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I. 

HANGOK A MÉLYBŐL 

A Páriák Csoportja 
kék fényben. Lüktető, 
mély tónusú muzsika 
A Páriák lassú test-
mozdulatokkal követik 
a zenét. Helyükr ől ki-
csi lépésekben mozdul-
nak el, a vánszorgást 
jelképezik, aztán az 
összehangolatlan meg-
megállást. A muzsika 
lassan halkul, valami 
kivihetetlen suttogást 
hallunk helyette. Ebbő l 
alakul ki a töredékes 
beszéd, fejlődik ki az-
tán a szöveg ritmusa. 

PÁRIA: 
... mákszárteát a kicsinek . kapálunk 
... aztán szénaszedés ... harmaton... 

PÁRIA: 
... csak dohányra ... mondta ... az se 
kell... 

PÁRIA: 
... a kúria ... kegyelmes úrtól ... szép 
kisasszony ment el .. . 

PÁRIA: 
... csak .az isp .. . 

PÁRIA: 
... ,ispán urat ... de vadászni hívtak ... a 
lány és a holdvilág .. . 

PÁRIA: 
... három harangszó .. . 
V. PÁRIA: 
... három harangszó, három hulló csillag .. . 
IV. PÁRIA: 
... százan is elmentek... 
III. PÁRIA: 
... százan is elmentek, egy se talál haza... 



CSILLAGOS IDŐK VORGS ÉKEZE'1"1 ЕL 	 1011 

A Páriák Csoportja he-
•yével a közönség felt 
forduló szabályos há-
гomszöget alkot.  

II. PÁRIA:  

... tizenöt születik .. . 
I. PÁRIA:  

....tizenöt születik, ih гоm, ha megmarad... 
PÁRIÁK K0RUSA:  

VERÍTÉK-GYОNGY 
FÁRADT ARCON KIKÉL 
LASSULб  MOZDULAT 
AKÁRHÁNYSZOR TÖRLI 

PÁRIA:  

Szép egünk  
bő  gabonáját 
villámos ,aratók 
épp most kaszálgatják! 
PÁRIÁK K0RUSA:  

DRÁGA ÉK EZ 
VÉSZES DIADÉM 
GYERMEKKÉNT KAPOD 
S VELE LESZEL 
HISZ ÉVEDRE VÉN 

PÁRIA:  

Fordítva isten, 
gulyakút és  
árok, 
fordítva zsoltár 
és minden 
imádságok! 
PÁRIÁK K0RUSA:  

ÁGYBAN GYERMEK 
GYERMEK MELLETT 
ÁLOMADTA SZÉP 
SZABAD RENDBEN 
FÁRADTAN IS 
MINDAHÁNY SZERETVE 

PÁRIA:  

Hajónk most épp 
Nap-irányt halad, 
fordul meg, 
aztán félúton 
akad! 
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Aramok jelzik:  
minden zsilip  
szakadt!  
PÁRIÁK K0RUSA:  

CSÁKб  FELHŐ  PATAK  
ALMA BÉKE ALMA  
KENYÉR HARANG PARANCS  
ESTI NбТА  PAJTA 
CSILLAGNYÁJAT KÉSŐN 
GYERMEKALOM HAJTJA 

PÁRIA:  

Csatorna volt ez, 
aztán bő  folyam; 
vörös-dagadtan  
a partra feküdt. 
Meleg, lüktető  felhőket 
egész a kék 
tengerig vitt!  
PÁRIÁK K0RUSA:  

VULGYBEN HÍJS 
BÉRCEN MÁR KEMÉNY DERrtJ 
ÉS A SZÉLES 
LÉLEK 
MIT SZÉGYEN 
KÉSEI SARJÁBAN SE NYfT 

PÁRIA:  

FEKETÉVEL .. . 
PÁRIA:  

... feketével kötik fel kontyodat! 
V. PÁRIA:  

Feketével .. . 
IV. PÁRIA:  

Feketével sűrítik .miseborodat! 
111. PÁRIA:  

Élettel  .. . 
11. PÁRIA:  

.. élettel toldják szép haláladat!  
PÁRIÁK K0RUSA:  

HÁROMÁGÚ VILLA 
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A kék fény hirtelen 
sárgába vált, kakuk-
szб. A szabályos há-
romszög, amit a Páriák 
Csoportja alakított ki, 
most, mintegy varázs-
ütésre, felbomlik. Min-
den szereplő  más-más 
pozíc iбban, más moz-
dulatba „kimerevítve" 
csók amikor szöveget 
mondanak, akkor vál-
toztatnak helyet és 
testpozíciбt. 

I. PÁRIA:  
Te jбságos isten!  
PÁRIÁK K0RUSA:  
HÁROMÁGÚ EMBER 
KALLODI EREJE 
VI. PÁRIA:  
Mindörökre, Mindörökre .. . 
PÁRIÁK K0RUSA:  
HÁROMÁGÚ HEGYRE 
SARJÚSZÉNÁT SZEDNI 

PÁRIA:  
Félpatkбt keresni, keresni.  
PÁRIÁK K0RUSA:  

HÁROMSZÉRОĆ  
HOLDUDVARRA VINNI  
HÁROMÁGÚ FÉNYBE  
GYERMEKEDET VETNI  
HÁROMÁGÚ MEGGYFA  
VILLA UNOKÁJA  
HÁROMÁGÚ ISTEN  
HÁROMÁGÚ  ÁTKA 

PÁRIA:  

ÁLMODAT SZÚRD MEG  
GOLYAT NE LÁSS BENNE  
I. PÁRIA:  

Dalodat oldd fel,  
napfény el ,ne érje!  

PÁRIA:  
Asszonyod árnyékát 
nyessed rövidebbre! 
III. PÁRIA:  
Denevér-sikkantás, 
huhubagoly szava; 
egymás bajaival 
egymást sokszorozva! 

PÁRIA:  
Vadkörtefa alatt 
sírni, dalolgatni... 
vadkörtefa alatt 
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Éles, elektronikus hang 
szakítja meg a szöveg 
ritmusát. A hangra 
igen ntenzfv mozgás 
keletkezik a színpadon, 
.közben a sárga fény 
neonfehérbe vált. A 
szavak most ndulato-
sak, kemények, sokszor 
dühösek. A szöveg-
mondó mindig elđtér-
ben! 

darócba születni, 
benne meg is halni .. . 

PARIA: 
Avas, penészes 
tárnáid, 
EMBER, 
se életre, 
de halálra se 
visszhangoznak már! 
V. PARIA 
Botorkálj 
gondolataid végtelen 
pusztáin, 
tested szikkadt 
terein kilométeres 
repedések! 

PARIA 
Szóljon zsigereid 
egyforma zenéje! 

PARIA: 
Savas-lúgos 
barlangjaidat 
járd végig vakon! 

PARIA 
Ős;i hagyaték vagy, 
nem tenyészet! 
Dudva! 

PARIA 
Hova rakott le, 
vermek ajándéka, 
néma nyiroknak áldozata, 
K
I optató szeleknek 
árnytestű  táncosa .. . 

PARIA: 
Hova, 
hova rakott le bsöd? 
IV. PARIA: 
Ujjaid hegyén 
ott még a vörös permet! 
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PÁRIA:  

Fele ereidbđl,  
másik fele  
vérmezőkön termett!  

PÁRIA:  

Háborúztál 1s.  
Védtél,  
vagy támadtál  
mindig  
rosszul kiszemelt  
királyt és szentet.  
I. PÁRIA:  

Láttál őseid szemével  
sok feldúlt otthont,  
asszonyt  
és kertet!  
V. PÁRIA:  

S ha hozza a sors,  
mert hozza,  
ordítani se tudsz már:  
hangod is befelé terjed .  

Ismét megszólal az az  
elektronikus hang, fé-
mesen, keményen járja  
be a nézőteret, úgy-
hogy a nézőtéren több  
helyen felszerelt hang-
szórók -segítségével szin-
te „sétál" a teremben.  
Amíg ez a hang tart,  
a ,Páriák kivonulnak.  
A hang most lassan  
ritmust kap, visszatér  
a anű  elején hallott  
lüktető  motívum, abból  
épül fel aztán a ko-
reográfiai betét zenei  
alapanyaga.  

KOREOGRAFIAI  
RÉSZ:  
A recitativo mintegy  
kiteljesedés бt látjuk,  
azt tehát, hogyan moz-
dul meg, ébred az em- 
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beri eszmélet. Azt kü-
lön, hogyan hanyatlik  
vissza a nekibátorodó  
indulat minduntalan. A  
szerző  e részt elsősor-
ban úgy képzelte el,  
mint egy balettminia-
tűrt, mily nem a ha-
gyományos megaldá-
sakkal, hanem egész  
korszerű  fölépítéssel  
játszaná rá a szöveg  
által fölállított, ott  
szándékosan zárt, for-
mailag körülhatárolt  
tételre a „felszabadí-
tó", de nem lezáró,  
megoldó játékbeli szin-
kópát.  

Sötét szintér. Csend.  
Pillanatnyira  felvillan 
egy-egy arc.  
A fejfény hosszabban  
rajtamarad a FEHÉR  
I-en.  

A fény most állandóan  
a beszélők arcára ván-
dorol.  

II. 

SZIKRA  

FEHÉR I.:  
Kormos koronájú  .. . 

VÖRđ5 II.:  
Kormos koronájú,  
eperszín dolmányú  .. . 
KÉК  1.:  
Kormos koronájú,  
eperszín dolmányú,  
szederjes ajakú  .. . 
VÖRđS I.:  
Kormos koronájú,  
eperszín dolmányú,  
szederjes ajakú,  
ólomfogazatú  .. . 
FEHÉR III.:  
Kormos koronájú,  
eperszín dolmányú,  
szederjes ajakú,  
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Teljes fény egy pilla-
natra. Fejfény ismét  
csak a beszélőkre.  
Fergeteges gyorsasággal  
egymás után mondják  a 
szöveget.  

ólomfogazatú,  
vas-töltött bokájú  .. . 
VđRÖS III.:  
Kormos koronájú,  
eperszín dolmányú,  
szederjes ajakú,  
ólomfogazatú,  
vas-töltött bokájú,  
acélbordázatú  .. . 
KÉK II.:  

Kormos koronájú,  
eperszín dolmányú,  
szederjes ajakú,  
ólomfogazatú,  
vas-töltött bokájú,  
acélbordázatú,  
hollótollazatú  .. . 
KÉK III.:  

Hollбröptú,  
hollótollazatú  .. . 
VÖRÖS II.:  
Hollóröptű ,  
hollótollazatú,  
tizenhat...  
FEHÉR II.:  
Kaszálgató kegyenc!  
VđRđS I.:  
Tizenhat,  
tizenhét,  
tizennyolc,  
tizenkilenc!  
MISID:  
Kaszálgató kegyenc!!!  
VđRđS  I.: 
Tudok a fényrđl!!!  

FEHÉR I.:  
Kormos koronájú!  
FEHÉR II.:  
Eperszín dolmányú!  
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Rövid csend. Szenve-
délyesen mondja to-
vább a verset.  

VOROS I. széttárt ka-
rokkal, ünnepélyesen 
kiált fel.  

FEHÉR III.:  
Szederjes ajakú!  
KÉK 1.:  
б lomfogazatú!  
KÉK II.:  
Vas-tiltott bokájú! ! !  
KÉK III.:  
Acélbordázatú!  
VÖRÖS II.:  

Hollóröptű  !  
VđRđS III.:  
HOLL0TOLLAZATÚ!  
VÖRÖS I.:  
TUDOK A FÉNYR Ő L!  
A mocsok .alatt,  
a kószáló bűzön túl,  
a rothadó húson,  
feldúlt kerteken,  
el nem fogyasztott mérgen,  
nem csбkolt kedvesen,  
látatlan gyermeken,  
főbelövetéseken túl  
fN TUDOK A FÉNYRđL! ! !  
VđRđS I.:  
Szemem nem látta,  
bőröm nem itta,  
fogam nem villogtatta,  
hajam nem rejtegette,  
de TUDOK rбla!!!  
FEHÉR I.:  
Kormos koronájú  .. . 
FEHÉR II.:  
Eperszín dolmányú  .. . 
FEHÉR III.:  
Szederjes ajakú  .. 
KÉK I.:  
alomfogazatú  .. . 
VÖRÖS 1.:  
GYОNGYFORGÁCS! ! !  
Itta tenyeremben!  

Lélegzetnyi szünet.  A 
fejfény, ahogy VZSRÚS  
I. beszél a FÉNYRбL,  
kitágul, befogja előbb  
őt, aztán átterjed tár-
saira is.  

A többiek rossz ige-
ként ismétlik szövegü-
ket, mire a fény ismét 
leszűkül csak a Vtј-
RiS I.-re. 
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Ismét szélesedik a fény 
kör áhogyan vallanak a 
FÉNYRŐL. 

Üstökös gyalulta  
ránk .a végtelenben!  
FÉNY!!! FÉNY!!!  
VÖRÖS II.:  

Járt vak szememben,  
vak, pokolmély veremben!  
Járt perzsel ő  árama  
csontjaim szivacsos,  
omló tárnáiban!  
KÉK I..  
Kérdezz istent,  
háborút, 'királyt  
és felcsert!  
Kérdezz féllábú,  
hibbant obsitost!  
Kérdezd mind, kit  
ismeretlenül s ártatlanul  
a túloldalról megöltem!  
A fényben én csak azért nem hittem!!!  
FEHÉR I.:  
Előbb gyöngyházszín,  
aztán rétegz ő  patyolat!  
VÖRÖS  III.: 
Lüktető, gyűrűző ,  
örvénylő  lég,  
egybegyűjt virágot,  
lepkét, fényes esőt,  
бvatos havat!  
KÉK III.:  
Szavaim gyapjában  
védem, melengetem.  
KÉK 11.:  
ököllel nem nyitod meg  
zárját,  
erőszakkal gyémántkemény,  
naptбl védett  
örök kapuját  .. . 
FEHÉR III.:  
Erőszak megöli!  
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Villódzó, előbb csak  
apró jeleiben felsejl ő  
muzsika. Erre az alap-
tételre gépül majd ké-
sőbb a koreográfiai 
részlet.  

A rnuzsika lбlegzetnyi-  
re felerősödik, ,de azon-
nal helyet ad a folyta-  
tódó szövegnek.  

FEHÉR I.:  
ERŐSZAK TAGLOZZA!!! 
VÖRÖS III.:  
Szavam házában  
van a nyoszolyája!  
VÖRÖSEK KбRUSA:  
TÖRD KETTÉ HÁNCSÁT SZABADON  
KÉRD VISSZA MÉCSED HATALOM  
PIKKELYÉT SZбRD SZÉT SZANASZÉT  
SZEMÉT OVD MEG LESBŐL  
NYILAZ0KTбL  
KÉKEK KбRUSA:  
A KOR EL NEM VETÉLHET  
SE TÉGED  
SE FÉNYES GYERMEKED  
LÁNGVIZÉBEN  
FÜRÚSZTI  
EDZI MEG  
A PÁRIÁK NÉPE FRISS  
ÉRTELMEDET  
VÖRÖSEK, KÉKEK, FEHÉREK KбRUSA:  
Sarjad a vetés lábatok alatt,  
a parázsmag lassan megdagad.  
Sziklahantok tarkбja elpattan, reped:  
várhatod, világ, az új аratбkat!  
KÉK I.:  
Mekkora az út  
а  gyökértől  
az égig?  
KÉK III.:  
Hajszálerekben 
miként lüktet 
az áram? 
Hogyan perzsel a 
Piros szín,  
hatenyérbe öntik? 
FEHÉR II.:  
Pattan a rugб  
s mit rákapcsoltak, 
tehetetlen. 



CSILLAGOS IDŐK VtSROS ÉKEZETTEL 	 1021 

Belehanyatlik  
az űrbe.  
VÖRđS I.:  
A szikra nem féreg,  
hogy lassan eméssze meg  
a lomha anyagot!  
A szikra  
idegről pattan el,  
kemény vetése a tűznek ! ! !  
FEHÉR  III.: 
Epidermiszeden  
millió árokban  
forog, sistereg  
a gránát.  
Emelgeti  
millió patáját  
e fene rúgós 16!  
VđRÖS II.: 
A válasz  
HARC  
HARC  
REVOLÚCIб !!!  

A zene ismét, most 
erősebben jelentkezik, 
pár másodperccel to-
vább van jelen, hogy 
aztán kiúszva helyet 
adjon a szónak. 

A zene most az egész  
teret betölti, villongá-
sát követve, darabos  
léptekkel távoznák a 
szereplők, s megjelen-
nek a koreográfiai be-
tét szereplői.  

KOREOGRAFIAI 
RÉSZ:  
A SZIKRA tételét a 
már előre jelzett zenei  
motívumokra előbb ke-
vésbé, majd egyre pon-
tosabban összehangolt 
mozdulatsorokkal 	ki- 
teljesíteni. 	Rendkívül 
fontos, hogy kiemeljük: 
a svikга  jelenléte tu-
lajdonképpen a majd 
később mindent össze-
fogó ESZME, a hatá- 
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rozott és szerencsésen,  
de elsősorban tudato-
san összesített akarat  
ELSŐ  komplett jelké-
pe. A játék, a tánc itt 
sem zárhatja le a szö-
vegbeli kérdésegységet, 
jóllehet ott is csak épp 
hogy kinyitott. 
A tánc, a koreográfia 
rész két percben kell, 
hogy megtegye azt, 
amit szavakban csak 
sejtettek az előző  rész-
ben. A táncosok szi-
rénahangra távoznak 
egyetlen pillanat alatt. 

A szirénazúgás alatt a 
színpadon, néző téren 
át-átsikló fénypászták 
sorjáznak. 

A iгeflёktогfny erősen 
oldalról fogja a szí-
nen elhelyezkedetteket. 
Mozdulataikban a ré-
mület kövesedett meg.  

FELSÉGESEK (hangszбrбbбl):  
KI LÁTTA A FÉNYT? 
PÁRIÁK KARA:  

A fényt!!! 
KÉKEK KARA:  

ITT VAN!!! 
VÖR ČOSEK KARA:  

Ki nem olthatja senki már! ! !  
FEHÉREK KARA:  

Hallomásból csak...  
FELSÉGESEK (hangszбrбbб l) :  
Ám ki látta?  
PÁRIÁK KARA:  

MINDAHÁNYAN ! ! !  
Rövid szünet, néhány 
puskalövés. Csend. A 
Páriák Csoportjából  
ketten lehanyatlanak. 
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Erősebb puskaropogás. 
A Páriák Csoportjából 
egy iјsmt elesik, a töb-
biek hátrálnák. 
Most 	gépfegyvertűz, 
mindnyájan meghátrál-
nak. 
Csend. 
Még néhány távoli lö-
vés, és minden elcsen-
desedik.  

VđRÖSEK KARA: 
Szikra!!! 
SZIKRA: 
Érdemetek vagyok!!! 
KÉKEK KARA: 
Hasíts utat!!!  
SZIKRA: 
Vára robbanóanyag! 
Vár, hogy mindörökre 
szétlökjem .a rossz falakat!!! 
FELSÉGESEK (hangszóróból):  
Tűz!!!  

FELSÉGESEK (hangszóróból):  
Tűz!!!  

FELSÉGESEK:  
KI LÁTTA A FÉNYT?  

VÖRÖS II.:  
Kétéltűek nem leszünk!  
VÖRÖS I.:  

Ki látta a FÉNYT?  
FEHÉREK KARA:  

Délibáb volt,  
a nyári lég  
könnyű  játéka!  
KÉKEK KARA: 
Láttuk  
két sortűz között ! ! !  
Ki él, benne megmaradt!  
VÖR ĆOS 1.:  
Egy pillanatra csupán,  
két lövés között. De végre igazán! ! !  

PÁRIÁK KARA: 
Nem Kánaánt,  
csak napnak  
igaz támadatját!!!  



1024 	 HfD  

VÖRÖS II.:  
Ma minden megfontolandó!  
FEHÉR II.:  
Álombбl minden éjjel száz,  
de életünk csak egy van!  
KÉK III.:  
Nem együtt,  
sok ösvény —  
külön-külön . . . 

SZIKRA:  

Vegyél fel a sárból,  
végy magadhoz,  
míg el nem veszíted  
hangod,  
míg össze nem téveszted  
az égtájakat,  
míg emlékezeted  
őrzi a tűz  
örök ábrázatját!  
VÉGY MAGADHOZ!!!  
SZIKRA VAGYOK!!!  
KÉK 1.:  
A kapu elsötétül  .. . 
KÉK III.:  
Volt-e ojt kapu egyáltalán?  
FARIAK KARA:  

Ismét csak nem a Kánaánt!  
Egy megosztott falattal  
bevárnia magas, déli órát! ! !  
VÖRÖS I.:  

És .most ismét 
körbe-körbe, 
önmagunkat jól bezárva, 
külön kétely, 
külön remény, 
külön béke,  
külön már tán nem is látszik:  
ki a szint és ki a gyáva! ! !  
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VđRÖS II.:  
Éjszakából éjszakába;  
egyre nagyobb, egyre  
nagyobb ez ,a lárva!  
PÁRIÁK KARA:  

Továbbra se a Kánaánt!  
Hitves mellett  
csendes szívvel  
csak egy jб  nap nyugodását!!!  
FEHÉR 1.:  
Tehetsz-e becsületedb ől  
más gyarlóságához?  
KÉK 11.:  
A becsület színe kék!  
Csak .a kékhez tehetsz bel őle!  
VÖR ĆOS III.:  
A tenger színe vörös,  
nem fáj neki a hegyek bánata! ! !  
KÉK I.:  
A becsület színe kék!  
FEHÉR 11.:  
Fehér!  
És miénk ez ősök •jussán!!!  

Repülőgépzúgás 	„jár- 
ja" körül az egész ter-
met, a már előbb  
megjelölt hangszórók  
segítségével.  

Most megszólal az  a 
tiszta zengésű  kürtszó,  
amely a továbbiakban  
is mindig az egyesítő  
erőt, az igaz szót, a  
mélyen egyéni emberit,  
a közösségi szellemet  
jelképezi. A kürtszóra  
csak a VÜRt s I., Vtј-
Rt3S II. és a Páriák  
Csoportja vált olyan  
testhelyzetet, amely ma-
gabiztosságot, reményt  
és bátorságot sugároz.  

Repülőgépzúgás, 	ám  
most egész raj zúg el,  
majd bombarobbanások  
rázzák meg a termet  
Fényvillanások a te-
remben és a színen.  

Ismét megszólal a kürt,  
a Vörösek feltámogat-
ják az idővel elesett  
Páriákat; FEHÉR III  
is ott van a szorosan 
fölzárkózott csoport-
ban, idelép KÉK III.  
is. SZIKRA az élen. 
A kürtszó most indu-
lószerű  zenébe olvad  
át, anélkül, hogy tisz-
ta, mindent átható 
hangjából valamit is 
vesztene. A zene els ő  
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futamai alatt a sze-
replok visszavonulnak, 
megjelennek a ko-
reográfiai rész el őadói. 

KOREOGRÁFIAI 
RÉSZ: 
A fölkelés, a harc, az 
első  győzelmek, aztán 
a veszteségekb ől mind-
untalan megújult erő-
vel talpraálló vörös er ő  
szimbólumsora kell  
hogy szóljon arrбl az  
időszakról, amely tör-
ténelmünkben a legál-
dozatosabb, legkimerí-
tőbb és leghősiesebb  
volt. A kürtszó hangja  
soha, egy pillanatra  
nem veszti jellegét és  
jelentőségét. A ,balett-
miniatűr három percig  
tart, ismét csak nyitva  
hagyja az előző  szö-
vegrészben felvetett té-
telt.  

III. 

Az EMBER HÁBORÚJA  

VÖRÖS V.:  
Mozgasd meg a köveket,  
a csillámot, palát, gránitot!  
Motozd meg az erdők lombját,  
Cédrusok zöldfekete gyászát kémleld,  
patakok jeges vizét szűrd meg,  
törd ketté a kapott falatot!  
Virrasszad napokig a dögöket:  
most mindenb ől kikél  
ellened a gyű lölet!  
Ez a pillanat,  
ez a :perc meg nem ismételhet ő !  
Mire aludnál rá egyet,  
elfut öt emberölt ő !!!  
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PÁRIÁK KARA:  
Testedből hidak, 
alatta vad áramok nyargalnak!  
A nap, az éjszaka szomjas: 
vért! Csak VÉRT!!! 
A tekintetedből, 
azért légy nyugodt, 
az egész teremtés ért! ! ! 
VđRČOS III.:  
Tieneredből gyermekek s őzek,  
ha enni, inni kérnek,  
jegyezd meg:  
ők még senkitől se félnek!  
I. PÁRIA:  
Vánkosom sose volt,  
állva aludtam,  
akár  
az erdő , vagy a mének.  
Igen, a mének: 
zabot, háborút,  
kehet  
és szemük közé  
szekercét  
mindig talpon állva nyertek!  
VÖRÖS IV.:  
Ahogy itt állok strázsát,  
az üszkös gerendák alatt,  
hírét találom az ősznek;  
hírét az otthoni szüretnek. 
Annak, hogy odahaza várnak.  
Aki otthon maradt, most fél,  
ahogy kedveseink nem magukért félnek.  

Hírét nézem az ősznek, ahogy visszafordul,  
száll, ,akár a madár — délnek!  
VI. PÁRIA:  
Nem tudom, miért . . . 

Talán, mert két roham között  
az otthoni kép, akár derűben  
a gyümölcs, megért .. . 
Este van, s !ilyenkor  
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Repülđraj zúg át a  
termen, bombarabbaná-
sak. Szereplđink sor-
sukba teljesen beletö-
rđdve, sztoikusan vise-  
lik sorsukat: ez a há-
ború, ez az élet és ha-
lál ideje.  

Ismét a kürtszó, erre  
gépfegyvert űz minden  
irányból.  

mindenki a holnapra készül.  
Matat a mama, készít ezt-azt.  

Igy van ez most is valahol:  
a gyermek ásít, .az öccs szeme tágul,  

benne .a maradбk irigysége, s .az,  
hogy most neki már semmit nem mesélnek.  

Így 
 

van ez most is valahol,  
ám én itt vagyok egyedül,  
romos falak között, nekem már  
megérkezett a holnap:  
felkelek, s megyek neki  
a fekete, lucskos őszi szélnek  .. 
VÖRÖS 11.:  
Intézem, amit lehet...  
az újszülött gyereknek  
valahonnan tejet,  
mert elapaszt minden forrás  
és szíve az .anyáknak.  
III. PÁRIA:  

Egy szippantás még  
és a szám nedvétől kialszik a tűz.  
Végigégett még egy.  
Még egy a sok száz közül.  
Nem gondolok semmi rnásra,  
csupán, hogy ez is egy a sok  
száz közül.  
Arra se, hogy tán ez volt .az utols б  .. . 
Most eldobom, és rá se lépek,  
ne gondoljam, hogy elaludt végleg  .. . 
Csak Ismétlem magamban, hogy: nem félek,  

nem félek!!!  
VбRÖS I.:  
Százezer részre pattan most .az anyag, lelkét,  

velejét .a korom befedi;  
céltudatosan lapul meg a sejtben a nyirok,  
s a szem holtában is félti a Napot,  
az ég asztaláról a kristályt leszedi,  

mert másznak az ízelt lábú, vad rovarok...  



CSILLAGOS ID6K VСRоS ÉKEZETTEL 	 1029  

A ,kürtszó most más  
helyrđl jelentkezik, er-
re (ismét gépfegyvertűz  
Mintha üldöznék  a 
kürtszót, ám hiába, aг  
minduntalan másik  
helyrđl jelentkezik.  

III. PÁRIA:  

Nézed?  
Hát nézd csak,  
figyeld, ahogy  
homlokomon párát ver a kin!  
Nézd. Ezt az egyet megteheted ... 

Mert én helyetted is  
talpra állok,  
helyetted lélegzek  
e1-elfúladva,  
gyomromban az ólom,  
amit helyetted Fis kaptam.  
Én, tehelyetted .is!!!   
Te majd moziba mégy,  
lánnyal gondozott parkba.. . 

Hallgatod, hogy énekelnek  
békében .a madarak.  
Én most, helyetted is  
gyilkos  
jánоsbogarakat lesek,  
és utolsó erőmmel  
ügyeskedek, hogy  
elkerüljenek.  
Én tehelyetted  
is... mert én ITT  
vagyok, s te már rég ezen túl!  
Felettem épp most jár az éjfél,  
s te még meg se születtél.  
Ezért, te énhelyettem  
semmit ne tegyél  
soha!  
A te szabadságod, én legjobban  
tudom: NEM ROMANTIKA!!!  
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Gépfegyvertűz.  
A kürt megszбlal.  

Bombarobbanások.  
A kürt szava egész  
közelrđ l.  

Gépfegyvertűz.  

VÖRÖS I.:  
Most szép, büszke páfrányon csörtetek át .. . 
Holnap koszorúba vagy csokorba fogják, 
ahogy ez már szokás .. . 
Várom, hogy a hold fölvillanjon 
és kiöntsem fegyverem tüzét. 
Csörtetek tovább a kövér páfrányon át 
és mélyen magamba szívom ezt a j6, nyers  
szagot...  
Erről Jut eszembe: ma pont húszéves vagyok!  
V. PÁRIA:  

Boldogulsz-e, kisfiam, valahogy? 
Anyádnak mindkét keze oda... 
Fogбddz a tárgyakba, lépés lépés után, 
megy majd valahogy.  
Járni én már nem taníthatlak: 
puszta otthonunkban neked már csak a 
tárgyak maradtak! 
VÖRÖS I.:  
Csak a pillanat. 
Ez: most várom be, 
s utána pillám bezárja. 
Ez a határ, mely a kettő  között van... 
Ez, amely 'oly rövid, 
szűk, iszonyatosan egyforma... 
S ebből a folyamatosság: 
a tervek 
s már a kész tettek... 
Itt, a kett ő  közt találsz meg, 
ahogy megrekedtem. 
A hang, amely félig elröppent, 
másik fele valahol a tüd őmben maradt... 
Bár ennél több is van az emberben, 
fene tudja, mi.. . 
Előbb volt, mint ez a perc, 
s 'később, mint a következő  .. . 
Ne haragudj, hogy butaságot beszélek, 
de így van ez itt, mikor pórázon  
tart  
a pillanat,  
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Puskalövés. Csend.  
Kürtszó.  
Gépfegyvertűz.  
Omló házak robaja, ge•  
rendák törnek recsegve  
ketté, :bombák robban-
n ak.  

Robbanások zaja, gép-
fegyvertűz, a kürt túl-
harsogja a háború za-
ját. A kürt egész ki-
emelkedik a zajból, az  
halkul, a kürtszó is-
mét zenekari anuzsiká-
ba ágyazódik anélkül,  
hogy jelentőségét és  

csak azt mondhatom, amit megenged. 
Szeretném, ha nálam lenne 
a fényképed. 
0, ne gondolj semmi rosszra, 
én ebben .a pillanatban még élek, 
én ebben a pillanatban még él .. . 
V. PÁRIA:  
Az ERŐSZAKKAL NINCS PÁRBESZÉD!!! 
Kezedben virág, könyv, piacosk оsár 
és Ő  odaáll!!! 
ÉS NINCS PÁRBESZÉD ! ! !  
Hogy beszéljek én gyermekemről,  
háborúról, igazságról, sorsról, kegyeletről?  
Én már szavak nélkül is elmondtam mindent. 
Se bennem, se kivülem semmi gyanú .. . 
Egyszerű  léghiány, vákuum . . . 

Jön 1a kegyetlen gyalu,  
sikolt alatta az anyag. 
Tudom, mi lesz belőle, 
tudom, kinek dolgozik :a mester. 
A szög mellett, aztán, ha leszegezik, 
kissé megreped. Csomósa fa, 
egy darabka lepattan... 
Ezen aggódok én, lám, 
a deszkaanyagán. 
Se bennem, se kívülem semmi nem maradt, 
nem feddem magam. 
A kaporsбban, ahol .a fiam, 
ott az én mindenkori szavam. 
Ne kérdezze senki tőlem 
a kedves halott nevét: 
erőszakkal szemben 
ilyen a párbeszéd. 
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jellegét vesztené. A gy ő-
zelem lesz a következ ő  
zenei és balettrésznek 
az alapmotívuma. 

KOREOGRAFIAI 
RÉSZ: 
A győzelem euforikus, 
mindent átjáró tánca 
következik.  

IV.  

A B ЕKE 

A NAGY K6RUS: 
Törd ketté háncsát szabadon! 
Kérd vissza, mécsed hatalom!!! 
Véredben béke, nyugalom! 
Tegnap a holnap gyökere,  
házadnak der ű  a teteje!  
Békénknek fája: SZABADSÁG!  
Ágára hintát kössetek:  
ringassa kicsinyek kacaját!  
komoly derűdben ne feledd  
a kántáló, vészes tüzeket!  

FIATAL:  

Hallgasd a csendet,  
tanuld meg fontos  
tartozékait!  

FIATAL:  

Énekben gyöngyös kacagás,  
álomban zöld, éltető  permet.  

FIATAL:  

Kezed munkájában  
.a teremtő  mozdulat!  

FIATAL:  

Házadban sok egybehangzó  
magán- és mássalhangzó!  
HÁROM KOVÁCSOK:  
HÁROMSZÁZAT KEMÉNY AKARATTAL  
MÉG VAGY SZÁZAT MÍG A VAS  
KI NEM HOL  
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HÁRMAS PENGÉSNEK  
BECSÜLETTÉTELE  
MÍG EDZŐVÍZBE HÁROMUNKKAL  
MERÜL  

FIATAL:  

Amikor a nővér  
a fogolykórházban  
azt a masnit  
a leiratős szokásos  
mozdulatával úgy odakötötte  
a vaságy végére,  
amikor .a ritka vizit  
már csak gyógyulóknak szбlo.tt,  
amikor a dárdavég lassan s véglegesen,  
ott a lapocka alatt, ölni készült,  
JÖTT A TAVASZ!  
És ez a TAVASZ  
azóta nagy buzgalommal  
bontogat,  
a világon szerte,  
sokszínű  
szalagcsokrokat!  
HÁROM KOVÁCSOK:  

HÁROM CSENGÉS EGY DARABB0L  
RÖPPEN  
ÖREG KOVÁCS NEM ERŐBŐL ADJA  
A KÖZÉPSŐ  MEG LEGJOBB ÉVEIBŐL  
VAKMERŐ  VAD A SEGÉD PÖRÖLYE  
TfTZ  
VAS  
IFJÚSÁG EGYMÁST OSTROMOZZA  

FIATAL:  

Hogyan legyen a szó,  
e kicsiny párarezgés,  
hogyan legyen villám,  
kova, fergeteg és izzó magma?  
Magam helyett állítanám 'oda,  
a büszke Hadseregbe,  
de olyan legyen, minta konok ősanyag:  
léлyegében soha semmi meg ne rongálhassa!  
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FIATAL:  

Legyen tiszta,  
értse, aki veszi,  
akár az, ki építőanyagként  
a KÜSZОBHCOZ adta!  

FIATAL:  

Értse a szót, ne magát a nyelvet,  
miből, .anyámnak hála, most ily szépen  

összeáll.  
Értse, aki veszi, aki átlép rajta:  

se betű , se jelzék, se fajta,  
az EMBERSÉG az, mi tettünket lényünkkel  
összeadja!  

FIATAL: 
Igy leszünk mi vérségi, örök kapocsban,  

így hordjuk eleven, vörös csobogásban  

a történelmet!  
Ide felzárkózik minden ismert és ismeretlen  

[hős,  
szétszórt csontjából belénk süt a foszforos ige!  

És itt van, itt velünk,  
minden, még meg nem született  

[nemzedékünk:  
mi szeretetben osztódva emlékezünk!!!  

HÁROM KOVA CSÖK:  
KоZÉPSŐ  KOVÁCSNAK оLLŐ  LETT A  

[SZÍVE  
ARRA VER ÉS AZT VISSZA IS  

[HALLGATJA  
KERÉKSZEG VAGY TENGELY  
ABRONCS MEG FESZES PÁNT  
MAR NEM A KÉSZÍTMÉNYÉT  
ОNMAGÁT VALLATJA  

FIATAL:  

Most még fiatalok a csillagok este,  
magukat csodálják kutató szemünkben,  
most van igaz ize a feszül ő  légnek,  
az izzó s jeges pólusok benne összeérnek!  
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HÁROM KOVÁCSOK:  
ÖREG KOVÁCSNAK BÖLCSESSÉG A 

[KARJA 
NEM ERŐVEL MUNKÁLJA A VASAT 
IZZÁSÁT ISMERI BŐRE ALATT ÉRZI 
TÜZES CSATORNÁK 
ÉGŐ  EREZETEK 
i5SSZHANGJÁT AKARJA 
Ö EG KOVÁCSNAK 
N©TA A PARANCSA 

FIATAL:  

Ha csak kimondom: május! 
Nem érzem.  
Én ott látom inkább  
nevezetlenül  
lombhajatokban, ahogy 
naptámadatkor madárhangra rezdül! 

FIATAL: 
Ott van friss reggeleken 
udvarra kifutó, 
táncos,  
kevély csikón!  
Villámló szőrén a N ~ .p 
üli meg. 
Ismeretlen sírokból, 
mit az .idő  
a földdel egybedöngölt, 
gyógyító füvek élén  
nehezülő  harmatbegyek!!!  
HÁROM KOVÁCSOK:  
A LEGKISEBB KOVÁCSNAK IGAZ 

[HÁBORÚJA 
SZENVEDÉLYES KALAPÁCSA HANGJA 
NOTAHOZ IGEN 
DE RÁCSHOZ NEM ADJA 
I1. FIATAL:  

És most ismét ,a régi kérdés:  
hogyan legyen  
az ember szava  
tégla, 
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Az intim beszédet las-
san feloldja a „széle-
sebb", elkötelezettebb 
és valamelyest „konk-
rétabb" muzsika. 

tonnás kődarab, 
vagy bizalmas kötőanyag? 

FIATAL: 
Törték a lelkedet, 
csontjaidat szedték 
pokol mozsarába. 
Hintették a pernyét, 
hintették hiába .. . 

FIATAL: 
Ha legvégül mégis 
JI szavakat lelünk, 
méltót az EMBERHEZ, 
Mf7HÖZ s a jobbik világhoz, 
egyszerű  beszéddé 
álljon össze rendben; 
tető  legyen, enyhely, 
kabát legyen, 
gémberedett lábra 
megálmodott cipő ! 

FIATAL: 
S ebből fakad majd 
milliók között a 
nyelv .nélküli 
megértő , békés 
párbeszéd! 
HÁROM KOVÁCSOK: 
G( ЈRGŐ  INDULATTAL 
FÉKES RAJONGÁSSAL 
NEM ÁMULD 
ÁMULDOZÁSSAL 

FIATAL: 
Láttunk mi madarat: 
szabadító kézb ő l 
égvilágba röppent. 

FIATAL: 
Kövülete hullt le .. . 
K6RUS: 
ÉGTEK ITT ASZTAGOK 
BÖMBÖLT VESZŐ  GULYA 
HALAK TANYÁJÁBAN 
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HASAS AKNA FÉSZKELT  
FIATAL:  

Tanyáról tanyára  
szállott fehér galamb...  
K6RUS:  

SZÁLLOTT VÉRES VÉRCSE ! ! !  
FIATAL:  

Szállott fehér galamb!!!  
KбRUS:  
LASSAN JÖTT A BÉKE  

FIATAL:  
A mindörökre béke!  
KбRUS:  
SE BETÍÍ SE JELZÉK SE FAJTA  
AZ EMBERSÉG AZ MI TETTÜNKET  
LÉNYÜNKKEL ÖSSZEADJA  

FIATAL:  

Száll a fehér galamb. 
FIATAL:  

Csillagos .időknek . . 
FIATAL:  

... vörös ékezetét . . 
FIATAL:  

... viszi a csőrében . 
FIATAL:  

... tanyáról tanyára, 
világról világra ! ! ! 
HÁROM KOVÁCSOK:  
IDEGENBEN  
ITTHON 
LELASSULб  IDŐT 
IZZÁSIG HEVÍT FEL 

FIATAL:  

Béke. 
KбRUS:  
Túl a tengernyi véren ! ! ! 

FIATAL:  

Túl a .tengerkéken!  
KбRUS:  
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TÚL MINDEN SZÍNEKEN! ! !  
IX. FIATAL: 
Virág 
I. FIATAL:  
Tűz 
V. FIATAL: 
Élet  
III. FIATAL: 
Csend 
K0RUS: 
CSEND ÉS CSEND ÉS CSEND 

Itt kezdődik az oratб-
rium gondosan egybe-
hangolt, három egyen-
értékű  kifejezđeszköz-
zel megvalósított zá-
rбrésze. Egyetlen kö-
zös motívuma a tánc,  
a mindenkit egybefogó  
körtánc.  
A aavábbiakban a Kб -
rus számára kijelölt  
szövegrész vonatkozik  
a Három Kovácsokra  
Fis. (A Kórust tulajdon-
képpen a kilenc fiatal  
képezi!)  

(Erőteljesebb 	szöveg-  
mondás!)  

KбRUS: 
DOBBANTS!!! 
I. FIATAL:  
Még léptektől meleg nyomokon! 
K0RUS:  
DOBBANTS ! ! ! 
V. FIATAL: 
HOGY SZOMSZÉDOD FÜRTC s 

[DOвoGASÁT 
VISSZAHALLJAD ! ! ! 
K0RUS: 
DOBBANTS!!! 
11. FIATAL: 
EZ AZ A SZб ! 
K0RUS:  
MILLIOSZOR VISSZAHANGZO!!! 
VIII. FIATAL: 
DOBBANTS ! ! ! 
KORUS: 
EZ AZ A sZO!!! 
IV. FIATAL: 



CSILLAGOS IDŐK V0RÚS ÉKEZE'1'1 ЕL 	 1039  

DOBBANTS!!!  
KбRUS:  
USSZETARTб  IGAZ IDŐT ÁLL() IGAZ  

[szó!!!  

