közömbös, mihez kezdünk vele. 
Mihez kezdhetünk? 
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A személyiségben a halálfélelmet kísér ő  energia a pszichikus folya-
matok egész sorához, különböz ő  fogalmakhoz és képzetekhez, emlékek 
és várakozások bonyolult rendszeréhez kötött. Ha ez az energia nem talál 
levezetésre, felfokozódik és állandósul a szorongás, az érzelmek és a sze-
mélyiség számos torzulását idézve el ő : alapja lehet apátiának, aszkézis-
nek, vagy hedonista magatartásnap, cinizmusnak stb. Mindez a szemé-
lyiség aktivitásának csökkenésével, a személyiség bizonyos fokú besz ű-
külésével jár. A halálfélelemnek azonban mindez távolról sem szükség-
szerű  következménye. Ellenkez őleg, a halálfélelem (mint általában a fé-
lelem) intenzív lelki tevékenységre, aktivitásra serkent: ösztönöz, mene 
külésre késztet, ez sarkallja az embert az életét veszélyeztet ő  hatások 
megelőzésére, kiküszöbölésére. Ez az energia szolgála halál elleni küz-
delem kimeríthetetlen motivációs bázisául. Rugója m űvészetnek és tu-
dománynak; műveknek, kutatómunkáknak, amelyekkel az ember a halál 
ellen lázad, vagy az élet meghosszabbításár fáradozik. Az embernek küz-
denie kell az életéért, küzdenie a betegségek ellen és az élet meghosz-
szabbításáért, küzdeni az egyetemes békéért, a háborúk nélküli létért 
és az élet min őségi, tartalmi megváltoztatásáért. Ebben a küzdelemben 
a halálfélelemben rejl ő  energia kimeríthetetlen er ő tartalék. Ez a küzde-
lem nem reménytelen, erre tanítják az embert a természettudományok, 
a társadalmi folyamatok mélyebb megismerése, az aktív társadalmi po-
litikai élet sikerei stb. 

Lehet, kell és szükségszer ű  küzdeni — nem a halálfélelem, hanem en-
nek okai, a halál és az életet értelmét ől megfosztó rideg, humanizálatlan 
partikuláris lét ellen. 

Mindenekellenére, a halál ellen folytatot harc bármely eredményé-
nek ellenére, amely végül is csupán egy-egy arasszal hosszabbítja meg 
a végteleneeghez képest a pillanatnyinak t űnő  létet, és minden sikeres 
társadalmi harc ellenére — mely bár hosszú távon szép ígéret —, kár-
pótolhat-e valamelyest is egy most korlátozott, szebben és boldogabban 
nem élhetett, egy elmulasztott életért, csökkenti-e mindez szorongásun-
kat, halálfélelmünket? És egyáltalában „vajon egy nálunk sokkal gon-
datlanabbul él ő , sokkal fejlettebb képességekkel bíró, sokkal többet tudó 
nemzedéknek, a kommunizmus embereinek nem még inkább meglesz az 
okuk, hogy féljenek a haláltól, hogy fájdalommal gondoljanak arra, hogy 
életük egy napon befejez ődik?" /7/ 

Nem szörnyű  ár-e a haláltudata tudatos létért? A tudomány ma azt 
tanítja, hogy az elmúlás szúkségszer ű  és elkerülhetetlen mozzanata a 
létezésnek. Megfellebbezhetetlen igazság ez a tapasztalati tény? Nem je-
lent-e újat — lehet őségeiben! — az élet és elmúlás e vak körtáncában 
a mulandóság tudatával élt lét? Az elmulás és ennek tudata miatt a 
mulandóság az ember számára örök Pllentmondás. Megoldható-e valaha 
is ez az ellentmondás, vagy az ember örök vágyálma marad halhatat-
lansága? 

A halhatatlanság az egyszerű  ember vágyképe szerint térben és id ő-
ben, vagyis az anyagi világ fizikai dimenzióiban vetül. Maga az emberi 
élet az anyagi világ tér-id ő  dimenzióinak egyetlen síkján zajlik. Ez a 
sík, az ember társadalmi létezése, az emberi nem létezése. Az Univer-
zumon belüli elhelyezkedésér ől annyit tudunk, hogy időben mintegy 
600 000 évet tesz ki, a térben pedig egy végtelen parányi pontra, a Föld-
re korlátozódik. Hogy a létezésnek ez a síkja hogyan vetül a jöv őre, ho- 
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