(Vége)  



PATROKLOSZ TANÚSÁGA  

MICHAL г  UGA  

AZ ÁRNYÉK  

Ma reggel hallgattam  
a csendet  
mint oly régen a fűben heverve  
a kristályosodás órájában  
a megtorlás után  

csak a föld lélegzett  
s én hallgattam  
a szavakat  

saját sötétségemet  
mely gyakran tollunk élén  
a mosoly szikráját  
mit senki sem látott  

ám néha sötétedés el őtt  
valaki kopogtat a homlokunkon  
mintha árnyék lenne  

BESZÉLJ HÁT PATROKLOSZ  

SZÉTDARABOLATLAN  

Akkor mint szétdarabolatlan  
egész  
kézből kézbe adtuk a reményt  
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a feltörő  hajnal reményét 
minden lépésnél 
egy látványon oltottuk szomjunkat 

idegen kéznek nem engedtünk 
akár egy vonalat 
húzni 

és most 
betemetve mint kincs a szeretett földben 
a vihar kuszálta homokmez ők alatt 
kérjük a nappalt 
idő  előtt ne mondjon le rólunk 

MINTEGY UTOLJÁRA 

Az a megtört 
láthatóan sebezhető  kő  
hirtelen halványodni kezdett 
örök halványsága 
mélyen a szemünkbe ivódott 

csak a csönd 
tiszteli a szépet 
amikor az tűnődve a magányba érkezik 

messzire nyújtottuk er ős kezünket 
vágyva egy harapásért 
és mélyen a földbe nyomtuk 
mintegy utoljára 

NЁMA LSZÁNTSÁGGAL 

Besötétedett és mint vihar el őtt 
furcsán tornyosult az ég 

az est halkan és ridegen 
a nappal fölé nőtt 
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hirtelen láng tört el ő  
a világos tiszta levegő  mintegy megkövesedvén 

sokáig eltartott 
míg észbe kaptunk 
és néma elszántsággal 
öklöt 
formáltunk belőle 

mindenütt körülöttünk 
jajszó ragyogása 

AZ ALKONY SEM 

Befedve vággyal 
távolival mint a halhatatlan 
porban át nem élt öröm 
a parton szunnyadó 
átkelők örök mosolya 
a feledés kis tartaléka 
maga az ember 

csak a csend 
az a bolondos téli csend 
kopogtatott ajtaján 

ám amikor a nap 
egy reggelen széttárta a gúzsba kötött 
gondolatokat 
az alkony 
az alkony sem merte 
lehunyni szemét 

A VIRÁGSZÁL 

Valahol a vérző  felszín alatt 
egy elfelejtett vidéken 
női egy virág 
mely soha nem virágzik 
a kék tükör 
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valaki majd kiássa 
az évszázad csodáját 
és finoman tenyerünkbe teszi 
de amikor megérintjük a földet 
az annyira áhított 
örömben csak 
absztrakciót látunk 

vizet 
mindig folyót 
mindig korholót 

RONCSÁK Alekszandar fordításai 



MICHAL ЕUGA, AVAGY AZ ORFIKUS  
KÖLTÉSZET  

VÍTAZOSLAV HRONEC  

A költészet nemcsak a filozófiai ismeretek átültetése verssorba 
és metaforába, hanem rendszerezés nélküli válasz filozófiai 
kérdésekre is. 

(Zoran Konstantinovié)  

A legfiatalabb jugoszláviai szlovák költ ők nemzedékétđl (Miroslav 
Demák, Miroslav Dudok, Zlatko Benka, Jozef Klótik) eltér đen Michal  
Duga (1951) úgyszólván már mint megformált költ ő  jelentkezett. Usszesen  
csak hat, a szó szoros értelmében vett kezdeti versét ismerjük, és ameny-
nyire tudjuk, ezek egyúttal els ő  megjelent költői szövegei is. Minden  
más, amit a folyóiratok 1974-t ő l kezdve közöltek .t đle, arrбl tanúskodik,  
hogy a fiatal szerz ő  költői kifejezésének keresését már jóval maga után  
hagyta, amikor az Alvó pillangók (Spicce motyle) című  ciklusa a Novy  
život folyóiratban megjelent. 

Viszonylataink között ez igen szokatlan, nemcsak ha ismeretlen köl-
tđkről van szó, hanem akkor is, ha olyanokról beszélünk, akik nélkül 
a mai vajdasági szlóvák költészetet el sem tudnánk 'képzelni. Nálunk  

már lassan hagyománnyá vált, hogy a fiatal költ ő  úgyszólván a sem-
miből indul, szörnyen naiv, kétségbeejt ően üres versekkel, keményen  
törtetve a költ őileg le nem gyđzött realitás sű rűjén át és eredménytelenül  
keresve két-három támpontot el ődei műveiben. Fölösleges azonban akö-
rül vitatkozni, hogy fuga költői önkifejezésének formáihoz hogyan ju-
tott el, vagy hogy költ ői eszmélésének pillanatában volt-e kire támasz-
kodnia: hiszen tényként kell megállapítani, hogy már második megje-
lent versciklusa, ha nem is a részletekben, de a versek fontosabb vonu-
lataiban, egy egyénien végiggondolt, többé-kevésbé megformált költészet 
vonásait mutatja fel. 

Költészetének a kiindulópontjait azonban neon a vajdasági szlovák 
költészetben kell keresni (Í uga saját viszonyát ehhez a 'költészethez csak 
bemutatkozása után fogalmazta meg), hanem a hatvanas és hetvenes évek 
határán formálódó fiatal szlovák költészet kereteiben, amely a szlovák 
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konikrétisták „szubjektív érzetének" (Viliam Mar čok) koncepciója után ala-
kult ki Štefan Strá аy, Feri Lipka, M 'ilan Richter és mások műveiben. Ezért  
egyáltalán nem kell csodálkozni, hogy a jugoszláviai szlovákok legfiatalabb  
költői nemzedékének képviselői közül egyedül fuga került a csehszlovákiai  

fiatal szlovák költészet kereteibe mint annak egyenrangú ,képvisel ője, és 18  
kortársával együtt egy modern költ ői és prózai antológiában (A földön,  
—  Na zemi, Smena, Bratislava, 1975) is helyet kapott. Szem el őtt kell  
azonban tartani, hogy Еuga költészete különbözik annak a nemzedéknek  
költészetétől, melyhez Szlovákiában sorolták. Arról van szó, hogy Í uga  

(talán azért, mert akaratlanul ugyan, de vonzódott más költ ői hagyo-
mányokhoz is, és ezeket, még ha nem is ismerte kellő  mértékben, saját  
alkotásaiba is be akarta építeni) nem vett részt ennek a nemzedéknek  

a harcaiban, ami azt jelenti, kevésbé érintette :a generáció körülhatáro-
lásának folyamata. És valóban úgy történt, hogy noha a kifejezés terén  

a „posztkonkrétisták" generáci бjához kapcsolódott, ez egyáltalán nem  

gátolta abban, hogy o talogiai törekvést mutató m űveibe a szlovák  
konkrétisták szubjektív érzetének koncepciójából származó elemeket is  

bevigyen. Ezért költészetét a szlovákiai fiatal költészet keretében hatá-
rozottan mint kompromisszumot értelmezik (különösen, mert els ő  bemu-
tatkozásról van szó), mindaddig, .amíg a vajdasági szlovákok költésze-
tének kontextusában ösztönzést nem kap az el đző  nemzedékek (noha nem  
jelentős) befolyásának leküzdésére, minthogy nagymértékben ett ől függ  
az elődök költészetének modifikálása a 'kifejezés és az ontologikus tö-
rekvések terén.  

Michal Űuga munkásságát három, egymással kapcsolatban álló fej-
lődési szakaszra oszthatjuk, melyek közül az els őt csak egy ciklus kép-
viseli (A hollók nem ismerik a lényeget — Havranyto podstatné nepaz-
najú), a többit pedig két verseskönyv (Alvó pillangók, Lépés — Krok).  
Mindháromnak kiforrott struktúrája van, fgy az egyes verseket, illetve  

ciklusokat nem 'lehet szubstruktuális egységként értelmezni, ami a szer-
zđnek arról a törekvésérő l tanúskodik, hogy valósághoz való viszonyáról  
egységes képet adjon fejl ődésének egy-egy fokán. Duga a szintetizáló  

költők típusához tartozik. Mindaz tökéletesen rejtve marad, ami segí-
tette a költő t elgondolásai realizálása közben, úgyhogy a végleges szöveg  
alapján lehetetlen a forrásokat rek оnstruálni. Csak befejezett egészek  

léteznek, melyeknek egymás közötti összefüggéseire az el ő ttünk ismeret-
len „szövegek" közvetítése nyomán jövünk rá.  

Első  versciklusában (A hollók nem ismerik a lényeget) a valósághoz  
való viszonynak legkevesebb két elvét különbözteti meg: az orpheuszit  

és a prométheuszit. Ezek közül az els ő  már kezdetben betölti a költészet  
kiindulópontjának szerepét. Az alapkövek már itt le voltak rakva. A  
szerző  már ekkor tud valamit a költészetr ől, tudja, mit kíván realizálni,  
csakhogy kifejezési eszközei még kezdetlegesek. A költ ő  imaginatfv rész-
leteket sorakoztat fel, megadja a dolgok pontosan körülhatárolt helyze- 
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tét, ,melyeknek szerepülk szerint egyetlen jelentést kellene konstruálniuk 
a vers, de az egész ciklus síkján is. A szintetikus egész abjektivizálását 
azzal szűkíti 1e, hogy a vers megszervezésének síkján nemcsak asszociá-
ciós elemek jelennek meg, hanem a költ ői 'képeknek mind párhuzamos-
sága, mind pedig ellentétessége. Ezeknek a verseknek legnagyobb része 
vallomásokra, idézetekre, nagyobb egészek töredékére és be nem fejezett 
gondolatok fragmentumaira emlékeztet. 
Гuga első  kötete, az Alvó pillangók (Obzar, Novi Sad, 1976), vi-

szonylataink 'között szinte egyedülálló: mintlha egyetlen lélegzetvételre 
írta volna meg a kötet min őségileg nagyobb ingadozások nélküli verseit. 
A kultikus kifejezés еk gördülékeny, kissé visszafogott verset eredményez-
nek, s ez mentes mindenféle modorosságtól és hétköznapiságtól. Az egész 
könyv egyetlen kifejlesztett metafora, megvalósult átalakúlás, az orpheu-
szi elv modifikációja a korszerű  költészetben és helyének meghatározása  
„a mindennapi élet mitológiájában". Minden Orpheusz b űnének feledése  
és legyőzése érdekében történik. A modern költ ő  sorról sorra saját meg-
tisztulását keresi, a mítoszban és a történelemben determinalt gondolat-
nak veti alá magát, hogy így nneg őrizhesse a megismerés és a költészet  

tiszta lángocskáját. A megtisztulás folyamatát itt a csönd erősödésének  
szuggesztív szimbólumaiadják. Ezek segítségével a költ ő  önmagára és 
képzeletére támaszkodva „új realitást" teremt. 

A kötet csaknem minden szövegének :kettős funkciója van: a szövegek 
az új ,realitás konstitúciós részei, a ikülvilághoz való viszonyukról szólnak, 
és meghatározzák helyüket a reális világ dolgai között. Mint él ő  orga-
nizmusok, úgy viselkednek. Tudatában vannak, hogy minden, ami a 
világban történik, az bennük is megtörténik. Másrészt, a költ ő  tudatában 
van annak, hogy a kommunikációs kapcsolat hallgatással nem jöhet 
létre, ezért ad hírt hallgatása világáról. Ez a hír (a vers, •a versciklus) 
a hallgatásnak csak kis része, de ha a lényegét érinti, felszólalhat a 
nevében, tehát függetlenítheti magát, és a költ ői gondolkodás realitása 
mellé állhat. Hogyan egyezhetünk ki azzal, hogy ami számunkra mély 
értelemmel bírt hallgatásunk keretében, másak számára egészen mást, 
többet vagy kevesebbet jelent? Az egész verseskötet a költészettel egy-
idős problémák megoldását 'kísérli meg. Néhány költ ő, mintha elvesz-
tette volna reményét a költészetben, teljesen elkerüli az emberi sorsba, 
a társadalomba és a világba való beavatkozás feladatát; mások viszont 
egész életükben erre vállalkoznak, mintha a költészetet az orfikus for-
dulat zsákutcájá'b б l igyekeznének kivezetni. Nem állunk egyik csoport 
mellé sem, csak megjegyezzük, hogy a költészetnek kevesebbet kellene 
önmagáról szólnia és sokkal többet az emberr ől. Mert ha csak önmagá-
ról szól, filozófiai gondolattá válik, és elvesztheti identitását. Az 
orpheuszi unagány-mítosz arról tanúskodik, hogy ugyanannak a problé-
mának vannak költői és filozófiai aspektusai is. A költészetet tehát az 
imagináció,- a filozófiát pedig a diszkurzió jellemzi. A diszkurzív ténye- 
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zđkre Űugánál vannak utalások, és ez elegendő, hogy mérsékelje költői 
képeinek konkretizálását, vizwalizálását. 

t uga első  kötetének első  ciklusában (Meseországban — V krajine 
rozprávak) azonosulni kíván egyrészt .a hallgatás megvával, másrészt  

pedig megpróbálja (most, ebben a pillanatban) meghatározni ahhoz való 
viszonyát. :A második ciklusban (Metamorfózisok — Matamarfózy) a 
költő—vers reláción két szubjektum azonosulását látják. A költ ő  és a 
vers kölcsönösen 'hatnak egymásra, miközben mind'kett đ  előrejelzi saját 
végzetét. A következ ő  ciklus (Virágok és pillangók — Kvety a motyle) 
„lehunyt szemű  emlékezés"; eléggé absztrakt benyomást kelt, egyes ré-
szнi pedig .a szürrealizmus automatikus szövegeire emlékeztetnek. A ver-
seskönyv utolsó ciklusa (Mélyen magamban — b а le'ko v sebe) esztéti-
kaiLag a legértékesebb. Egyetlen verset tartalmaz: az Akik elutaznak  

(Odcestovaní) címűt. A költő  és a vers valóban elutaztak valahová, de  
egymással ellenkező  irányba, hogy többé ne taláhkozzanak. És ahogy tá-
volodnak, egyre nagyobb ürességet éreznek, mindjobban tudatosodik 
bennük, hogy még mindig egymáshoz tartoznak, s hogy ébb đl a kapcso-
latból sohasem 'léphetnek ki. A költő  önmagából önmagába távolodik, 
hogy ,azanosodni tudjon új versével, s hogy megszabadulva egy pillanatra 
az emlékektő l vele győzze le a magányt. A varsa reális világ órájába, 
az emberiség mély és kollektív tudatába, az emberek közé távolodik a 
költőtő l, és emléket visz magával, ami egyszer régen, egyetlenegy ember  
belső  szférájának része volt. Ezt a távolodást a költ ő  a ciklus végén  
oly szuggesztív képpel mutatja be, hogy úgy érezzük, nem kell hozzá  
kommentár: annyira eltávolodtak mára partok / hogy még a csend-
ben sem érintkezhetnek. A költ$ az alkotó munka új aktusa előtt áll.  

Michal i~ugamásodik könyvéről szólva (Lépés, mely még kéziratban  
van, de már sok verse megjelent) csak azokat a megkülönböztet ő  jegye-
ket említjük meg, melyek eltérnek az előző  kötetbe foglaltaktól. El őször 
is azt kell megállapítanunk, hogy buga egy olyan verseskönyv összeállí-
tására tett kísérletet, amelyben minden vers autonóm m ű . A másik meg-
különböztető  jegy, hogy a költő  nem foglalkozik többé a költészet kér-
déseivel. Az arfizmus háttérbe szorult, de :a prométheuszi elv nem he-
lyettesíti oly meggyőzően, ahogyan azt elvártuk A hollók nem ismerik 
a lényeget ciklus után. Mi több, a prométheuszi elv itt közvetett módon  
jelenik meg csupán. A színre nem Prométheusz (az isten), hanem Ikarosz  
(az ember) lép, akinek ugyan adva van, hogy a Napot megközelítse, de  
nem azért,, hogy ragyogását valaki másnak ajándékozza, hanem hogy  
repüléséért életével fizessen. Ez t)uga költészetéhez való megváltozott  
viszonyulásának a jele. Költészetében az antropocentrikus jegyek ke-
rültek előtérbe, a versék már nem önmagukról értekeznek. Ikarosz az  
első  ciklusban jelentkezik. A kézinat további ciklusaiban az ember—em-
ber reláción :az interszubjektivitást tárgyalja, ami arról tanúskodik, hogy 
ezeknek irányvétele kölcsönös viszonyban van az első  ciklusban meg- 
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adott szimbólummal. És a harmadik szembet űnő  vonása ennek a kötet-
nek Í uga viszonyulása a vajdasági szlovákok költészete hagyományá-
hoz; eddig csak deklaratívan, most már közvetlenebbül köt ődik ehhez a  
tradícióhoz.  

Végül Гuga itt bemutatandó legújabb versciklusáról, a Patroklosz 
tanúságáról (Patroklovo svedeetvo) szeretnék szólni. Világos, hogy ezek 
a versek nem sorolhatók a Lépés kéziratába. Nem szeretnénk elsietni 
ennek a hat versnek az értékelését, azt azonban kiemelhetjük, hogy 
fuga eddigi versei közül ezeket kell elsó helyre tenni. A görög hőst,  
Patrakloszt, đuga archetípusként használta fel. Az évszázadok folya-
mán lejátszódott értelmetlen háborúkban elesett minden h őst testesít meg 
itt Patroklosz. Tanúsága univerzális, mindig aktuális, a mindenkori há-
borúzás abszurd . voltára figyelmeztet. Maga az ötlet nem eredeti (em-
lékezzünk csak, hány hasonló „tanúsága" van a mai szerb költészetnek 
is), mégis pozitívan kell értékelnünk, mégpedig a költészetet érint ő  okok 
miatt. Ha a szuverén epika körébe tartozó történeteket mond is 11,  

fuga egyetlen verse sem zárja ki a lírikust. A költ őnek néhány szug-
gesztív képet sikerült megteremtenie (p1. a Néma elszántságga '1 — S  
nemou rozhodnosfou és A virágszál — Kvetina cím ű  versekben), s ezek 
határozattan bizonyítják költ ő i önkifejezésének fejl đdését mind az ima-
gináció, mind pedig a leírás síkján.  

(Részlet egy nagyobb tanulmányból)  

RONCSÁK Alekszandar fordítása  
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BRASNYÓ ISTVÁN 

TÉL  

Kifordulva a fények alól a szeles sötétség irányába, az ember 
letér a keréknyomokról, és lépteit a láthatatlan, fekete ösvényhez 
igazítja — a fák koronáján holdsarló leng keresztül, s fényes pi-
heként sodródnak a téli ég ezerszer megfigyelt ábrái. 

TAMARISZKUSZOK 

A falusi templom sarkán égb ől szitáló téli homályban a fordu-
lóknál szikrát vet a bankancsok vasalása. Köszöngetések a sötétben, 
ércesen feltörő  áldás-békesség fűlik bele a gallérok birkasz őrébe —
és a fagyban, tavalyi növését visszafogva, a túl оldalrбl pattogva 
fülel a levegőt ráspolyozó tamariszkuszok sora. 

TÚL A SZÁNTÁSOKON 

A déli hóesésben lilán füstölög a tavaszi szántás. A :barázdán 
lefelé nem jön senki: nincsenek szomszédok, nincsenek utak. Az 
üres térségen a szántásokon túl .a lila párában nyilaznak a pihék. 

CSILLAGHULLÁS 

A kémények szakadatlan ontják a füstöt, s a leveg őben a szél 
alatt messziről érezni .a házak melegét, kutyák leheletét. Az érkez ő  
már hбesés hírét hozza, koldusként fordul be a fagy szagával tu- 
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lajdan udvarára a decemberi estén; szoktatja szemét a fényhez, 
hunyorog, mint akit az imént vakított el a sziporkázó, téli csillag-
hullás. 

NYUGATI SZÉL 

Messzi utak fénycsóváitól sűrűsödik a földek felett a sötétség, 
s a lombját vesztett bodzabokor ágán fel-alá száll az üres rigó-
fészek. Valaki megönti a kannát éjszakára, a lánccal csörtög a 
kútnál, és a fagymarta kávának d ő l, amikor a lámpát a sötét, fűtött 
szobába viszik, és kívülről látni lehet az ablakok fehér firhangját, 
ahogy .a réseken befúvó fagyos szélt ő l reszketnek. 

A KONTY 

Az .asszony szürke fonálból harisnyát köt a lámpa sárgán vi-
lágoló fénye mellett, míg az óraketyegés kemény visszhangot üt a 
szobában, akár .a léptek a fagyos göröngyökön. Duzzadt, hidegt ől 
szálkás ujján feszesre tekerve a fonál, ёs meglazult, fekete kontyá-
ban erdők sötétje hallgat, erd ők hava csillog. 

HIDEG ESTE 

A hideg estében valaki egy törött szalmaszálat gy űrkél a re-
ménytelen színűre váló ég alatt, ismerős vidéken, ahol örökös a 
szélzúgás. A nagy városok utcáin hasonlíthatatlanul más élet fo-
lyik, még a peremterületeken Fis, ahol az árkok szélén türelmes 
gyomok teregetik ki leveleiket. Aztán itt, a megállíthatatlanul 
áradó sötétben, az ember szinte nem tudja mire vélni, ha hirtelen 
más hangokat hall, másfajta zörejek keretezik be álmait. 

SZÁLLASIAK 

Lapos felhők alatt szántásokon, kátyus utakon tiszta szándéktól 
vezérelve bandukol a távoli .szomszéd, nyomát a frissen támadt 
szél sötét éjszakával hinti be, és csak cigarettája izzik a határtalan 
égen a borongós ősz véletlen csillagaként. 
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MEGÉRKEZÉS  

Fiú, aki álmában visszafordul: lassan földet érnek a házak, he-
lyükre állnak a szökevény fák, és a mindent elborít б, sűrű, szo-
morú árnyak alatt hajnaltájt a szárkúpok közül a puszta határba  
üvölt a szállás félszem ű , öreg kutyája.  

HIDEG SZOBABÁN  

A papírlapra szétterített dohány sápadtan parázslik, miel őtt rá-
esteledne ,a barna bútorokra, s a bef őttes üvegek vörös levében még  
mindig rmeggyszemek aszatodnak. Egy távoli éjszakában egyre  
csak zúg a szél, a falra akasztott képen váratlanul felnyerít egy  
harminc éve elpusztult szürke ló, és sötét ágyából felkel valaki,  
hogy lámpát gyújtson, jóval hajnal el őtt.  

ÉJSZAKA 

A léckeretű  ,ablakból látnia fénytelen éjszakát, hallani eltévedt  
hangjait: ketten felelgetnek messzir ől egymásnak. Láng lobban a  
koromsötétben, nyirkos füstje világít — az utat vesztett vadász  

vaktában leadja lövéseit, mire a kutyák felvonítanak, és a nagy-
vad riadtan fújtat felfelé .a partoldalban, ahol hullámot vet a föld  

ragacsos, fekete kovásza.  

VÁROSI TELIHOLD  

Amíg a késve érkez ő  vonat befut a márványfalú állomásra,  

szemben, a magas épületek felett a vörösen kel ő  hold teltre kere-
kedik. A várakozásban senki sem érzi, senki sem látja, hogy a tá-
voli lapály felől halk szél lengedez, és a fakó fényben a város  

idegen árnyékai motoszkálnak: csillagos mez őket rovátkáz az éj-
szakai fagy.  

TAVALYI KALÁSZ  

A szalmakazal eldől a szélben, elfogy a tavalyi szalma: a sö-
vényt fényesre sikálja a szélvihar. De az ablakok tükrében úgy  
lengenek a kert örökzöld fái, mintha idáig érnének a mez ők, s éj-
szaka az ajtбn kaparászna ,a véletlenül kihajtott tavalyi kalász.  
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HIRTELEN TAVASZI NAPSÜTÉS  

Az esőszemektől fénylő  levegőben mintha az ég virágja hullana:  
szirmok sodrбdnak az ablakokba, és .a távoli toronyban az er ő s  
szél megkondítja a párás harangokat. Délben, .a ház el őtt felrántva  
sáros csizmáját, nekifekszik a szélnek .a fiú, és indul keresztül az  
udvaron, amelynek sarában a patanyomokb бl gyöngyházszín gyo-
mok sarjadnak, és a téglák réseiben már felismerni a tavalyi be-
léndek és a maszlag csenevész, mérges leveleit. 

ITT MÉG OLAJZÖLDEN KEL A VADREPCE 

A szomszéd mezsgyéjén .az úton zöld foltokban, olajzölden üti 
fel fejét a vadrepce a hideg májusi ég tükrében. A bodzabokron is  
már vannak levelek, és két kiáltás között fészekrakáson töri sima,  
aranylб  fejét .a sárgarigб . A háborítatlan földeken, látni, mélységes  
nyomott hagyott az eke — egyenesre szántva, bevetve a f оrgб :  
már kínos és fölösleges minden emberi jelenlét.  

HABOS Lб  

A galambdúc alatt habos lovát fékezi a fiú, és egy virág nevét,  
valaki nevét kiáltja. A sötétben csattogva kapnak szárnyra a ga-
lambok, s a késedelmeskedő  tintakék fényben úgy áll a ház fehér  
falaival, mintha csupán halott lelkek laknák.  

NEHÉZKES SZAVAK  

Nehézkes szavaival mondja el бhaját a látogató, mondja a vi-
lágba érzéseit a billeg ő  konyhaasztal mellől. Mindenki tudja, mi  
járatban van, a kisgyerekek tátott szájjal figyelik mozdulatait:  
arany foga van — látják —, ,arany foggal néz szembe a fénnyel  
— arany a gy űrűje és .aranya foga, és a zsebében az бra is szín-
arany.  

ARANYLI ÉGBOLT  

A jegenyefák távoli zöldje lángokban lobog, és tovaúszik dr б t-
kerítések üres hál бi felett, ahol füstöt fog ,a szél, és emberek haj- 
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longanak a korai naplementben: talpuk alatt üres Indák neszez-
nek, s harmatot zuhog az esti harangszó. A felh őkben pap miséz,  
bíbor taláros, lent óriási kenderkévét cipel egy gyermek — a  

vizeskanna hű lő  tükrében már ökölnyi csillagok rugdalnak s  
lebegnek el.  

VIRÁGOK  

Évszázadok óta egy arany lapályon át visz az út, ahol most  

napszámosokkal megrakva gördül hazafelé a traktor vontatta pót-
kocsi. Széles utcájával és törpe házaival várja .a falu a munkából  

érkezőket: a kertekben poros virágok, melyeket talán már holnap  

csokorba kötve odatesznek valaki lábához a rögtönzött ravatalra.  

VADLIBÁK  

Az ólmos levegőben nem történik semmi, .a kapuk el őtt megáll  
az este; száraz leveleket tapogat az őszi szél, és a nyitott ajtón át  
egy fénysáv hasít a sötétbe. Az udvaron borona hideg vasa csör-
ren, vége a vetésnek — a távoli földek felett kiáltásaikkal hívják  
egymást az alacsonyan vonuló vadlibák.  

ЕОТб  ТбТН  

Ki mindenféle sorsok tudója — a falu fényképésze kezében lak-
kozott, fekete dobozaival, fülében az elmaradhatatlan vattával,  

megáll a huzatos folyosón: arcát gyér szakáll övezi, és suttogó  

hangja van. Vörös fényt ől vaksi szemekkel, félrefordított fejjel  

figyeli .azt a nem szűnő  mosolyt, amit érdes ujjaival él ők és holtak  
üres arcára retusál.  

ZENE  

„A muzsikusnak dalból van a lelke", ónekli bele az éjszakába  

— harmonikáját szélesre húzva — a falusi zenész. Egy szaxofon  

is felröfög — hallani messzir ől a semlyékek felett váratlanul beállt  
csöndben, hol a nád közt most megváltatlan lelkek árnyékaival  

perlekedik az éjfél fekete fuvallata.  
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A MONDANIVALб  

Álla lefüggönyözött ajtó el őtt — a lombok közt a hajnal szele 
csapdos, sötét gyümölcsök mocorognak —, és motyogja nehezen 
érthető  szavait, mintha sohasem évül ő  vétkeit sorolná egyre, mo-
tyogja befelé az üres házba, melyekre csak korcs fekete kutyája 
emelgeti a küszöbön deresedő  fejét. 

A TANÍTI ÁTMEGY AZ ISKOLAUDVARON 

Kockás kabátján felhajtva a kifakult gallért, dohánytól sárga 
ujjaival összefogva a földekr ől becsapó erős szélben, amely kiszá-
radt kender és széna ,illatát hajszolja, a tanító átmegy az üres is-
kolaudvaron. Látja .a betört ablakokat, mögöttük .a három lábú, 
fekete táblát, s a hosszú, kopár falat, amely el őtt a vándorfényké-
pészek évente fakó csoportképet készítenek az iskola diákjairól.  

A JÁRŐR  

A fekete ló a taliga előtt felveri .az éjszakai út porát — tar-
lókra kanyarodik, barázdákban bukdácsol:.semmi nesz nem hallat-
szik, csak ahogy a kerekek kotyognak. Hajnalban vastagon harmat 
zuhog, áznak benne a kukoricások, ázik а  ьёККёnу , és ázik ,a szó-
javetés; harmatos a pálinkásflaska, és .a fegyver csöve is harmatos.  
Végül harmatosak a csillagok, és harmatos .a két férfi homloka is,  
akikkel, félálomban, tág gyepl ővel ballag a fekete ló tova.  

IDEGEN HÁZAKBAN  

Idegen házakban másképp ver az óra, és rosszul zárnak éjszaka  
az ajtók. Idegen házak udvarán körtefa suhog .a szélben, és fázós  

köd hömpölyög lefelé a domboldalon, felhígítva a sötétet. A ke-
rí.tés.nél még áll valaki, más küszöbére figyel, elveszett dolgokra 
gondol, amiket benőtt mélyen a fű , megrágott örökre a rozsda. 

ÉLET  

Ezek a madarak, ezek az állatok, amelyek örökre itt hagyják 
nyomaikat a frissen elsimított betonlapon, és mintha örökké fújna 
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ez a szél, és rnin :degyre zuhogna ugyanannak a napnak a felejthe-
tetlen fénye — többé nem változik semmi, nem növekszik és nem  
megy veszendđbe, amit oly gondosan elterveztek.  

SZERELEM  

Egyszerű  házakban, melyeknek homlokzatán éjszaka sem alszik  
ki a napfény, míg a téglajárda nemzedékek lépései alatt horpado-
zik, kevés szб  esik a szerelemről, amikor a mennyezet gerondái  
alatt a borzas hajakban szikrázni kezd a fés ű, s .a mindig egyfor-
ma hajnal már ott várakozik a küszöb el őtt.  

GYALOGÚT  

Akik ritka napokon a földeken keresztül gyalogosan a falu felé  
tartanak, és ormótlan lábbelijükkel taposnak utat a harmatos ve-
tésben — lépéseik dobbanására olykor egy-egy fogolymadár reb-
ben fel, és .a habzó kékségben széles szárnyakon lebegnek felettük  
a fészküket vigyázó pacsirták.  

A TÁVOLI ERDŐK  

Vállpántok szúrós, sárga csillagai anapsütésben — az öreg ka-
tona, aki véglegesen leszerelt, otthont keres a lelkének. Kitárják  
előtte az üres ház ajtaját, mintha üres sírját mutatnák, amin át-
rágta magát a nyirkosság. Az ablakban sovány madarak ülnek,  a 
kései tarló megkarcolja a felh őket, és távoli erdők felől zúg a szél:  
alatta a gazdátlan udvar őszi kóri bólogatnak.  

GÉPI ERŐ  

A tavasz hűvös, korán besötétedik. A lombtalan fák alatt kék  
színű  gépek meredeznek az éjszakába. A holdsütésben szürkéllik  
a rügyező  diófa ága, ahogy a komor és fekete pulykák súlyát бl  
mozdul, s a magas elevátor legtetején kaparász — de nincs szél,  
és túl, az ablakokba már sárgálló lámpafény fagyott.  
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DERES FĆЈ  

Füstölögnek .a kazlak, tövükben sötét vakondtúrás — ember  
mozdul a ködben, amerr ől a nedves posztó szaga száll. Galambdúc  
hallgat a reggeli félhomályban, és az ólak faláról sáros vakolat  
pereg. A deres fűben elmosódnak a nyomok, a partoldalban úszik  
csak ólmosan az őszi szántás.  

SZÁLLÁSI KISLÁNYOK  

És egy reggel majd mindent bekerítenek: a roskadozó régit kicse-
rélik vadonatújra, s betonba ágyazzák a szürke, üres kertet. Csak  
a két kislány áll majd a rozzant eresz alatt, ahol többé nem fész-
kelnek fecskék — ünneplő  kalapjuk szalagját hiába tépdesi a szél  
a nyitott ajtajú padlásfeljáró el őtt: csak a létra halad kimérten  
felfelé a sötétségbe.  

ZÁRT A JTбK  

Az eső  egyhangú kopogásába éjjel belekongat a falióra, minden 
víz .alá merül — nedvesen fénylenek a zárt ajtók, és a fémek hi-
degén megköt a rozsda. A puszta éjszaka szélesebb és hosszabb,  
mint a leghosszabb álom; csupasz fák hajlonganak a fekete ég  
alatt, és hűvösen áraszt retteg ő  holdvilágot a kerítésre tűzött disz-
nókoponya.  

A SZOKOTT HELY  

Ez a fuldokló villózása lakatlan házban, a poros ablakba hullott  
legyek szárnyain és a vetésen, mely elboritja a dombot — csak  
az ezüstnyárfa áll meredeken, hideg lámpaként a szokott helyén.  

A GAZDA ÚJ SZEMÜVEGE  

Megáll a ház előtt a holdsütésben: a falon a hold fehér létrája  
fénylik, rózsatövis karmol a leveg őbe. Pápaszemét igazgatva mesz-
szire néz, őszi ködök holdudvaraiba, míg a föld sovány vetésein,  
hallani, szél seper át — szél nyitogatja a magok fagyos zárját,  
szél alatt leng az árva kukoricaszár.  
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ÉGAL  J  

Mikor a sok varág, mikor a jégszürke és harmatos áloé a piszke-
bokrok között már látszik a kertben, s egyszerre világos van, és  

fehérlő  meztelenség hal el a szoba mélyén, akár a csillagok — fel-
röppennek a hajnal zajai: kalászok ver ődnek össze a szélben, ga-
lambok szárnya verdes, ahogy vörös pipacsával a napa szemha-
tárra nő  a türelmetlen toporzékolásban.  

SZÁRAZSÁG  

A birkák gyapjába bogáncsok ,akadnak, a föld szúrós és keser ű  
növényeket hajt szembe a zuhogó forrósággal. Az eliszaposodott  

kút körül józan férfiak álldogálnak a mozdulatlan nap ,alatt, ma-
gyaráznak vagy káromkodnak — hangjuk keme'ny visszhangot üt  

odalenn, a kiszáradt kút homályba szakadó, meredek falán.  

A BETEG DOKTOR . 

Porlepte fák alatt kitömött táskáját cipelve ballag a beteg dok-
tor, elhagyott kerékpárja napfényt ől csillog odakinn, a falu ren-
delője előtt. Kék ég alatt gágognak a libák az út s űrű  porában, és  
remegő  kékség száll fölfelé a földről is. Az elhagyott udvarokból  
kutya csahol rá, kutyák csaholása kíséri végig az utcán. Az abla-
kok tükrében látja sovány arcát, kalapja árnyékában őszülő  boros-
táival olyan, akár a kopár tarlók, túl a falusi temet őn.  

VÉGLEGES MEGOLDÁS  

Mert halántékunkon megérezzük az id ő  szelét, végleges megoldá-
sokon kezdjük törni a fejünket, és sz бszokon élünk, amelyeket sa-
ját kezűleg készítünk el, s huzamosabban mell őzzük a szeszes  
italokat.  

De mivel végleges megoldás, s ezt rövid id ő  tapasztalataibбl  
látni fogjuk, nincs, s az ember a világban csak a tulajdon b őrébe  
burkolózhat, felhagyunk .az öröklét követelményeinek betartásával,  

s a legelső  lakodalomba, amikor megkérnek bennünket, elállunk  

vő félynek.  
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TOLNAI OTT б  

SZŐKE FÜRTÖK  

Végre fenn ültem a gépben. Néhány perc és futva, futva, mint  

egy nagy kéz, összefogva, megemelve bens őmet, már el is indult.  
Imádok futkosni, röpködni ezekkel a rissz-rossz gépekkel.  

Belső  zsebemben (zöld bársonyruhámat viseltem) két repül őjegy  
is volt, s ,amíg oda nem lépett hozzám a légikisasszony, nem tud-
tam, melyik jegyet húzom majd el ő . Ránéztem: szőke fürtök . . . 

Az athéni jegyet nyújtottam oda neki.  

Ein zimmer nach Akropol bitte, mondottam Athénban, ugyanis  
azt, hogy Akropolra néző, hirtelen nem tudtam megmondani.  

Szép szoba volt. Pontosan olyan, amilyent évekkel azel őtt el-
képzeltem, sőt meg is álmodtam már.  

Félrehúztam a nyersvászon függönyt. A szoba közepére helye-
zett .székre ültem és: zokogni kezdtem.  

MEGSZAKADT PÁRBESZЕD  

Ír-e apukád Afrikából, kérdi (a hangjából ítélve) egy öreg néni  

a kisfiút, a Futaki úti .autóbuszon.  
Itt megszakad a párbeszéd, mert egyikük, vagy mindketten le-

szállnak.  
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FARMERNADRÁGOM IBISZTOJASSZÍNrtJRE FESTETTE  

VOLNA TÁN  

Valahol egy ibisztoiás, olvasom az egyik papírdarabkán (mos-
sák a nadrágomat, és ilyenkor az asztalra öntik a gy űrött papír-
darabkákat). Sehogyan sem tudok rájönni, mit Is akartam e sza-
vakkal. Pontosabban, e megfogalmazással: valahol... Nem, mert 
én Pontosan tudom, hogy hol van az az íbisztojás. (Bácsföldváron 
egy nagy, kétszárnyas szekrényben.) 

Persze, meglehet, mégsem arra a tojásra gondoltam. Lehet, hogy 
valamiféleképpen vissza akartam helyezni azt a szép türkizt a 
végtelen sárga sivatagba... Ni de, ez csak találgatás. E papír-
galuskákat is nyugodtan ki lehetett volna mosni: farmernadrágom 
ibisztojásszínűre festette volna tán. 

PATINÁT KÖNNYEZŐ  

Még sosem jártam Lengyelországban. Még sosem Bruno Schulz, 
Gombrowicz és Miron Bialoszewski országában. Még sosem.  

Ám annyiszor írtam már képzelt vars бi, krakkói látogatásaim-
rбl verseket! És ez rendben is lenne, hiszen képzeletbegy is utazha-
tunk. A baj csak az, hogy én ezeket az utazásokat annyira felap-
rбztam, ,elapróztam, hogy már képzeletben sem Igen realizálha- 
tбk ... 

Valahogy egységesíteni kellene őket: végérvényessé kellene ten-
nem jelenlétemet Varsában. Valamit tenni kellene, hogy ott álljak, 
most már mindörökké, mint egy patinát könnyez ő, galammbundás 
szobor. 

PRбZAVERS  

Újságot, könyvet emeltem magam elé. Védekeztem. 
Átcsúsztuлk a szürreálisba, kiáltottam fel 76. december 11-én 

Belgrádban. De senki sem hallotta, a vécésnénik pedig már meg-
szоkták a furákat motyogб  figurákat. 

Divatba jött a zsilett. 
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Kis barátom A zsilett és az agy, A zsilett és a toll témájának 
képzőművészeti realizációjával birkózott, én meg, éjszakánként, 
nagy titokban, A zsilett és az angyal című  költeményemen dol-
goztam mióta már (az angyalt és a zsilettet a 

BAYER 
aszpirinhoz hasonlítva), amikor, mint mondottam, mint kiáltottam 
volt, mára kávéscsészét is védekezve emelve magam elé a zöld 
Zsolnay-cserepekkel burkolt Moszkva ablakában: divatba jött a 
zsilett, a gilette! ! ! 

A zsilett-fülbevaló (a fülbevaló, a fülbemászó zsilett), a zsilett-
nyakbavaló (a nyakbavaló, a nyakon mászó, ,a nyakon vágó zsi-
lett) stb. 

Mit jelentsen ez, kérdeztem sápadtan én, aki egykor (60 körül) 
még a bőr és a kockás kelmék divatját is lelkes versikével üdvö-
zöltem. Lehetséges, hogy egyszer a költészet minden irreálisan 
csillanó tárgya mint divatcikk (a divat mint apokaliptikus szarka!) 
jön be, jön igy be a mellékajtón?! 

Ki emlékszik még arra, hogy zsilettel, ezzel az önborotva-ké- 
szülékbe való pengével, kaparóztak, a középs ő  és a mutatóujj közé 
fogva, mint selyem-maszkot, arcot hasongattak, fület vágtak le 
la Van Gogh, szemet szeltek ketté .á la Bunuel, ki emlékszik, hogy 
e csöpp pengével torkot vágtak 

át? 
Senki. 
A zsilett megsz űnt zsilettnek lenni. A zsilett lett. Divatba jött. 

Kialudt. 
(A borotvakést sem igen használják már, de mivel nem jött 

Igy, ilyen formában divatba, nem is aludt ki: félünk t őle, még fé-
lünk tőle — ezt nekünk .szakállasoknak igazán elhihetik.) 

Hiába kapkodok, a szótárak, lexikonok, kézikönyvek lapjai 
indifferensen zizegnek ujjaim között. Nemigen tudnak a zsilettr ől. 
A zsírról, a zsidóról, a Zsigmondokról, a zsiráfokról, a zsokéról, a 
zsugáról, a zsűriről, valamint ,a Gilgamesről, a gimnáziumról és 
a gipszről tudnak, bőven értekeznek, de a zsilettr ől nem. A zsi-
lettrő l nincs semmi megjegyeznivalójuk. A krónikák szeizmográfjai 
a zsilettet illet ően semmi különöset sem regisztráltak ... Pedig még 
az is megtörténhet, hogy századunkat K. C. Gilette gyárosról 
(Nobel s más robbanékony gyárosok útját átvágva, de átvágva az 
én jelöltem, 

BAYER 
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útját is) a zsilett korának fogják keresztelni. Igen, még ez is meg-
történhet, még ez is az én kormoskép ű  korommal. 

(Újvidékre 76. december 14-én ért a zsiletthullám. Dél körül 
kreol bő rű  fiatalemberek csoportjait láttam sietni a központ felé 
— kezükben zsilettes lánckötegekkel. 

Az apokalipszis angyalai! 
Többi városunk elestér ől még nincsenek értesüléseim, bizalmas 

adataim.) 

OLVASSAK CSAK NYUGODTAN TOVÁBB 

Szkopjéban történt. 
Künn állok a teraszon, és olvasom Repül őn Ohridba című  (az-

óta valahol elkeveredett) költeményem a több ezres tömegnek, 
magyarul, majd az egyik színész macedónul. A tizedik sornál fel-
nézek (onnan már fejb ől tudtam), s: az els ő  sorban megpillantok 
egy lányt. Abbahagyom a vers mondását. Hátul a rendez ők tana-
kodnak, mi történt. 

Még a földrengés el őtt jártam (egyik barátommal, aki azóta 
ismert költő  lett) utoljára Szkopjéban. Igeh, most már emlékszem, 
akkor udvaroltunk ennek a szép, kis, gömböly ű , fekete lánynak. 
Lenn a Vardór kiszáradt medrében ;ismerkedtünk meg vele .. . 

Integet, olvassak csak tovább: ő  nem él. 

A FÉLELEM TENGERE 

Állandóan itt van velem, benn, beljebb a betegségeknél, mint 
egy nedves őzorr. Sosem szárad, sosem száradhat ki, most már 
pontosan tudom. 

Nem, az őzorr szép, ám nem pontos, nem elég pontos. Félelme-
met inkább egy szivárgó kis forráshoz kellene hasonlítani, egy 
szivárgó kis forráshoz, .amely hetedhét ,országon túl nagy, sötét 
tengerré lesz, s benne én: kis aranyhal leszek. 
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AMÍG MEG NEM HALUNK 

Pesten mindig IBUSZ-szobákban lakunk — immár több, mint 
tíz éve. E két-három nap alatt (tovább sosem maradunk, akár-
mennyire is szeretjük azt a várost) furcsa figurákat ismerünk meg. 
Különös formája ez a megismerésnek. Ha tovább maradnánk, ta-
lán ,már nem is tűnnének olyan furcsának a figurák, megszoknánk 
őket, avagy ,novellahősökké „híznának". 

Legutóbb pl. a Münnich Ferenc utcában laktunk. 
Csehszlovákiából jöttem mint katonatiszt, kezdte házigazdánk 

alighogy átadtuk neki a piroscsíkozású IBUSZ-papírt s az útle-
veleket. Egy hónapig voltam csak táborban. Nyugdíjas vagyok, 
de még dolgozom mint tanácsadó ... A múlt nyáron Herceg No-
viban nyaraltunk a kedvessel, s én cseh nyelvtudásommal igen jól 
boldogultam. 

Hoztak-e valamit eladni? kérdezte ötpercenként a kedves. 

Szobánk falán egy intenzív aktkép lógott (— minden bizonnyal 
csupán e képnek köszönve kapta meg a szoba az els ő  osztályt). 
Pasztell. Drága, faragott ráma. Rossz festmény (honnan tudom?!), 
de a :nő  isteni lehetett (honnan tudom, ha a kép rossz?!), akár a 
kedves is (honnan tudom, hiszen már ő  is igen-igen rozoga álla-
potban van?!). Körülbelül ötven százalékban állt fenn a gyanú, 
hogy az aktkép a kedvest, az egykori kedvest ábrázolja, de ez az 
ötven százalék is éppen elég volt ahhoz, hogy az embert megegye 
a fene, ha a kedves elcsoszogott krémekt ől csicsegő  arccal, türkiz 
papucsában a kép alatt ... Nem folytatom — sokféleképpen foly-
tathatnám. 

Az izgalmas számunkra Münnich Ferenc utcai lakásunkban a 
következő  volt: 

a házigazda, finom, ősz úriember, egész nap, tehát reggelt ő l 
estig, ott állt az előszobában egy pultszer ű  asztalkánál, és finom 
mozdulatokkal, akár egy karmester, egy nagy karmester: 

parizert eszegetett. 

Izgalmas talány, gondoltuk búcsút véve t őlük, távozva a pari-
zerillatban lebegő  .akttól. Sőt, én már maradtam volna is, mivel 
mind kíváncsibb lettem, hány napig tud így egyfolytában eszegetni 
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ott az előszobában. Igen, az igazat megvallva, kicsit már féltem  

is, hiszen ez az ősz hajú, katonás testtartású úriember ezután egész  
életünkben ott fog állni a kis, minden bizonnyal éppen ehhez a  
szertartáshoz konstruált pultnál, és eszegetni fogja a parizert, esze-
getni műfogsorával, amíg meg nem halunk...  

Lehet, hogy amikor e sorokat rovom, már nem is él, ám én, még  
most is, ha koncertre megyek pl. és megpillantom a fecskefarkú  
karmestert, azonnal Münnich Ferenc utcai házigazdánkra gondolok  
és várom, várom, hogy pálcikájával (még sosem láttam közelrő l  
ilyen pálcikát, még sosem érintettem) a kottapapirosba csomagolt  
parizerért nyúljon  .. . 

A VÉRENGZŐ  NYUSZI  

Már legalább egy hónapja annak, hogy észrevettem, Vöröske  
nevű  nyulunkkal valami baj van.  

Megveszedett tán, tűnődtem. Igy látszik, nincs szerencsénk  a 
nyulakkal, hiszen Ninunta is milyen borzasztóan végezte .a ruha-
szárító drótokra zuhanva az emeletről. Milyen precízen törték-
tördelték gerincét a húrok! Lehet, hogy a mi nyakunkat is egy  
láthatatlan vagy fel nem ismert ég-, f ű- vagy földszínű  hangszer  
húrjai szegik majd. Lehet. (Egész regényt „kényszerültem" írni  

Ninuntáról, melyet Domonkos barátom Rabindranáth Tagore ha-
zajáró lelkének nevezett ...)  

Reggeltől estiga kendermagos kakassal viaskodott a vadnyúlszín  
házinyúl, Vöröske. El-elkapta a kakas taréját, torkát, és egy reg-
gelre aztán meg is fojtotta, meg a nagy kakast, amely nálunk ta-
nult meg kukorékolni (hajnalunta mindig mosolyogva ébredtünk  
fals dudálására), dolgozni .a .tyúkokon, miközben a piacokon csil-
lagászati árakért kelta tojás.  

Nagy-nagy küzdelem folyhatott a füvön, a kerek, japánakác  
asztal körül, a holdvilágban.  

Toll, szőr, mindenfelé.  
A kakas teste sötétlila volta fulladástól; a nyúl füle véres-cak-

kos-már-már taréjra, ahogy mi mondani szoktuk, rubin-cs őregére,  
hasonlítva.  

Mérges voltam a vérengz ő  nyuszira. Mesét, könyörtelen mesét  
írok rбlad, fenyegettem. De voltak ;pillanatok, amikor úgy hatá- 
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roztam, egyszer űen végzek vele, gerincen vágom az ásóval, vagy 
csak úgy véletlenül, ráejtek egy téglát. Persze aztán mindig meg-
bocsátottam neki, hiszen miért ne lehetne egy nyuszika is véreng-
ző , vérszopó ... Bár igaz, arra is gondoltam többször, hogy mi 
lesz, ha megmarja a vérebet s az is megveszedik. 

(Apámat gyerekkorában, Bánátban, mert akkor ott éltek, meg-
harapta egy veszett kutya. Éppen ide hozták az újvidéki kórházba 
— hátra a nyúlketrecek közé, mondja. Gyermekeim sokszor elme-
séltetik vele azt az epizódot, miközben a hegeket simogatják a 
hasán ...) 

Egy reggelre aztán a kutya végzett Vöröskével. Nem tudom 
pontosan, miért. Igaz, már kezdetekt ől fogva meg-megzavarta, de 
játéknak tűnt az egész, s úgy gondoltam, mégis lehetséges lesz ud-
varunkban, kamráinkban, óljainkban egy nagy, szabad, enyhén 
anarchikus állat-kollektívumot szervezni. De az is meglehet, hogy 
a kis vérengző  nyuszi támadott elsőnek, s aztán már hiába mene-
kült villámgyors cikcikkban .. . 

Nem, ilyen véget még e vérengz ő , e gyilkos, e vérszopó nyuszika 
se érdemelt, mondottam, immár magam is könyékig véresen, a 
kukába dobva földi maradványait. 

A véreb a farkánál kaphatta el, pamacsszer ű  farkánál, s kirán-
totta egész bens őjét, ki komplett, ki, mint egy dugót. És maradt a 
dülledt szemű , belül gyöngyház bordázatú, sz őrös cső . 

AZA NAP, AZATÁJ 

Szarajevóból kijövet, eltévedtünk. 
Kezdetben isteni-zöld fennsíkokon bolyongtunk, majd még ma-

gasabbra kerültünk. Érezni lehetett, hogy a medvék, a farkasok és 
a sasok birodalmában keringünk. Valami még sosem tapasztalt in-
tenzitás, ám már túl, túl mindenen... 

Estefelé, amikor végre rendes úton gurultunk és vizet is ihat-
tunk, túrót is vehettünk, J. megszólalt, nem hittem volna, hogy 
ennyire el lehet tévedni. 

Én is valami hasonlót gondoltam, hiszen: annyira hasonlított 
az a nap, az a táj az életemhez. 
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6, TE CÉDÁK LEGSZEBBIKE! 

Egyedül vagyok idehaza. 
A kutya a gyapjúszín, mély szőnyegen alszik. Álmában nyög, 

nyüszít, fel-felvakkant. Hathónapos, de már 40 kilós. 
Én az összetolt zöldbársony fotelokon heverve ,olvasok, Ponto-

sabban egy horvát költővel bajlódom: „(Zaklopi knjigu aki mis 
liš da držiš rupu kroz koju će buknuti apokalipsa.)" — írja, így 
zárójelben, és nem tudom eldönteni, becsukjam, összecsapjam-e 
könyvét. 

A televízió be van kapcsolva, de nem nézem. Én sosem kapcso-
lom be, de nem is kapcsolom ki — komoly fenntartásaim vannak 
e médiummal szemben. 

Az asztalon, a pohárban: rózsa. Szépen látni, ahogy feslésében 
megállította az els ő  fagy. 

Piszkálom az orromat. Hirtelen abbahagyom, mert úgy érzem, 
valaki néz. És valóban, a tv-bemondó figyel: lát. A kutya is fel-
érez. A rózsa is mintha tovább feslene a melegen — ó, te cédák 
legszebbike! 

(Ilyen helyzetekben könnyen összeroppanhat az ember.) 

TÖRD KETTÉ CIKLÁMENCERUZÁD 

Zöldre festettük az almáriumot. Egyik lába hiányzik, elvitte a 
vonat, amelyen szüleim utánunk küldték. És az az útra kelt almá-
riumláb: sárga. Örökre sárga fog maradni, s őt csak még tisztábban 
világol valahol, ha majd egyszer kékre, vörösre, netán feketére 
festjük át az almáriumot .. . 

Nagyanyám mindig az alsó fiókból szól hozzám. Hív. 
Nem férek be, mondom, pedig tudom, már szépen kibélelte új-

ságpapirossal számomra a középs ő  fiókot. Nem férek be. 
Törd ketté ciklámenceruzád, súgja, az akadályoz. A ciklámen-

ceruza! Törd ketté. 
Nem bírom. 
Mit nem bírsz, kisfiam? kérdi. 
Nem bírom kettétörni ciklámenceruzám, mondom. 
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Akkor nyomd ki a .belét, súgja még halkabban, nehogy valaki  
meghallja párbeszédünket. Nyomd ki.  

Nem tudom kinyomni ciklámenceruzám belét, mondom. Egyet-
len zsákvarrótő  sincs a házban. Nem tudom kinyomni. Nem tudom.  

Akkor menj a fenébe, sz бl ki hangosan .a zöld résen, menj, és  
hozd vissza az almárium aranylábát. Hozd vissza! Nem látod,  
milyen srégen fekszem?!  

EGYÉB  

Kisbajmokon (Fo ćanska 43): villamos eladó, jó állapotban, olva-
som a vasárnapi Magyar Szóban. A villamos szép, nagyon szép  
dolog, és az is szép, folytatom félhangos okoskodásom, hogy felénk  
még jó állapotban lev ő  villamosokat lehet kapni, méghozzá, kéz  
alatt .. .  

A Jutro című  mezőgazdasági lapban viszont egy budiszavai 
polgár (Kossuth Lapos utca 12): pávákat hirdet! 

Gyerünk, megnézzük a pávákat, határozzuk el egyszerre, bár, 
különösen mi idősebbek, kissé szomorúan mondunk le a villamos-
ról. Hurrá, mondják a gyerekek Fis. 

Budiszava mindössze negyedórára van Újvidékt ő l. 

3000 dinár egy pár páva  
egy pávatojás 200 dinár  
a farktoll darabja pedig 20 dinár  
Jó tudni, fontos regisztrálni olykor, bár az árakat, hiszen ki  

tudja, pl. száz év múlva mennyibe fog kerülni felénk, Vajdaság-
ban, a páva, a pávatojás, a pávatoll. (Érdekes, hogy most, 76-bon,  
egy páva pontosan annyiba kerül, mint egy dán dog.)  

Japán gerléink is vannak. Fehérek, éjszaka is búgnak. Afrikai 
póni-kecskéinket már eladtuk. Az aranyfácánok nem eladók. A 
pávákat is csak azért adjuk el, mert b ővítjük a házat és kell a 
pénz. Kitűnő  kapcsolataim vannak a zágrábi állatkerttel, mondja 
szinte egy szuszra. Nem tudja, komoly vev ők vagyunk-e, vizsgál-
gat bennünket az ifjú tulaj. Nem tudom, tűnődök, küllemileg 
van-e valami közünk a pávákhoz, afrikai kecskékhez, szentlélek-
szerű  japán gerlékhez. 
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Szed egy kis csokor farktollat a góréban (éppen most hullatják  

— négyévente hullatják), s a gyerekeknek ajándékozza.  

Majd meggondoljuk még, mondjuk, és elbúcsúzunk.  

Budiszaván, hazafelé indulva, láttam egy alacsony palatet őt tele  
rongy- és kaucsukbaba-maradványokkal: akár egy véres áldozati  

hely. Biztosan az egész falu ,ide hordja, dobálja a rossz babákat.  

Nehezen elviselhet ő  látvány  .. 

Hazaérve csak úgy mellékesen jegyzem meg: a jöv ő  hét végén  
átugrunk Kisbajmokra.  

NINCS VISSZAÚT  

Állok a szoba közepén. Körül a falakon kartonból, sperlemez-
ből, bőrből és pléhből készült könyv-makettek. Kezemben egy 20  

literes zöld sósavasballon.  
Melyik sarokba helyezzem? Pákát vagy pávatollat dugjak-e  

bele?  
Állok a szoba közepén. Hallom, zörögnek a kapun. Már tudom,  

én lubickolok majd a nemlétez ő  sósavban.  

Páka és pávatoll lebeg a mennyezet alatt.  
Szakálammal törölném szép vadászcsizmáikat, de számomra  

már nincs visszaút: lubickolok a nemlétez ő  sósavban!  
Körül a falakon színes könyv-makettek.  

FENN A KÉK PADLÁSON MÁR  

Egyedül. Ám: tele a ház öntöttvas tárgyakkal!  

Már az első  pillanatban éreztem, az a 2 kilogrammos rozsdás,  
pisilő  (rozsdásat-véreset pisil ő) Cupido a fejemhez, a fejem „sar-
kához" fogja vágni magát. Mindig ,irigyeltem tojásfej ű  barátaimat  
— őket nehezebb eltalálni.  

Mit tegyek? Semmit. (Nekem különben sincsenek úgynevezett  

tetteim; az én tetteim visszafelé történnek ...)  

Lefekszem a bunyevác-sz őttessel terített, rossz rugózatú dívány-
ra, és behunyom a szemem. Apósom itt, ebben a p бzban (a szoba  



1068 	 H1D 

másik sarkába dobálva a félig elszívott finom cigarettákat) töl-
tötte el élete utolsó harminc évét .. 

A ház tulajdonosa (rokonom), önt ő  a mű trágyagyárban, és sza-
bad idejében minden régi, giccs- (művészi) tárgyat, szobrot kiönt 
magának. 

öntöttvas kertitörpe: 20 kg. 
öntöttvas koponya: 7 kg. 
öntöttvas Kossuth: 23 kg. 
öntöttvas angyal: 18 kg. 
öntöttvas Cupido: 2 kg. 
öntöttvas Njegoš: 23 kg. 

Homokformái mind Jobban vonazanak, szeretnék beléjük fe-
küdni, s várnia forró vasat. A forró vastól nem félek, csak a hi-
degtől .. . 

Igen, rokonom mindent kiönt. S ez így van rendjén. 

Visszaérkezik a család, a rokonság. És én még mindig élek, élek, 
motyogom, ahogy hirtelen felkattintják a villanyt, kivilágítják az 
öntöttvas tárgyak s űrű  erdejét. 

Egy emberrel találkoztunk egykori (20 év el őtti) gyümölcsö-
sünkben, kezdik máris lelkesen a mesét. Minden vackot összehor-
dott Ott egy kulipintyóban — hol van már a zöld pagoda, s az 
istenien nyikorgó kis málnáskosarak oszlopsorai?! Rafia- és ma-
nilasugarakat font a gyerekek ostorába, amit a nagyanya hozott 
a Hortobágyról. Amikor már ötöt megfont, sokallani kezdtük, de 
ő  húszat, tíz rafiát és tíz manilát készített. 

Megvizsgálom a sugarakat. Valóban szorosak, abszolút szorosak. 
Azonnal bekötök egyet, mondom, puskaként fog durranni... 

Ráér, mondotta nekik az öreg. Már hét éve nem dolgozik. 
Ráunt, rá a sző lőre, rá a málnára, őszibarackra, rá mindenre. 
Mindenre. A fiai, mondotta, a Hobby-klub tagjai. A felesége: 127 
kilogramm. Jó. De, folytatta a bácsi, elcserélné két 60 kilogram-
mosért. Azt a hét kilogrammot ráadásnak adná! A felesége otthon 
van, a városban, néha kijön, de tíz percnél tovább sosem marad: 
egész napa televíziót nézi — ha nincs m űsor, az üres képerny őt .. . 

Sétálni indulok. Sétálni, almaillatú pinceablakok el őtt. Mit is 
kívánhatnék, mivel is ajándékozhatnám meg magam most, hogy 
életben maradtam, mint ezzel az .almaillatú .sétával a W-úton?! 
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Egyszer majd tán be is mászok ezekbe a pincékbe, ahol, úgy 
képzelem: keskeny polcokon rothadnak illatozva a piros almák .. . 

Dörögni kezd az ég. Igy látszik, mondom, fenn a .kék padlá-
son már az öntöttvas Cupido és a 127 kilogrammos feleség! 

LEHETSÉGES 

Miközben a patina fejlődéstörténetérő l olvastam, valaki nyakon 
sózott egy kocsisgyertyával.  

Hiába keresem az ágy alatt, a szekrényben, rajtam kívül senki  

sincs a szabóban. És viaszmorzsát sem találok sehol. Az Igazat 
megvallva, azt sem tudom, mi alapján állítom, hogy éppen kocsis-
gyertyáról volt szó, amikor még sosem láttam, és méreteir ől sincs 
fogalmam. 

Az igazság csak az, hogy az ütés nagyon fáj. Tán örökre ferde 
maradok. 

Ám, valamiféleképpen kellemes is a viasz ütése. Egy bot vagy 
egy vaspálca ütését ől már hangosan jajgatnák, és se id őm, se ked-
vem nem lenne az ütleg fajtájáról elmélkedni — csak a mondat 
végén levő  pontot érzékelném. 

Vagy tán nem is bántottak? 
Patinaszín fény ömlik el dolgaimon. 

Most meg a talpamra csaptak a viaszütleggel! Égek mind a két 
végemen!  

Vagy lehetséges, hogy én verem, ütlegelem magam?  

Igen, lehetséges, hogyne volna lehetséges, vigasztalom magam. 

MOHOL  KIVETKEZETT  

Egy lila Lada fordult ki elénk az útra. A gyerekek s a dog nagy 
gubancot képeztek a hátsó, rongypokróccal leterített ülésen. Két 
cukordinnye és ötven tojás volta lábam között, tehát a biztonsági 
öv nélkül is mozdulatlanul pihegtem volna, akár egy gipszteknő-
ben. Szólta rádió. Kanizsáról jöttünk. (J бt mulattunk a kis Z.  
Gitár nevű  kutyáján, amit a szomszéd következetesen Heged űnek  
szбlít ...) Mobil következett. (Itt élt egy kis ideig Moholy-Nagy,  
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a nagy modern magyar képz őművész, a Parker állitбlagos terve-
zője ... És itt él egyik j б  barátom, aki valamikor filmmel foglal-
kozott, de idővel áttért a sportfogadásra és az állattenyésztésre.  

Sosem csinált filmet ,  azt hiszem, sosem is képzelt el egyet sem —
ám üres tekercsei számomra örökre a Film lesznek ...)  

Hirtelen tisztán láttam őt:  
egy zadari kis cukrászdában ültem egy lánnyal, amikor belépett  

és leült szemben velünk, a helyiség másik sarkában.  
Úgy tettünk, mintha nem ismertük volna meg egymást. Lehet,  

hogy valóban nem is ismertük fel egymást. Lehet, igen, az is lehet,  

hogy mi egyáltalán nem :is ismertük egymást, nem, soha. (Moholon  

született, egy-két évig bátyjával Zentán járt gimnáziumba, és fil-
mes-állattenyészt ő  barátom minden bizonnyal említést tett ró-
luk ... Vagy arról volt szó, hogy úgy jobban megnézhettük, végre  
jobban szemügyre vehettük egymást. Hidegebben szemlél ődhet-
tünk. Fixálhattuk a kamerákat ...)  

Pontosan 26 éves volt akkor, ott, Zadarban. Vadonatúj zöld  
tisztiruha volt rajta, epolettjén egy csillaggal. Éppen akkor, vagy  

legfeljebb egy éve kerülhetett ki az akadémiáról. Stuccolt rozsda-
szín bajusz. Szép volt. Bár azel őtt sosem mondtam volna vele vagy  
más férfival kapcsolatban ilyesmit. Finom, tiszta, er ős, hosszú  
Ujjai a porcelán csészét szorították — éreztem, ha akarja, er őlkö-
dés nélkül összeroppanthatja. Háta mögött a forró, fehér k ő  fő-
utca, s a házakon túl valahol a tenger...  

És én?  
Abszolút felemás helyzetben-állapotban, mint mindig. Noha mi  

is szépek léhettünk: a lány, a lány és körüle az én medúzaszer ű- 
ségem  .. . 

És ő  halt meg. Ő .  
Azt hiszem, egy évre rá, hogy ott „találkoztunk". (S őt, nem ré-

gen hallottam, hogy később a bátyja is meghalt.)  
Most értem csak, miért tisztult ki ennyire az alakja ott a lila Lada  

mögött, Mohol előtt, hiszen én, mint mondottam is, tulajdonkép-
pen nem .ismertem őt. Vagy úgy is mondhatnám, hogy csupán  
látásból .ismertük egymást.  

A halálban lettünk ilyen közeliek, intimek.  
A forró, fehér kő  főutca és valahol a tenger...  
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És én, kérdem mind hangosabban, és én?  
Mint egy tál kocsonya, itt kuporgok ezen az asztalon. Igen,  

közben a medúzából kocsonya lett .. .  

És a lány?!  

Minél közelebb értünk a lila Ladahoz, annál kevésbé t űnt már  
lilának. Ciklámenné, majd kékessé lett. Lenhajú lengyelek moso-
lyogtak rám, ahogy elhagytuk őket. Mohol következett. Majd:  
Pecelló, Becse, Földvár, Temerin. És Újvidék.  

NAGY RÚT HAL  

Spárgaágyás — igen, az illata az. Nyers. A kender és a föld il-
lata. S mégis rosszul, de milyen rosszul aludtam.  

Nem spárga az, hanem: kötél.  
Jeges vízben, kötélhurkok között verg ődtem, nagy, rút hal. És  

íme, mind nehezebb visszatalálnom e szó, spárgaágyás tisztaságá-
hoz.  

Ki kell mennem a piacra. Gyorsan spárgába kell harapnom. S  
ha mára piacon leszek, majd karfiolt is vesiek. És akárha cs ődör  
alá nyúlnék: tenyerembe patlidzsánt teszek!  

OT  OROKIRI  

Térdemre helyezem oldaltáskámat.  

Bőrillat!  
Az orosz katonatiszteknek volt egykor ilyen táskájuk. Kikap-

csolom. Ot örökíró van belülről az oldalára akasztva — köztük  
egy Parker is.  

Miért, minek, kinek öt örökíró? !  
Honnan e mosolyra ingerl ő  mohóság?!  
Miért e sóvárgás az örökkévalóság után?!  

HAMUSZOBROCSKÁK  

Az első  méhecske! (Január 23-a van!)  
Alig néhány centiméterre t őlem, az üvegtáblának üt ődött. Az  

első  halk mondat ez a tavaszról.  
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Tavaly 76. május 10-éne néhány sort jegyeztem a Virág utca 3 
című  füzetbe: 
Ma ettem az els ő  zöldbarackot. Ha egyetlen ízt kellene választa-
nom a világ ízei közül, tán éppen ezt az ízt választanám, hiszen 
ebben van benne leginkább gyermekkorom is .. . 
Mint vak-ábécét simogatom a barackfa kérgét — a mondat végén 
mézgába ragad az ujjam. 

És valamiféleképpen az a május 10-e a mai naphoz kapcsolódik 
— így másolódnak össze füzeteim, s lesznek valami egészen 
mássá, mint ahogyan eredetileg elképzeltem, Persze még mindig 
az irodalmon innen. (A gyerekek Szlovéniában vannak sielni nagy-
anyjukkal. Mondottam, ha átmennek Olaszországba, vegyenek 
nekem szép, finom füzeteket... Igen, jön a tavasz és sok-sok fü-
zetre lesz szükségem.) 

Gerléimet néztem éppen, amikor koppant, bekopogott a méh. 
Gerléimet néztem, és már-már hangosan mondottam: 

Ez az, amit én mindig is akartam: nyakukon fekete gy űrűvel e 
szűzi hamuszobrocskákat! 

Olyan ez a nagy ablak, mint egy radar, els őnek jelez mindent. 
A kutya valamelyik éjjel kihúzta, körbehúzta az udvaron a cirok-
magos zsákot, és most tele madárral az udvar. 

Feleségem szalad a kamrák fel ől, látom, kezében: tojás. 
Megtojta kopasznyakú, mondja, s boldogan emeli a nap felé az 

első , véres tojást. 
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HOLTI MÁRIA  

Az éjszaka további folyása is bolondosan alakult. Bolondosan,  

mert sehogy se akaródzott elaludnom, ebben fiatal mama horkolása  

is gátolt, és folyton olyan dolgok jártak az eszemben, melyek vala-
milyen formában kapcsolatban álltak a háziakkal. Például a török-
dúlás, és itta gondolat végtelenül elkalandozhat. Lám, Pont az ő  
ágyukban alszom, korrepetálom a gyereket, és ha ez így megy  

még pár napig, törökül is megtanulok. Еreztem, tudtam, képtelen  
gondólatok ezek; nincs Olyan aprócska, eldugott nép, melyet a  

történelem folyamán el ne kapott volna —akár egy icipicit is —  

az agresszorkarfás vágya, jelen id őben a nemzeti nagyság-dics őség-
területszerzés-országgyarapítás tömegpszichózissá dagasztott gyö-
nyörűsége az egyedül üdvözít ő  tanokkal és demagógiákkal, múlt  
időben pedig a rosszalkodó gyereknek kijáró elnéz ő  megmosolygás,  
hazug restelkedésbe burkolt büszkeség, miszerint:  

— Lám!  
Így lámkodtam, ,farizeuskodtam magamban, közben át-átpislogtam  

fiatal mama mennyezetes ágyára, mert a takarók mennyisége miatt  

mennyezetesnek látszott az ágy. A takarókat nem felejtette el, hi-
szen már előre attól tartott, hogy Sz.-ban végzetesen megh űl, a  
gondolatsorból kimaradta varázsló, illet őleg a füvész, aki menten  
meg is gyógyíthatná, nagybátyám logikáját véve kölcsön. (Gyo-
morfekély-operációjának el őestéjén fokhagymás kolbásztól kezdve  
a savanyú káposztáig és l őre borokig minden tiltott dolgot evett és  

ivott környezete legnagyobb hüledezésére: „Mit bámultok? Ezen  

már nem rosszabbíthatok, holnap meg úgyis rendbe hozzák.")  

Új környezetemben id őről időre félni kezdtem. Ennek d f é-
lelemnek nincs neve, mert megközelít ően sem hasolnít ;a való- 
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ságos rettegésre, amit rettegésnek 'neveznek, ha fellép. A hárs-
Ja terebélyén módjával besz űrődött egy utcali lámpa f olytor  
kialudni készül ő  fénye, holott nyilvánvaló volt, hogy el nem  

alszik. Három-négy karnyújtásnyira Ott hortyogott fiatal  

mama kisimult, üdvözült arccal, végre sínen, végre nyereg-
ben van, végre történik vele valami, ,ami sehogy se hasonlít  
a történéstelen évek gyötr ő  eseménytelenségére; jobbra tőlem,  
két-három fallal odébb g' bugyogós fiatalasszony, őt is az  
este folyamán láttam először, lázcsillapítóért ugrott át vala-
melyik gyerekének, fiatal, huszonnyolc éves, és tizennyolc  

éves kora óta várja Muszta f áfát, hogy az ég és az ő  szerel-
mére, térne már vissza abból a lehetetlen nevű  flamand bá-
nyából, mert ha ez így megy tovább, ő  is itthagy csapot, pa-
pot ugyanilyen ideiglenesen, és azt mondja majd, hogy mu-
szájból volt, vis major.  

Hallgatom a megháborodott macskákat, -ahogy kaparnak,  
nyarvognak, surrognak az alacsony ablak alatt, tisztelik  a 
muskátlikat és végtelen párbeszédeket f olytatnak a holddal,  
ahol tudomásom szerint éppen senki nem jár.  

A gondolatok irányítása-terelése gyakran meger őltető  feladat;  
Sz.-,bon, ismeretlen emberek fedele alant, fiatal mama kíséretében  

még nehezebb, különösen, ha a közelben бránkint-másfelenkint  
rozsdatemetőbe való villamosok zörögnek csak azért, mert valaki  
benne felejtette őket az éjszakai menetrendben.  

Ez már azért más világ, minta két pálmás, GAGGIA-ja, itt  
aranyért se kapsz sehol presszókávét, ennek az óriásvárosnak meg-
van a maga műszakokra osztható ritmusa, valami bels ő  rend, amit  
vagy első  pillantásra észreveszünk, vagy soha, a kés őbbiek folya-
mán. Megpróbáltam elképzelni a füvészt a maga alkimista 'barlang-
jaban, kapuja felett az alkimisták cégérével, el őszobájában pedig  
ott lóg a bekeresztezett MtJKCODÉSI ENGEDÉLY. El őre feltett  
szándékom volt fiatal mamával nem bemenni a kuruzslóhoz, isme-
retlenül sem adhatom meg neki az •elégtételt, hogy ennyire komo-
lyan veszem. Annak a gyanúja pedig, hogy egyáltalán a színe elé  

se bocsátanak, fel sem merült.  
A reggeli kivonulás fiatal mama elképzelése szerint történt. A  

holmikat otthagytuk, fiatál mama csak egy pokrócot er đltetett a  
hónom alá, soha nem lehettudni, milyen a füvésznél a szobahő-
mérséklet. Marasztaltak reggelire a háziak, úgy ráadásként, de fia- 
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tal mama már annyira izgágán toporgott kis sarkos cip őjében az  
udvar legközelebb eső  macskakövein, hogy a háziak se er őltették  
túlságosan a joghurt-reggelit.  

Napfénynél mindent tisztábban, világosabban látunk. Legszfve-
sebben ,dezertál ~taкn volna, majd arra akartam rávenni fiatal ma-
mát, hogy a Karabégovics utca háromba menjünk villamossal, út-
közben is sokat láthatunk, nézegethetjük a város lakóit, valame-
lyikükkel még hasznos ismeretséget is köthetünk, de fiatal mamán  
ismét erőt vett a nagyvonalúság, és 'ott a járdán, a hársfa tövében  

kis bőrtáskájával hadonászva kiabálni kezdett: Taxi! Taxi! A járó-
kelők meglepetten nézegették a jelenséget, vele együtt engem, a h б-
=om alatt pokrócot szorongató kísér ő t, és nevetve, jelent őségtel-
jesen összenéztek, a fejüket csóválták, hiszen arrafelé semmilyen  

taxiállomás nem volt található, több száz máteres körzetben. Egy  

pillanat töredékére mintha Hudeket láttam volna, amint éppen  

fékpofái kopási százalékát próbálja megállapítani; fiatal mama  

rendületlenül hadonász, és szemmel láthatóan pánikat kelt.  
Mégis taxival tettük meg az utat a Karabégovics háromba, és  

hogy nem kellett tüntetőn mellőznöm a füvész társaságát, azt ő  
maga oldotta meg. Titkárn ője ugyanis előzékenyen fogadott, hely-
lyel, kоktéllél kínált, és tapintatosan megkérdezte, milyen névre  
volt szabad az el őjegyzés. Fiatal mama nem értette vagy nem  

akarta érteni az udvarias érdekl ődést, már attól tartottam, utasf-
tásokat ad:  

Ne tessék ... nem a társadalombiztosítóval  .. . 
Értem, értem — tralalázta a lány, és egy jókora könyvben  

kezdett lapozni. — Hát akkor nézzük, mikor is felelne meg. Pél-
dául, jövő  hónap huszon ... Igen? Megfelelne? Ez egy csütörtöki  
nap, nagyon, nagyon szép csütörtöki nap, és délel őtt tizenegy húsz.  

Évekig, évtizedekig feküdt moccanatlanul, öngyilkosan a  

mennyezetet bámulva, és hogy környezetét hathatósabban  

büntethesse, talán nem is gondolt közben semmire. Ha csak  

nem szerelmére, akivel majd délután fog találkozni, egyetlen  

titkára, évtizedes rettegések forrására, apánk miatt, önmaga  

miatt és a sivatagi úr miatt, ami ,a nyomában keletkezett,  

aztán az egyház 6zerinti vétek miatt is, amely kizárja ,a sze-
relmet, csak a kötelesség, megalkuvás szerinti odaadást ismeri,  

az örömtelen mechanizmusokat. Pedig megtanulta az örömöt  

az alatta négy napalatt, 'amíg !magánál tartotta, mert ez így  
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volt szokásban, ezen senki meg nem ütközött, 'ennek ez volt 
a rendje, és mindenki megértő, tapintatos maradt, mert ha az 
élőkre nem is voltak túlságosan tekintettel, tudták, a jöv ő  ge-
nerációk üzenetét közvetítik a bizalom meghitt kis jelei vagy 
a véletlenül előcsalt sikolyok. A jöv ő  pedig Ott az a tabu volt,  
melynek nem volt szabad ;akadékoskodással, kicsinyeskedéssel  

útját állni, ellenkezőleg, a szerelmesek útját egyengetni kel-
lett, ha nem mással, hallgatással, lábujjhegyen való járással  

és pisszegésekkel, jelent őségteljes kis összepillantásokkal, ami-
ket csak nagybátyám leend ő  felesége profanizált, már akkor,  
nyolcéves korában:  

— Azok flott mit csinálnak?  

Elhallgalss, gyerek, ezz ,apád istenit, hogy ez minden lében  

kanál, és négy nap múlva, ha nem is értette, de tudta, mi ,tör-
ténik, amikor a jelölt odébbállt, hogy csak jó másfél évtized  

múltán térjen vissza, amikor már egyáltalán nem volt aktuá-
lis a gyors távozás okait feszegetni. A körülményeket sem.  

Holott, csak leveg őzni ment, és hogy ilyen id őtartamúra sike-
rült az a levegőzés, akkor azzal már senki sem tör ődött, meg  
nem is illett volna, mert fiatal mama akkor már rég, apám-
mal dacolva bámulta a mennyezetet, és ebb ől az öngyilkos-
ságából még a megszállás, az ellenállás hírei, nyomorúságai 51  

zökkentették ki, ellentétben іnagybátyám akkor már nyurguló,  
leendő  feleségével, aki igen is, nagyon hasznos iszolgálatokat  

tett Ilijáéknak anélkül, hogy a szolgálatok fontosságáról fo-
galma lett volna. Talán, ha tudja, akkor sem izgatja különö-
sebben, csak tette, mert nem tenni egyszer űen nem lehetett,  
olyannyira nem, mint amennyire az ember nem lehet el léleg-
zés vagy kút nélkül. És most itt állt mellettem, virul és izga-
tott, kapkodva süllyeszti táskájába a titkárnő  iáltal felfirkan-
tott  dátumot, és amilyen sebesen rontott be, ugyanolyan se-
besen távozik, botladozva követem. 

Úgy döntöttünk, hogy ha гΡnar ilyen szépen elszállásolódtunk  
Sz.-bon, és hogy a Hudeknek fizetett pénz se menjen egészen ve-
szendőbe, maradnánk még pár napot, amolyan turist°ak leszünk, és 
majd csak csinálunk valamit. Enn ćl okosabban nem is határozhat-
tunk volna, vagy szerencsétlen оbbül, ki tudja, mert a délután folya-
mán fiatal mamát összehozza a sors élete nagy szerelmével, Mir б  
val, akitől négy nap boldogság után vált el annak idején. A nagy 
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bazár átjárбjaban, ahol a forgalom elképeszt ő , ott ismert rá. Mirб  
csak bámult, bámult, a végén azt mondta, te nem így nézel ki, hol  

a vastag hajfonatod, te olyan merengőforma voltál, bizony, nehéz  
volt rólad leszoknom, itt valami nem egyezik, hiszen fényképem  

is van rólad, te voltál a legkülönb lány, akivel valaha találkoztam,  
és most itt, ilyen rozogán, nahát! — kiabál, nevetgél, hátba vere-
geti fiatal mamát, ismételgeti a rozoga szót.  

Nézem, hogy lendül enyhe ingadozásba fiatal mama vérnyomá-
sa, nézem, ahogy fakó, papírszín ű  arca megpaprikásodik, és évti-
zedek üzenetét akarja egyetlen szóba vagy t őmondatba sűrítve  
odavágni Miro fejéhez, hogy az összerogyjon az ütés alatt, és itt,  
a nyugati metropolisokat is megszégyenitő  forgatagban könyör-
gőre vegye, megalázkodjon, esdekeljen el őtte, míg fiatal mama fon-
tolóra veszi a j б1 kimért és kihegyezett választ, azt, ami ilyenkor  

és itta legmegfelel őbb, és telibe talál; de nem, csak hallgat, arcát,  

mint aranyos napraforgót, Miro felé fordítja, gyakran gyulladásos  

szeme lassan könnybe lobod, nem, ez már nem színész, ez a való-
ság; a legtermészetesebb mozdulattal igazít egyet Miro inggalérján,  

és ezt suttogja:  
— Te szemét.  
Miro nagy darab ember, az a fajta, akit az öregedés, az öregség  

sem zsugoríthat össze, ezért sokkal fiatalabbnak látszik, mint ami-
lyen, lapátkezekkel, deformálódott, vastag, feketeszegélyes körmök-
kel, amik csak kórházban szoktak valamennyire kifehéredni, mert  
ott semmi kilátás arra, hogy valamit tevékenykedhessen vagy leg-
alábbis, segíthessen a f ű tőknek. Ahogy elnézem, bányász lehet, ez  

gyorsan ki is derül, már mondja is az adatait, T.-bon dolgozik, rég  

nyugdíjban lehetne, de képtelenség azt a bányát otthagyni, mi lenne  

akkora .többiekkel, ha ő  nincs, egy vasat se keresnének, az évi sza-
badsága már így is majd két hónapra megy fel, de ebb ől egy hetet  
ha kivesz, mivelhogy azoka szerencsétlenek ott nélküle elnézge-
lődhetnének, aztán a termelés is, valami h őerőművet terveznek  
építtetni, az pedig zabálja a szenet. A lökdösődés mintha fokozódna,  
aki megtaszítja fiatal mamát, azonnal vissza is kapja, rúgás for-
májában, és várom, mikor kezd el pofozkodni, hogy türelemre intse  
a járókelőket.  

— Tudod, Stefka — mondja Miro, és csak ekkor jut eszembe,  

hogy fiatal mamának neve is van, ebben a változatban soha nem  

hallottam, Stefka, Stefánia, már rég nem bajlódtam hivatalos ira-
tokkal, kivonatokkal — ,  tudod, Stefka, én csak azt akartam ki- 
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prбbálni, milyen is az, amikor az ember azt teszi, amit éppen nem  
kellene. — És már csak neki beszél, olyan szaporán, mintha rádió  
szólna valamilyen képtelen nyelven, hadar, néha a lábunkra lép-
nek, fiatal mama visszarúg, az illet ő  káromkodik elmenőben, ro-
konokat emleget meg ilyesféléket, de erre már nem lehet reagálni,  
csak a lökdösődésre, taposásra; kissé odébb vonulunk, a papucsos  
szektor kerítése mellé, felül szatén, alul k őkemény kivitelű  papu-
csok sorakoznak sorsukra várakozva hihetetlen mennyiségben,  
ennyi láb talán nem is létezik, türkizhideg színek, ordító színek,  a 
járókelőnek feltétlenül észre kell vennie. Min o végigpásztázza te-
kintetével a papucssorokat, látom, fe1ó1e lehetnek tízszóletese'k is,  
akkor sem látja, csak nézi őket, egyedül Stefkát bűvoli meleg te--
kintetével, már kellemetlenül kezdem érezni magam, de azért nem 
lehet innen csak úgy egyszer űen eltűnni, talán, ha kitalálnék va-
lami nyomós okot, majd ment őötletem támad, hívjuk meg Mir бt 
hozzánk, hiszen nagyon j б  szállást szereztünk. Első  pillantásra  
mintha fiatal mamának is tetszene az ötlet, de elkedvetlenedik:  

— Pont ez az. Mivel olyan rendes emberek, mit is szólnának,  
hogy férfiakat viszünk szobára.  

Ez a szobára kifejezés egészen újnak hatott fiatal mama sz бtá-
rá ,ban, és módfelett gyakorlatias gondolkodásra is vallott. Mir бra  
nézni nem mertem, meg bántott is a rajongásnak az a nagyon gya-
nús árnyéka a szeme sarkában, ahogy fiatal mamát bámulta, talán  
irigyeltem is őket egy kicsit, hiszen bármennyire is titkolták, csak  
a vak nem látta, milyen m тérhetetlenül boldogok. Mindenesetre azt  
índítványozatam, hogy egy összevont ebéd-vacsora érdekében beül-
hetnénk egy közeli falatozóba, a többit majd meglátjuk.  

— A többit? mit, a többit? — firtatta fiatal mama, akinek szinte  
kapóra jött, ha egy szóba, kifejezésbe most belekapaszkodhat, ezzel  
is ügyesen húzva az időt, azaz a vizet saját malmára. Én is örül-
tem, hogy ilyen, beleakaszkodásokra alkalmas kifejezésekkel a se-
gítségére lehetek, ha szerény mértékben is, és amennyire az egyre  

gyorsu'lú forgalom engedte, olyan sebesen közeledtünk a KABIRIA  

nevű  falatozó felé.  
A KABIRIA sem bizonyult nyugalmasabb helynek az átjárónál.  

Egyetlen asztal akadt, ,ahol csak ketten ültek, ide betársultunk, jobb  

embernek ítélve bennünket, még örültek is nekünk, nyilván úgy  
ítélték meg a dolgot, hogy rosszabbak is jöhették volna.  

Fiatal mama minden átmenet nélkül, váratlanul a szomszédokra  
vetette magát, kivallatta őket életkörülményeik fel ől, megtudta,  
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hogy szintén bányászok és szintén t.-iak. Erre már Miro is bekap-
csolódott az . addig egyoldalú társalgásba, ami f őként abból állt, 
hagy fiatal mama szüntelenül kérdezett. És a kedves fiuk? És a 
kedves vejük? És a fűtést hogy oldják meg? Tartanak-e malacokat,  

vagy az az olyan nagy házakban tilos, ugye? Még egy csirkét se?  

Járnak-e a kedves asztalszomszédok templomba, hogyhogy nem? 
Hogy azt se tudják, milyen valláshoz kellene tartozniuk, ha tar-
tozni akarnának? Egy ideig adta a rémültet, aztán nevetgélésbe 
csapott át, mint aki valami végtelenül nevetségeset hall, hiszen ilyen  

rendes emberek, mint az asztalszomszédék is, nem lehetnek ennyire 
felelő tlenek, már megbocsássák, ő csak a saját meglátását mondja, 
a világért se avatkozna bele senki bels ő  ügyeibe, mindenki a maga 
szerencséjének és életénék a kovácsa. Miro itt hevesen bólogatni 
kezdett, aztán éreztem, hatalmas bányászbakancsával az asztal 
alatt fiatal mama kis sarkos cip őjét rugdossa, és ellentétben a járó-
kelők esetével, boldogan tűri, nem rúg vissza. Elérkezettnek láttam 
az időt, hogy tapintatosan távozzak, Miro és az asztalszomszédok 
társaságára bízva fiatal mamát, még egyszer megkérdeztem, tudja-e 
a ciniünket, nehogy eltévedjen, és a rend őrségen sirdogálva kelljen 
összeszednem. Sértődötten és nyomatékkal nyugtatott meg, hogy 
ő  még egy ekkora városban sem téved el, mint ez az Sz. És Miro 
is intett, hogy nyugodtan mehetek, megvannak ők nélkülem is. 

Akárha egy óriás pannóra kerültem volna, vagy egy gigan-
tikus ,toronyóra szerkezetébe, ahol mindennek helye és min-
denkinek feladata volt, a szándékokat kis mér őműszerekkel  

ellenőrizték; megpróbáltam magam elé idézni a három kecske  

ábrázatát, az egész újból felfedezett világot, ujja egy-egy f él-
mandatát. Az ícrcok között ott bárgyúskodtak a katedrális  

kőarcai fis, hogy ismét és ismét becsapjanak, nem tudva el-
dönteni: élők Orca-e ,vagy snemes civiseké.  

Az utcákon mindenütt lutriszelvényeket kínálgattak, mond-
tam, nem jakorrak meggazdagodni, (az egyik árus le is hülyé-
zett, hogy hova gondolok, meggazdagodni, 'err ől 'szó sincs, de  
azért általában megveszik azokat a szelvényeket, hátha. Eb-
ben maradtunk, aztán eszmecsere eszmecserét követett, és  

félúton, két sorsjegyárus között, rögtönzött összehasonlításo-
kat végeztem az azel őtti üvegházi életem és e között а  nyílt  
között, ami már-már majdnem olyan jól olvasható, akár egy  
bulvárlap vezércikke.  
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Tanúja voltam hát, hogyan rendez ődik jó irányban az emberek  
dolga, bár azt sem kérdeztem meg, n ős-e ez a Min o egyáltalán,  
még hírbe keveredik, és hogy ezenkívül még milyen akadályok  
állhatnák útját fiatal mamával való boldogságának. És akkor, vé-
letlenül, de nem alaptalanul, belém nyilallta gyanú: nem szala-
dok-e — mint majdnem mindig ítéleteimmel — a rúd elé, elvégre  
Mini semmi olyat nem. mondott, ami további találgatásokra adhat-
na okot. Fiatal mama se, azonkívül, hogy tündökölt és úgy virult,  
ahogy se én, se nagybátyám, se nagybátyám felesége soha nem lát-
hattuk. Mindenesetre alapon, illik vagy nem illik, vittem egy sze-
rényebb xéniacsokrot, hogy alkalmasint átadjam Mirónak; ha már  
szóban nem merek, legalább a xémiák nyelvén célozzak elvontabb  
dolgokra, ő  meg majd beszél közben a bányában viselt dolgairól,  
és új'bбl a szájunkba rágja, hogy ha ő  nincs, ebben az országban  
fű  sem terem, nemhogy nehézi.par.  

A csatornában alumíniumvörös, kásaszer ű  víz hömpölygött, két-
oldalt palotasor, madártávolságra pedig füstködszer ű  foszlányok  
utaztak. Na, ez is Mirбnak köszönhető, sóhajtottam, ez a mérhe-
tetlen mennyiségű  széndioxid, a környez ő  erdők tölgyei (ezt jól  
láttam Hudek taxijából) tehetetlenül engedik le ágaikat, és anélkül, 
hogy ismertem volna, nagyon büszke lettem Mir бra, aki országok  
arculatát képes átformálni.  

Elképzelhet сtlen mennyiségben ettem parányi, cukrászdának ne-
vezett helyiségekben török édességeket, csupa méz, dió és mandula,  
meg az a vermisszelnek nevezett tészta, amit évszázados receptek  
alapján főzött öntetekbe áztatnak. Megnéztem az ikonokat, végte-
len folyosók, tömve az ortodox művészet csodáival: sanda szem ű  
madonnák pislogtak le, gerincferdüléses szentek éldegélték feketén  
az idők látható rétegei alatt, ezüstök, ezüst foglalatok, diótörzsnyi  
gyertyák, egy világkép flancos, kézzelfaghat б  bizonyítékai. Érez-
tem, jómagam se tettem soha mást, mint gy űjtögettem bizonyos  
ikonokat, barátaim, ismerőseim és mindazok ikonjait, akiket a ma-
gam esetlen módján szerettem, mert jó az, demagógia nélkül is jó,  

ha az embernek megvannak a maga ikonjai azon a bizonyos falon,  
amit átmeneti valóságnak neveznek.  

És minden bizonnyal, a legfontosabb valóságnak.  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

DÉRY TIBOR EMLÉKEZETE 

BORI IMRE 

A modern magyar próza több mint fél évszázadának legnagyobb 
egyénisége volt Déry Tibor. Az utolsó magyar író egyel őre, akinek 
a teljesség élménye megadatott. Nem palánkok körülzárta világ-
parcellák képeit rajzolta regényeiben és elbeszéléseiben, hanem az 
emberi univerzumot „mérte", ahogyan Budapest történelmi-társa-
dalmi szélességi és hosszúsági fokán lehetséges volt az 1917 és 1977 
közötti .időszakban. Polgárok és proletárok képezik életm űve pó-
lusait. Ő  volt az, aki ugyanazzal a biztonsággal és életismerettel 
forgott polgár-hőseinek szalonjaiban, amellyel a proletárok lakta 
bérházak kietlen konyháiban érezte magát otthon, s egyaránt meg-
fordult az utcán, ahol lovasrend őrök indultak rohamra munkát és 
kenyeret követelő  tüntetők ellen, s a hálószobákban, ahol az élet-
idegenség savként marta az emberi kapcsolatokat. 

Ilyen módon haladhatatott a konkrétumok és az elvontságok 
síkjain — így ívelt képzelete A kéthangú kiáltástól A kiközösít ő  
ig, A befejezetlen mondattól a G. A. úr X-ben-ig, a Szemt ő l szem-
be című  regényétől a Képzelt riport egy amerikai pop-f esztiválról-
ig. Ezért élhette meg az emberi életet a Lia fiatalemberének világ 
ellen fegyverkező  türelmetlenségét ől a Kedves bópeer ...1 bölcs 
öregemberének élményéig, rajzolhatott tündökl ő  fiatal lányalako-
kat és asszúvá érlelt sorstudattal él ő  öregasszonyokat. Ez a ma-
gyarázata, hogy miért éppen Déry Tibor m űveiben tapinthatjuk 
ki az elmúlt ötven-hatvan esztend ő  történelmének ütőerét is: az ő  
művében üvölt az első  világháború végén a megrokkant ember két-
hangú kiáltása és járja vitustáncát a lélek, az ő  szövegeiben látjuk 
a húszas évek elején az ember dadaista gesztusait, majd A befeje-
zetlen mondatban ő  foglalja össze a világ egy krízises pillanatát, 
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ahonnan már egyenes út vezetett a második világháborúba, hogy  

azután a pincékbe szorult emberiség alvilága mutatkozzék meg a  

II. világháború valóságaként. Ő  rajzolja meg a háború utáni ma-
gyarországi élet nagy fordulást is: a Rákosi-karszakot a Nikiben,  
és a hatvanas-hetvenes évek szélvédettebb, békés világát a Kedves  
bópeer .. .1-ben. A világtörténet fonalán haladva pedig Déry Tibor  

művében látjuk érzékletes képekben századunk történelmének for-
dulatait .a szabadság-fogalom feje tetejére állásától az atom-
halál kísértetjárásáig, a modern kapitalizmus válságtüneteinek rög-
zítéséig az er őszakhullámok „üzeneteinek" megírásával a pop- őr-
jöngés, emberrablás és kéjgyilkosság változataiban. S mennyi kép  

a világról prózájában! A berlini tél a fasizmus el őretörésének esz-
tendejében, a bécsi iьaгіkdоk a Schutzbund felkelésének idején, a  

dubrovniki nyár a harmincas évekelején Déry Tibor prózájában  

vált .a magyar irodalmi világatlasz lapjává. Ennyire nyílt és ezer  

szállal mégis otthoni valósághoz köt ődő  prózavilág még csak a  
Jókaié a magyar irodalomban. Val бságоs események és a valóságos  
világ képeiben gyűrűznek századunk nagy eszmei kérdései Déry  
Tibor prózájának lapjain, s látjuk összefonódni őket az emberi  
létezés problémáival és válságaival, látjuk az embert szemben állni  

önmagával és a történelemmel, ahogyan a XX. század évtizedr ől  
évtizedre feladta neki kérdéseit.  

Déry Tibor •teljesség-igénye természetesen a nagy kompozki бk-
ban és a mikro-részletekben egyaránt tetten érhet ő . A modern vi-
lággal együtt hódította meg a modern világirodalmat is és dolgo-
zott a kettđ  szintézisén. Ha a modern magyar próza „eur бpaisá-
gát" kell bizonyítani, a legtöbb példát éppen Déry Tibor m űveiben  
találhatjuk. Regény- és mondatszerkezetei rendre m űvészi hбdítá-
sok is, mintha írónemzedékek feladatát vállalta volna magára!  

Valójában csak következetesen élte és írta meg 1917 óta korát  

versben, drámában, elbeszélésben, riportban, regényben. M űveinek  
keletkezési rendje a XX. századi magyar irodalom történetének a  

korszakaival párhuzamos — nincs magyar író rajta kívül az el-
múlt ötven-hatvan esztendőben, akiről ezt ennyire egyértelm űen  
megállapíthatnánk. Kezdetben expresszionista regények, majd da-
daista drámák, a húszas évek második felében pedig szürrealista  

prózakísérletek mezsgyéjén haladhatunk, s juthatunk A befejezet-
len mondat egyetemességéhez. Innen a szocialista realizmussal való  

próbálkozás pillanata felé vezetett útja, hogy az ötvenes évek de-
rekától egészen az utóbbi évekig a modern pr бza változataiban  
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támadjon ismételten fel alkotói kedve, csapást vágva mind a fan-
tasztikus, mind a „történelmi" regény-forma újraértelmezése felé,  

s kisregények sorában keresve az emberi létezés kérdéseire a fele-
letet, miközben a maga élete látványa felett töprengve hirdeti meg  

az „ítélet" nincs vélt igazát, kérdezve zordonan, „ki vagyok én?",  

s játékosan így: „kyvagiоkén?".  
A halállal az irodalomtörténetbe lépett ír б  művére a kritikai  

szembenézés, az értelmezés és elemzés vár. Ami ebben az opusban  
„látható" volt, a napi kritika már felmérte. Mélységeinek vizsgá-
lata, művészete jellegének sokoldalú leírása, ,irodalomtörténeti he-
lyének a kijelölése ezután következik. S ez a legszebb kutatói fel-
adatok közé tartozik, annál is inkább, mert Déry Tibor tudatos  

írб  volt, s hatvanesztendős írói múltja tapasztalatával vallotta:  

„az írб  csak addig író, amíg befelé figyelve, a saját alkata akusz-
tikai jelenségei mögött a világ hangját is meghallja."  

Természetesen szkeptikus volt. ínmaga jelent őségében kételkedve  
akart az utókor ítél őszéke elé állni, s talán a világ jövőjében sem  
hitt rendületlenül. Szomorkás iróniával írta tehát Kedves 126-
peer ...! című  kisregényében: Az író „végül felszáll Illés tüzes  

szekerére, amely a halhatatlanság téveszméjével csábítja. Egyre  

magasabbra, egyre messzebb a kih ű lő  és elnémult Földtől!"  



„ ...ELŐADÁSUNKA VALÓSÁGON 
IS TÚLTESZ ...” 

(Déry Tibor: A portugál királylány) 

BÁNYAI JÁNOS 

— Tessék besétálni, hölgyeim és uraim — kiáltotta a dobos 
cilinderkalapja alól —, itt láthatók a szép portugál király-
lány véres kalandjai, szórul szóra, ahogy a tizenhatodik 
században megestek, történelmi adatok nyomán, az eredeti 
szereposztásban. Az el őadás máris megkezdődik. Ez az 
egyetlen színpad, amely igazi m űvészetet nyújt, mert eredeti 
okiratok alapján játsszuk a történelmi eseményt, s a hölgy, 
aki a portugál királylányt alakítja, még az eredetinél is 
szebb, amit az egykorú fényképek alapján bárki megállapít-
hat. A királyt Don Basilio, a világ leghíresebb színésze in-
gyen játssza, a művészet iránti önzetlen lelkesedésb ől. Ezzel 
szemben a hóhér nem színész, akit a londoni királyi udvar-
tól szerz ődtettünk ötszázadik kivégzése után. Amint látják, 
előadásunk történelmi hűségben a valóságon is túltesz, ami 
által igazi művészet jön létre. Tessék besétálni, hölgyeim és 
uraim, kivételesen készpénzt is elfogadunk, ami manapság 
ugyancsak egyetlen alkalom a maga nemében. A szép por-
tugál királylány számára egy-egy tojás is adományozható 
készpénz helyett. 

A vásári kikiáltó szavai ezek, aki „pokoli" dobpergés, furcsa cilinder-
léngetés közben mondja „idegen kieptéssel és hangsú11ya1" ezt az els ő  
pillantásra szokványosnak tűnő  csalogatószöveget. Szokványosnak lát-
szik ez a szöveg, mert a kikiáltó minden szava túlzás és kitalálás termé-
szetesen, amilyenek általában az ilyen vásári szövegek. Mégis központi 
helye ez Déry Tibor novellájának. Értelmez ő  és magyarázó szöveg. 
Ugyanakkor azonban a novella szerkezetének is kulcsa. Ezért nem vélet-
len, hogy Déry Tibor novellájának közepe táján jelenik meg. Ezzel 
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funkciója súlyosbodik. A .novella indító szakaszai, az els ő  történetegysé-
gek új megvilágításba kerülnek a vásári kikiáltó szövegének visszfényé-
ben, ugyanakkor azonban ez a részlet el đ  is készíti a későbbi történet-
egységeket, különösen pedig a navella befejezését. A látszólag szokvá-
nyos szöveg megterhelt és tartalmas lesz éppen e sokrét ű  funkciójából  
következđen.  

Afféle f ókuszpontnak tekinthetđ  tehát ra vásári kikiáltó szövege, mely-
nek •távlataból a novella tartalmi étegei és szerkezeti felépítése egy-
aránt belátható.  

Déry Tibor novellája 1947-ben íródott, és közvetlenül a háború utáni  

éveket sűríti egyetlen nap eseménysoraba. Ez az eseménysara kezd ő  tör-
ténetegységtől a befejez ő  történetegységig a vásári kikiáltó kulcsfontos-
ságú szövegén fordulva jut el. S valóban fordul az eseménysav ezen  a 
szövegen, mert a novellaindítás kemény és kegyetlen realizmusa itt fel-  
oldódik, a mese és a képzelet irányába tágul ki, ugyanakkor azonban  

az indítás leírásai is elmélyülnek, tartalmasabbakká válnak. Annál 19  

inkább hangsulyos e szövegrész funkciója, mert tartalmaz egy mondatot, 
mely éppen ezt az írói eljárást fogalmazza meg: „el őadásunk történelmi 
húségben ia vadóságon is túltesz", mondja a kikiáltó, és ehhez még hoz-
záfűzi, mintegy magyarázva és értelmezve el őzđ  mondatát, hogy az 
„igazi művészet" éppen ezáltal jön létre. 

A novella kezdő  történetegységére éppen a történelmi h űség a jellem-
ző . De ez a történelmi h űség, természetesen, már megjelenésének pilla-
natában „irodalmi hűséggé" változik át, hiszen A portugál királylány  
nem  történelmi beszámoló a háború végéről, hanem irodalmi alkotás, 
ennyiben tehát „túltesz" a valóságon, amit Déry Tibor avatottan, biztos 
írós meglátásokkal old meg. Ilyenformán a „történelmi h űség" két külön 
szövegfelülete a novellának. De nem szakadnak el egymástál. Hiszen 
feltételezik, kiegészítik és árnyalják egymást. Az egyik a másik nélkül 
nem lehet meg. Azt kell mondanunk tehát, hogy A portugál királylány  
történelmileg 'meggy őző  és pontos infar.máciákat csak olyképpen nyújthat, 
ha megőrzi irodalmi jellegét, ha mindenekel őtt az irodalmiság kritériu-
mainak felel meg. 

De figyeljük meg ezt az összefüggést történelmi és irodalmi h űség kö-
zött a novella kezd ő  történetegységén: 

Egy órával a németek kivonulása után B. alf öldi nagyköz-
ségben, egy forró nyári napon, amely anyai fényével gyön-
géden bebugyolálta és megitatta a csendes kültelki utca  
nagy parasztházait, hirtelen kinyílt az egyik zöldre festett  

kapu, s meredek ívben egy tíz-tizenkét éves fiú repült ki  

rajta. Kétszer megperdült tengelye körül, majd szétvetett  

karokkal elterült a f öldön. A zöldre festett kapu vidám  

csikorgással lassan bezárult mtgötte.  



1086 	 HID  

A novella indítása szemmel láthatóan a pontosságra törekszak: a meg-
történés idejét és helyét pontosan meghatározza. A portugál királylány  
története egy forró nyári napon, egy órával a németek kivonulása után  
játszódik B. alföldi nagyközségben. Ez a szándékos pontosság a törté-
netet már indításának pillanatában egy különös megvilágításba helyezi.  
Az olvasó ,már .az els ő  mondattal belép egy másik világba, az emlékezés 
és ,a múlt világába. A pontos közlések segítségével azonnal tájékozódik 
is ebben a világban. Otthon van tehát a történetben, még miel őtt a kez-
dđ  történetegység els ő  mondatának & végére jutott volna. Ez kétségte-
lenül leköti ,a figyelmét, minek következtében beleegyezését adja, vállalja 
a történetet, részese lesz. 

Hangsúlyozhatjuk ezwttal, hogy az elbeszél ő  irodalom egyik legfonto-
sabb problémája, hegy sikeresen beszélje rá .az olvasót egy „utazásra" a 
mondatok és szavak világában. Különösen fontos kérdése ez a novellá-
nak, ahol nincs idő  hosszas „rábeszélésre", ahol nincs id ő  arra, hogy az 
író élethelyzeteket és arcképeket rajzolgatva, mesélgetve, nemegyszer 
játszadozva vezesse be az оlvasót a mű  külön világába. A regényivó 
ezt megteheti. A novellaírónak nincs más választása, mint hogy közvet-
lenül és hirtelen ragadja meg az olvasó figyelmét. Ennek egyik leggya-
koribb változata figyelhet đ  meg A portugál királylány indító szakaszá-
ban. A pontos közlések, a „történelmi h űség" ragadja meg az olvasót. 
Minél hűségesebbek ezek a közlések, annál er đsebben. Feltétel ez arra, 
hogy a novella, a szöveg és az olvasói beleegyezés összjátékaként, tel-
jesség váljon, ,,.igazi művészetté". 

Mert a pontos közlések után — az indító mondat .második felében —
már egy sajátosan elbeszél ői mozzanat emelkedik ki, mégpedig a leírás.  
Annak leírása, hogyan rúgnak ki a csendes külteki utcára egy tíz -tizen-
két éves fiút. Itt is a pontosság jellemzi az írói szándékot, de ez a pon-
tosság már nem a történelmi Ыиség, hanem az irodalmi hűség, tehát nem  
a közlés, hanem a leírás szolgálataba,n áll. Mert a fiúröptének pontos  
l 'eirása, a jellemz ő  részletek kiemelése, a jelzđk árnyaltsága nem törné-
nelmi vagy földrajzi, hanem hangulati, expresszív, érzelmi információt  
nyújt, azt az anyagot ragadja meg tehát, amivel az irodalom küszködik,  
a tények helyett az egyes ember életének és létének bels ő  mozgatóit.  A 
történet idejéről .és helyéről .pontosan táj.ékoztatatt olvasó ezzel az ér-
zelmi minбségek világába lép, nyilván felháborodik azon a tényen, amit  
a leírás közöl, s ezzel rnár nemcsak a történetben van otthon, hanem —
egyelőre ösztönösen, tehát „alacsony" fokon — a történet érzelmi anya-
gában is. És innen már nincs visszatérés, az érdekl ődés felfokozódott,  
az olvasó „beleegyezett" mindabba, amit az irodalom követel meg t ő le.  
Az elsó szakasz megragadta téhát az olvasót, de ugyanakkor az olvasó  
is felvette a .történet irányát. Ettdl kezdve minden mára kifejtésre és a  
kifejezésre tartozik.  

S ekkor mutatkoznak be a novella h ősei, a három árva gyerek, a tiz- 
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tizenkét éves fiú, akit éppen kirúgtak az egyik parasztházból, „egy  

szđkehajú kislány", aki odafut ugyan a pórul járt fiúhoz, đe azonnal  
konfliktusba is kerül vele, szájon vágja, és — minthogy gyerekekr đl van  
szó, szinte játékos kedvében — „mint egy béka guggolva" elugrándozik  
melldle, s valamivel ké гsőbb ezekkel a szavakkal zárva le a kirúgásról  
folyó vitát: „Mit kell err đl annyit lefetyelni? Az ilyen kis kukacoknak, 
mint mi vagyunk, nem történik bajuk. Majd ha megnövünk.” A bemu-
tatkozás tehát egyúttal bevezetés a történet bels ő  konfliktusába is. A 
történelmi hűség és a leírás irodalmi hűsége a novella kezd đ  történet-
egységében az olvasó figyelmét teljes egészében a háborús korszak és a  

korszak áldozatai, a csavargásra kényszerült gyerekek konfliktusa felé  

fordította, a bemutatkozás történetegysége viszont a gyerekek, az áldo-
zatok közötti ,belső  összetűzés és súrlódás lehetđségét villantja fel. Ennek 
következtében a kirúgott fii sorsával való olvasói együttérzés fellazul, 
hiszen a maga hibájából, tehetetlenségéb đl, gyávaságából következik pil-
lanatnyi balsorsa. Az olvasó ennek az információnak a birtokában már 
távolodik a fiútól. Kissé idegennek érzi, gyarlónak. A kislánnyal való 
konfliktusa pedig egyenesen visszatetsz đnek rajzolja meg. Ennek az át-
alakulásnak, vagy — mondjuk így — az olvasói együttérzés ide-oda 
vibrálásának különösen fontos funkGi бja lesz a befejez ő  történetegység 
távlatában. De hátra van még a harmadik árva gyerek bemutatkozása. 
Valamivel fiatalabb és alacsonyabba másik kett őnél, és közötte meg a 
kislány között egészen más a viszony, minta kirúgott fiú és a kislány 
között. A kislány, aki éppen kegyetlenül elbánta kirúgott fiúval, arai-
kor meglátja az .árokból kiemeliked đ  „apró, szđke fejet" ellágyul, „két  
koraérett fekete szeme" „kigömbölyödött a feltoluló gyöngédségt ől". En-
nek a gyöngédségnek legnyilvánvalóbb jele a kérdés is, amit a kislány  

feltesz a fiúnak: „Éhes vagy, Janika?", mert az adott történelmi hely-
zetben, az adott életkörülmények között a szeretet éppen ebben a kér-
désben .mutatkozik meg igazi arányaiban.  

A kezdő  történetegység azonban ezzel még nem ért véget. A novella  

menete hirtelen megtorpan. Mintha visszalépne a kezd đ  leíráshoz, körül-
néz a falusi utcán:  

A széles utca kövezetlen, poros útteste két sor gömbakác  
között futott, melyek egyre összébb hajolva, mint egy 0116  
két szára, halkan becsípték maguk közé a ragyogó nyári  
láthatárt. A járdákon egyetlenegy ember, az úton egy szekér  
sem látszott, a kerítések mentén nem kapirgált egy árva  
tyúk sem. Ha olykor egy kis lusta szell ő  futott végiga fák  
között, akkora porköpönyeget szedett magára, hogy még a  
következő  óra is az uszályára ülhetett. A rekken ő  hőség  
minden hangot elnyelt, még az út közepén száradó tehén- 
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ganéj mocorgását is. Árnyék is csak annyi maradt az utcán, 
amennyi a verebek szárnya alá fért. 

Ez a közbeeső  leírás az indító mondatokat és a kezd ő  történetegységet 
zárja, pontosan kijelölve a határt a következ ő  történetegység felé. A 
gyerekek elindulnak: 

Legelöl Janika haladt egyik vállán egy degeszre tömött, 
nagy terepszínű  tarisznyával, amely a térdét verdeste, a 
másikról madzagon egy hatalmas bőrpapucs lógott alá; sző-
ke, fürtös f ejét a por és a nap ellen egy vörös zsebkend ővel 
kötötte be. Mögötte Péter egy foltozott zöld hátizsákot rin-
gatott a hátán, a nyaka köré egy dróthurok volt vetve,  
amellyel este, sötétedés után az útjába kerülő  kutyákat s  
macskákat fojtotta meg; rongyos ingéb ől a könyöke, nad-
rágjából a térde látszott ki. Kettejük mögött, leghátul lép-
delt a kislány, vállán ugyancsak egy tömött hátizsákkal, 
melynek szájából egy hosszúnyel ű  fakanál állt ki; kezében 
egy nyírfavessz őből font virgácsot billegtetett, szájából egy 
kinyílt pipacs lógott. 

A néptelen utcán vonuló gyerekeknek ez a leírása mára kezd ő  történet-
egységben jelzett belső  viszály realizálása: a három gyerek három külön 
világ. Ketten egyetértenek, de a harmadik kívül áll. Janika és a kislány  

közösségét jól jelzi a kisfiú fején a vörös zsebkendő  és a kislány szájá-
ban a kinyílt pipacs összhangja, s ezzel a lírai jelképezéssel szemben a  

harmadik gyerek, Péter, a kirúgott fiú nyakán a dróthurok jelentésteü 
ellentétet alkot. Igy vonulnak, összetartozásuk és bels ő  viszályuk terheit 
cipelve magukkal. 

Ekkor már nyilvánvaló, hogy a történet éppen erre a pontra, a gye-
rekek közötti viszályra épül. Mondottuk, a történelmi (h űség jellemzi 
ezt a novellát, s most arra is figyelmeztetni kell, hogy a történet nem  

a történelmi idő  felelevenítésére törekszik, hanem — éppen ellenkez őleg  
— befelé fordul, a személyes élet felé, a személyes, bels ő  konfliktusok  
irányába. Déry Tibor ezzel a megoldással még egyszer hangsúlyozta,  

hogy itt irodalomról van szб , tehát a novella mint megformált nyelvi  
anyag külön világot teremt, amit alátámaszthat, de fel is bonthat a tör-
ténelmi tényeik sora. Függetlenül ett ől, ez a külön világ, az ,,igazi mű-
vészet" túltesz a valóságon, ahogyan a vásári kikiáltó fogalmazta meg.  

De ekkor araég a novella el sem indult az irodalmi megvalósulás útján.  

Először a három gyerek még megütközik „egy csizmás paraszttal",  

akinél előző  éjszaka aludtak s akinek szalmazsákját kifosztották. Ennek  

a megütközésnek kettős funkciója van a novella felépítésében. Els ő  szin-
ten a gyerekekkel szemben álló világ idegenségét és kegyetlenségét pél- 
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dózza, s azt is, hogy a két világ, a háborút „gazdag" szalmazsákkal  
túlélők és а  ы.ьог tit áldozatként túl.élđk világa között nincs megegye  
zés. Ez a világ nem a gyerekek világa. Ebben a faluban, az emberek  
között, ebben a rettent ő  hőségben nincs helye a gyerekek világának.  
Második szinten ez a megütközés még inkább elmélyíti a szakadékot  a 
gyerekek között. Ismét Pétert fogja el a „csizmás paraszt", s Péter gyá-
vasága itt válok visszatetsz ővé. A kislóny megmenti ugyan Pétert és a 
szalmazsákbál zsákmányolt dollárt is, de kett őjük között az ellent еt 
egészen elmélyül, az egymáshoz való ragaszkodása másik fiú és a kis-
lány között még bens őségesebb lesz. 

Ekkor jutnak, hármasban, a kirakodóvásárra ahol „sok volt az ember 
s kevés a kirakat". A portugál királylány véres kalandjait hirdető  sátor 
előtt állapodnak meg, a zsákmányalt dollár árón be is jutnak, s ezzel 
egy másik világba kerülnek, a háborús kegyetlenség és megpróbóltatás, 
a nincstelenség és a „történelmi h űség" világából a színjótszás, a mese, 
a színfalak, a lélegzetfojtó „irodalmi h űség" világába. 

S itt mutatkoznak meg a kikiáltó szavai is teljes méretükben. Mert a 
portugál királylány véres kalandjait bemutató színjáték bármennyire is 
csak látványa gyerekek .számára, mégis egyszerre az igazi valóság vissz-
fényében jelenik meg előttük, mert ez a világ, a színészekkel ,és a szín-
falakkal, acsodás és logikátlan történetekkel a gyerekek igazi világává 
minősül át. Itt minden gátlás nélkül, minden meggondolás nélkül lehet-
nek önmaguk. Ujjonghatnak, lelkesedhetnek, tiltakozhatnak, még lár-
mázhatnak is. A vásári kikiáltónak igaza vala: „igaz m űvészetet" jelenít 
meg a gyerekeknek a színház, de ez az igaz m űvészet egyszerre az igaz 
valóság is, bár csak a képzelet és a nagyfokú beleélési képesség teszi va-
lósággá. A sátorban egy új világ kapui nyílnak meg a gyerekek el őtt. 
Egy ismeretlen világ kapui. S ők — mintegy realizálva a kikiáltó sza-
vait — be is lépnek ebbe a világba, együtt éreznek a szenved ő  király-
lánnyal, a színpadi megtörténés részesei lesznek. S ezzel az átváltozás-
sal párhuzamosan igazi lényüket is felmutatják, a kisebbik fiú és a kis-
lány az „igazaknak" szurkol, Péter a kegyetlenekért és durvákért lelke-
sedik. Saját életükb ől egy másik világba léptek, de a t űző  napról, a  
kihalt utcáról, a háború utáni napokból áthozták idea közöttük élesed ő  
ellentétet is. Konfliktusuk itt fejl ődik majd ki, és együttlétük itt válik  
tarthatatlanná. Mert miután egyszer megismerték a vásári kikiáltó sza-
vaival meghirdetett világot, s ebben a „teremtett" világban oly nagy-
szerűen otthonra leltek, már nem léghétnek ki 'bel őle változatlanul, már  
nem folytathatják vonulósukat ott, ahol a sátorba lépve abbahagyták.  

De mielőtt a befejez ő  történetegység elemeit figyelnénk meg, rá kell  
itt mutatni, hogy a novellának ez a részlete a legkidolgozottabb és a  
legmeggyőzőbb is. Mégpedig azért, mert itt megkett őződik a novella  
szövege. Egy egészen egyszer ű  írói eljárással. Déry Tibor rendkívül kö-
vetkezetesen, s pontos számításokkal építi egymósra a novellának ebben  
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a részletében a háború utáni id đ  valóságképét és a mese képzeletvilágát.  
A gyerekek, szinte mondatról mondatra, ugyanazt élik meg a sátorban,  
amit .megélhettek az életben. A színpadi megtörténés val бjaban jelképe,  
szimbóluma az élet megtörténéseinek. Pedig látszatra a kett ő  nagyon  
távol esik egymástól. S — paradox módon — minél nagyobb és minél  
árnyaltabb ez a távolság, annál nyilvánvalóbb, hogy a mese értelmezi az  
életet. Mégpedig éppen oly módon, aíhogyan a kikiáltó mondotta: túltesz  
a valóságon. S itt válik igazán tartalmassá a kikiáltó suta megfogalma-
zása is. Mert valóban a színpadon látott történet „igaz m űvészet" lesz.  
Hiszen állandóan, minden jelzésével és mozzanatával, az életre, a var-
ság jeleire válaszol. A novella szövegének a megkett őződése tehát a mű-
vészi érték forrása: egységben láttatja a történelmi és az irodalmi h ű-
séget.  

Éppen ezért egészen természetes, hogy a kislány ki űzi Pétert eddigi  
közösségükből:  

— Te éppoly gonosz vagy, mint a lovag — mondta fakó  
hangon. — Te már három kutyát akasztottál fel, amióta  
együtt vagyunk. Nekem az ilyen ember nem kell.  

Mert a kislány még mindig a mese világában él, és meg is akar maradni  
a sátorban látattak között. S ezt a maga választotta világot már nem  
oszthatja meg Péterrel, aki maga is gyáva és gonosz lévén, a gonosszal  

tart.  
Pétert a novella els ő  mondatában a csendes kültelki parasztházból  

dobták ki, a ,befejező  történetegységben pedig a választott mesevilágból.  
A novella indh sa 'és a novella zárása ebben a mozzanatban találkozik. 

befejezés utalása az indításra azonban nem kerete a novellának. Inkább 
a novella már említett kett ős szintjét példázza. A mesevilágból Péter 
úgy repül ki, hogy ezzel a Parasztházból való kiebrudalását értelmezi; 
sorsa teljesedik be igy, ugyanakkor azonban ez a sors ráhangzik a no-
vellát körülvevő  történelmi tényekre is. Menthetetlenül el kell t űnnie  
Péternek, mert a háború utolsó napján már nem maradhat azok közelé-
ben, akik váratlanul és ösztönösen ismertek fel egy másik világot, egye-
lőre csak .a mese szintjén, de már el is indultak feléje. Erre mutat  a 
kislány elszántsága:  

Megnyúlt, szepl ős arcocskája komoly és szenvedélyes volt,  
mint a táplálkozó gyerekeké. A hátizsák kissé megnyomta  a 
vállát, de ezen túl nem érezte testét: maga sem tudta, hogy  
a világ átrendezésével van elfoglalva. A kétoldalt zizeg ő  
jegenyék között nyílegyenesen futott az országút egy bá-
rány f elhő  felé.  
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Ismét egy leírás, a befejez ő  xörténetegységben, mely a kezd ő  történet-
egységet záró leírással hangzik egybe, de már tartalmilag és hangulatilag  

is egy más szinten. Ott a dermedt pillanat, a +mozdulatlan id ő  és kép  
közölte a kiúttalanság hangulatát, itta mozgás, a nyílegyenes wt, a  

szenvedély .leírása a remény, a leh гtđség hangulatát kelti. 
A vásári sátorban megismert mesevilág indította meg az ide vezet ő  

folyamatot, valбjábon a szabadságnak egy feldereng ő  és a gyermeki vi-
lághoz közel álló pillanata, amikor egyszerre bizonytalanná válik, hogy  

ki is volta királykisasszony:  

A királykisasszony szebb volt nálam? — kérdezte a kis-
lány.  

Sakkal szebb — mondta Janika határozottan.  
A kislány elgondolkodott.  

Szép nagy mellei voltak — magyarázta Janika — ,  ne-
ked meg semmi nincs. A fülében akkora gyémánt lógott,  
mint egy tysíktojás, az orrán nem látszott egy szepl ő  sem,  a 
ruhája meg tiszta selyem meg bársony volt.  

Akkor jó! — mondta a kislány megkönnyebbülten. —  

Akkor mégsem én voltam!  

S ekkor már valóban át lehet rendezni a világot: a mese mintájára:  

Hol alszunk az éjjel? — kérdezte Janika.  
A hajón — mondta a kislány.  
Helyes! — mondta a gyerek. — Beállunk tengerésznek.  

Adj egy darab kenyeret!  

A portugál királylány világában élnek már đk ketten, bár körülöttük  
még kegyetlen és könyörtelen a „törte'nelmi h űség".  



ÁLLAT ÉS EMBER KÖZÖTT  

(Múltkeres ő  jegyzetek Jani van Lawick-Goodall könyve* nyomán)  

VARGA ZOLTÁN  

Korunk szellemiségének egyik legfőbb jellemzője a historikusság.  
Nyilvánvaló részeként érdekl ődésünk önmagunk felé fordulásának, ön-
magunk megismerése iránti igényünknek, melynek a múltunk-eredetüuлk  
utáni érdekl ődés egyik megnyilvánulási formája csupán. Olyasvalami,  

aminek létrejöttében megoldatlan emberi problémáink felgyülemlésének  

éppúgy szerepe van, mint — ezen belül — külön a múltunk elveszíté-
sétđ l való, s a „technikaimegtáltosodás" kiváltotta félelemnek is. Ijesz-
tően gyors és egyre fokozódó tempónk nyomán támadt szükségletünkлek,  
hogy tisztázzuk, honnan jöttünk, mik vagyunk, s ennek alapján hová  

mehetünk, mivé válhatunk.  
,Ezért mutatkozik napjainkban, a nagyközönség részér ől is, első  pil-

lantásra talán meglep őnek xetsző  érdeklődés a vallástörténet és összeha-
sonlító vallástudomány iránt éppúgy, mint általában is a let űnt kultúrák  
világa, különösképpen pedig az etnográfia primitív, k őkori szinten meg-
rekedtnek .tetsz ő  közösségek utolsó maradványait számba vev ő  eredmé-
nyei iránt. Minden bizonnyal külön azért is, mivel korunk embere szük-
ségszerűen a tudománytól várja a választ mindazon kérdésekre, ame-
lyekre elődje feleletet többnyire a különböz ő  vallások eredetmítoszaitól  
kapott.  

Semmi csodálnivaló nincs tehát benne, ha e tudományok mellé újab-
ban az etológia, az állatviselkedés-tan tudománya is felsorakozik. Ki-
egészítő  társként csatlakozva hozzájuk, körülbelül ott véve át a szót,  

ahol az etnográfia és az ősrégészet elhallgat, nem kisebb kérdések tisz-
tázásához járulva hozzá, mint az olyanok, hogy vajon jelenlegi mivol-
tunkban mi közös bennünk az állatvilággal, mindenekel őtt a hozzánk  
legközelebb álló fajokkal, mi az, ami egyedül emberi fajunk sajátja  

csak, végül pedig mi az amit kizárólag az ember társadalmi lényéb ől fa- 

• Jani van Lawick-Goodall: Az ember árnyékában, Budapest, Gondolat kiadó, 1975  
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kadó tulajdonságnak kell tekintenünk. Ezért várhatunk e kérdésekre vá-
laszt különösen olyan etológusoktól, akik az ember ma már egyértelm űen 
legközelebbi rokonának tekintett emberszabású majmdk, a csimpánzok 
tanulmányozására szánták magukat. 

Jani van Lawick-Goodall angol kutatón őhöz hasonlatosan, aki érez-
hetően ugyanolyan ember el őtti emberi világot kereső  szándékkal kez-
dett hozzá a tanzániai Gombe patak környékén elterül đ  rezervátumban 
vadon élő  csimpánzok megfigyeléséhez és írt könyvet hosszú évek mun-
kájának tapasztalatairól, mint amilyen irányú érdekl ődéssel jбmagalm 
kezdtem el művét olvasni. Olyasmit tárva olvasói elé, hogy valóban úgy 
érezzük, „mélymúltunk" egy darabjával, valamikori önmagunkkal nyílt 
alkalmunk a találkozásra. Számos emberi viselkedésformáról derítve ki, 
hogy nem kizárólag emberi fajunk sajátja, i;lletve ember el őtti korban 
vette kezdetét. 

Egyebek mellett a társas kapcsolatok olyanféle küls őségeiről is, ami-
lyenek a kéz-, arc és ajakcsók. Vagy a kézfogás, amelynek megléte a 
Gombe patak vidékének csimpánzai között alighanem megdönti azt a 
feltevést, amely ezt a szokást a felmutatott fegyvertelen kéz megfogásá-
ból igyekezett leszármaztatni. Tekintve, hogy az olvasottak alapján úgy 
tűnik, ez a gesztus a kölcsönös bizalom kifejezésre juttatásának olyan 
eszköze, amely alighanem még évmilliókkal ezel őtt, talán mára meilsđ  
lábpór fogószervvé alakulásával párhuzamosan kezdett kialakulni. 

Nem ez az egyetlen dolog azonban, ami immár rég határozott formát 
öltött, tudományosan definiált és tarvkönyvekbe iktatott tanítások felül-
vizsgálására késztet. Vagy legalábbis fokozottabb szkepszisre kényszerít. 
Találkozunk azonban legalább ennyi eddigi ismereteinket alátámasztó 
jelenséggel is. 

Sok mindennel még. Ezért érdemes a továbbiak során némi rendet 
tartani.  

ESZKоZKÉSZÍTÉS  

Van Lawick-Goodall ezt tartja sokéves kutatómunkája egyik legin-
kóbb „definícióromboló" felfedezésének. Mindeddig ugyanis önmagu.n-
kat véltük az egyetlen „eszközkészít ő  állatnak" csupán. Nem tudva  
arról, hogy legközelebbi 616 rokonainknál is ismeretesek az eszközkészí-

,tés bizonyos kezdeményei. 
A kutatónő  legalábbis két olyan jelenséget is megfigyelt, ami — bár-

mennyire kezdetleges legyen is — mindenkégpen céltudatos eszközkészí-
tésre vа11. 

Közülük az egyik a termeszek fogyasztásával kapcsolatos. F őleg a 
nőstény állatoknak azzal a nagy kitartást és türelmet igényl ő  kedvtelésé-
vel, ami csakis a szóban forgó rovarok rajzása idején űzhető  és abból  
áll, hogy a „halászó" csimpánz hosszú fűszálat vagy vékony ágacskát  
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gud a termeszek váróinak ilyenkor nyitott kijáratába. Többnyire azzal  

az eredménnyel, hogy a bentlakók a járataikba hatoló eszközre füg-
geszkedve mit sem sejtđn vállalják az ínyencfalat szerepét. Viszont az  

ehhez használt fűszálak és ágacskák eredeti alakjukban vagy megfelelnek  

céljuknak, vagy pedig át kell őket alakítani. A túl széles f űszálról két-
oldalt letépni a levéllemezt, csupán a szárat, illetve a f őecet használni  
szerszámként, vagy pedig — száraz gally híján — az ágacskáról szakí-
tani le a leveleket, đmi már mindenképpen több, mint a fegyverként  
csak alkalmilag használt bot vagy hajításra felkapott k đ  alkalmazása.  
Végeredményben eszközkészítés. Éppúgy, mint a másik „zseniális" talál-
mány, az apróra rágott levelek gombóca, a szivacs, amely mintegy  

edény helyett a szájjal el nem érhet ő  vízkészletek felszívására szolgál.  
Továbbá a vadászzsákmány k ővel feltört kapanyájából az agyvel őma-
radványok kitörlésére. Mert ez is létezik, vadászzsákmány, ezt illet őleg  
azonban majd külön próbálkozunk bizonyos következtetéséh levonásával.  

Ami viszont az eszközkészítést illeti, lényegében ez minden. Alapjában  

véve túl kevés, ,inkább csak formalisan dönti meg esziközkészít đ  mivoltunk  
„monopóliumát". Amennyiben pedig a tézist, miszerint az embert az jel-
lemzi, hogy eszközeit „meghatározott minta szerint készíti", szó szerint  

vesszük, valójában uІég formálisan sem. Éppen csak a definíció labilixásá-
nak felismerésére kényszerít. Annak felvetésére, hogy vajon mi a dönt őbb,  
az emberibb mozzanat: a már meglév ő  minta leutánzása-e, vagy inkább a  
mintául szolgáló „prototípus" kiagyalása-elkészítése, a korábban használt  

forma tökéletesítése, módosítása.  

SZEX, ANYASÁG, CSALÁD  

Nem holmi „pánszexualizmus", egészen más késztet rá, hogy most kö-
vetkező  eléggé szerteágazó kalandozásunkhoz kündulápontként a szexet  

válasszuk. Az az egyidejű  megléte az állatinak és „emberinek", ami akár  

önmagában is arra csábíthat, hogy a kutatón ő  által megfigyеlt csimpánzok  
esetében állat és ember közötti létformáról 'beszéljünk.  

Amíg ugyanis a n őstényék periodikus tüzelése mindenképpen tisztán  
411ati jelenségként vehet ő  számba az egy-egy ilyen n őstény körül össze-
verődő  hírnek minden vetélytársi küzdelem nélküli békés sorrendtartása  
már valahogy emberinek hat. Nem azért, mert holmi tábori bordély ké-
pét idézi, vagy éppen az ilyenfiéle „csoportszer" karikatúrájának t űnik,  
vagyis abból a szempontból nézve, ami felő'1 közelítve a majom általában  
is az ember karikatúrájának bizonyul. S őt még csak az „emberi" fanyarul  

megértő  használatának értelmében sem. Hanem mert ez a békés egymás-
utániság csakis az emberi felől közelítve hat állatinak, amint az  állati 
felől kezdjük szemlélni, nyomban ellenkez ő  előjelet kap. Arra döbbent rá,  
hogy csimpánzaink ilyen „minek marakodjak, ha el őbb-utóbb úgyis sorra  
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kerülök"-féle magatartása a vetélytársi duellwmok kötelez ő  voltának „el-
ismerésével" szemben mindenképpen magasabb fokot képvisel, megszelí--
dültnek, ,már- ,már „humanizáltnak" tetszik. Bizonyos fokú „önwralomról"  

is árulkodva egyúttal. Igaz, hogy népesebb sorállás esetén is négy-öt perc-
nyi türálem erejéig csak, tekintve, hogy a csimpánznász egy-egy „mene-
tének" maximális idát'artama (felthhet đleg stopperral mérve!) harminc 
másodperc. De hát ez is valami. Arra gondolva, hogy els ő  megnyilvánu-
lása az emberi társadalom fejl ődése során egyre nagyobb szerephez jutó 
osztozkodásnak, talán nem is olyan kevés. Igaz akkor is, ha nem „fogyó-
készlet" feletti osztozkodásról van itt szó, amin ironizálgatni egyébként 
éppoly felesleges, mint amennyire nevetséges lenne bármiféle következte-
tést levonni belőle önmagwnkra vonatkoztatva.  

Annál is inkabb, mivel a majomszer, a fentiektől eltekintve, szigorúan 
a leglényegre szorítkozó nyers párzás csupán. Másvalami azonban, olyas-
mi, amit emberi fogalmainkkal élve, gyengédségként határozhatunk meg, 
nagyon is jelentős szerepet tölt már be állatainknál. Az, amit a talán 
vitatható fordítói lelemény ,kurkászásnak" nevez, az egymás sz őrzetében 
való, nem feltétlenül él ősdieket kereső  elmélyült turkálás, ami úgy tetszik 
„beszéd híján" az egyedek közötti kapcsolatok legf őbb formáját jelenti, 
a kölcsönös rokonszenv kifejezését, cseppet sem függetlenül az egyéni  

vonzódásoktól, deeppúgy minden heteroszexuális vagy homoszexuális 
megnyilvánulás nélkül, mint ahogyan az ilyesmi az egymást kacagásra 
ingerlő  és rendszerint féktelen hancúrozásba torkolló csiklandozás sarán 
sem tapasztalható. Err ő l olvasva azonban mégis olyan .sej.tésünk támad, 
hogy egyrészt alighanem az itt leírt jelenségek képezik a csíráját annak, 
ami az embernél a szexualitás „körítésérnek" vagy éppen a szerelemnek 
a kelléktárába tartozik, másrészt viszont afelé is hidat jelentenek, amit 
barátságnak, „tisztán emberi" vonzódásnak nevezünk. Aminek kapcsán 
egyébként nemcsak a primitívnek számító kultúrákra, hanem akár a görö-
gökre gondolva is eszünkbe juthat, hogy a múltban :mennynvel jelent ősebb 
szerepe volt az érintésnek, a közv ~etlan testi kapcsolatnak, sokszor csak-
ugyan homoszaexualitássá kinövő  formabon, de attól teljesen mentesen is 
az egyneműék közötti kapcsolatokban sőt talán még arra is érdemes emlé-
keztetni, hogy nem is túlságosan régi korok irodalmi alkotásait forgatva, 
hányszor találkozunk baráti ölelésekkel, s őt csókokkal, vagyis a barát-
ságnak olyan gesztusaival (egyébként a keleti kultúrákban ezek ma is 

,sakkal elevenebben élnek még), melyek mintha csak a mi korunkban kez-
denének, alighanem a zavaró tudatosodás, a sokszor alaptalanul is „fer-
deségeket" gyanító vizslatekintetek el ől is végleg visszavonulni. Vissza-
térve azonban a csimpánzokhoz, feltétlenül figyelmet érdemel, hogy  a 
„kurkászó barátságok" különböz ő  nemű  állatok között szintén megvan-
nak, ugyancsak „szermentesen", iméghozzáéppen az állati tényez ő  meg-
léte folytán, mivel a nem tüzel ő  nđstémy a hím számára közömbös, nem 
jelent nőstényt. Hogy azonban az efféle cirógatós játékok, a fejl ődő  em- 
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lékezet felidéző-újratermelđ  és az egész hormonális rendszert nyilván  

befolyásoló szerepének növekedésével is egybefonódva, az embernél mi-
képpen vezethettek az erogén zónák kialakulásához, a libidó állandósu-
lásához és általában az ember nemiségének az állatvilágéhoz viszonyítva 
természetellenesnek tetsz ő  kiterjedéséhez is, az e jelenségeket szemlélve 
szintén elég jól nyomon követhet őnek tűnik —anélkül is, hogy Az em-
ber árnyékában szerzđj.e külön is érintené a kérdést. „Erotikus" értelem-
ben vett egyéni vonzódás azonban itt még egyes, a hímek körében kü-
lönösen „népszerű" nőstények létezésén túl, csupán némelyiik fiatal n ős-
tény „válogatásában" tapasztalható, na meg hogy akadnak ki tudja 
miért visszataszítónak talált hímek, amelyeknek „mindenkivel, de veled 
nem" alapon néha az id ősebbek sem hajlandók kötélnek állni. Engelsnek 
egy megjegyzését juttatva eszünkbe, mely szerint az, hogy kivel al аkult 
ki a legbensőbb kapcsolat, talán sohasem vált egészen mindegy. 

Nemcsak ez idézi fel azonban Engelst, vagy éppenséggel Bachhofent, 
hanem a meglehetősen jól körvonalazható család megléte is, melyet 
szemlélve már sokkal több a kifejezetten emberinek mondható vonás. 
A csoportos életmódból fakadó teljes promiszkuitás következtében (ami-
ről egyébként nem árt elmondani, hogy gaz összes együttélési formák 
közül a legrégibb és az emberi faj összélettartamát tekintve a leghosz-
szabb időn át volt érvényben) a csimpánzcsalád természetesem csakis 
matriarchális lehet, emberivé azonban mindenekel đtt az teszi, hogy a 
csimpánzok anyasága vitathatatlanul túljutott már az állatiként számba 
vehető  tisztán hormonális fokon, megkapta már azt a fejlettebb agyi  

tevékenységre visszavezethet đ  időbeli kiterjedést, ami egyáltalán lehet đvé 
teszi a család emelgetését, s egyben a gyengédség megnyilvánúlásainak 
azt a feltűnően jelentős szerepét is megmagyarázni látszik, amit az ezek-
nek az állatoknak az életében általában betölt. Amint ugyanis van La-
wick-Goodall könyvéb đ l is megtudhatjuk,, a csimpánzanyák újabb utód 
születése esetén, az alacsonyabb rend ű  emlősökkel ellentétben, nem mar-
ják el maguk mell ő l idősebb kölykeiket, azok továbbra is részesei gon-
doskodásukmak és gyengédségüknek, aшiért is az önállósulás folyamata 
fokozatos, valójában soha nem is jelent teljes elszakadást az anyától, még 
a feLnđtt hímek esetében sem. S őt a könyvben álvasható számos megfi-
gyelés kimondottan arra enged következtetni, hogy az anya központi  

helye az utódok tudatában mindvégig megmarad, s đt létezik a családi  
együvé tartozás valamiféle tudata a testvérek között is. Nem utolsósor-
baai abban jutva kifejezésre, hogy az anyaállat pusztulása esetén az id ő -
sebb testvérek ( .a hímek is!) a legkisebb életben tartásával is megpróbál-
koznak.  

Más helyeken viszont a feln đ tt hímek testvéri összetartásáról, valami-
féle szövetségéről is értesülhetünk. Egynémely esetben annak torokszo-
rongatбan emberi példáiról is.  

Bármennyire is nem célom az angol kutatón ő  könyvének teljes egé- 
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szében való „átmesélése", nem tudom megállni, hogy ezek közül két kü-
lönösen sokatmandбt meg ne említsek:  

Mindkettő  egy bénulásos betegség járványával kapcsolatos. Az egyik-
ben két testvér egyike súlyosan megbénul, de 'kínosan vánszorogva mégis  

követni igyekszik a csapatot, amely (mint 'ahogy olvasás közben el őre is  
számítok rá) az ismeretlent ől való félelmében ellene fordul, a másik test-
vér azonban a védelmére kel, kés őbb pedig, amikor a megnyomorodott  
állat kegyelemlövés áldozata lesz, sokáig visszajár még a helyre, ahol  

utoljára együtt volt vele, s ott bánatosan kuporogva maga elé mered.  

Ugyane betegség áldozata lesz, de mindössze egyik karika bénulva meg,  

az egyik „vezérhím" is ,  úgyhogy a megfigyeldk életben hagyják. Pozí-
cióját az állat azonban elveszti, helyébe — persze nem holmi dinaszti-
kus okokból — hasonlóan nagy erej ű  és már rég „pályázó" öccse kerül,  

ám a korábbi vetélytárs ett ől kezdve bátyját minden bántalmazástól  
megvédelmezi. Érdekesség még, hogy a félkarú állat kényszer űségből  
emberi szokást vesz fel, rendszeresen két lábon jár — van Lawick-Goo-
dall szerint „minden nehézség nélkül".  

HORDA, HIERARCHIA, HATALOM  

Óik azonban, mármint a hímek, alapvet ően másak. „Férfiak", még-
hozzá a szó dicsér ő  és elmarasztaló értelmében egyaránt azok.  

Felnöveakedve mind kevesebbet tartózkodnak az anya közelében, egy-
re inkább hozzácsatlakoznak a feln őtt hímek csoportjaihoz. Sok tekin-
tetben a primitívnek számító törzsék „férfiszövetségeihez" és „titkos tár-
saságaihoz" hasonlatosan. Vagy akár a mai nagyvárasak kamaszai „ban-
dákba" való tömörülésének jelenségeire is emlékeztetve. Sajátos hierar-
chiát alkotva, s kiterjesztve azt az egyébként bizonytalan körvonalú,  

más „közösségek" felé mindig nyitott horda egészére is.  

Különben apropó „hierarchia". E fogalom mellett, éppen mert sötétbe  
vesző  emberi múltunkat nyomozzuk, mindenképpen érdemes elid őzni  
egy kicsit.  

Annyit feltétlenül említve, hogy a hierarchia jelensége, az egyedek  
közötti rangsor, nemcsak hogy nem az ember, de még csak nem is a f đ-
emlđsök sajátja, hanem általában is minden csoportos életimódot foly-
tat& em'lđsfajnál megtalalhatб . Éppúgy, mint a legprimitívebb emberi  
közösségekben, tehát az osztálytársadalom kialakulása el őtt is, amihez  
alighanem mindössze annyi köze van, hogy annak létrejötte után egy-
részt az osztályviszonyok tükröz ője lesz, másrészt viszont az egyes osz-
tályokon és rétegeken belül is fennáll. Vagyis egyfel ől még az  állati 
létben gyökerezik, másfelől viszont erős a gyanúnk, hogy az osztály-
különbségek teljes megszűnése után is .létоzni fog, éppen csak kialakulá- 
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sónak fiéltételei és kriitérumai változnak majd továbbra is a jöv ő  törté-
nelme folyamán.  

A Gom'be patak vidékén él ő  csimpánzok hierarchiája viszont éppen  
e feltételek és kritériumok szempontjából látszik állat és ember közötti-
nek, izgalmasan különlegesnek. Abbál a sajátosságából fakadóan, hogy  
míg a társas életmódot folytató állatok egyedeinek rangsorát szinte ki-
zárólag a nyers er ő  határozza meg, a csimpánzhierarchia kialakulásába 
már egyéb tényez ők is belejátszanak. Mindenekel őtt az agresszivitás, ami 
az alacsonyabb fejl ődési fokon álló emlősöknél sokkal inkább arányosan 
jelentkezik az izomerővel és a testméretekkel, mint amennyire az a 
csimpánzoknál a jelek szerint tapasztalható. Ami egyébként nem jelenti 
azt, hogy gyengébb fizikumú állat sikerek reményében „iratkozhat föl" 
az előkelő  helyek vagy éppen a „vezérhium" tisztségének aspiránsai aközé, 
hanem mindössze annyit csupán, hogy egyes nagy erej ű  példányok sok-
szar .meglepően közömbösek a „hatalmi helyzet" tekintetében, .kevésbé 
agresszívek, béketű rőek, támadóbb természetű  társaik jelenlétében inkább 
behódoló magatartást tanúsítanák, s hasonlóan a gyengébbekhez, szve-
sebben választják az alázat útját. Elképzelhet đ, hogy gyakran alacso-
nyabb ,értelmi képességeik következtében is, ez azonban éppúgy aligha 
vezethetd vissza kizárólag genetikai eredet ű  adottságakna, mint esetleges 
puszta „jámborságuk", mivel, ha figyelembe vesszük a csimpánzkölykök 
kezdeti rendkívül szoros kapcsolatát az anyával, valamint azt is, amit 
van Law ~iGk-Goodaldtб l az egyes anyák meglepően különbözđ  természe-
térđl, acsemetéik iránti nagyon is eltér ő  magatartásáról, vagy éppen a  
karán árvaságra jutott kölyökállatok olykar szabályszer ű  neurózissá fo-
kozódó szorongásáról tudunk, akkor nyilvánvalónak látszik, hogy  a 
csimpánzok esetében mára „személyiség" fejl ődésének szabályszerű  mik-
rokörnyezetitényez ő iről is beszélhetünk. Valószínűleg ugyanilyen akak-
bál találhatók meg a , ;hatalomtartók" és a rangsor iránt közömbösek  

mellett a „felfelé nyalók, lefelé taposók", azaz a gyengébbek iránt ki-
méletlenerk és az erősek kegyeit keresők típusai is. Megint csak olyasva-
lami az állati vagy inkább félállati lét szintjén, amir ől feltételezhető ,  
hogy az ,ember őseinél is létezett már ugyanezen a fokon, és ami szintén  
könnyen az osztálytársadalom jelenségének t űnhet, de mégsem egészen  
az. Legfeljebb az osztályok kialakulása tette lehet ővé annak teljes pom-
pájában való kivirágzását.  

Bármi legyen is azonban a helyzet ezzel az „ őspoltronizmussal", fog-
lalkozzunk i,nfkább továbbra is a „csúcsot" jelent ő  vezérhím jelenségével.  
Minden hierarchikus közösségi formáció szükségszer ű  betetőzése egyéb-
ként a „vezér", amiért is alacsonyabb rend ű  állatok falkáinál szintén  
megtalálható, csakhogy a csimpánzoknál e pozki б  megszerzésében, a  
megfelelő  testi erő  és agresszivitás mellett a jelek szerint már bizonyos  
intelligenciatöbblet is szerepet játszik. Annyi mindenképpen, amennyi  
egy hatásos erőmutatvány, úgy is mondhatnánk, ,blöffölés" megrende- 
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zéséhez kell. Tekintve, hogy a „hatalomátvételhez" f őleg erre van szilk-
ség, minél látványosabb erőfitogtatásra, melynék során a „trónkövetel ő"  
letört ágakat vonszolva eszeveszett száguldásba kezd, minden útjába ke-
rülő  társát fellöki, ökölcsapásakat osztogat, lármát csap, s ennek ered-
ményeként a horda tagjai rendszerint hamar meghódolnak neki. Néha, 
úgy tűnilk, kimondottan ötletességének, „sokkoló" leleményességének kö-
szönhetően. A szerző  által megfigyelt horda egy ilyen főnöke ugyanis 
egy kimondottan „forradalminak" tetsz ő  újítással nyerte meg a csatát, 
Hegfigyelőinek táborából elcsent üres benzineskannák zajos egymáshoz 
verdesésével és hajigálásával, ékesen bizonyítva, hogy itt már nem kí-
zárбlag ösztönös műveletről van szó, még kevésbé valami „zárt gene-
tikai program" lepergetésér ő l, ami csak egyféléképpen játszódhat le, ha-
nem nagyon is gondolkodásról. Amint azt a szerz ő  maga is hangsúlyoz-
za, minden jel szerint el őre kitervelt akcióról, ami, ha a benne rejl ő  
gondolatmenetet emberi nyelvre próbáljuk lefordítani, valahogy aly-
képpen, hogy „fogom ezeket a nem tudom micsodákat, alaposan ráijesz-
tek a többiekre, úgyhogy .azok me ghódolnak nekem", nem is látszik  
éppen egyszer ű  teljesítménynek. Mindenképpen kevés köze van az ido-
mftásban és a passzív tanulásban szerepet játszó pavlovi feltételes ref -
lexekhez: sokkal kevésbé kívülr ől sugallt feladat kiváltatta válasz, mint  
amennyire belülr ől fakadó, kezdeményez ő  agytevékenység. Úgyhogy ez 
a furcsa majompuccs valójában arra is figyelmeztet, mennyire lehetséges 
nyelv és fogalmak nélkül gondolkozni, mennyire megel őzi a gondalkudás 
kialakulása a nyelv kialákulásának kezdetét. Hiszen ami ezeket a csim-
pánzokat illeti, léteznek ugyan különböző  információkat hordoz б  tago-
latlan hangpelzések és mozdulatok, valójában azonban szó sincs még  

holmi gesztusnyelvr ő l sem. És mégis, az rtelern, isme, mára „hatalom  

megszervezésében" s nyilván megtartásában is szerepet játszik. Vagyis  
az állati mellett felbukkan már az emberi pnincfpium, az értelem is,  

számunkra úgy tetszik, nagyon korán, s anélkül, hogy reménye lehetne  

rá, hogy valaha is maradéktalanul az állati princípium, az er ő  helyébe 
lépjen. Únmaga lényegéb ő l faikadбаn,, mivel egymaga tehetetlen és véd-
telen, s ahhoz, hogy hatni tudjon, kikerülhetetlenül rászorul az állati 
segftségére. Tehát az er ővel szembeni meghátrálásra is rákényszerülve, 
olyankor is, ha az erőnek csekélyebb értelem képezi a mozgatóerejét. 
Alig született hát meg éppen csak pislákolva a legemberibb tulajdonság, 
máris kezdetét vette az „értelem tragédiája". 

Maga a csimpánzok hatalmi harca azonban, akárcsak a csimpánzsze-
relem, mentes a tragédiáktól. Közvetlen összecsapásra a vetélytársak kö-
zött csak ritkán kerül sor, s ha igen, akkor sincsenek komolyabb követ-
kezményei. Végs ő  fokon pedig a többség dönt, aszerint, hogy a vetély-
társak közül melyiket érzik félelmetesebbnék és imponálóbbnak, melyiket 
tiszteli meg szívesebben a behódolás gesztusaival. Nem tragikus azonban 
a bukott vezér sorsa sem, „kivert bikává" sohasem válik. Néhány si- 
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kertelen „ellenmutatvány" után, ha nem is könnyen, de belenyugszik 
helyzetébe, ső t afféle második hegedűsként többnyire az új vezér szövet-
ségese lesz. Hogy azután idбvel a hierarchia ranglétráján egyre lejjebb 
kerüljön. Múltbeli érdemekr ől tehát éppúgy nem lehet még szó, mint a 
kor tiszteletérő l. 

Igaz ugyan, hogy a hatalom el&nyei sem jelentenek túlságosan sokat. 
Nem többet, minta jobb falatok elragadásának vagy olykor nagylelk ű  
átengedésének lehetőségét, elsőbbséget sorban álláskor a n đstény.eknél, 
lényegében semmi olyat tehát, ami különben is ne lehetne megszerezhet ő . 
Ami viszont e hatalom „funkcióját" illeti, ez talán m.ég jelentéktelenebb, 
mivel egyebekről sincs szó, mint bizonyos figyelmeztet ő  hangjelzések le-
adásáról azok számára, akik hallótávolságon belül vannak, némi irány-
adó szerepr ől .a gyakran kisebb csoportokra szakadó horda mozgását 
illetőleg, másról semmir ő l. De hát miről is lehetne még, ha egyszer ezen 
a fejlettségi fokon mindössze az erdn, agresszión és félelmen alapuló 
hierarchia képezi a közösség egyetlen összetartó erejét, amiért is a ha-
talom számára éppúgy nem ad lehetőséget valamiféle normarendszer be-
tartására, mint az ezzel való visszaélésre. Ezért is csábít az itt leirt 
állapot olyanféle következtetések levonására, hogy a „,hatalom akarása" 
mélyebben gyökerezik a múltban a hatalom irányító-rendez ő-védelmező  
funkciójánál, azaz messze megel őzi a tulajdonképpeni, emberi értelemben 
vett hatalom létrejöttét. Pedig ez az akarás máris elég er ős ahhoz, hogy 
a „birtokon belülit" a hatalom fenntartása érdekében környezete sza-
kadatlan terrorizálására kényszerítse (méghozzá minél inkább újdonsült 
verzérállatról legyen szó, annál inkább), a bukottat pedig legalább át-
menerileg kétségbe ejtse. De talán lásswk inkább, hogyan írja le van La-
wick-Goodall a már említett „bádogkannás hatalomátvétel" trónjavesz-
tettjét:  

„Góliát nem adta fel pozfci6ját minden harc nélkül. Ő  is gyakrabban  
és erőteljesebben rendezett mutatványokat és általában agresszívabb ma-
gatartást tanúsított. A hatalmi küzdelem kezdetén volt olyan id őszak,  
amikor (...) komolyan aggódtunk Góliát, épelm űsége miatt. Miután  
megtámadott egypár kölyköt és hatalmas ágakat vonszolva fel-alá szá-
guldozott, egyszer csak égnek álló sz őrrel leült, mellkasa hullámzott a  
kimerültségtő l, félig nyitott szájából habos nyál csorgott, szemében za-
varodottságra valló fény csillant meg. Már odáig jutottunk, hogy Ki-
gomában csinálhattunk egy hálóból és vasrudakból összeforrasztott ket-
recet és miután felállftottúk, ebben húzódtunk meg, ha Góliát dühöngése  

a tetőfokára hágott."  
Tragédiáról tehát „még" csakugyan nem beszélhetünk. Éppen csak  

aligha az indulatok hiánya miatt.  
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KÁIN ELŐTT  

Alig kibontakozva csak az állataiból még, de mindenképpen az em-
berinek ható tulajdonságok és jelenségek egész sora vonul el el őttünk  
a könyv olvasása közben. Pozitívaknak és negatívaknak egyaránt, min-
den etikai minősíthetőség előtti állapaban természetesen, ami egyébként  
nem jelenti azt, hogy könnyű  ellenállni az ilyenféle emberi minđsftés  
kísértésének. Akkor is, ha jól tudjuk, hogy valójában az emberi társa-
dalom jelenségei is többnyire „min ősíthetetlenek", objektíve léteznek,  
attб l függetlenül, hogy mit tartunk róluk. 1VLégsern könny ű  elhallgatni,  
hogy a csimpánzhierarchia jelenségei — legalábbis els ő  pillantásra —
szátnomra viszonylag szelídnek, kíméletesnek, rokonszenvesnek t űnnek.  
Főleg amiért az erősek, a hatalomtartók önkényének megnyilvánwlásai,  
a gyakori kiadós verések, legfeljebb véletlenül okoznak komolyabb sé-
rüléseket. Ezenkívül a vélt sérelmet megtorló vagy csak dühét kitölt ő  
magasabb rangú állat rövid id ő  múlva rendszerint valami megnyugtató  
gesztussal, barátságos hátbaveregetéssel is közelit „megrendszábá :lyozott"  
korábbi áldozatához. Nem „bocsánatkér ően" ugyan, hanem megint csak  
az erőfölény felsőbbségével, mintegy a „látod, ha rendesen viseled ma-
gad, nem bántalak" mottójánák jegyében, körülbelül úgy, ahogyan az-
zal a tisztán er őhierarchiára épülő  emberi közösségi formációkban, gyer-
mek- és kamaszcsoportokon vagy alvilági jelleg ű  csoportosulásokon belül  
is találkozhatunk. Áttételesebb formában pedig a mindenkori emberi  
társadalmakban is természetesen.  

Egyvalami viszont teljesen hiányzik még az emberinek tetsz ő  kép  
teljességéhez. Van Lawi ćk-Goodall legalábbis sehol sem említi egyetlen  
példáját sem a teljes leszámolásnak, az élet kioltásának. Ki sem térve  e 
számunkra lényeges kérdésre különben, mégpedig nyilván azért, mert  
az azonos fajon belüli „gyilkosság" valójaban ismeretlen az állatvilág-
ban. Lévén, hogy a legádázabb szerelmi párviadalokat folytató fajoknál 
is a cél mindiga vetélytárs el űzése, de sohasem elpusztítása. Ragadozók  
esetében pedig (legalábbis, ami az eml ősöket illeti) a „fajtárs" zsák-
mánnyá sohasem válik. Természetesen a csimpánzoknál sem.  

Annak ellenére, hogy — s ez van Lawick-Goodall legjelent őseеbb,, a  
tudományos világot is meglep ő  felfedezése — a Gombe patak környéké-
nek csimpánzai ragadozók is. Jobban mondva húsev ők, vadászok inkább.  
Cerkófmajmok, páviánkölykök, vaddisznómalacok, apró bokorlákó an-
tilopok lesznek a néha csak alkalmi, máskor viszont tervszer űnelk ható  
„bekerítő" társasvadászatok áldozatává. E .kollektív vállalkozások után  

azonban érúekes módon nem kerül sor osztozkodásra a zsákmány felett,  

legalábbis nem olyanra, amilyen a leg ősibb vadászéletmódot folytató  
törzseknél is áthághatatlanul alapját képezi a közösség törvényeinek.  

Szemben a csimpánzközösséggel, ahol a zsákmányejt ő  a prédát magának  
igyekszik megtartana ugyan, ám vagy a magasabb rangúak kényszerít ő  
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hatalma vagy a gyengébbek könyörgései, nemegyszer hisztérikus jele-
netei miatt (na lám, a „hisztizés" ezek szerint szrin ~tén ősidők óta a gyen-
gék fegyverét képezi), többnyire mégis rákényszerülnek az adózásra,  

illetve az alamizsnaosztogatásra. A hordabel ű  társak mindenesetre vagy  
követelnék vagy kérnek, s gyakran kapnak is, ami a majdani kötélez ő  
osztozkodásnak akár holmi el őképe is lehet. Annak, ami nyi ~lwán ott  
vált először törvénnyé, ahol a vadászás ,kizárólagos élelemszerzési móddá  

alakult, s igy az osztozkodás is a közösség fennmaradásának elengedhe-
tetlen fieltétele lett. Ez azonban e ponttól még alighanem odébb van egy 
kicsit. 

Maga az igazi ragadozómúlt viszont már mélyen eltemetve hever 
az idők rárákodott rétegei alatt. Ugyanakkor azonban ezt, vagyis szár-
•azástani ,értétemben vett valóságos ragadozómúltunkats tudomásul 
kell vennünk. Minden olyan tendenciózus elmélet ellenére, amely ezt 
az erőszak, a szadizmus, a háború igazolására igyekszik felhasználni. 
Vagy ,éppen miattuk is szembenézve a ténnyel, aminek belátására elég 
rátekintenünk bármilyen majom fogazatát ábrázoló rajzra vagy fény-
képre, vagy egyszerűen belevicsorítanunk a tükörbe, s úgy venni szem-
ügyre ,tulajdon szemérmes méret űvé humanizálódott hegyes szemfogain-
kat. Na meg 'annyit sem árt tudnunk még, hogy a legprimitívebb f őem-
lősök, a félmajmok őseiként számon tartott rovarev ők, a sünök, vakon-
dok, cickányok (amelyékt ől mellesleg az igazi ragadozók is származnak), 
valójában kész ragadozók rnár, fogazatuk kicsiben félelmetes ragadozó-
fogazat. Végső  fokon pedig .rovarevés, ragadozás egyre megy, a lényeg  
a „mozgó táplálék" keresésében, a mozgásra való reagálásban rejlik,  

méreték kérdése csak, hogy a préda százlábú vagy csótány-e vagy pe-
dig egér, patkány, nyúl „  fel egészen a szarvasmarháig. Ezenkívül raga-
dozб  félmajmokat is ismerünk, az apró rágcsálók pedig, a különböz ő  
levelek, :gyökerek és gyümölcsök mellett, számos valódi majomfaj ét-
rendjén is megtalálhatók. Na és a bélkés legelészés aligha hat valami ser-
kentően az agytekervények fejl ődésére. Ezért is képzelhet ő  el nehezen,  
hogy az emberi faj kialakulásának nagy drámájában, a fejl ődés egy  
bizonyos szakaszán, .ne a ragadozásnak jutott volna az az agyfejleszt ő  
szerep, melyet kés đbb a munka, az eszközkészíués ,tölt majd be az em-
berré válás folyamatában. Felteihet&en egy hosszú, de sohasem kizáró-
lagos növényevő  intervallum előtt, amely alatt az igazi ragadozás 
„öléstechnikája", a bordák összeroppantása, a torok elharapása, a 
nyakcsigolya eltörése feltehet őleg „feledésbe merült", kihullott az át-
öröklött adottságok kelléktárából, azzal párhuzamosan, hogy közben  

ilyen műveletekre 'a megrövidülő  álkapocs is alkalmatlan 'lett.  
Ezért tetszik számomra, a van Lawidk-+Goadall könyvében leírtak  

alapján, a csimpánzok vadászata nem annyira a ragadozás újraéledésé-
nelk, hanem inkábba „ 'káinbélyeg" előképének. Mivel itt az ölés művelete  
már manuális, kézzel történik, rés mivel dúló martalócok vérengzését  
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idézi a lábánál anegragadott páviánkölyök fejének sziklához csapását  

leí~ró részlet, amibđl világosan kitetszik, hogy ezek az állatok m'ár tisz-
tában vannak vele, hogy az ,élet 'kioltásánák módja a fej szétzúzása  

lehet. Minden valбszí~nűség szerint „csimpánzfokon" álló őseinkhez ha-
sonlatosan birtoikába jutva egy fogásn ők, ami utána következđ  fokot  
nyilván már az eszközkészítésben elért els ő  sikerék egyike, az „eleven  
fa gireses-görcsös ága", a ibunkó megjelenése jelenti, lehet ővé téve a  
vadásszal legalább egyenl ő  nagyságú préda elejtését is, egyben pedig az  
azonos fajhoz tartozó társ elpusztítását. Párhuzamosan a „halál mint  

végmegoldás" tényének felismerésével, a rádöbbenéssel, hogy •a leszámo-
lás egyedüli visszafordíthatatlan módja az ellenfél törlése az él đk sorá-
ból. Valójában a legemberibb princípium, az gyértelem embertélen oldalát  

is megmutatva mindjárt, lehet ővé téve azonban az emberiesség normáinak  

létrejöttét Fis ,  „jónak rés rossznak tudását", rfelismerését. Kialakítva egy  

helyzetet, aminek alapján akár azt is mondhatjuk, a tudás fájának gyü-
mölcsét nem Éva, hanem Káin szakította le. Annbír, hogy a földön  

maradjunk, jobb arról nem elfeledkezni, hogy valójában itt is csak  

olyasvalamiről van szó, amit a zsákmány felosztása kapcsára egyszer  

érintettünk smár. Arról, hogy a közösség — horda, вenvzetség, törzs —
a saját fennmaradása érdekében csakis a maga keretein belül nem t űr-
hette el az +élet kioltását minden szabályrendszerhez való kötöttség  

nélkül, azaz mindenekel őtt éppen az általa felállított ölési tilalom és  

egyéb tilalmak megszegésével szembeni megtorlóeszközzé változtatva  

„humanizálta" azt — anél'kül azonban, hogy eredeti „vad" változatát  

valaha is képes lett volna maradéktalanul kiküszöbölni. Ugyanakkor  

pedig a 'közösségi kereteken kívül esđ, illetve itnáshová tartozó egyed  
továbbra is szabad préda maradt, s őt minél határozottábbá váltak a 
közösség keretei, annál inkább ellenséggé lett. Elpusztítása a közösséghez  

tartozók számára nemcsak megengedett maradt, hanem kívánatos tetté  

is vált, kötelességgé ,és erényé, nem utolsósorban pedig a közösségen  

belüli +hierarchia szempontjából is értékmérđvé. Skalp- és fejvadászok  
éppúgy eszünkbe juthatnak itt, mint az, hogy aKáin-mítoszban szerepl đ  
„atyádnak fia" ugyanúgy a „közénk tartozót" +jelentette eredetileg, mint  

az бszбvetség felebarát-fogalma álpalában is. Hasonlatosan ahhoz, hogy  
az „ember" szó a ,fejl бdés egy bizonyos fókán szintén a törzshöz tarto-
zóra, legfeljebb az azonos nyelven beszél őre vonatkozott csupán. Gya-
korlatilag a „minden ember ember" tényének felismerése után is, mivel  

ezután is csak az folyt tovább, .ami Káin színre 'lépte után kezdetét vette.  

Ahogy az ember az eszközkészitésben mind el&bbre jutott, egyre hatá-
sosabban. Eleinte az ősök változatlannak .megmaradt utódait és a felte-
hetőleg vele együtt indult rokon fajokat söpörve el könyörtelenül, az-
után ugyanezt folytatva tovább most már csak saját faján belül, azokat  

számolva föl, vagy szorítva háttérbe, akik az eszközkészítés verseny-
futásában lemaradtak az élenjárók mögött. Valójában tehát a „káirai  
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tettnek" köszönhetjük, hogy homo sapiensként egyedül maradtunk,  

egyeduralmunkat veszélyeztet ő  vetélytárs nélkül, de „hozzánk méltó"  
ellenfél nélkül is egyben.  

Ezért késztet némi csodálkozásra, miképpen is maradhattak fenn ma  

élő  legközelebbi rokonaink egészen mostanáig, a homo sapiens útjából  

minden vetélytársat félresöpr đ  törtetése ellenére is. Bármennyire kézen-
fekvő  legyen is a válasz: mert fenn maradtak a fán. Vagy inkább, mert 
visszamásztak rá — ami, ha meggondoljuk, hogy az emberszabású maj-
mok „S" alakban görbült gerince arra enged következtetni, hogy őseik  
valamikor előbbre juthattak araár a kétlábra emelkedésben, talán nem  

is egészen alaptalan feltételezés. Elképzelhet ő  hát, hogy idejében való  
kitérésüknek köszönhet ő , amiért ma régmúltunk egy darabját kísérelhet-
jük meg segítségükkel rekonstruálni.  

Egyes afrikai .népek pompásan valóságra tapintó legendái szerint a 
majmok azért maradtak majmok, mert nem akartak dolgozni. Más le-
gendák szerint a majmok „elátkozott embereik". Sümbolikusan értel-
mezve valahogy mindkett ő  igaznak tűnik. Rajtunk múlik viszont, ne-
hogy a végén az derüljön ki: mi vagyunk az elátkozottak.  

PROMÉTHEUSZ ЁS MA JOMPARADÉ  

„Mindkettőjüket ismertem: az egyik Szürkeszakállú Dávid volt, aki  

eddig is a legkevésbé félt tő lem, a másik Góliát, nem az óriás, akinek  
nevét viselte, hanem a kit űnő  fizikai felépítettség ű  vezérhím. Bundájuk  
mélyfeketén csillogott az este .halványúl б  fényében. Több mint tíz per-
cen át kurkászott egymásan Szürkeszakállú Dávid és Góliát, majd, épp  

mielőtt a nap mögöttem a horizont alá bukott, Dávid felegyenesedett,  

és álltában rám bámult. A véletlen úgy hozta, hogy az alkonyi fényiben  

meghosszabbodott árnyékom éppen rá esett. A pillanat mélyen bevés ő-
dött emlékezetembe: a vadcsirnpánzzal való els ő  közeli kapcsolat izgal-
mát és ezt a szeszélyes véletlen hozta helyzetet — hogy árnyékom éppen  

Dávidra esett, miközben ő  a szemembe nézett — sohasem felejtem el.  

Később ennek szinte allegorikus jelent ősége lett, mvivel a ma él ő  teremt-
mények közül csak a magasabb rend ű  aggyal és felsőbbrendű  értelemmel  
rendelkez ő  ember vet árnyékot a csimpánzokra."  

Jani van Lawick-Goodall írja 1e így a csimpánzokkal való élső  kö-
zelebbi találkozását. Jómagam viszont felleg a Szürkeszakállú Dávidnak  

nevezett majom kedvéért idézem a fenti sorokat.  

Remekbe szabott színes portré-fotót is találunk egyébként róla a  

könyvben:  
Olyan, mint .egy ember? Nem! Olyan, mint egy majom. De olyan,  

mint egy bölcs. Karikatúrája is a bölcsnek, csakhogy nem nevetésre in-
gerlőn, hanem inkább meghatóan az. Van a tekintetében valami nyílt és  
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kérdező, valami szomorú is egyben, valami, " ami már-már ironikusnak  

tűnik. Különösen pedig a vezérh шΡnek átható, egészen másfajta inoelligen-
ciát sugárzó tekintetével összehasonlítva hat bölcsnek.  

De talán szedjük össze magunkat inkább, s mondjuk el Dávidról, hogy  
ő  merészkedik be elsőnek a megfigy.el đk táborába, ő  csnllapftja a má-
sodik alkalommal már hazzácsatlákozó, sz őrét ,borzoló vezérhím agresz-
szív idegességét, 6 veszi el el őször kézből a :banánt, vele történik meg az  
első  ember és állat közötti félénk kézfogás.  

Ezért tetszik számomra ez a majom — rendben van, tudom, hagy  
emberi dolgok belevetítésér ől van itt 'szó — valahogy nem mindennapi  
állatnak, egy kicsit szinte prométheuszi lénynek. Annak végiggondolása  
után, hogy az ismeretlenhez, a még nem tapasztalthoz való közelítésben  
mindig van valami prométheuszi. Tekintve hogy P ~rоmétheuszban, helye-
sebben a valóságos prométheuszokban, a villámsújtotta üszkös famarad-
ványok félig-meddig még állati sorba tartozó els ő  megközelítő iben  
mindenképpen a megismerés valamiféle igénye 'képezte a legf őbb mozga-
tóerőt, sakkal inkabb holmi személyes el őny reményénél, vagy éppen az  
olyanféle meggondolásoknál, hogy ez a lépés valamilyen formában a  
közösség hasznára lehet — végtére is egyedül a mondabeli Prométheusz  
tudhatta előre, hogy a láng elragadásával valami semmi máshoz nem  
hasonlítható hatalmas ,erővel ruházza fel az istenek védtelen és gyá-
moltalan teremtményeit. Ett ől függetlenül azonban mindig újra csodál-
kozásra késztet, hogy ez a sorsdönt ő  lépés, az idevág6 leletek egybe-
hangzó tanúsága szerint, milyen hamar, milyen alacsony agybeli fej-
lettség, illetve csekély agyvel ősúly mellett bekövetkezett — bár a hatszáz  
grammnyi csimpánzagyvel ő  fejlettségi fakán messze túl természetesen.  
Ezért meglepő  számomra, hogy a jelek szerint már ebben a hatszáz  
gramimos agyvel őben i 's ott pislákolhat valami ebből a prométheuszi-
ságból, annyi mindenképpen, hogy elegend ő  legyen ismeretlen tárgyaktól  
körülvett ismeretlen lények megközelítéséhez és a velük való kapcso-
latteremtés 'kísérletéhez. Ott pislákolhat, ám aligha minden esetben, még  
kevésbé egyforma intenzitással. S őt úgy tetszik, egy kicsit mindig kivé-
tel, alighanem még a mai emberi agyvel ő  esetében is. Ezért t űnik szá-
momra akarva, nem akarva ez a Szi іrkeszákállú Dávid is kivételesnek.  
Főleg, mert a rá jellemz ő  megismerésigény sugallta bátorságnak mintha  
kevés köze lenne a harciassághoz, illetve a létfenntartási ösztönhöz, ami  
mellesleg nemcsak a harciasságnak, hanem a félelemnek, tehát a hata-
lomvágyban megnyilvánuló „túlkompenzált félelemnek" is alapját ke-
pezi.  

Szent-Györgyi Albert, a biológus fr egyébként egy helyen olyan „ki-
vételes agyvel đrkről" — alapjában véve a létfenntartás szervének ne-
vezve az agyvel őt —, amelyek bizonyos mértékig képesek a létfenn-
tartás ösztönét ől függetlenül is működni, képesek nem okvetlenül enge-
delmeskedni a létfenntartás reflexeinek.  
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Szent-Györgyi azonban magától értet ődően emberi agyakról beszél.  
Ezért folytatom tovább most már az eddiginél ás óvatosabban. 

Inkább egy gondolattal játszadozva csak és önmagamat sem véve  

egészen komolyan, kockáztatom meg az állítást, hogy legyen szó embe-
rekrő l vagy csimpánzokról, de akár kutyákról vagy macskákról is, hogy,  

ha egy csoporton belüli egyed elsőnek tesz meg valamit, akkor nem vé-
letlenül éppen ó teszi, akkor annak okai vannak. Amennyiben pedig a 
csoport bármelyik tagja ugyanígy rnegtehetné, akkor ezek az okok nyil-
ván az „élenjáró" egyedi adottságaiban, „személyes tulajdonságaiban"  

rejlenek. Látszólag önkényesen kinevezett „majomzsenink", Szürkesza-
kállú Dávid kapcsán pedig külön kérdés még, miért nem Góliát, a ve-
zérhím inkábba kezdeményez ő . Miért fél a táborba csak másodiknak  

merészkedő  Góliát sokkal jobban Dávidnál„ miért mutatja els ő  látoga-
tásakor jeleit hol a megfutamodási készségnek, hol pedig a támadó szán-
déknak, az agresszivitásnak? Ez pedig annál is inkább érdekes, mivel a 
kutatón ő  Dávidról nemcsák azt mondja el, hogy tszinte teljesen hiányzik 
belőle az embertő l való félelem, hanem hogy társaival szemben is fel-
tűnően jóindulatú. Rendkívül 'barátságos állatnak írja le, olyannak, aki 
a hozzá közelít ő  gyengébbeket rendszerint felbátorítja, ugyanakkus 
azonban sokszor meglep ően gyávának is mondja, a csoporton belüli cse-
tepaték esetén inkább meghátrálásra késznek, hajlamosnak a meghódo-
lásra. Másutt viszont úgy jellemzi, hogy „különösen vad" és agresszív 
is tud lenni és hogy helye a hierarchián belül elég nehezen határozható 
meg. 

Bizonyos szempontból pedig „poltron" is, vagy inkább „köpönyeg-
forgató". Annyiban, hogy bár szoros barátságot tart Góliáttal, egy id ő-
ben folyton vele csatangol, a „bádogkannás Mike" színre lépésekor az  

elsők ,között hódol meg alázatos combcsókkal az új vezérállatnak. Hogy  

ezután olyan •esemény főszareplđje legyen, amii szinte már egy, emberi 
világunkat holmi „majomparádé" segítségével karikírozó irodalmi m ű  
részletének hat: 

Amikor ugyanis a látványos er őfitogtató mutatványt rendez ő  „hálát-
lan" Mike-tól minden észlelhető  ik nélkül alapos verést kap, Dávid a 
pozíciójának elvesztésébe már lebenyugodott Góliátot igyekszik Mike-ra 
ráuszítani, hadonászva_rikácsolva nemcsak đt, hanem a társaságában  
lévő  másilk három hímet is sikerül felizgatnia, úgyhogy ezután ötöd-
magával kergeti 'körbe az önkényesked ő  vezért a megfigyelők tábora  
körüli fákon. Az egy ideig rémülten menekül üldöz ői elb1, azután vá-
ratlanul — összeešküvéseket könyörtelenül elfojtó diktátorokra emlékez-
tető  határozottsággal — egyszerre csak égnek meredd sz őrrel, szikrázó 
szemmel szembefordul .velük. És blöffje kiábrándítóan beválik: az imént 
még vicsorogva rohamozó „lázadók" megtorpannak, majd a behódolás  

gesztusait mutatva álázatasan i Іёkupoгоdnаk. Bedőlve a látszatnak, mi-
szerint a szembeszállás bátorsága okvetlenül er őfölényt is jelent. Min- 
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denekelđtt pedig azt példázva, hogy a csimpánzközösség végeredmény-
ben nem közösség még, annyi kolléktív csele зkvőképességgel sem rendel-
kezik, amennyi egy egyesült erővel történő  becsületes helybenhagyáshoz 
lenne szükséges. Aligha vonva le azonban sokat abból a benyomásunk-
b61, hogy Szürkeszakállú Dávid, ez a ny јlt és barátságos állat, ez a 
cseppet sem agresszív majom, olyasmivel próbálkozott itt, ami lényegét  

tékintve legősibb formája az igazságtevésnek. Bosszút akart állni, még-
hozzá ereje híján társak segítségével. Ugyanúgy terve volt,, mint Mike-
naik, amikor az benzineskannákkal kezdett el csörömpölne és hajigál бzni. 
Élettelen tárgyak ,használata helyett társakat próbált mozgósítani, s 
nyilván nem rajta múlott, hogy azoka benzineskannáknál kevésbé mu-
tatkoztak megbízhatóknak. Nem mintha „hibázhathatók" lennének —
elvégre nem csupán hatszáz grammos agyvel ősúly mellett fordul el ő , 
hogy a hirtelen fellobbant tettrekészség, ugyanolyan hirtelen lelohadva, 
a jól bejáródott re'flex'ek, az öszt đnösség, a konvenciók v ~isszahúzб  erejé-
neik áldozata lesz. Mindannak, amit ől függetlenül Szürkeszakállú Dávid, 
a csimpáraz szemünkben nem csupán prométheuszi vonásait nem veszíti 
el, hanem helyzetéb ől s álkatából fakadóan egy sajátos :magatartásforma 
szimbólumának is t űnik. Előképeként hatva egy mindig új alakot ölt ő  
szerepnek, amelynek els ő  „intézményes" farmája bizonyára a mágus, a 
varázsló volt az emberi társadalomban. 

Annál 'is inkább, mivel Jane van Lawick-Goodall könyvét olvasva 
általában is nehezen szabadulunk attól a feltevést ől, hogy a különféle 
szerepekre váró alaptípusok sokban a biológia produktumai is, valójá-
ban tehát már az ember mint „nembeli lény" létrejötte el ő tt kialakultak. 
Mindenképpen rég a szerepek megszületése el őtt. Hogy a színpadrбl, 
díszletekről, maszkokról ne is beszéljünk.  



KICSODA ÖN?  

MÉLIUSZ J6ZSEF  

(A Román Televízió Magyar Adása, Bukarest, Vasárnap,  

1973. július 22-én. „Kicsoda ön, Méliusz József?", filmesszé,  
fekete-fehér, 16 mm, hangos, 60'. A forgatókönyv írója és  

rendezője Bokor Péter. Hang: Kovács György. Az idézetek 
az Aréna című  kötetbđ l. Kü1'só felvételeik a „Város a köd-
ben" és a „Sors és jelkép" színhelyein.)  

HANG: — Kicsoda ön? M.: — Hang enлél rémületesebb kérdést nem  

is szegezhet nekem. Nincs megválaszolhatatlanabb kérdés, mint ez. Oha-
tatlanul önmagamra kell lefordítanom: ki vagyok én? HANG: — Ki-
csoda ön? M.: — Igen. Ki vagyok én? Ki vagyok én? ... Az Aréna  
című  könyvem második elégiájából, a Hoppla' elégiábб'1 gyakran idézték  
a 145 -ik versszakot. HANG: —  „Az ember egyszer túz / másszor k ő  / néha  
semmi néha visszhang / egyszer kés / és végül holt / de néha: minden." M.:  

Am a 146-ik versszak mindjárt hozzámondja: HANG: — „A szó  
nem üzlet / a vers nem régiségbolt / Hopplá!" M.: — Hopplá! HANG:  

Kicsoda ön? M.: — Igen, ki vagyok én? Van-e ember, van-e író,  
akinek annyi, oly mérhetetlen az erkölcsi ereje, hogy végig mindent ki-
mandjon önmagáról? És amit kimond, ő-e az? Valóban, ki vagyok én? 
Minthogy — úgylehet — író vagyok ... A színész elmondhatja magárói:, 
a szerepeim összessége vagyok. A siker vagyok, amikor legy őzöm a 
szerepet, és megint másként vagyoken én, amikor magam vagyok a  

bukás, amikor csak a puszta szerep vagyok ... Az író szerepe a könyv.  

A költő  szerepe a költemény ... Feltéve, hogy — HANG: — „A szó  
nem üzlet / a vers nem kincstári régiségbolt." M.: —  Igen, a szavak...  
A szó: magatartás. A szó emlékezet. A szavak emlékeznek. A nyelv 
emlékezet. Az írói munka: emlékezni. A költészet emlékezés. Képzele-
tünk: emlékezés. A jöv ő : emlék. Legképtelenebb álmaink is semmi más, 
csak az emlékezet szabad, öntörvény ű  működése. Akárcsak a szó. Mégis 
mindiga jelen időnkben írjuk le, olvassuk, mondjuk. Olyan mélyr ől, és 
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oly távolról érkezik, ahová hébe-b бba csak a legbonyolultabb eszközök-
kel ér el a tudomány. No meg a tudományos képzel đerđvel. Kideríteni, 
mire emlékezilk a szóvá változott kép, s tudva, vagy a tudat küszöbe 
mögött, ott a szó, az anyanyelv végtelen emberiségi birodalma ... A 
költő , az írás józan és kísérteties tájakat jár be, a szavak mögötti isme-
retlent — a szavaival. HANG: — De kicsoda ön? M.: — Szavak. Ez 
vagyok én. Mondatok. Sorok. Szöveg. Könyvek. Csak ez a bizonyos, 
ami az anyanyelvem szavai, mondatai, szerkezete által vagyok. A sza-
vak emLékez.ne(k. Az anyanyelvben a történelem. Az .id đ  állandó válto-
zásai közepette, mint minden ember, az vagyok, amik a szó vviszonyu-
lásai. Bejárhatatlan emlékrengeteg vagyok. A szavak erdeje mások sza-
vainak végtelen kiterjedésű  rengetegei közé ékelve, velük összefonódva.  

Vagyok a mások szavainak pusztaságában, nagyvárosaiban, falvai kö-
rül, mások szavának erdeiben és dzsungeleiben. A szavak emlékerdeje.  

Törekvés az Ésszerűségre: értelmesen eligazodni, j б1 és pontosan emlé-
kezni, jól viszonyulni, azaz elfogadni vagy visszautasítani... Én nem  

vagyok úgy én, ahogyan írok, hanem ahogyan olvasnak ... HANG: —  
Kicsoda ön? M.: — Most épp egy könyv vagyok. A megjelen ő  köny-
vem. A Sors és jelkép. HANG: — Kicsoda ön? M.: — A Sors és jelkép  
első  kiadása: 1946 júniusában jelentem meg könyv alakban. Már akkor  

emlék voltam: emlékezés emlékekre a magam és a mások szavaiban. Az  
emlékezés regénye voltam és vagyok. Huszonhét év múlva most másod-
szor feltámadó könyv. Á mostani kiadású teljes címe furcsa és hosszú,  

de pontos: HANG: — Sors és jelkép avagy egy erdélyi utazás regénye  

ezerkilencszáznegyvenháromban tizenkét fejezetben elbeszélve. M.: —  
Most ez vagyok én. Egy utazás 1943 háborús tavaszán, a háborús ha-
tárokon innen. Mondom: emlékezés, vérsavós félelmekkel átitatott em-
lékezés. Fuldoklása humánumért. A humánumért kiáltó, reményked đ  
emlékezés. Ünmarcangalás. A könyvet 1943 végzetes tavaszáról írtam.  

Akkor kezdtem el és az 1944-es romániai fordulat küszöbén fejeztem be.  

Az életem. A ház, amelynek falai között és kertjében írtam. Temesváron.  

Egy ház, amelybe Malk гkfalvárбl hoztam ládában régi paraszt-rokokó  
kályhacsempéket, faragott kaput, Fenyédr đl, még a második világhá-
ború e'lđtt, két háború között ... Háború volt. HANG: — Kicsoda ön?  
M.: — A gazdátlanná vált kapu kid őlt. Valahol annak a háznak a 
padlásán, pincéjében hevernek romjai. Abban a házban, amelyben ezt 
a könyvet írtam. A virágos és csillagos csempék összetörtek. Úgylehet, 
még megmaradtak a lila-piros és türkizkék madarak, amiket az elsöté-
títő  ablaktáblákra festettem. A barna feny đgerendák a mennyezeten. 
Alattuk írtam meg ezt a háborús utazást, a fantasztikus utazást a Maros 
mentén Enyedre. Aztán Szebenbe. Aztán Brassóba. Fasizmus. Háború. 
Éjszaka. Vonatok horogkeresztes tankokkal megrakodva a frontra. Vo-
natok sebesültekkel vissza. A halottak ott maradtak. HANG: — Ki-
csoda ön? M.: — Minden bennem találkozott. A fasizmus rémségei. A 



háború elviselhetetlemsége. A szó a háborúban: er őszak és üldözöttség, 
terror és rettenet. Minden, amit addig és azutan megéltem: emlékezés és 
üzenet. A fasizmus elnyomása. Az értelem elnyomatása. A háború. A 
véres háború. A hideg háború. Az er őszak ... A kényszer elvisélhetet-
len. Igy írtam ezt a könyvet. Ott Temesváron. Jó könyv? Rossz könyv? 
Mit tudom én! Ó, az a kert! ... HANG: — Az ifjúság kertje! M.: — 
Vajon mnvé lett az a kert? Az a kert... Az a kert ... Az ifjúság kert- 
je. HANG: — Kicsoda ön? M.: — Találomra nyitom fel ezt a könyvet, 
ami én vagyok. A 112-ik oldalon. 1943-ben ilyen tépel đdések szoron-
gattak: HANG: — ,,... nem tudom elhinni — minden idegszálam, az 
Értelem teljessége tiltakozik a gy űlölet ellen, az ellen, hogy valóban itt 
is, ott is, egész nemzetek lehetnének b űnösek ... Bűnhődnünk rendsze-
rint mindnyájunknak kell, itt is, ott is; a világ ítéletét magunkon érez-
zük majd mindannyian, legyünk bár részesei vagy ellenz ői az elnyo-
másnak .. , félek, attól félek — ítélkezni f onak f ölöttünk, a b űntelenek 
f ölött a világban... Az Értelem, az Ésszerűség alakjában megjelenő  
gondviselés: egyetlen reményünk. De ne kutassuk még a jövend őt. In-
kább emlékezzünk ..." Kicsoda ön? M.: — Egyebet sem teszünk. Em-
lékezünk. Az emberi reménység azért lehetséges, mert a szó, aki önma-
gára emlékezik, 6 a reménység. Ebben a szóban: reménység — a re-
ményvesztés és a megmentett remény emészt ő , kíméletlen párharca 
emlékezik tulajdon történetére. Ó, anyanyelvem: hazám! ... Az írás: 
kétségbeesés és remény. Erkölcs. Nem kevesen álomban élnek. Az er-
kölcs félriasztja đket. Az erkölcs ,felzendül a gy űlölet, a megvetés, az 
intolerancia Illen. Az írás erkölcs. Személyes erkölcs. Humánum. Az 
erkölcs emberi és társadalmi viszonyulásaink: szavaink szabályozója. Az 
erkölcs a nemzetiségi létünk megfejtése, mert ésszer ű  ,felmérése; realiz-
mus, hogy mindig itt és most élve, a humánumért vállaljuk emberséges 
küldetésünket. Magunkért és azokért, akikkel együtt élünk, akik velünk 
együtt élnek. Együtt élünk a világgal... Az erkölcs magány és testvé-
riség. A magányok szövetkezése a magányok ellen. U nvallatás és val-
latás, kérdés és vallomás. Irodalmunk romániai magyar irodalom... Ez 
az erkölcs kérdés, ,emlélkezete, kényszere és szabadsága. A nemzetiség 
erkölcse. Az író erkölcse. A szó erkölcse. Az emlékezet erkölcse. Az 
önmagunkkal való azonosság erkölcse. Az erkölcs: szembenállás minden 
antihumánunimal. Hozzáállás minden humánumhoz. Bárhol is jelenjék 
meg a humánum vagy az antihumánum. Az erkölcs vállalás. Tegnap, 
ma és holnap az üldözötthöz való hozzáállás. Szolidaritás. Mindig min-
den üldözöttel. Az erkölcs nem üldöz. Az erkölcs nem dogmatikus. Az 
erkölcs dialektikus. HANG: — Kicsoda ön? M.: — Az Illúziók kávé-
háza című  könyvem utolsó szavai: idézet Apáczai Csere Jánostól: 
HANG: — „Az utókor, amelyre nézve te régi lész, minden szeretet és 
részrehajlás nélkül, gyűlölet vagy irigység nélkül fog megítélni. Mind-
azokat pedig, kik a nagy tudatlanságnak a palástját szőtték, elfogja 
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átkozni. Végre azokat, kik a haladást készakarva megalázták, pokolra  

szánják ..." M.: — Micsoda szavak! Micsoda stílus! Háromszáz évvel  

ezelőtt! Ezek a mondatok! Háromszáz éve emlékeznek bennem öлrna-
gukra ... Allandбаn, szünet nélkül olvasom a szavakat. Mi az olvasás,  

ha nem em'lélkezés? Az emlékezetet olvasom állandóan. Minden emberi 
lélek a történelem memóriája — a jó és a rossz összekevered ő  és szét-
váló emlékezete. Nem csak az írié! Nem csóka költ őé ... Három sor 
az Aréna verseiből: HANG: — „Ne a mások vérével írj / Tulajdon  
véreddel töltsed a töltőtollad / Van ilyen bolond is." M.: — Persze, 
nem került volna sora második világháború alatta Sors és jelkép meg-
írására, ha el őzőleg nem épp a Városa ködben című  regényemet írtam 
volna meg. Az első  világháború regényét. A .népét бs a nemzetiségekét, 
és a Gondolatot üldöz ő, elnyomó, toleranciát nem ismerő , elnemzetle-
nító, nyelveket 'és népeket i еІnyomб  Osztrák—Magyar Monarchia utolsó 
éveit, a bukását. A kertben a diófát, amely alatt kisgyermekkorban 
ólomkatonákkal játszottam ... HANG: — ólomkatonákkal játszott  .. . 
M.: — Házunkkal szemben a titokzatos úriházat, amit áhítattal nevez-
tünk „Kastély"-nak ... HANG: — Áhítattal nevezte „Kastély"-nak  .. . 
M.: —Aztán a nagy bérházat, amelyben laktunk. A pincét, ahol mi  

gyermektik eljátszattuk a ;há'ború rémületeit ,és kegyetlenségeit ... HANG: 
Igen, a felnőttek kegyetlenségeit ... M.: — A teret, ahol kitört a 

forradalom. A templomot, amelyben térdre omolva imádkoztunk. Miért 
is?... HANG: — Miért is? M.: — A másik templomot, amely előtt 
a csődöt mondott magyar urak és dzsentrik jelképesen átadták a meg-
érkező  román hadseregnek a váras kulcsát. No meg a bánsági rónaságot. 
A pusztát, ahonnan apám éhez ő  gyermekként meztélláb jött fel a vá-
rosba. Az alföldi ájat, amelyen a Sors és jelképben is átutaztam. És a 
halottakat... HANG: — a halottakat! ... M.: — Minden emlék .. . 
Emlékek ... Halott madarak ... HANG.: — „Földszínű  madarak l  
mohástollú madarak / madarak kicsi fehér ingben / madár angyalszár-
nyakkal / e nagy évszázad bevérzett lábai el őtt hevernek / holtan és  
hidegen". M.: — Szavaimon halott madarak röpülnek át: börtönévek, 
az elnémulás évei, szavak nélküli révek ... HANG: — Kicsoda ön? M.:  

Az utóbbi négy-öt évben ez vagyok: könyveim. Az Aréna című . Fél 
évtizedig írtam. Benne egész életem. Az Illúziók kávéháza. Benne egész 
életem. Városa ködben. Benne egész élitern. Harminc évvel a megírása 
után jelenhetett meg. Sors és jelkép. Benne egész életem. És vagyok az 
is, amit a könyveimr ől írtak. Együtt a jб  és az eltaszítás. Ik és ürügy 
mindenképp a félreértésre. HANG: — Kicsoda ön? M.: — A Város  a 
ködben című  regényemrő l Miroslav Krleža ezt ívta, és ez számomra na-
gyon sokat jelent, mert az él ő  horvát író annyi nekem, mint legkülönb 
halott barátaim: Gaál Gábor, Fábry Zoltán, Sink б  Ervin ... HANG: 

mind halott ... M.: — és élő  barátaim: Arthur London, Eugen Je-
beleanu és Geo Bogza, és-és-és-és ... a hírhedten goromba Miroslav  
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Krleža ezt írta: HANG: — ... nem tudom, hogy fejezzem ki a sok  

mondanivalót gyönge és szánalmas magyarságommal... az ön könyve  

azokhoz a szövegékhez tartozik, amelyek az embert (még az út végén  

is) megrendítik, ugyanúgy, minta régi id őkb ől ittfelejtett drága, intim  
levelek ... őszintén sajnálom, hogy nincs alkalma az 1914-20 közötti  

naplómat átlapozni, benne, mint egy démodé partitúrában — éppúgy,  
mint a maga regényében — ,  könnyeznek egy ifjúság régi dallamai. Ame-
lyeket ellopott egy idióta, pokoli vihar, s amelyek a mai napjainkig  

úgyszólván minden könyvünk témáját képezik. Remélem, hogy a sok  

peripetiák után mégis alkalmunk lesz egyszer találkozni." M.: — Ta-
lálkoztunk Zágrábban. Két csokor piros (rózsát tettem le Sink бék sírjára 
a Mirogaj temetőben. Szertartás. Akárcsak Gaál Gábor sírjánál a Há-
zsongárdon. Prágából beszéltem meg viszontlátásunkat Fábryval. Stószon. 
ICi voltam hozzá, de már nem találkoztunk. Meghalt, miel őtt Stószt 
elértem volna. Az emlékezés, a szó, a gondolat: utazás. Egyszerre: bels ő  
utazás és utazása küls ővilágban. A világ egy. Szétszalkíthatatlan. Nekem 
a világ: Európa ... Félbemaradt könyv Párizsról. Félbemaradt könyv 
Rómáról. Firenzérő'.1, Velencéről. A csupán elkezdett könyv Madridról, 
Barcelđnáról és Granadáról. Megíratlan könyv Hamburgról és München-
ról. Tallinról. Leningrádról, Moszkváról ,és Tbiliszir ől. És Belgrádról, 
Zágrábról. Budapestről, Prágárб,l és Jeruzsálemr ől. És Bécsről és Zürich-
ről. A Jelen arcai. A történelem arcai. Amiket már sosem írok meg. 
Szavak, amiket már soha utál nem érek. Elt űnő  Emlékezet ... Yaltában, 
Csehov házában a sírás fojtogatott. Nagyváradon egy éjszaka a Bémer 
téren Adyt véltem hallani. A sírás fojtogatott. Akárcsak Bacovna buka-
resti kertjében, amikor a költ ő  már végleg elnémultan csak az űr szavait 
hallotta, a Semmi és a Mindenség szavait, de araég élt. Meghalt elméjében 
az emlékezet és vele a költészet ... És ez is én vagyok... Én vagyok 
az öreg jegenyefák felhőket bolhászó lombja, amit az ablakomból látok, 
itt Bukarestben, ahol élek és írok... HANG: — Kicsoda ön? M.: —  
1933-bon írtam 'először Bukarestből — ahogy az akkori csudaépület, a 
Telefonpalota tetejér ől láttam. Ennek negyven éve. Mi mindenről írtam, 
s mi mindenről nem írtam én! HANG: — Kicsoda ön? M.: — Könyvem 
csak a háború után jelenhetett meg. Aztán megint sokáig nem, több év-
tizedig semmi. Három és fél évtizeden át készül ődtem arra, amim az 
utolsó öt esztendőben rгapvilágat látott. Írtam a háború-el őttről, a há-
ború-utánrб l, hosszú elnémulásokkal máig. A Humánumért. És hányszor 
tévedtem. A Humánumért. Szüntelenül emlékeztem. A Humánumért .. . 
Semmit sem tagadok meg. És mindent megtagadok. Mindig most kell 
helytállni. Nem tegnap és nem holnap ... Nem könny ű  a válasza kér-
désre: hol az a hely? HANG: — Hol az a hely? M.: — Állandó ben-
nem a szorongás, helyt tudok-e állni? ... HANG: — Kicsoda ön? M.:  
— Ki vagyok? ... Azt hiszem, nem tudok helytállni a rémiszt ő  kérdés  
előtt... Nem tudom megfogalmazni, ki vagyok. Valószín ű leg a xévedé- 
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seim, a sikertelenségeim, a vereségeim, a félreértettségem, a magam félre-
értése, a másokat félre- és meg nem értése, ez vagyok én. A kérdést: hol, 
mikor tévedtem, mindig én magam adtam fel magamnak. Bennem a 
történelem. Azóta vagyok író, amióta szembe találtam magam a kérdés-
sel: miikor, hol tévedtem. Két világhá ~barút értem meg. Két világméret ű  
tévedést. És, nem csekélyebbeket tovább ... Az Aréna szavai is emléke-
zés: HANG: —  „A háború tüzére vettettem és nem volt fegyverem és 
ültem a csupasz deszkán félig mezítlen a kitört ablak mellett negyven 
fokos hidegben síri csendben mert háború volt és nem volt fegyverem 
és húsa-fosztott füstölt lócsontot rágtam kidülledt szemmel — háború 
volt / háború volt és a víz nem volt és vizeletemmel mosakodtam — há-
ború volt / és f őtt sárgarépa üres lőréjével etettek két hónapig és olyan szín ű  
lett kiálló bordáimon és hólyagos tenyeremen a cafatokban hámló b őr 
és repedt hajszálerű  szemgolyóm minta jajjaj narancsa szemétdombon 
— háború volt / és a napi mintha sár negyed fekete kenyeret úgy z а-
báltam mint az éhen döglő  állata f eket földet — háború volt / és moz-
gott mind a harminckét fogam és megsárgult és kiromlott mind — há-
ború volt / és aztán tovább caplattam és térdig süppedtem a felázott 
agyagban — háború volt l és ötven kilót se nyomtam és majdnem két 
méter magas csonthalmaz és mázsás bükkfarönkkel a hátamon össze-
omoltam: a sarokban megfagyott kapca, amikor rádobták az átázott 
bakancsot — háború volt l és hasaltam a bokáig porban és megtelt vele 
kiszáradt szám és vezényszóra felugrottam villanyárammal töltött szö-
gesdrót előtt — háború volt ... l parancsnok pofozott... — háború 
volt / azé a büntetlenség akié a fegyver ... — háború volt háború volt 
háború volt / háború volt háború volt ... M.: —  Igen. Háború volt. 
Az a háború is én voltam. HANG: — Kicsoda ön, Méliusz József?  M.: 
— Megéltem két világháborút és még egy háborút és megmaradtam.  
Talán semmi sem mondja ki érthetőbben szavaim emlékezetét, szavaim  

tévedéseit, mint az, hogy megéltem 'két világháborút, és még egy háborút,  

és a fasizmust, az üldöz ő  és pusztító nacionalizmust, az er őszakot a sza-
vakon, a szavak beszennyez ődését és a szavak felkelését. Szavaim be-
szennyeződtek és felkeltek önmaguk ellen, legyőzni tulajdon magukat...  
Tiszta szavakat írni. Emlékez ő , fiatal, önmagukkal azonos, lázad б  sza-
vakat anyanyelvemen. Az önmagávál küszköd ő  .reménység szavait. Igen,  
bizakodni... A szó a p őrére vetkőztetett történelem. Ki vagyok én? . . . 

Nem találom a feleletet. Szavak! Hol vagytok szavaim? Hol vagy-
tok? ... HANG (mind elhalóbban): — Kicsoda ön? Kicsoda ön? Ki-
csoda ön? Kicsoda ön? Kicsoda ön? Kicsoda ön? Kicsoda ... Kicsoda...  
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Ma nincs kedvem semmihez. Elvégeztem ,azdkat a munkákat, amelyek 
a mindennapi élethez szükségesek, bezártam a kaput, és hogy n:e érezzem 
olyan nagyon a magányt, visszatekintve egy félévszázadon is túlra, 
megprábálam leírni, tollal lefesteni gyermekkori otthonunkat. Nem tu-
dom, hogy kit milyen érzések f űznek a régi otthonhoz, de ha én visz-
szagondolok ,azokra az évekre, amelyeket anyám védelme vagy véd ő  
szárnyai alatt eltöltöttem, mindig valami bizserg ő, jóleső  melegség önti 
el szívemet, az édes 'otthonra gondolva. 

Ügy írom le azt a házat, hogy ha valakinelk kedve tartja megkeresni 
most, vagy bármikor a jöv őben, könnyen rátaláljon. 

Ha elindulunk a vasútállomásról be a faluba, jobb kéz fel ől az első  
széles utcába befordulunk, s lemegyünk egészen a völgyre. Itta hídon 
áthaladva felfelé indulunk a domboldalon lév ő  széles utcáaban a jobb 
oldali első  házig. Ez a h'áz a Mike János tulajdona a jelen időben, és 
pálinkafőző  van most itt. A mi gyermekkorunkba Mike István száraz-
malma volt itt. A ház megett van egy kis utca néhány házzal. Ha itt 
elindulunk be az utcába, bal kéz fel ől az első  háznál álljunk meg, és 
nézzük meg jól. 

Ez volt az én szüleimnek a háza 1905-t5l 1928-ig„ amikor azért adták  

el, mert k ~ivandoroltak Brazíliába. Azután s űrűn csehélt gazdát a ház,  
míg végül egyik unokaöcsém, Makai Jázsi vette meg, és most az ő  tu-
lajdona, ki tudja, meddig. Ki tudja, kié lesz majd évtizedek után? Mert  
az én ,elgondolásom szerint minden ház olyan, mint egy vendégfogad б .  
Ha meghal a gazdája, nem rombolják le a házat, hanem bdköltözik  az 
új gazdája, majd a rnás'ik, a harmadik és ki tudja hányadik? Igy válto-
gatják egymást, ki tudja 'meddig? Ez a sorsa fényes palotáknak és nád-
fedeles kis kunyh бk:nak. 

A ház az utcáról nézve igen magas. Kicsiny ablakai a magasból úgy 
néznek el az utcai járákel őlkre, mint óriása törpére. A kiskapu olyan, 
mint a többi kiskapu. Festetlen, gyalulatlan, az ,id ő  múlása igen meglát- 
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szik rajta, mert nagyon viharvert állapotban van. És mégsem olyan mint  
a többi. A kilincse kívülről rendesen állt, olyan igen régi ginbe-görbe  
fajta, nem sima, mint a későbbiek. Hanem belülről fordítva volt a ka-
pura  felépítve. Úgyhogy a kilincsre, ha rátettük a kezünket, ,  nem lefelé  
kellett nyomni, hanem felfelé emelni, hogy nyisson. Aki ezt nem tudta,  

de be akart jönni hozzánk, bizony sokat bajlódott a kilinccsel; ezen mi  
gyerekek igen-igen jókat mulattunk.  

És a nagykapu? Az is csak úgy volt összeácsolva, mint más szegény-
ember nagykapuja. A deszkák fekv ő  helyzetben voltak beállítva a két  
oszlop közötti két erősebb fába. Az egész nagykapu vaskarikával volt  
odaerősítve a tartóoszlophoz.  

Ha felmásztunk az ablak alatta téglarakásra és elnéztünk a folyó  
felé, igen szép tájat láthattunk. Az utca tuls б  oldalán már akkor sem  
volt ház a miénk el őtt, hanem lapos kertek húzódnak le egészen a fo-
lyбig. Igen szépen lehet látnia folyón túl is a kerteket, az egész zöld  
domboldalt. A (kertekben fák, a domb tetején ismét házak sorakoztak.  

Ha balra rnéztünk, a vasútvonal volt láthatóa magas töltéssel és a  
nagyhíddal, amely alatt átjáró volt, és a folyó is átfolyt alatta. Nagyon  
szerettük innen nézni, ha jött a vonat. Füstölg ő  kéményét és zakatoló  
kerekek nem gy őztük csodálni. Hát még mikor fütyült is!? Ez volt csak  
a nagy élvezet!  

Az udvarba belépve egy Sajó nev ű  kutya hangja fogadja az érkez őt.  
Nagyon takaros, kis, világos sárga, növidsz&iű  kutyuska, érdekesen szép  
állású fejjel és okos szemekkel. Hűségesen őrködött; nappal még ha be  
is jöhetett tđ le valaki, de éjjel csak a családtagokat eresztette be.  Jó 
tulajdonságai közé tartozott, hogy idegen jószágot az udvaron meg nem  
tűrt, s a férgek is messze elkerülték Sajó birodalmát. De a kisgyerekek-
nek igen kedves játszótársa volt. Tizenkét évrag szolgálta h űséggel a  
családot.  

Az udvar a kapu felé igen lejt ős, ami igen előnyös nagy esőzések és  
hбolvadások idején, mart a víz mindjárt lefolyik, és nem marad sáros  
az udvar.  

Bemenvén a kapun, jobb kéz fe1ól az utcafal mellett a kert húzódik.  
Szép nagy kert, első  részében mindjárt elöl van a kút. Itt egy darabon  
lapos, de távolabb magas a kert. Amikor szüleim megvették a házat, az  
udvar is olyan magas volt, amilyen magasan áll a ház és a kert távo-
labbi része. De a szegény embernek minden +idejét ki kell használni.  Ha 
apánknák .máshol nem akadt munkája, otthon vályogot vert a családdal.  
Erre használta fel a ház el őtti földet. Tavasszal, amikor igen keresett  
volta vályog, ,nálunk mindég kapható volt. 1905-ben szüleima házat  
vették 360 forintért, de ezt az összeget apám sokszorosan kiárulta a vá-
lyogból. 

Balra a házat látjuk, ahová hat lépcsőfokon lehet feljutni az udvar-
ból. Ha rátekintünk a konyha ajt ьjá,ra, mindjárt látjuk, hogy amolyan  



Naé idej,éból ittfelejtett ajtó, ami ide ugyan megfelel, mert a kany'hának  

nyitott kéménye lévén, meleget úgysem tarthat. A konyhában belépve,  
elöl egy tulipántos láda, amellyel valamelyik nagyanyánk ment férjhez  
fiatalkorában. A kémény alatta falban áriás patkó alakú bevágás van,  
ide tányérok, tálak, bögrék és kis lábasok sokasága volt szegre aggatva.  
Ennyi tányérra és edényre bizony nagy szükség volt, mert kilencen vol-
tunk testvérek, és még egy-egy nagymama is igencsak akadta háznál.  
A konyha jobb oldalán, szintén a kémény alatt széles padka és a ke-
menceajtó, e mellett a küls ő  sarokban katlan, ahol óriási vaslábosban  
vizet szoktunk melegíteni mosáshoz vagy más alkalmakkor. A kemence-
ajtó elő tt pedig a három lábú vaslábon a vaslábosban f őtt az étel, vagy  
sült a szalonna vagy tojás, kolbá:szkaniká'kkal. Szóval, amit gyorsan el  
lehetett készíteni. A kemencében szalmával, a katlanban kukoricatuskó-
val, a vasláb alatt pedig kwkoricacsu ~tkával vagy faágakkal tüzeltünk.  
Abban az időben még sarlóval vágták le a kukoricaszárat, és a tuskója,  
vagyis a gyökere jó volt tüzel őnek. Búzavetés után ezek a gyökerek  
vagy tuskók kiálltak a földb ől, vagy egészen fent feküdtek a föld tete-
jén. Tavaszkora gazdák mindég 'keresték az olyan családaktit, akik haj-
landók voltak leszedni a búzáról a tuskót. Ez abból állt, hogy vittünk  
magunkkal egy nagy kosarat, meg mindenki egy 40-50 centi hosszú,  

2 ujjnyi vastag botot. A bottal kivertük a tuskóból a földet, a tuskót  
beledobtuk a kosárba. Ha ez megtelt, elvittUk, és csomóba öntöttük. Ha  
sok volt a szedni való tuskó, vagy jobban mondva swr ű  volt, akkor  
nem raktuk .kosárba, hanem csomóba dobáltuk. Ezért a munkáért az  
volt a jutalom, hogy a gazda kocsival hazaszállította a tuskót a házhoz.  
Egész éven át tüzelhettünk vele. Az udvaron nagy kazalba raktuk, és  
nekünk gyerekeknek volt a feladatunk, hogy az egész kazal küls đ  részét  
berakjuk úgy, hogy a tuskója legyen kívül, a szára belül. Igy a tusk б -
kaza'1 nem ázott be, a közepe mindég száraz maradt. A kazal így össze-
rakva úgy festett, mint egy óriási cigányasszony borzas feje. Azok a 
szálas gyökerek mind az égnek álltak. És mi gyerekek? Gyönyörködve  
néztük munkánk eredményét, és ahol egy kicsit kifelé dudorodott a ka-
zal, vaslapáttal igazítottuk, tapsikoltuk helyre, így az egész szabályosan  
szép domború lett, hogy a víz lefelé csurogjon r бla. Az ilyen sikeres  
munkáért a szeptemberi vásárkor kaptunk 10 krajcárt.  

A hábo i alatt egyszer elmentünk Feni öcsémmel felibe tózegganét  

taposni. Ez is tűzrevaló volt. Evvel is a vasláb alatt tüzeltek. 1Vl,égpedig  

Olyan formában, hogy a vaslábon főtt a lábasban valami paprikásféle, 
mellette, .a tűz mellé állítva köcsög alakú cserépfazékba a húsleves, egy 
másik fazékban a töltött káposzta és még ami volt. A t őzeggané nem 
égett lánggal, inkább parázslott. Apáink erre szokták mondani a mi gyer-
mekkorunkban: marhaszarral f őzték a finom húslevest!  

Most pedig elmondom,, hogy is csináltuk a t őzeget. Az udvar sima ré-
szén, pormentes helyen ujjnyi vastagon elszórtunk búzapelyvát és töre- 
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kit. A törek a szalmának az aprója és a levele; az akkori csépl őgépek  
ezt különválasztották a pelyvától is, meg a szalmától is. Azután a gazda 
kihodrta az istállóból az erre a célra összegy űjtött tehéntrágyát. Ezt 
vaslapátokkal elterítettük az elszánt pelyván úgy, hogy körülbelül egyen-
lő  rész legyen pelyvából, ganéból. Azután újra megszórtuk pelyvával és 
töreklkel. A további dolgunk az volt, hogy mezítláb addig tapostuk ezt 
az összeállított vegyes mindenfélét, amíg egy óriási palacsinta nem lett 
belőle. Amikor a töreket és pelyvát a trágya annyira átnedvesítette, 
hogy egybeállt az egész, akkor a munka els ő  része kész volt. A gazda 
azt mondta, hogy két nap múilva jelentkezzünk, és majd csináljuk to-
vább. Amikor jelentkeztünk, a gazda fogott egy éles ásót és vagdosni, 
szabdalni kezdte a nagy lepényt olyan tízszer húsz centis darabokra. Ezt  

nekünk kellett csomóba úgy összerakni, hogy köztea leveg ő  szabadon  
járjon, hogy minél elóbb megszáradjon. Szerencsénk volt, nem volt es ő , 
és így gyorsan megszáradt. A felezéshez már anyánk is eljött. A gazda 
is örült, meg anyánk is. A gazda kocsival hazaszállította a mi részünket. 
De a mi anyánk már nem főzött vele, hanem a katlan alatt lett eltü-
zelve lekvárfózéskor, mert annak jó a csendes t űz. 

De már nagyon is messze elkalandozok eredeti célomtól. Vissza гtérek 
a konyhába, ahol a bal oldalon is padka 'húzódik a kemence szája el őtt, 
itt a külső  sarkán a padkának van egy ilyen kezdetleges t űzhely, ahol 
anyánk nyáron főzött. A kémény alól visszalépve jobbra is, balra is 
szababa vezető  ajtó. A konyha egyetlen bútordarabja a tulipántos láda, 
amelynek az volta rendeltetése, hogy a mosni való ruháinkat raktuk 
bele. 

A hátsó szoba bútorzata 4 ágy. Középen a fal mellett asztal és székek, 
ezek apám készítményei. Az asztal felett a falon tükör, mellette a fali-
naptár. Egy igen kicsi ablak szwri gyéren a világosságot. A konyha fe 
lő li sarokban a búbos kemence, mel:le фte a tűzhely, ahol télen fó a leves. 
Még találhatóa szobában néhány akácfából készült, alacsony, négylábú 
szék, amelynek végébe lapos vasat szoktak beütni, hogy morzsolni le-
hessen rajta. Abban az időben ezek voltak a kézimorzsal бk, mert gé-
pekről még nem is álmodoztak. A mai fiatalok már nem is tudják, hogy 
mire voltak jók azok a székek. Most már el is veszítették értéküket, szó-
val letűntek. 

Az első  szobába lépve völgyre néz ő  ablakokat látunfk. Az ablakokon 
valami függönyféle széles fehér lila csíkozottal, ami anyánk leánykari 
báli ruhájából készült. A két ablak között a falon nagy tükör. A övkör 
és ablakok alatt karos fapad kínálja az ül ő- vagy a fekvđhelyet. A két 
utcai sarokban ágyak, magasan felvetve. Mindkét ágy bels ő  végénél szek-
rény. Az ajtó megett a sarokban kiskaszli. Ezt a szót bizonyára a né-
metek felejtették itt az 1800-as évekb ő l. Az ajtó megett a falon sétálós  

falióra méni az időt fáradhatatlanul, ki tudja, mióta. A szoba közepén  
görbe lábú asztal, mellette négy szék. Az ajtó feló&l az asztal végénél áll  



118 	 EitD  

a varrógép. A búbos kemence tetején hatalmas rézmozsár, a falon szegre 
akasztva apánk réztrombitája. Az ám, ni! A kemence mellett még egy 
kis szék egészíti ki a szoba nagyon is egyszer ű, szegényes berendezését. 

Ha kilépünk a konyhából és jobbra nézünk, az ereszalja kiszélesítve 
egy külön kis lakást képez, amelyben egy magányos öregember lakik. 
Egy kis szoba-konyha. Ha balra indulunk, a hátsó szoba végén a kamra 
található, amelyb ől a padlásra lehet felmenni. A kamra után folytatód-
nak az ólak és egy kis fészer. Az udvar másmk felében nagy szalmakazal, 
alatta a fat űzrevalónak van hely csinálva. Az udvar kerti oldalán tég-
lapince, a kapuhoz elég közel a nagy nádtetej ű  fészer, ahová a vályogot  
raktuk be az id ő  viszontagságai el ől.  

Az udvarról, ha visszanézünk a házra, még jobban szemibet űnő  a  
hátsó szoba kicsiny ablaka, amely bizony kevés világosságot ad a szo-
bának. Mivel a szobában nappal sokan tartózkodturnk, anyónk reggel is,  

este is já1 kiszellőztette a szabót, és reggel, este bef űtötte a kemencét. De  
a mi lakásunk nem azért volt meleg, mert jól bef űtötték, hanem anyánk  
szeretete és fiélt ő  gondoskodása tette azt meleggé бs olyan nagyon ked-
vessé ;részün:kre. Anyánk szeret ő  gondoskodása mindenkfire kiterjedt. Ki-
vétel nélkül egyformán osztogatta szeretetét és kenyerét, amely kifogy-
hatatlan, mint a bibliai özvegy olajos korsója. 

A ház tetejét nád takarta, csak fent a gerincen húzódott végig nyolc-
tíz sor aprócserép, amelynek az utcai végére kerepel ő  szélkereket szerel-
tek a fiúk. 

Elmenőben, kilépve a kapun, legél őször a folyóparton végighúzódó  
két hatalmas jegenyenyárfasor t űnik szembe, amely szeles időben úgy 
imbolyog, ahogyan azt a szél szeszélyes játéka megkívánpa. A két je-
genyesor a folyó két partján kígyószer ű  kanyargással fut keresztül az 
egész falun, nyári hőségben árnyékot kínálva embernek, állatnak egy-
aránt. A folyó mindkét oldalán szép füves volta völgy. Nyáron itt 
mindég igen sokliba legelt. 

Könyves Kálmán utca, 989 szám.  
Itt születtem, itt ringott a bölcsőm, itt tanultam meg az els ő  lépése-

ket. Itt voltam gyermek, itt tanulom megismerni az .élet apró örömeit, 
és itt ért az első  baleset, amely egész életemre sötét árnyékot vetett. 
Ugyanis eltörött a lábam, ezért örök életemre sónta maradtam. Innen 
indultam e1, hogy megtanuljak egyedül is élni. Pedig én sohasem szeret-
tem egyedül, mégis így kell élnem.  

1927-BEN TТRTÉNT, MÁRCIUS UTOLSб  NAPJAIBAN  

Bizonyára mindenkinek van a gyermekéveib ől vagy -fiatalkorából  
olyan emléke, amelyre még a magasabb életkorban is mosolyogva gondol  
vissza. Az gén fiatalkoromnak egy ilyen kimagasló pontja a 12 gombóc.  
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Nem tudom, hogy létezik-e olyan ház a  ahol a krumplis gombócot  
vagy a krumplis pogácsát nem szer сtmék. Nálunk az egész osaládnak  
igen kedves eledele volt mind a kett ő . Ettem mársok házban gombócot,  

de sehol se tudták azt olyan ízesre, zamatosra megcsinálni, mint a mi  

anyánk. A sok között találtam olyat is, ami éppen :jó volt, de amilyet  

anyánk csinált, ahhoz még csak egy kicsit sem hasonlított. Én leánya  

vagyok anyámnak, de olyat mégsem tudok csinálni. Igaz, hogy én olyan  

fiatalon kerültem el a szül đi háztól, hogy nem is volt időm a főzés mű-
vészetét megtanulni otthon. Ezt egy szabadkai, 84 éves zsidó asszony-
tól tanultam, aki igen ízletes ételeket tudott készíteni, de a krumplis  

gombócának és a pogácsájának az íze nagyon idegen volt részemre. Hogy  

anyánk mivel és hogyan tudta azt úgy elvarázsolni ,  az még elő ttem, az  
édeslánya előtt is örök titok maradt. Megcsinálom én is, mások azt ál-
lítják, hogy igen jól megcsinálom, de ha én eszem a magam készítette  

gombócot, mindég az Jut eszembe, amit anyánk f őzött, és sehogyan sem  
vagyok megelégedve a magam készítette gom(b бсса1. Éppen most is gom-
bócot akarok főzni, és erről jut eszembe a 12 gombóc; elgondolásom  
szerint érdemes arra, hogy néhány sorban megemlékezzek róla.  

Nálunk nagy tál étel kellett az asztalra, mert sokan voltunk. Szüle-
imnek kilenc élő  gyermekük volt, ezek között én voltam az ötödik.  
Mindég volt egy nagymama is a háznál. Ha valamelyik leány férjhez  
ment, az asztalnál emiatt nemigen lett hiány, mert ugyanakkor egy só-
gorral szaporodott a családi létszám, kés őbben pedig :néhány unokával.  
Szóval anyánk, ha főzött, mindég számítaná kellett neki arra, hogy  
mire az étel elkészül és az asztalra kerül, egy-két tányérral mindég több  

kell. Azt lehet mondani, hogy a 8-10 tányér naponta az asztalra került,  

nem ritikán a 12. 

Nálunk soha nem készült lekváros gombóc, mert apánk nincstelen  

szegény ember volt, aki  napszámos, részes munkával tartotta fent család-
ját. Úrültünk, ha ritkán sült hájas kiflibe került egy kis lekvár vagy  
dió. fgy nálunk a gombóc mindég üresen f őtt meg, csak kívül volt íze-
sítve; mákkal igen ritkán, súriúbben aimetes cukorral vagy szárított ke-
nyérmarzsával, zsíron rnegpirí,tva.  

Amikor még én iskolába jártam, az 1914-es háború alatt, egyik esz-
tendőben igen nagy szárazság lévén, a krumplitermés igen gyenge volt.  

Mint középnagyságú dió, akkora volt a legnagyobb. Ebben az évben  
több húst ettünk, mint krumplit! Mi gyerekek mindég kérleltük a лyán-
kat, hogy főzzön gombócot. Nem tudtuk megérteni, hogy ez lehetetlen.  
Egyszer anyánk megunta a sok könyörgést hallgatni, egyik napon azt  

mondja: Jól van, ma gombócot főzök, de itt legyetek krumplit tisztí-
tani! Nosza hoztuk a krumplit a pincéb ől, és mostuk, válogattuk. Egyi-
künk tüzet rakott a katlan alá. Anyánk ugyanis kijelentette, hogy mi-
előtt a krumplit megtisztítaná -nk, meg kell főzni.  

Hát igen kíváncsiak voltunk arra, hogy lesz gombóca hajába f őtt  
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krumpliból ! Máskora krumplit mindég nyersen tisztítottuk meg. No, 
kíváncsiságunk igen hamar ki lett elégítve. Amikor a krumpli megf őtt, 
anyánk levitte és leszűrte róla a vizet, és amennyien otthon voltunk, 
mind a krumplit tisztítottuk. Nevetgéltünk, trefálkoztunk, mozgott a 
kezünk szaporán, és bár nehezen, a tisztított krumpli szaporodott a 
tálban. A krumpli általában mogyoró nagyságú volt, vagy még annál 
is kisebb. Ami nagyobb volt, azt hagyta anyánk nyersen tisztítani. Vég-
re, sok várakozás után, elkészült a gom'b бc, de megnyúlt áibrázattal, 
csalódottan fogtunk az éveshez. Mert ez nem volt olyan j б, mint más-
kor. Nem is kívántuk aztán, hogy anyánk még egyszer f őzzön abból az 
apró krumpliból. 

Múlt az idő , repültek az évek felettürnk. A gyerekek megn őttek, és 
a naptár 1927-,et mutatott. Ebben az évben én nagyon messze kerültem 
a falumtól. Egyik iskolai tanítómnak a lányánál szolgáltam, aki egy 
állomásfőnök felesége volt. Ez időben a magyar vasutasokat mind le-
helyezték Szerbiába és így kerültünk mi is Macedóniába a Beograd—Niš 
—Szkopje—Gyevgyelia vasútvonalon Miletkov бra, amely igen közel 
van a határvároshoz, Gyevgyeliához. Hogy miért mentem el én is a 
családdal? Iskolába a legkedvesebb tantárgyam volt a földrajz. Már 
akkor az volta vágyam, ha megérem, hogy feln őtt leszek, ha anegtalá-
lom rá a lehetőséget, én az .országban széjjelnézek. 1926-bon kínálkozott  
ez az alkalom, és éltem is a lehet őséggel. Amikor a főnökéket elhelyez-
ték, elmentem velük, gondolván, ha most nem élek a kínálkozó alka-
lommal, lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen szerencsém. Angyalbandi-
rбl indultunk el 1926. november 26-án reggel, amikor igen ködös hideg  
idő  volt, és mentünk a Para ćin—Zaječar-i vonalon Krivivirre. Három 
hónapig voltunk itt, és újra költözködnünk kellett Macedóniába, Milet-
kovóra. Itt 6 hónapig voltunk, innen a szarajevói vonalon lév ő  Slatinára 
mentünk; ez az állomás Kraljevo és Čačak között van. Három hónap 
után újra vonaton ültünk, és jöttünk a Smederevo—Poarevac-i vonalon 
levő  Belipotokra, ez Beogradtól a második állomás. 

Tehát Miletkovón március utolsó napján vonatra ültünk, és a f đnök-
né, a két gyerék meg én hazajöttünk látogatóba. Nem akarom részle-
tezni a végtelennek tetsz ő  unalmas utazást, de 34 órán át ülni egy vo-
natban egy kicsit nehéz volt, de ekkor még nem is értünk haza, csak  
Beogradba. A következ ő  nap délutánján végül mégis hazaértem. Nem  
írtam meg, hogy jövök, így nagy volta meglepetés. Ekkor három nap  
voltam itthon.  

E három napnak az egyikén történt, ha jól emlékezem, a hazaérke-
zésem utáni napon. Anyánk megkérdezi, hogy no gyerekek, mit f őzzek?  
A gyerekek egyhangúlag azt mondják, hogy gombócot! Anyánk elhárító  
mozdulatot tesz, és azt mondja: Ugyan menjetek! Hiszen tegnap volt  
krumplis tészta, ma megint tésztát f őzzek? Imre, a legfiatalabb öcsém  
katonásan kihúzza magát, és azt mondja: Nekem a gombóc nem tészta!  
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Anyánk erre rám néz, és azt kérdeni: Mondd meg te, hogy mit csinál-
jak. Mondom, hogy csinálja meg azt a gombócot, én mostanában úgyis 
ritkán juthatok hozzá. Igy hát az én kedvemért elkészült a. gombóc, 
szárított kenyérmorzsával, zsíron megpirítva. 

Megérkezésem hírére a legközelebb lakó néném három gyermeke is 
eljött megnézni, hogy csakugyan megjöttem-e. Ternъészetes, hogy néhány 
gombócra azok is Ott maradtak. A gombócok elég nagyra sikerültek, 
mert anyánknak sietnie kellett a f őzéssel. Bár én megígértem, hogy se-
gítek neki, de ekkorára úgy összejöttek a szomszédok, rokonok és isme-
rősök, akik mind ingem jöttek megnézni, mint valami világcsodát, hogy 
nem mehettem ki a konyhába. 

Hát hogy is ne jöttem volna el megnézni téged, ha már olyan mesz-
sziről jöttél, mondja az egyik szomszédasszony. Hiszen csodálatos hely-
ről jöttél! Bizony, Krisztusurunk idejében az apostolok jártak azon a 
földön, és neked volt Olyan szerencséd, hogy szintén ott járhattál és lát-
hattad azt a földet! Így áradozik a Melegné szomszédasszony. A többiek 
is kérdeznek sok mindenr ől, hogy alig győzök felelni a kérdésekre. No, 
végül eltávozik a kíváncsiak tábora és asztalhoz ülhetünk. A gombóc, 
mint mindég, most is jól sikerült. Mindenki ehetett kedve szerint, mert 
volt elég. 

Amikor mindenki megelégedetten távozik az asztaltól, a tálban 12  
gombóc maradt. Bálint bátyámnák halaszthatatlan dolga akadt, el kel-
lett mennie otthonról. Már jó délután járt az id ő , amikor a nálam fia-
talabb három fiú keresni kezdi a megmaradt 12 gombócot. Mivel nem 
találják, egyhangúlag megállapítják, hogy Bálint biztos elrejtette. Igen, 
de hová? Felkutatják az egész lakást. Minden elképzelhetd helyen meg-
nézik, de sehol sem találják. Ekkor valamelyik azt indítványozza, hogy 
próbálják kint keresni. Egy megy a padlásra, egy a kamrába, egy meg 
a pincébe. Most már a legnagyobb izgalommal folyik a gombóc kere-
sése. Vajon hol lehet? Mindenki a számára kijelölt helyen végzi a ku-
tatást, amikor a pincéb ől felhallatszik Józsi kiáltó hangja. Gyertek! 
Hozzatok villát! Nosza igyekszik a másik kett ő . Pillanatok alatt el đ-
kerülnek, és már rohanva igyekeznek a pincébe. Amikor a három fiú 
előkerül a pincébő l, látom, hogy nagyon tanakodnak egymással. Sejtet-
tem, hogy ezek most valami tréfán törik a fejüket. Bejöttek a lakásba, 
még néhány szót váltottak, azután Feri öcsém papírt, ceruzát vesz a 
kezébe, és eltűnnek a kertbe. Egyszer csak arra leszek figyelmes, hogy 
valami dalfélét gyakorolnak nagy buzgalommal, de nem tulajdonítottam 
neki semmi fontosságot. Amikor el őjöttek a kertb ő l, ravaszul mosoly-
gott mind a három. 

Ezek a betyárok most már csak azt lesték, mikor jön haza Bálint. 
Végre azután megérkezett. Persze nem vette észre, hogy ez a három be-
tyár minden mozdulatát figyeli. Kerül fordul, megy le a pincébe. De 
amint leér a káposztás dézsa aló1 el đhúzza a tálat, a három betyár már 
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odasompolygott a pinceajtóhoz, és kórusban kezdik nagy hangon da-
lolni, hogy:  

A gombóc jaj de jó!  
A gombóc ó mily jó! 
A gombóc, a gombóc 
A legjobb a világon! 
A gombóc tizenkett ő , 
Négyönknek elegend ő . 
Ki-ki hármat megeszik, 
Ami maradt —  

Megeszi a negyedik! 

Bálint akármire gondolhatott volna, épp csak erre nem. Meglep ődve  
nézi a három vidám fiút, és gyorsan megeméli a fed đt. Ekkor már meg-
értette, mit jelent a vidám dal és a három fiú csúfolódó arca. Megfenye-
gette a tréfacsinálókat, felkapta az edényeket„ és felszabadta pineéb бl  
egyenesen anyánkhoz. Tréfás elkeseredéssel mutatja a három gombócot,  

és azt kérdezi: Már most hogy osztom én el ezt négy felé? (Ugyanis Bá-
linton kívül még hárman voltunk otthon, akik nem ettünk a maradék  
dombócból: Anyánk, ,én és a húgom.) Ezek a falánk ördögök csak ma-
gukra gondoltak, másra nem. Pedig ugye hugám, te is szerettél volna  

még enni belőle? — kérdezi hozzám fordulva. Hát bizony nem lett volna 
rossz, mondom, de ha már ezek így megették, mit kezdhetünk most már  

ezzel a hárommal? Hát ,én azt ajánlom, hogy edd meg, és váljon egész-
ségedre. Majd ha megint hazajövök, anyánk megint f őz gombócot. E vég-
ső  szóra beér a három „kicsi" (Feri 19 éves, Józsi 17, Imre 15), és közös  

megegyezéssel kérlelik anyánkat, hogy holnap újra gombócot f őzzön,  
hogy még én is ehessek 'bel őle. És a gombóc másnap újra megfőtt az én  
kedvemért, hogy elutazásom előtt még egyszer jóllakhassak.  

Egy év múlva újra itthon voltam, most már végleg, mert a család  

készült kivándorolni Brazíliába. El is indultak 1928 áprilisában, apánk  

két fiúval; 1930 áprilisában pedig anyánk a bátyámmal és a húgommal.  

MIRE MEGVIRRAD A REGGEL...  

Vegyes érzelmékkel tekintik a holnapi nap elé. Ugyanis tegnap le-
velet kaptam — vő legényemtől? — kicsit furcsán hangzdk, de az, aki  
a levelet írta, bizonyára annak érzi magát. Levelében az áll, hogy else-
jén a hajnali vonattal érkezik, én intézkedjek, hogy még aznap folya-
mán a törvényes formaságok keretében házasságot köthessen velem. Bár 
eddig nem is gondoltam rá valami komolyan, de Ő ,  úgy látszik, nagyon  
is komolyan foglalkozik velem.  
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Мár egészen fiatal koromban hallottam megjegyzéseket, amelyek meg-
értették velem, hogy küls őm bármilyen varázserđvel rendelkezik is, a  
testi hibám (sántaságom) miatt a józan ész mégis azt diktálja a férfiak-
nak, hogy feleségül ne engemet, hanem mást vegyenek el. Ezt nem is  

vettem rossznéven t őlük. Anyám szavai szerint jobba rövid útról visz-
szatérni, mint a hosszúról visszasírni. Végeredményben azt is meg lehet  

szokni, ha valakit sűrűn faképnél hagynak. Nekem ez életemben még  

csak egy jutott, aki h űségesen kitartott mellettem a sírig, és annak az  

elvesztése igen fáj még ma is. Mert valaik&t meglátni és megszeretni, néha  

pillanatok műve is lehet, de valakit szeretni és aztán máról holnapra  

csak úgy faképnél hagyni, bizony már más eset.  
De a legújabb tapasztalat azt mutatja, hogy a régi varázser đ  még  

nem pergett 1e rólam egészen. Vannak néhányan, akik szerencséjüknek  

tartották volna, ha elfogadom házassági ajánlatukat. Bár nem minden  

esetbe vagyok tisztába azzal, ,  hogy az ajánlat kizárólag nekem szól-e  

vagy megboldogult férjem hagyatékának.  
Azt remélem, hogy ez esetben csak rólam van szó, mert els ő  látása  

alkalmával még nem tudta, milyen anyagi körülmények között élek.  

Még nem is valami elđnyös — hogy úgy mondjam: nem utcaképes öl-
tözetben látott. Kés őbbi állítása szerint đ  csak az asszonyt látta bennem.  
Bizonyára csak nyugtatni akart.  

Unmagam ámítanám, ha azt akarnám elhitetni magammal, hogy  
mindegy: jön-e értem, vagy nem jön? A házasság tele van j б  és rossz  
lehetđségekkel. Vajon ha jön, melyik 'lehetőséghez állunk közelebb? Fog-
ja-e kedvelni, hogy én sokat írok? Ha nem, akkor valami nagy csalódás  
lesz részemre, mert nehezen tudnék lemondani róla. Igy érzem, hogy  

nekem az írás valami életszükséglet, amelyet nem tudnék csak úgy má-
ról holnapra abbahagyni.  

Háromnegyed tizenkett ő , megyek aludni. Mire megvirrad a reggel,  
megtudok minden tudnivalót.  

* 

Reggel korán ébredtem, de a vonatfüttyöt nem hallottam. Fél három-
kor jött a vonat, én pedig négy órakor ébredtem. Els đ  gondolatom az  
volt, hogy vajon megjött-e a vonattal hajnalban. Felkeltem, és azon t ű -
nődtem, hogy talán mindjárt hozzákezdek a reggeli munkához, ha eset-
leg jön, ne legyek lemaradva. Alig gondolom mindezt végig, valaki  

megnyitotta a kaput. A kutyám er đsen ugat. Igen! Megjött az ember.  
Restelkedve vallja be, milyen szégyenletesnek tartja, hogy egyetlen gyer-
mekétđl kell menekülnie, hogy biztosíthassa jöv đjét, hogy ne maradjon  
kenyér és otthon nélkül.  

Déli 12 órakor mentünk az anyakönyv& hivatalba, hogy onnan mint  
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törvényes házastársak térjünk vissza otthonunkba. Még mindég két-
kedve a dolgok valóságában, hazafelé tartva döbbenek rá arra, hogy e 
napon Rózsa Ferencné megsz űnt létezni. A Rózsa Ferencné helyét ma 
elfoglalta Ubornyi Jánosné. 

(Jani részéről a tanú Soós Sándor, az én részemr ől a Soós Béla fe-
lesége, Ilonka volt, aki karonfogva vezetett az utcán, mivel a nemrégi 
mandulamű tét miatt még mindig olyan gyenge voltam, hogy szédültem.) 

Három év múlva, 1962. augusztus 19-én Ubornyi János hirtelen meg-
halt, maga után hagyva sok-sok kedves emléket. A ház környéke újra 
csendes lett. 

Vajon megérem-e azt ennél a háznál, hogy letéve a gyászkend &,t, le-
hetek vidámabb is, mint a jelen pillanatban? Megpróbáltam fordítani 
sorsomon, hogy jobb, könnyebb legyen, hogy legyen mellettem valaki, 
aki könnyft sorsomon, hogy ne egyedül viseljem az élet terhét. Legyen 
valaki mellettem, aki hozzám tartozik és szeretetével vesz körül. És ez 
a valaki .rám talált, itt volt három évig, rés elment. Ez a három év olyan 
rövid volt, mintha csak vendég lett volna nálam. Sokszor felteszem a 
kérdést magamban: Vajon miért üldöz engem a sors ennyire? Miért? Az 
elmúlt napok egyikén kinyitom a rádiót, Pestr ől híreket közvetítenek, 
és hallom, hogy egy bizonyos pár most ünnepelte 101-ik házassági év-
fordulóját. 17 éves korukban kötöttek házasságot, és mindketten jó 
egészségben vannak. Ha jól emlékszem, 12 gyerekük, 17 unokájuk és 
rengeteg dédunokájuk van. 

Ha én élnék 118 évig és a sorsom továbbra is ilyen változatos volna, 
vajon hányszor változna még a nevem? Törvénytelen házasságban szü-
lettem, és az anyakönyvben Király névre írtak be. 10 év múlva apám 
a nevére íratott, akkor a Tóth nevet kaptam. 24 éves koromban férjhez 
mentem, akkor lettem Tavasziné. 12 év után elváltunk, és újra férjhez 
mentem, .és így lettem Rózsáné. 15 év múlva özvegy lettem, 2 évig 
egyedül éltem, amikor újra férjhez mentem, és lettem Ubornyiné. 

Most vagyok 57 éves, tehát még a felét sem ,értem el annak az élet-
kornak, amit a 101 éves házasok elértek, és már három férjem meghalt. 
Igaz, hogy az elsőt nem én temettem el, mert amikor az meghalt, én 
már 10 éve Rózsáné voltam. De éppen ez tette lehet ővé, hogy 10 év 
leforgása álatt 3 férjem került ki a temet őbe. Az els&t az édesanyja te-
mette el, a másodikat és a harmadikat ,én. 

Én élmondhatom magamról, hogy az én életem nem gyöngyvirágos. 
Nekem az életben nem sok öröm jutott, de annál több keser űség és bá-
nat. Nem is tudom elképzelni, hogy további életem mit is rejtegethet 
még számomra. De ne akarjunk betekinteni a sors rejtelmes függönye 
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mögé. Nagyon jól van, hogy nem láthatjuk a jöv őt, mert attól igen 
sokszor visszariiadnánk. 

Ha  .nehezen is, de megnyugszom Isten akarantába; Ő  tudja, mit miért 
cselekszik. Cizv. Ubornyi Jánosné. 

EGY HAZ, EGY VILAG 

Ilyen házat, amilyenben Király 
Róza bölcsője ringott, mifelénk 
többé nem építen еk. Erre a króni-
kaíró egy gondolattal se utal. 
Mégis: „Úgy írom le azt a 'házat, 
hogy ha valakinek kedve tartja 
megkeresni most, vagy bármikor a 
jövóben, könnyen rátaláljon." 
Most, vagy bármikor a jöv őben .. . 
Ezzel tulajdonképpen, vagyis ap-
rólékos leírásával átemeli a szül ő -
házat az „örökkévalóságban". 

Ez a ház, ahogy áll valahol az 
örökkévalóságban, ezeken a por-
landó papírlapokon, olyannyira is-
merős számunkra, hogy nemcsak 

, látjuk, hanem halljuk is kiskapujá-
nak, konyhaajtajának, padlásfeljá-
ró létrájának nyikorgását-csikorgá-
sát, halljuk azokat a felhődördülő  
zajokat, amelyeket az akácfából 
eszkábált kisszék-kukoricamarzsaí б  
ver, érezzük a nyitott szabad ké-
ményes konyha koromszagát, de a 
tisztaszoba megülepedett, mozdu-
latlan levegőjét is, legfőképpen 
mégis a hátsó szóba emberi mele-
gét, előttünk a beizzadt kis ablak, 
a gőztől megfeketedett ablakkeret-
tel, a mindig hideg tapintású, örök-
ké párás ablakkallantyúval. 

Írók egy tollvonással elővará-
zsolják az egészet. Király Rбzsa 
gondosan ügyel a legapróbb rész-
letre is, a leírásból nem szeretne ki- 

hagyni semmit, számára minden  
egyaránt fontos: teljességében sze-
retné fölidézni a szülői házat, hogy  
szándéktalan bizonyítása a végs đ -
kig pontos legyen: így éltünk, ilyen 
körülmények között. Nem vádol 
senkit, sorait , ;az édes otthonra 
gondolva" rója. 

Úgy gondolom, leírásának épp 
ebben van legfőbb hitele. Gyerek-
korának házát idős korában nem  
egy összkomfortos ház, nem egy 
falusi villa erikélyérđl szemlélve 
festi le. Király Rózsa nem tört ki 
abból a világból, amelybe beleszü-
letett. Alighanem ez a világ tartja  
benne az egyensúlyt: nem rugasz-
kodik el tőle, de nem is siratja. 
Amikor szбl róla, a saját világá-
rб1, teljesen nyugodta szívverése. 

Ez vonathoztatható a 12 gom-
bбc történetére is. 

Mint ahogy manapság nem épí-
tenek többé olyan parasztházakat, 
amilyen Király Rбzsa szülőháza 
volt s amilyen abban az id őben 
falvainkban az átlagosnak, tehát a 
legelterjedtebbnek számított, úgy-
szintén elképzelhetetlen vidékün-
kön ma a 12 gombóc története. 
Egyedi esetek még el őfordulhatnak, 
de általánosságban elképzelhetet-
len. Király Rбzsa gyerekkorában 
a 12 gombóc története ezen a tá-
jon még általános lehetett. 

Egy alapjában véve lesújtó szo-
ciális helyzetképet mond el a 12 
gombóc története: a szegénység a 
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„zsíros" Bácskában olyan méret ű  
volt, hogy a nincstelenek minden-
napi főtt ételébe, a krumplis gom-
bócba még lekvár se jutott! De  
hogyan mondja ezt el Király Ró-
zsa? Mint a sok története közül  
egyet, egy mai gombócfőzése ür-
ügyén. És olyan bens őségesen, sze-
líden, indulatmentesen, mintha egy  
családi történetet adna tovább.  
Mintha az egész világ gom'b бcon 
élne „szárított kenyérmorzsával, 
zsíron megpirítva".  

Ezekkel a gombбcokkal nem ál-
lítja szembe a húsosfazekakat, a 
roskadásig megraikott asztalokat, 
pedig láthatott ilyeneket, urak cse-
lédje volt. Nem állítatta szembe, 
mert minden figyelmét a 12 gom-
bóc foglalta le. A saját világa. Ha  
Király Rózsa elhagyta, kerülte is  
ezt a szembeállítást, nem kerülhe-
ti ki az olvasó. Mosolya, míg ezt  
az egyszerű, hiteles történetet bön-
gészi, lassan az ajkára fagy. Mó-
ricz Zsigmond Hét krajcára jut 
eszébe. S egyszerre mintha a híres  

elbeszélés fojtogató légköre venné 
körül. 

Király Rбzsa megörökítette szü-
láházát — a falusi szegény ember 
tipikus hajlékát! —, úgy, hogy azt 
leírása alapján ezer év múlva is 
újjáépíthetnék. Őelőtte ezt a ház-
típust rég leírták, lerajzolták, le-
fényiképezték a szakemberek. Mire 
való hát akkor egy ilyen leírás 
közrébocsátása, méghozzá egy lai-
kus tollából? 

Azért, mert az eddig áttekintett 
szövegek alapján úgy érezzük,  
hogy Király Rбzsa krónikája, pró-
zája nem egy régi hajlék, de egy  
egész világ, a névtelen Király R б -
zsák világát próbálja eredeti mó-
don ábrázolni. Amikor elkezdtük  
ezeknek a szövegeiknek a közlését,  
tulajdonképpen egy kockázatos ka-
landba 'bocsátkoztunk. Füzetr ől fü-
zetre haladunk elđre, s kíváncsian 
várjuk, mit tartogatnak a fellapo-
zandók.  

NÉMETH István  
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KONYVEK  

BÚJбCSKA AZ OLVASбVAL  

Várady Tibor: Az egérszürke szoba titka, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
1976  

Irodalomkritikánkban id ő rő l időre viták kerekednek egy-egy alkotás 
műfaja kapcsán. Riport vagy novella, novella vagy regény, regény vagy 
novellafüzér, merülnek fel a kérdések, s bár a rájuk érkez ő  válaszokat 
szerencsére nem a műfaji ismérvek merev számonkérése hatja át, nem-
egyszer mégis tetten érhet ő  bennük egy furcsa felmin ősítő  tendencia. Ha 
a kritika, tegyük fel, valamely szépírói ihlettel megirt, átmenetekben 
gazdag riportgyűjtemény darabjainak m űfaját próbálja megállapítani, 
tüstént a novellán kezd inszisztálni, ha hosszabb lélegzet ű , szerkezetük-
ben bonyolultabb novellákra vagy lazán összefügg ő , azonos helyszínen 
játszódó és jórészt azonos szerepl đket félvo.nu'ltató elbeszélésekre bukkan, 
igen szívesen regényként emlegeti őket. Mintha az esztétikai érték egye-
nes arányban állna a terjedelemmel, a felhasznált valóságelemek meny-
nyiségével, állandóan „fölfelé" tájékoz бdik a műfajok képzeletbeli ská-
láján, eképpen is siettetve irodalmunk nagykorúsodósának folyamatait. 

Ezzel szemben kritikánk egy másik áramlata másodlagosnak tartja a 
műfaj pontos meghatározását, félreteszi ebbéli kételyeit, a „talajszinten" 
marad, s a mű  bélvilágára összpontosítva, Igyekszik minél meggy őzőbb 
érvekkel kifejteni, hogy miért és mennyiben véli m űalkotásnak az éz-
pen szóban forgó szöveget, amely szerkezeti sajátságai folytán ennek is, 
annak is nevezhető . Megítélésem szerint ez utóbbi ú,t az esetek többségé-
ben célravezetőbb, Várady Tibor 'könyvének elbírálásakor azonban csak-
nem teljesen járhatatlan. A kötet pr бzakiadványзink egyik állandó so-
rozatában jelent meg, már els ő  oldalán regényt ígérve, hogy aztán mást 
se tegyen, mint fejezetrő l fejezetre visszavonja ezt az ígéretet. Az olvasói 
kíváncsiság ilyenféle sokkolásával a szó szoros értelmében kikényszeríti 
a róla való „műfajkiözpontú" gondólkodást, s irányt szab a levonható 
következtetéseknék is. 

Az informális összejövetelek intermezzói már els ő  olvasásra elégtelen-
nek bizonyulnak ahhoz, hogy regénnyé ötvözzék a szöveget. Az inter- 
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mezzókat megel őzd és követő  szövegegységek ugyanis, melyeknek a re-
gény fő  áramát kellene adniuk, formai szempontból mer őben függetlenek  
egymástól. Más-más helyszínt tárnak fel, más-más szerepl őket mozgat-
nak meg, s így eleve kizárják a folyamatosság, a cselekménybonyolítás  
lehetőségét. E kompozíciós fogyatékosságok azonban önmagukban még  
semmit sem mondanak a vállalkozás esztétikai értékér ől, annál kevésbé,  
mert bizonyos jelekből ítélve Várady Tibor szántszándékkal szorította  
háttérbe az ismer ős regénymodellek mindegyikét. Abban a reményben,  
hogy a tartalmi hasonlóságok, áttűnések, párhuzamok kellőképpen ellen-
súlyozhatják a szöveg inkoherenciáját, lemondott a „küls ő", szerkezeti  
összefüggések rendszerér ől, s helyette a „belsб", tartalmi összefüggések  
rendszerére helyezte a súlyt. Ennek a talán újító szándékú m űveletnek  
a jelzetei mindenekel ő tt a különböző  társadalmi rétegekből származó  
alakok rajzában figyelhet ők meg. Akad közöttük országos hír ű  közép-
hátvéd, pop-zene-rajongó naplopó, napszámban szeretkez ő  entellektüel,  
totalitásba szédült hivatalnok, szintézisre tör ő  fényképész, el őadásait  
szorgosan „dekatedrizáló" egyetemi tanár stb., ténykedésüket, életvitelü-
ket azonban mégis messzemen ően rokonítja egy mindnyájukra jellemz ő  
sajátság: a nagyfokú elembertelenedés. Mintha csak a „végletekig feszí-
tett elvek is dogmává valnak" ladani igazságát óhajtanák minél érzék-
letesebben illusztrálni, újra meg újra éjszakába nyúló agytornákat, ,  szó-
párbajokat rendeznek, melyeknek során az önmagúkra nem eszmélt vagy  
manipulált tudatú félműveltek módján, már-már erotikus nekibuzdulás-
sal, vég nélkül ontják a másoktól eltanult, beidegz ődött közhelyeket.  
Minthogy jobbára az értelmes élet еrt küzdők táborában hiszik magukat,  
a dialektikus gondolkodás nevében elvetnek minden széls őséget, minden  
végletet, később azonban a tengernyi „egyfel ől és másfelől"-ön, „össze=  
egyeztetésen", „szintetizálási" kísérleten át alegképtelenebb eklekticiz-
mus térségeibe tévednek, észre sem véve, hogy az „igazság valahol közé-
pen van", abszolutizálása folytán helyzetük, gy őzködésük valójában a  
saját farkát kerget ő  kutyára emlékeztet.  

Azt is mondhatnánk akár, hogy Várady Tibor a XX. századi ember  

válogatott balgaságait gyűjtötte egybe s próbálta „megregényesíteni"  

könyvében. Így maguk az eszmei üresjáratok, a mindnyájunk el őtt is-
merős, klisékké, szóvirágokká merevített kitételek, a tulajdon korlátolt-
ságukra szerfelett büszke megnyilatkozáso'k képezik a m ű  voltaképpeni  
tárgyát. Nem véletlen hát, hogy míg a leíró szegmentumok nyelvi egé-
szyen erőtlen ,és immobil, addig a dialógusok a szerz ő  ironizáló ,kedvének,  
egészséges humorérzékének munkájáról tanúskodva, megélednek, szellemi  

töltést nyernek. Hadd tegyük azonban rögtön hozzá, hogy a párbeszé-
dekben oly tiszta képletekben kelleti magát gaz emberi ostobaság, aho-
gyan és amilyen mértékben egyetlen társadalmi környezet sem szolgáltat  
rá példát. Annak a jele ez, hogy Várady Tibor lebontja a mindennapi  

életet, kiválasztja, majd felhalmozza a számára lényeges szimptómákat,  
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egyszóval karikíroz, ami óhatatlanul ábrázolásbeli kett ősséget eredmé-
nyez. Páratlanul felfokozza, elmélyíti a dialógusok hatásfokát, ráismer-
tető  -funkcióját, ugyanakkor azonban az ala'kak el őtt majdnem minden 
utat lezár. Hiszen .ha valaki a lehumanizálódásnak arra a mélypontjára 
jut, amelynek közelében a legtöbb Várady-figura tengeti napjait, lénye 
egy csapásra megfoghatatlanná válik, s mint ályen nem is ábrázolható a 
maga természetes társadalmi közegében. Éppen ezért .tévedés lenne föl-
tételezni, hogy a szerz ő  pusztán azért vonultatja félre alakjait „egy kis 
informális összejövetelre", mert a teljesebb valóság talaján tényleges po-
zitív törekvésekkel is számolnia kellene, s nemigen kerülhetné meg a „j б" 
és a „rossz" szembesitésének egysíkúságát. Nem, ennél jóval többr ől van 
itt ,szó. Arról, hogy ina ezek az arc nélküli kreatúrák kilépnének össze-
jöveteleik bűvös köréből, illetve ha nemcsak a hasonsz ő rűek társaságában 
látnánk parádézni őket, akkor az események sodrában igen könnyen fel-
ocsúdhatnának, s karikaturális mivoltuk ellen lázadva, élni kezdenék a 
maguk külön, mindegy, hogy milyen, de külön életét. A jellemeknek 
rengeteg kockázattal járó, ismeretlen és el őre kiszámíthatatlan mozzana-
tokban bővelkedő  megnyitása természetesen lehetetlenné tette volna a 
közhely-torlaszos poentírozást, err ől azonban Várady Tibor nem tudott 
és nem is akart lemondani. Annyira nem, hogy inkább vállalta a figu-
rák pusztulását s mindazokat az alkotói gyötrelmeket, amelyek egy-egy 
történet rögzítésével jártak. Mindaddig ugyanis, míg nem jutott el addig 
a pontig, ahol .már aktivizálhatta a szófecsérl ők katapultéit, alapvet ő  
gondja lehetett, hogy miként kösse le az olvasó figyelmét, miként feled-
tesse vele, hogy papírmasé ,figurákkal van dolga. Mivel semmi eredetit 
nem közölhetett róluk, az eredetiség pótszeréhez, a bizarrsághoz fordult 
segítségért. Bizarra szerepl ők neve, bizarra v'islekedésük, bizarrak az 
apró-cseprő  húzásaik, a szokásaik, esetervként pedig a ,bizarrosítás" át-
terjed a szöveg strukturálásának módjára is. Realista epizódok váltakoz-
nak parabolikusakkal, honi tájak villannak fel távolia'kkal egybemosd-
va, földszagúan valós szinhely сkrđl „titokzatos"-akra lépünk át stb., s 
ennеk a bújócskának az árát, mondanunk sem kell talán, szintén a tetsz-
halott figuráknak kell megfizetniük. 

Mindennek alapján a „bels ő", tartalmi összefüggések vonatkozásában 
sem tekinthetjük regénynek Az egérszürke szoba titkát. Meggyőződésem 
azonban, hogy az alkotói szándék és a megvalósulás között nem tátong-
na szakadék, ha nagyovis aktuális témájának feldolgozásakor Várady 
Tibor kitartott volna „eredeti" m űfaja, az esszé mellett. Mert végs ő  fo-
kon, hogy a mű  egyik közhellyé taposott igazságát idézzem, nem az a 
fontos, „amit mondott, hanem ahogyan mondta". 

UTAST Csaba  
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ÚJ TÁVLATOK ELŐTT  

Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza, Forum Könyvkiadó,  
Újvidék, 1977  

Úgy tűnik, hogy Gion gyermek- és i ~f júkara . kiapadhatatlan élmény-
anyagot nyújt, hiszen 'legújabb regényének, a fiataloknak írt A káróka-
tonák még nem jöttek vissza című  kisregényének is ez az élményvilág az  
alapja. Ezzel párhuzamosan Gion köt ődése a szűkebb hazai tájhoz mind  
szorosabbá válok: ezt támasztja alá két történelmi regénye is. Téves lenne  

azonban e tények ismeretében azt állapítani meg, hogy Gion a múlt ese-
ményeinek ábrázolásához húzódott vissza, hiszen említett m űveinek esz-
mei üzenete nagyon is aktuális, és legnagyobb értékük is ebben rejlik. 

A kárókatonák... rnár az els ő  olvasás közben lebilincsel ően hat, hiszen  
bőven van benne kaland, ami — egy most végzett, és remélhet ő leg hama-
rosan közlésre kerül ő  felmérés eredményei alapján — az ifjúsági regény  
műfajában az ifjú olvasó számára a legvonzóbb. Gion könyvének magas  

fokú cselekményessége biztosítja az ifjú olvasó érdekl ődését és figyelmét. 
A cselekménysor nagyjából kiegyensúlyozott folyamatossága mellett kell 
kiemelni Gion másik, ebben a regényében jól megfigyelhet ő  erényét: a 
megfelelő  légkör +kialakításának képességét. Attól függetlenül, hogy lazán  
kötődve az egyik hős személyéhez, az író adja elő  a történetet, a regény  
cselekménye feltétlenül autentikus, nyelvezete 'közel áll az ol иΡasбhoz, úgy-
hogy a ir:ecepció zavarmentes. Egyszóval: ez alkalommal Gionnak magas  

művészi szinten kikerült megjelenítenie egy zárt és harmonikus egységként  

ható regényvilágot — ez egyaránt vonatkozik h őseinek gondolkodásmód-
jára és viselkedésére, illetve a megjelenített .tárgyi valóságra —, és így  

A kárókatonák .. , az író legsikerültebb mu"vеi közé sorolható.  
A fentieket természetesen nem szabad úgy értelmezni, mintha A káró-

katonák ... minden szempontból hibátlan álkocás volna, hanem úgy,  

mint az írói pálya fontos állomásának kijelöléseit. Gion kísérletézései fo-
lyarnán merészen vállalta a harcot a megelevenítés nehézségeivel, ezúttal  

pedig sikerült elérnie a harmónia egy magasabb fokát. Ez a t бny nem  
zárja ki a disszonáns hangok jelenlétét, a zajok azonban elvesznek a tiszta  

harmóniában. Ezért vizsgálódásunk tárgya nemcsak a zavaró hangok fel-
kutatása, hanem az összhang gazdag szépségének kimutatása is. 

A regényeiben alkalmazott á brázol6eszközök alapján Giont feltétlenül 
realista írónak nevezhetjüik, bár, természetesen, az ilyen egyértelm ű  meg-
h~atározás, a különböz ő  relativizáló és nagyjából helyénvaló megjegyzések 
miatt, igen sok veszélyt hord magában. Tagadhatatlan azonban, hogy 
írónk nem tartozik a féktelen .és mindig Feltétlenül újat és meghökkent őt  
nyújtani akarók közé. Műveinek művészi értéke valahogy összhangban  

van eszmei mondanivalájwkkal. Más alkalommal már ismertettük ábrázo-
lásmódjának erényeit: a kiválasztást, a tömörítést, a szimbólumok hasz- 
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nálutát. Mindezt ebben a regényben is felfedezhetjük. ÍJj formával most 
sem kísérletezik„ inkább csak az általa eddig alkalmazott ábrázolásmódo-
kat és -eszközöket igyekszik tökéletesíteni. Az eszmei üzenetben bevált 
változás azonban új és mindenképpen kiemelked ő  jelentđségű  Gion fnun-
kásságában. 

Hogy a fenti változás lényegére utalhassunk, vissza kell kanyarodni 
Gion legutóbbi műveihez, a már említett 'két történelmi regényhez, vala-
mint az Olyan, mintha nyár volna című  novellaciklushoz. Az utóbbi há-
rom novellájában már felbukkan Burai J. alakja, aki A kárókatonák  .. . 
eszmei mondanivalójának hordozója. A nyitónovellában, melynek A ga-
lamb a címe, az elbeszél ő  főhős egykori barátja Burai J.-nek, ak'i szemé-
lyesen nem jelenik meg a novellában, de megtudjuk róla, hogy bátor volt 
és a Palomát dúdolva szabadította ki a foglyul ejtett pézsmapatkányokat. 
(Gion szimbolizmusánák is példája ez: a galamb-dallam mint a szabadság  

jelképe itt közvetlenül köt ődik a patkányok kisza'badításához.) A ciklus 
második novellájában (Pаtkányak a napon) Burái J. már jelen van, elke-
seredik a patkányok irtása láttán, és viselkedésében valósággal azonosul 
azokkal: kisebzett szájjal tépi a nádat, akárcsak a csapdába került állatok. 
A részeges postásró1 szóló novellában Burai J. egy magánvas ember meg-
mentését tűzi ki célul. Tehát már ezekben a novellákban is félismerhet ő  
Burai J. bátorsága, a szenved őkkel való együttérzése, cselekvési készsége. 

Közös vonásokat fedezhetünk fel azonban a Virágos katona Rojtos 
Gallai Istvánja és A kárókatonák ... Burai J.- ~je között is. Az előbbi tár-
sadalmonkvülisége részben álmodozó alkatáb б'1 fakad, vagy talán ez teszi 
társadalmonkívülivé. Többek között a Kálvárián f ő leg azért szerit tart бz-
kodni, mert ott 'biztonságban érzi magát, „megvédve mindent ő l és apin--
denkitđl". A kárókatonák .. .-bon Burai J. szintén hajlamos az álmodo-
zásra, művészalkat. Erre utal rajzolgató kedve és tehetsége. Az állatok  

iránt érzett szeretete a novellák Burai J.-jével közös vonása. Szinte 
ugyanaz az érzés vezérli az ingoványban lev ő  sziget felfedezésére, mint 
Gal'lait a Kálvárián való tartózkodásra: „J б  az, ha gaz embernek van egy  
biztonságos helye. Félrehúzódhat, végiggondolja, hogy mi mindent csinált,  

és hogy miket kellene csinálnia. Ilyen helyen m пndenféle szép dolog eszébe  
jut az embernek." Keresi a biztonságot nyújtó elszigeteltséget, ott „... sen-
ki sem férkőzhet a közelébe, senki sem háborgathatja". A kiindulópont  
tehát szinte azonos: mindkét szerepl ő  a passzív és álmodozó társadalmon-
kívü'liség helyzetét választja. El őbbi írásomban azt igyekeztem kimutatni,  
hogy Gallai jelleme az események során nem esik át lényeges változáson.  

Igaz, eljut az általános rdkonszenvezés és mindentmegértés magas fokára,  

de a konkrét cselekvésre szinte sohasem határozza el magát; társadalmon-
kívül'isége, úgy tűnik, tartós állapot. Burai J.-nek azonban sikerült ezen  

az állapoton túltennie magát, és ezt tekinthetjük Gion írói üzenete leg-
nagyobb változásárnak.  

Burai J. élete mozgalmas, igaz azonban, hogy cselekvései nem a tudatos  



akarás eredményei, amit éveinek száma tesz némileg érthet đvé. С  sztön-
szerűségébő l és passzivitásából Gergián vad őr alakja és nézetei ragadják  
ki. Burai J. elindul a tudatos cselékvés útján, melynek e'ls đ  állomása a  
toronyépítés. A torony mind Burai J., mind a szerzđ  számára szimbólum:  
elrugaszkodása hétköznapi szürkeségt đl, szárnyalás, la „messzebblátás"  
örök vágyának kifejezése. De ez a cselekrn ёnysor Burai J. esetében még  
csak látszatvoltozás, hiszen a torony az d számára a második ingovány-
beli szigetet jelentené, az elszigeteltség újabb változatát. Gion valószín űleg  
tisztában volt azzal, hogy ugyanazon motívum többszöri ismétlése veszélyt  

rejt magában, és ezért h ősét merészen felszabadítja az álmodozás szabta  

kötelékektő l, és a tudatos cselekvés mellett foglal állást. Buráiék nagy  

vállalkozása, a kárókatonák kiszabadítása, akárcsak a rajzok eltörölhe-
tetlenségének biztosítása, Olyan tettek, amelyek újszerbek Gion legújabb  

műveiben. Burai J. az első  hős Gion említett művéiben, aki humanizmusát  
tetteken keresztül igazolja. A hangsúlya tetten, a tudatos és :merész cse-
lekvésen van, a tragikus befejezés elhalványul a tett vakító fénye mel-
lett. Csak akkor láthatjuk az újszer űség nagyságát, ha Burai J. csele-
kedetét összehasonlítjuk Gergián magatartásával. Gergián a passzív, Bu-
rai J. pedig az aktív jóság megtestesít ője. A vadőr némileg a Rózsaméz  
Gallaijánаk alteregója. Kényszeredetten kapcsolódik be az akcióba (,‚Va-
lamit nekem is vállalnom kell."), mindaddig inkább csak passzívan rea-
gált a mikrovilágába behatoló külvilági jelzésekre. Gion regényének össze-
foglaló írói üzenete talán az ,  hogy a humánus eszmék védelme dehuma-
nizált környezetben harcos eszközökkel nemcsak jog, hanem kötelesség is.  

Akárcsak előbbi mu"veiben, Gion itt is nagyel őszeretettel alkalmazza  
a szimbólumokat, mivel ezen a módon regényét tömörebbé és m űvészileg  
értékesebbé teheti. Szóltam már arról, hogy korábbi alkotásaiban, els ő -
sorban az Olyan, mintha nyár volna novelláiban, ezek a szimbólumok  
gyakran célt tévesztenek, némileg er đltetettek, vagy oly sokértelm űek,  
hogy elveszítik funkciójukat. A legújabb regényben a szimbólumok alkal-
mazása s'ikeresebb, mert egyértélműbbek, ami talán abból következik, hogy  
itt ifjúsági regényről van szó, s ezt a tényt a szerz ő  mindvégig szem  
előtt tartotta. A szimbólumok két nagy csoportba oszthat бk: egyik ré-
szük a jót, a másik pedig a rosszat jel'kégezi. A kárókatonák a szépet, a  

torony és a sziget a 'biztonságos menedéket, a vágóhídi esti üvöltés a fé-
kezhetetlen életkedvet és boldogságot stb. jelképezik.  

A fentiekben tárgyált erények mellett a regénynerk vannak fogyatékos-
ságai is. A két 4egszembetű.nőbb: a sematikus jellemrajz és az informá-
ciók hiányossága. Gion alakjai eszmék hordozói: vagy végtélenül jók,  
vagy végtelenül rosszak. Gergián misztikus alakja megragadó, de koránt-
sem teljes. Nem kapunk választ a kérdésre, ki 6 tulajdonképpen, honnan  

tud zongorázni, miért olyan olvasott, stb. Egyoldalú az ellenszenves ala-
kok ábrázolása is, egyértelműen csak a gonoszat akarják, mint Ságiék  
vagy a Kocsmáros. Még tálán a gyermekf ősök portréja a legrealisztiku- 
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sabb. A fekete-fehér ábrázolás óhatatlanul a mese irányába mozdítja el a 
regényt, de ez a határvonalon való egyensúlyozás, meg kell hagyni, gyak-
ran különös és ellenállhatatlan bájt kölcsönöz az álkotásnak. A mesesze-
rűbe :nyúlik át az írói mondanivaló szimbólumókka1 terhes és az általá-
nosba torkolló meghatározatlamsága is. Nyilvánvaló: a jó és a humánum 
akarása, mint már mondottam, Gion írói üzenete. Egy ifjúsági regényben 
ez az akarás és a bel ő le születő  tett a regénybeli cselekménysorban juthat 
kifejezésre, de felvet ődik a kérdés, és a válasszal Gion ez ideig még adós 
maradt, hogyan nyilvánulhat meg a fenti akció a feln ő ttek világában, 
konkrét társadalmi viszonyok között. Mert a Rózsamézbeli magánhábo-
rút mint megoldást Gion nyilvánvalóan nem fogadja el. Mindenesetre 
Gion kedvenc hőstípusa, az álmodozó és gondolkodó ember, akár a fél-
kamasz Burai J., eljutotta merész cselekvésig, és ez a tény arra enged 
következtetni, hogy Gion egy újabb m űvében, amit feln őtteknek ír, 
szintén megtörténik majd ez a ,kitárulkozás. 

$sszegezve gondolataimat, úgy vélem, hogy A kárókatonák ... érté-
kes ifjúsági regény, ugyanakkor pedig rendkívül fontos állomás is Gion 
írói fejlődésében. A fiataloknak egy izgalmas és különös világról ad 
művészi képet, a feln ő ttekben pedig nosztalgikus érzéseket ébreszt egy 
számukra immár let űnt világ után. 

VARGA István 

DARABOKAT IDÉZVE, DRAMAK NYOMÁBAN 

Kötő  József : Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből, Dacia 
Könyvkiadó, Kolozsvár-Nagoca, 1976 

Mindannyiunk számára — akik valamely formában foglalkozunk 
drámairodalommal, drámatörténettel —. követend ő  és bátor vállalkozás-
sal mutatott példát Köt ő  József, amikor megírta a „felszabadulás utáni 
romániai magyar dráma" áttekintését. A számbavétel, az összegezés 
sziúkséges velejárója minden irodalomnak és az egyes irodalmakon belül 
minden műfajnak. Nem valószínű, hogy a fejlődés majd abba az irányba 
fog haladni, amit az összegezés feltételez, amit az ábra mutat, de az 
efféle áttekintés mégis Olyan alapot nyújt, amelyben határozottan kiraj-
zolódik a műforma alakulási erezete, amibo""1 megismerhetjük a főbb vo-
nulatokat, tudatosodnak az id đ t álló, igazi értékek, és megmutatkoznak 
a kedvelt, felkapott meg a mell őzött dramaturgiai eljárások és m űfaj-
változatok. 

Különösképpen érdekes lehet egy ilyen áttekintés, harminc év dráma-
története a romániai magyar dráma esetében, mivel néhány éve, a ma-
gyar irodalom egészét tekintve, épp itt születtek a legjelent ősebb drámák 
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(Páskándi Géza: Vendégség, Süt ő  András: Egy lócsiszár virágvasár-
napja, Csillaga máglyán és Kocsis István: Bolyai János estéje, Bethlen 
Kata). Érdekes és tanulságos tehát látni, megismerni, hogyan,, milyen 
fázisokon keresztül jutott fel a csúcsra a romániai magyar drámaírás. 
Kötő  József valóban jó szemű  drámnavizsgálának bizonyult, mikor köny-
ve zárómondatában megállapítja a „forrongásban", önmagát keres ő  
állapotában levő  romániai magyar drámairodalomról: „még csak most 
ébred önerejére, megváltó lehet őségeire, de így is magában hordozza 
beteljesedésének biztosítékát". Hogy jóslata bevált, azt els ősorban az 
idézett művek igazolhatják. Ugyanakkor igen ІѕаjtgІѕ ,  hogy ez a 
dramaturgja talán már túl is jutott a csúcson, legalábbis az elmúlt id ő-
szakhoz képest, amikor a Vendégség, az Egy lócsiszár virágvasárnapja 
vagy a Bethlen Kata íródtak, amelyek er ő teljes drámaiságukkal valóban a 
magyar drámairodalom legfels ő  vonulatába tartoznak. Am lehet, hogy 
a kiemelt művek utáni állapot nem is a stagnálás, hanem a biztos alapú 
megállapodottság időszaka. A választ a közeljöv ő  adja majd meg. 

Ez már egy másik Köt đ-;könyv tárgya lehetne, az el őttünk levő, a 
három évtizednyi, a jelenig ér ő  .múlttal foglalkozik. 

Miután a szerző  önmaga és olvasói számára a bevezet ő  megkívánta 
egyértelmű  tömörséggel tisztázta, mi is szerinte a dráma — „a válasz-
tás dilemmája" —, s miután jelezte a tárgyalt harminc év el őzményeit  

az avantgard-sugárzás és a valóságirodalom talaján fogant m űveket  
, rátér a „szocialista dráma útján" keletkezett m űvekre a harminc év 

elsó, „kísértő  évtizedére". Számiba veszi az ezen az úton keletkezett 
drámákat, s közben nem egy bíráló megjegyzése van az ún. sematikus 
irodalomra. Példák felvonultatásával említi fel a konfliktusmentességet, 
a típusalkotás hibáit„ a romantikus túlzásokat. Szót ejt ugyan az írói 
szabadság megnyirbálásáról is, de lényegében a dramaturgja talaján ma-
rad, észrevételeit onnan teszi, elemzéseit ott végzi. S őt még az irányt 
szabó, mutató elveket közl ő  Scinetiát is az új dramaturgiai törekvések 
igazolására idézi: „... népün'k nem túri meg a fércm űveket és a közepes 
alkotásokat, s éppen ezért mindent el kell követniük (íróinknak), hogy 
a lehető  legjobbat nyújtság a közönségnek. Az élet mély ábrázolását már 
nem lehet ,jól bevált' színm űírói ,fogásokkal' helyettesíteni." Ennek a 
résznek biztos pille'rei, amelyek a ma már érdéktelen, illetve csók az iro-
dalomtörténet számára létez ő  drámák elemzései közül merednek elénk, 
azoka megjegyzések és tanulságok, melyek túlmutatnak egyetlen kar-
szakon. Ezek között kell említeni, mert az egész magyar drámaírásra 
érvényes, az európai politikai színház örökségének mell őzését. Hason-
lóan viszonyult a korszak „realista" irodalmi szemlélete az avantgard 
hagyományhoz is, „melyet teljességgel az idealista gondolkodás szférá-
jába" utalt, s őt „minden ilyen jellegű  'kísérletet antirealistának min ősí-
tett". Valószínűleg a magyar — s nyilván nemcsak magyar — esztétikai 
gondolkodás jóvátehetetlen, s éppen a drámairodalomban mutatkozó, 
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súlyos következményekkel járó süket kizárólagosságát jelzi néhány mon-
datban Kötő  könyve. Arra az esztétilkai érzéketlenségre gondolok, amely  

miatta szocialista drámairodalom h'iá 'ba próbálta megdönteni a golgári  
drámaírás elburjánzott hatalmát, amikor csak tartalmi vonatkozásokban  

kereste az újat, formai szempontból pedig átvette az elnywtt, agyon-
kommercializált, felhígított polgári megoldásokat, sablonokat, ahelyett, 
hogy a politikai színház és az avantgarde dramaturgja nyitott farmáit 
vette volna át és alakította volna az új tartalomnak megfelel ően. (Ezt 
majd az a polgári dramaturgja teszi, amely szembefordul saját hagyomá-
nyaival: Ionesco, Beckett, Dürrenmatt.) S hogy ez nemcsak a sematizmus 
korára jellemz ő  szemlélet, azt az avangarddal és a modern golgári tö-
rekvésekkel szembeni „realista" viszonyulás nem egy megnyilvánulása  

bizonyíthatja ma Fis. Lényeges meglátása Kötőnek, amit a drámákban 
annyira kedvelt „történelmi igazságszolgáltatás" kapcsán fejt ki: „Miért 
állnák meg a .történelmi igazságszolgáltatás momentumánál? A történe-
lem igazságot tett. De az írói feladat nem csupán abban merül ki, hogy 
felmondjuk a történelmet, hanem segítségére sietünk, s az írói intuíció 
erejével feltárjuk a továbbmunkáló er đket." Végül pedig a fejezet záró-
részében összegezi is a „kísért ő  évtized" kínálta tanulságokat, amelyek 
nélkül a továbblépés, az új korszak elképzelhetetlen. „... megkísérelhet-
jük — írja Kötđ  József — az időszerű  tartalom és korszer ű  forma össz-
hangját megvalósító drámamodell ismérveinek felvázolását. A szocialista 
tudat önvizsgálatának elvégzésére, az élet tükrözésére a maga bonyo-
lultságában, sokrét űségében nem elegend ő  a hagyományos műforma .. . 
A drámahősöket nem sematikusan pozitív és negatív csoportokba sorol-
juk, egy reális társadalmi kép összetett típusok ábrázolását követeli meg. 
Valóság .és művészet viszonylatában a tükrözés folyamatát dialektikusan 
fogja fel ez a drámaszemlélet, s politikum és esztétikuma mélyebb igaz-
ságok feltárásának szándékában egyesül. A néz őktő l šntellektuá'lis rész-
vételt kíván ez a drámamodell, s állásfoglalásra kényszeríti a publiku-
motr  mintegy együttjátszásra a színpaddal. Megköveteli a dinamikus 
szerkesztésmódot, a komplex életihelyzetek ábrázolására, amely a moz-
gósító, agitatari'kus mondanivalót közösségi élménnyé teszi, didaktikus 
szájbarágás nélkül." 

Ilyen elvárásokkal — ezek nyilván csak a túl tömör megfogalmazás 
következtében sarkítottabbak a kelleténél — fordul a romániai dráma-
irodalom utóbbi harminc levének vizsgálója a hatvantól errefelé terjed ő-
alakulб  Ikerszakhoz. Miután gyors európai áttekintést végez, Köt đ  rátér 
a legjelentősebb drámaírói opusok ismertetésére. Az „optimista színm ű-
veket" író Szemtér Ferenc drámatörténeti jelent őségét abban látja, hogy 
„merész próbálkozásaival segíti honi talajban megtermékenyíteni az 
európai irányzatok •termő  magját". Deák Tamásban a gondolati dráma 
művelőjét dicséri, de mintha a szándék Köt őnek önmagában is elegendő  
lenne ahhoz, hogy bár ezt nem mondja ki, Deákban a mai romániai 
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magyar drámairodalom talán legjelent ősebb alkotóját tisztelje. Erre 
nemcsak abból lehetne következtetni, hogy kortársai (közül Köt ő  neki 
szentel legtöbb teret, hanem inkább abból, hogy Deák drámáit elemzi 
a legalaposabban, a legnagyobb kedvvel, nyilvan a közös dramaturgiai 
hullámhossz okán. A részletes elemzés azonban kétél ű , mert az író meg-
becsülése, különös .értékelése mellett alkalmat •nyújt Jobban belepillantani 
az író dramaturgiai műhelyébe, s így a túlzott tisztelet is kiderül. Az — 
ami a drámáik ismerete nélkül is nyilvánvaló —, hogy ez az író, bár 
gondolatgazdagsága, filozófiájának családfája igen el őkelő  rokonokat mu-
tat, mégis mintha kész elemekkel dolgozna, el őre gyártott szemléletet 
kívánna a drámai öntörvény űség rovására érvényesíteni, nem sokat tö-
rődve a konkrét, drámába kívánkozó adottságokkal. Számomra elret-
tentő  géldája ennek a drámam'odéllnek A forró sziget cím ű  mű, amelyet, 
azt hiszem, semmiképpen sem emelhet a nagy drámák sorába,, hogy 
„ideogrammája önálló .gondolatkörként is teljes érték ű, és ma, a gyar-
mati harcok felszabadító id őszakában, különösen fontos közéleti tarta-
lommal telítődik". Persze .kár, hogy a Deák-drámák megjelenítésével 
még többnyire adósa romániai magyar színház, mert igazi értékeik a 
közönséggel való színházi tálálkozáskor mutatkoznának meg, kiderülne, 
hogy az „egyetlen szituáció archetípusára" — „a Jó és Rossz dialekti-
kajá.nak pelentkezése a létben" — visszavezethet ő  drámák többek-e ol-
vasmányélménynél. Lászlóffy Csaba művei Kötđ  interpretálásában a 
felfedezés erejével hatnak, Csávossy György, Széhely János és a nálunk 
is ismert Méhes György dramaturgiája viszont nem sok izgalmat ígér. 

Külön kel foglalkoznia Sütő  Andrást és a Kocsis Istvánt bemutató 
részekkel. (Páskándi dramaturgiája el őttünk érthetetlen okokból nem 
kap helyet a könyvben.) Sütővel mastahá'bban bánik Köt ő, mint ahogy 
ezt az utóbbi évek kritikai irodalmában megszoktuk. Feltehet ő leg későbbi 
keletkezése miatt nem foglalkozik •a Csillaga máglyán cím ű  drámával, 
de az Egy lócsiszár virágvasárnapját sem méltatja értékei szerint, ami 
más szerzők drámáinak elemzéséhez viszonyítva különösen szembet űnő , 
hiszen mégis a mai magyar drámairodalom egyik legjobb m űvéről van 
szó. Kocsis megkapja a műveit megillető  teret, alaposságot. Benne látja 
Kötő  „az egyik legeredm'ényesébb kísérletet a gondolati tartalom és a 
színszerűség harmóniájának megteremtésére". Pontosan látja az eszme és 
az ember szerepét a kacsisi dramaturgiában, a monodrámába töményí-
tett drámaiságot, a szituációk kiindulópontként szolgáló fontosságát, az 
eszme és a gyakorlat közötti feloldhatatlan dilemmát. S látja ennek a 
dramaturgiának a sz űkösségét, buktatóit is, amelyek közé tartozik sze-
rintem a jelenhez a múltból beszélés képlete, ám Köt ő  úgy találja, hogy 
Kocsis dramaturgiápa áttöri az id ő  korlátját„ Magell őn, Stuart Mária, 
Bolyai János, Van Gogh, Martinovics, s hozzátehetnénk Bethlen Katát 
is, „közelrđl sem történelmi drámák hordozói ..., hanem, mint az em-
beri lélek mélységének és gazdagságának inkarnációi, a szerz ő  öröm- 
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teremtő  fi azófiájánalk példázatai. Cselekdeteiket nem a történelmi h ű-
ség, hanem a gondolati példázat öntörvényei irányítják". Már ez a fu-
tólag felvetett polémia lehet ősége is sejteti Kocsis István drarnaturgiá-
jánaik értékét, hogy olyan műveket tett le a magyar irodalom asztalára 
(Sütővel és Páskándival egyetemben), amelyek iránt nem lehetünk kö-
zömbösek. S épp ez a mozzanat az a romániai magyar dramaturgja 
legúj'ab'b vonulatában, melyet különösen tisztelni kell. 

GEROLD László 

SZfNHAZ KERESTETIK 

Kántor Lajos: A megtalált színház, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Na-
poca, 1976 

A középszer bírálatától a tartalmában és formájában mai színház 
megtalálásáig ível ő  szándék — így összegezhetnénk Kántor Lajos köny-
véről alkotott véleményünket, jelezve a kötet szerkesztési-tartalmi ívét 
és a felvett írások gondolati-kritikusi szándékát i's. Egy évtized — ha jól 
számolom, mert a dátumok, bár nagyon lényegesek lennének, sehol sin-
csenek feltüntetve, ez az évtized a hatvanas évek közepét ől a hetvenes 
évek közepéig terjedhet — krónikáját kívánja nyújtania szerz ő , s a már 
jelzett, középszert bíráló kástól (Romániai magyar színház: középszer 
és lehetőség) úgy jut el a rendez ő , Harag György csúcsot jelentő  szín-
házáig, hogy el őször a Romániában is járt külföldi együttes (Royal 
Shakesperare Company Brook rendezte Szentivánéji álom) és a kritikus 
külföldi útjain látott el őadások élményeiben ismeri fel a mércét, s ezt 
követendő  példaként állítja a hazai színjátszás elé, majd pedig az ott-
honi gyakorlatban igyekszik megtalálni azokat a próbálkozásaktit, ame-
lyek a középszertől a felállított mérce felé történ ő  elmozdulás követend ő  
példái lehetnek. Egy kolozsvári Gsehav-el őadásról, Gorkij-, Madách-, 
Katona- és Illyés-bemutatókral írt jegyezetei a legemlékezetesebb ilyen 
vonatkozásban. 

Kántorban bevallottan a színházi produkciók könnyen múló emléké-
nek, varázsának a meg őrzési igénye munkál, amikor egy évtized szerinti 
legjelentősebb vállalkozásainák krónikáját kívánja nyújtani. Ehhez tar-
toznak a mai romániai magyar (Kocsis István, Bálint Tibor) és román 
(Ion Baiesu), valamint külföldi (Ulrich Plenzdorf) drámaírók sikereir ő l 
írt beszámolók; a színpadi esszéknek is nevezhet ő  önálló előadóestek, 
monodrámák közül a legjelentősebbek számbavétele; végezetül pedig 
három színház (Kolozsvár, Nagyvarod, Szatmár) egy-egy évadjának 
összefoglalása, hogy elérkezzen a romániai magyar színjátszás legjelesebb 
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rendezőjének, a nálunk is jól ismert Harag Györgynek pályarajzával  
jelzett színházi eszményfez.  

Figyelemreméltó szándék, amit valóban nagyon nehéz következetesen  

megvalósítani. Kántornak sem sikerült. S nemcsak azért, mert szerke-
zetében ,heterogén könyvet nyújtott át olvasóinak, melyben els ősorban  
a három város egy-egy színházi évadjának összefoglalója jelenti a disz-
szonáns részt. Sokkal inkább azért, mert a kritikus „bevallottan az iro-
dalom felől érkezett a színházhoz", ami lényegében azt jelenti„ hogy  

fontosnak tartja a színházat, szereti, érzi, tudja óriási jélent őségét és le-
hetőségeit, de a színházban ő  mégis elsősorban az irodalmat látja és írja  

meg. Tehát Kantor, ahogy írásai bizonyítják, a színházi el őadásokról  
írva nem a kifejezetten színházi eszközöket veszi számba, nem ezekb ő l  
Olvassa ki egy-egy el őadás érzékét, esztétikai ismérveit, emberi üzenetét,  

hanem a megjelenítésre került drámakból. Innen van, ;  hogy kritikái első-
sorban nagyszerű  drámaelemzések és felületes .él őadásélemzések, hogy jó  
szemmel, biztos ítél őkészséggel emeli ki  szerzőnk a színházi műsorból  
a jelentős drámákat, hogy elemzései iélvezetesek és meggy őzők, de nem szín-
házi szemmel néz szét a színházban, illetve ezt csak azután teszi, hogy  

az irodalmi értékekr ől megbizonyosodott és tajékoztatott bennünket.  

Ennek a színházban nem kifejezetten színházi aspektusból történ ő  tá-
jékozбdásnak több árulkodó nyomát fedezhetjük fel Kántor Lajos írásai-
ban. Például a mű  elemzése mindig megelőzi az előadás elemzését —  
ilyen vonatkozásban állandó sablonja van, véletlenül sem történik meg,  

hogy valamely kimondottan színházi jelleg ű  mozzanattal (egy alakítás,  
díszlet, jelmez stb.) kezdjen kriti!kát —, és az írások irodalmi jelleg ű  
vizsgálódásai rendre terjedelmesebbek a kritikát záró színházi résznél.  

De semmi esetre sem hallgatva el, hogy .amíg a dráma boncolását való-
ban avatottan végzi — különösen kiemelkedik nagyszer ű  Tragédia-elem-
zése és Kocsis István Bolyai János estéje cím ű  művének bemutatása — , 

addig az előadások színházi értékét nemegyszer a látszólag monumen-
tális, de lényegében nem sokat mondó, üres jelz ők (lenyűgöző , meg-
győző) ks megallapítások hivatottak jelezni, fő leg annak üresek, aki nem  
látta a kritika tárgyául szolgált produkciókat. De nyilván Kántor ki-
fejezettebben irodalmi felkészültségével, ismereteivel magyarázható, hogy  

például a Három n đvér kolozsvári el őadásáról — ez közös élményünk  
— írva nem egészen érti a kitágított színpad funkcióját. Kifogásolja a  

nézőtérre nyúló hidat, mondván ugyan, hogy kell a nagy tér, mert ál-
tala jut kifejezésre az a rendez ői elképzelés„ hogy az együtt élők is  
idegenül, egymástól távol vannak, ám a megoldást rossznak találja, mert  

„túl sokszor visszaéltek már ezzel a lehet đséggel, semhogy egyszerűen,  
frissítően hathatna ez a lejövetel a közönség közé, különöse л  ebben a  
darabban". A darabban talán nem, de az előadásban — abban az el ő-
adásban — igenis jб , kifejező  megoldás a széksorok fölé nyúló palló.  
Mert minden megoldás lehet j б  és lehet rossz, nincs eleve elny űtt, ha  
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funkciója van — s itt van funkciója, mert nemcsak a néz őtér felé tágí-
totta .a ,rendez ő  a színpadot, hanem mélységében is —, eljárása tehát a  

koncepciót szolgálja, értelme van. Ugyanezért, mert inikább irodalmi,  

mint színikritikát ír, nem érzékeltetheti kellóen Harag György színházi  

,forradalmát", jelentőségét sem. Példaként említem csak a nálunk is  
látott Сzönvíz előtt és Szerelem cím ű  produkciók színházi jelent őségének 
nem a színjátszás, a színpadi megoldások oldaláról történ ő  megmutatását. 
S nyilván a kritikusi hozzáállásnak a következménye, hogy éppen a 
Harag-szíпhá.zról írva használ legtöbb idézetet 'kritikustársai írásaiból. 
Ezek csak részint tekinthet ők a dokumentálás eszközeinek, részint azon-
ban mankók a színházról író .irodalmi kritikus számára. S hogy az iro-
dalmi aspektusú színházszemlélet el őnyeit se rejtsem véka alá, fontos 
megemlíteni, hogy az önálló színészi estekr ől, a moncdrámákrбl írva —  
itt az irodalmi anyag és ennek összeválogatása különösen fontos — kri-
tikusunk sokkal otthonosabb, szuggesztívebb. 

Végtelenül izgalmas, polémiára sarka116 kérdésig jut el Kántor Lajos, 
amikor Kocsis István Megszámlaltatott fák cím ű  művéről írva azt fej-
tegeti, hogy ez a lelkiismereti dráma miért játszódik a történelmi közel-
múltban. „... a második világháború szörny űségei —írja — oly mélyen 
beleivódtak korunk emberiségébe, annyira alkotóelemévé váltak tuda-
tunknak, hogy —akárcsak a görög mitológia helyzetei és figurái — ma 
már különösebb körülírás nélkül, a hitlerista egyenruha, 'köszöntés, gesz-
tusok felvillantása egész viszonyrendszert jelez, amelyben a szerz ő  saját 
mondanivalója hamarabb eljuthat a néz őhöz, mint hogyha minden kap-
csolatot most kellene érzékeltetnie. Kocsis István nem saját háborús él-
ményeit írta színdarabba (a fegyverek elhallgatásakor mindössze ötéves 
volt!), nem történelemkönyvekb ől, még csak nem is levéltárak ismeretlen 
anyagából dokumentálódott, hanem saját dilemmáit, a gondolat és a 
tett, a szándék és a megvalósulás összeütközéseit élte újra, adott törté-
nelmi keretben". Amennyire igaz az idézet els ő  része, legalább annyira 
vitathatóa második, melyb ől nem áll elénk egyértelműen, meggyőzően, 
hogy miért több, ha az író saját dilemmáit a közelmúlt jelzésrendszeré-
nek felhasználásával mondja el, nem pedig a jelen valamely eseménye, 
aktuális szituációja felhasználásával. Kár, hogy a kritikus nem folytatja 
ilyen iránуba a gondolatsort, mert ezáltal mind korunk egyik divatos 
dramaturgiai irányzatának szül őokait, mind pedig a romániai magyar 
irodalomban annyira jelent ős alkotó, Kocsis István kedvelt eljárását is 
alaposabban szemügyre vehette volna. A nyitva maradt kérdés azonban 
így is érdekes továbbgondolásra nyújt alkalmat. 

Számos, vitára és ibelefeledkez ő  olvasásra csábító részlete van Kántor  
Lajos könyvének, amely bizonyos egyoldalúsága ellenére — hogy inkább  

irodalmi, semmint színházi aspektusú, bár azt sem lehet elvitatni t ő le,  
hogy például a külföldi el őadásokat vizsgálva rendre fontosnak tartja  

a hazai színjátszásra vonatkoztatható tanulságokat (esztétikai igény vagy  
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a színpadi mozgástermészetes és szükségszer ű  hozzátartozása a színját-
száshoz) levonni, hangsúlyozni, s hogy kritikáit mindig valamely aktuá-
lis színházi jelenséghez köti, a m űsor egészét nézi —,, értékes és érdekes 
könyv, mert adalék egy közösség színházi kultúrájáról. Számunkra a 
tájékozódás és ismeretszerzés mellett különösképpen azok a részletek 
érdekesek, amelyekben ismer ős, a mieinkéihez hasonló gondokkal, prob-
lémákkal találkozunk. S ilyen valóban nem kevés akad — az országos 
színházi törekvésekhez, színvonalhoz való felzárkózás, a hazai darabok-
tól idegenkedő  műsortervek, a sok .közepes el đadás, amelyek közül 
olyan nehezen n đnek ki a csúcsok, a tervteljesítés adminisztratív egyol-
dalúsága, a közönségigénynek olcsó szárokoztatással való kielégirése stb. 
—, s hogy ez itt is, ott is igy van, semmi esetre sem lehet megelégedést 
nyújtó vigasz sem a romániai, sem a jugoszláviai magyar színjátszás 
számára, inkábba színház általános, miel đbb kiküszöbölésre kívánkozó  
hibáira, a nagy általonosságban langyos közép-európai színház életrerá-
zásának szükségességére figyelmeztet Kántor Lajos fogyatékosságai elle-
nére is fontos kötete. 

GEROLD László  

A FELADATOK MEG JELоLЕSE  

Jean Cazeneuve: Sociologija radio-televizije, BIGZ, Belgrád, 1976  

Napjainkban már nemcsak kísérletek történnek a tömegtájékoztatási 
eszközök társadalmi vonatkozásainak feltárására, de — bár mind gazda-
gabb az audiovizuális eszközök törvényszer űségeit keres đ  és vizsgálб  
szakirodalom — az igyekezet, hogy a szociológia lépést tartson az úgy-
nevezett moss médiumoknak a hatvanas-hetvenes években bekövetkezett 
expanziójával, csak részben vezetett eredményekhez. A rádió, de ki-
váltképpen a televízió annyira ráer őszakolta magát a XX. század em-
berére és annyira társadalmi jelenséggé vált, hogy akarva-akaratlan a 
szociológiának számot kell vetni vele, s đt minden bizonnyal külön, ön-
álló életet is élđ  ágává kell válnia. A szociológiának az audiovizuális 
kultúrával mint társadalmi jelenséggel szembe kell nézni, annál inkább, 
mert ma már nem kérdéses, hogy a moss médiumok társadalmi fejl đdé-
sünk egyik legfontosabb tényez đi lettek. Nemcsak szabad id đt befolyá-
solnák immár, mint azt évtizedekkel ezel đtt állítatták, hanem szinte  
félelmetes erđvel hatnak ízlésre, szokásra; tudatot ébresztenek, befolyá-
solnak, szükségérzetet keltenek stb., nem is beszélve arr бl, hogy ma az  
emberiség túlnyomó része ismeretszerzésének legf đbb forrása. Ezen cso-
dálkozni sem kell, hiszen nemcsak a készülékek száma nđ  világszerte  
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rohamosan, hanem a stúdióké és a m űsoridőé is. És mindez annak érde-
kében, hogy a társadalom minél inkább éreztesse gondviselését az egyén  
felett.  

Egyes fejlett országokban már nemcsak családokra, hanem minden  
egyénre jut készülék. Az Amerikai Egyesült Államokban pl. 1949-ben  
4 millió készülék volt, ,  de mára következ ő  évben több mint tízmillióra  
nőtt a számuk. 1961-ben minden harmadik amerikainak volt tévéje,  
1973-bon pedig mindenkire jutott egy. Franciaországban is, 1950-ben  
alig volt 4000 készüléfk, 1973-bon már tizenkett ő  és fél millió ekránon  
nézték a műsort. Még egy kis statisztika: 1969-ben a Szovjetunióban 31,  

Japánban 22, Olaszországban 9 millió tévékészülék volt, nálunk viszont  
tavaly három-, Magyarországon pedig több mint kétmillió el őfizetőt  
tartottak nyilván. Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy rádióból világszerte  
négyszer-ötször annyi van, mint tévéb ől, akkor elképzelhető, hogy e két  
legnépszerűbb tömegtájékoztatási eszköz mennyire befolyásolhatja éle-
tünket. Ezért véli Jean Cazeneuve, az ismert francia szooialógus, hogy  
a televíziónak legalább akkora forradalmasító ereje és szerepe van szá-
zadunkban, mint a gőzgépnek volt a XVIII-bon.  

Cazeneuve A rádió-televízió szociológiája cím ű , most szerbhorvát for-
dításban is megjelent könyvének első  kiadása még tiz nöt évvel ezel őtt  
készült, de ha adatai sokszor elavultak is, vizsgálatainak eredményei  
aligha. Sőt a szaGiológiai jellegű  kutatásokhoz szükséges kiindulóponto-
kat határozta meg, minden bizonnyal hosszú id őkre előre. Nemcsak meg-
jelölte a feladatokat, hanem útbaigazítót is adott az ilyen érdekl ődésű  
szociológusok számára. A könyv azonban nemcsak problémafelvet ő  és  
útmutató jellege miatt érdemel figyelmet, hanem azért is, mert igazo-
lódni látjuk benne a tévé hőskora előtti időszak egyes prognózisait.  A 
szerző  például már másfél évtizeddel ezel őtt — szovjet és francia példát  
említve — arra figyelmeztet, hogy az egystúdiós megoldás monopol-
helyzetbe hozza a tévét, s a bizonyos egészséges konkurrencia hiányában  
fejlődésképtelenné válik. Másik végletbe estek az amerikaiak, akik túl-
méretezték stúdióik számát olyannyira, hogy ott már fejl ődést elősegítő  
versengés nemigen létezhet, ugyanakkor a teljes elkommercializál бdás is  
fenyeget. Anglia, Japán és Kanada tévéhálózata a leginkább fejl ődőké-
pes, mert adóik számára és a m űsoraik idő- valamint témaarányaira is  
legjobban ráéreztek.  

A polgári szemléletű  francia szocidlógus kötetbe foglalt elméleti és  
gyakorlati kérdésekr ő l szóló tanulmányai széles problémakört érintenek.  
Vizsgálódásának tárgya a rádió- és tévékészülékekkel való ellátottság,  
a médiumok hatása a szabad id őre, viszonya a politikai rendszerrel,  a 
televízó vizuális vonzóereje és ezzel szemben a rádió inkább képzeletet  
fejlesztő  hatása stb.  

Cazeneuve arra figyelmeztet, hogy a szóban forgó médiumok fejl ődése  
nem csak a gazdasági, anyagi és műszaki adottságok és feltételek függ- 
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vénye, hanem fejl ődésük ütemét elsősorban a nézők, illetve a hallgatók  
határozzák meg. Azokban az országokban, amelyekben kisebbek a m ű-
veltségi különbségek (az európai országokban és az USA-bon például),  

előbb alakul ki az a „standard ízlés" (közízlés), amelyhez aztán viszo-
nyítani lehet, barométerként szolgálhat. A társadalmi szempontból ho-
mogénebb közönség esetében a fejl ődés sokkal gyorsabb, mint ott, ahol  
a különbségek kifejezettebbek. Lassúbb viszont a fejl ődés ott, ahol állami  
monopol van a rádió és a tévé felett, mint azokban az országokban,  
ahol a szabad konkurrencia csak az életképesebib stúdiókat tartotta fönn.  

A szociológia azt tekinti els ődleges feladatának, hogy a közönség  
szemszögéből ítéljen a médiumról. Cazeneuve úgy véli, hogy az audio-
vizuális eszközök vizsgálata tulajdonképpen a , ;fogyasztók" vélemény-
kutatásával kell kezd ődjön, amelynek univerzális formája ugyan még  
nem alakult ki, de a számos egymástól eltér ő  módszerek összessége —
a műsor közbeni telefonhívásoktól kezdve, a levél általi véleménynyii-
vánításon keresztül (a néz ők 3-7 százaléka reagál ily módon) egészen  
a tudományos megalapozottsággal foly б  kutatásokig — már-már egészen  
megbízható eredményeket adhat. A sokszernpontú elemzés ugyanis szük-
ségszerűen kirajzolja az általános nézeteket, felfogásokat és megközelít ő  
pontossággal adja meg azok összességét. A véleménykutatás nyugaton  
fejlődött ki jobban, annál az egyszer ű  ténynél fogva, hogy a reklám-
ügynökök csak a nézett műsorokban hajlandók hirdetni, s így állandó  
véleménykutatásra kényszerítik a tévéállomásokat. Ezzel akaratlanul is  
a szociológiai kutatást segítik, annál inkább, mert a néz őket kategori-
záljá ~k is, életkoruk, nemük„ családi és vagyoni állapotuk, iskolai vég-
zettségük és vallásuk szerint.  

A rádió és televízió iránt érdekl ődđ  szociológus a szbad időt elemző  
kollégáik eredményeire is alapoz, mert a szabad id ő  ma már nemcsak  
szórakozási és 'kikapcsolódási időt fed, hanem befogja a művelődésre és  
tájékozódásra, ismeretb ővítésre szánt idő  egy részét is. Azt már bebizo-
nyították, hogy ma a szabad id őt nem a család, legalábbis elsődlegesen  
nem a család hanem a tévé és kisebb mértékben a rádió szabja meg. A  

tévé szabad idđt befolyásoló szerepe megnyilvánul abban is, hogy csök-
kenti a moziba és színházba járók számát, éppúgy, minta könyvet és  

újságot olvasókét vagy a futballmeccsre, természetbe, kocsmába járók  

számát is. Cazeneuve e .két kétségkívül fennálló jelenség komplexebb  

vizsgálatára sajnos nem vállalkozik. Nem kimerít ő  könyvénelk az a fe-
jezete sem, amely a televíziónak a gyermekekre gyakorolt hatását vizs-
gálja. A szerz ő  csupán alátámasztja Hilde T. Himmelweitnek azt az  
állítását, miszerint a televízió els ősorban a középszerű  intelligenciával  
bíró és az átlagosnál kevesebbet olvasó gyermekeknek nyújt jelent ősebb  
segítséget az iskolai tananyag elsajátításában. A mérések azt bizonyítják,  

hogy a tévékészülékkel nem rendelkez ő  szülők gyermekei nincsenek hát-
rányosan megkülönböztetve az iskolatelevízió néz őitől. Ezzel szemben  
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a tévés családok gyermekeinek az eseményekr ől és jelenségekről, tehát a  
világról szerzett értesüléseik sokkal nagyobbak azokétól, akiknek nincs  

készülékük. Ez elsősorban a gyermekeknek a tévé m űsorai iránt tanúsí-
tott nagyfokú ;érdekl ődésével magyarázható. A pszichológusok ezt a  

jelenséget már egyfajta voyeurizmusnak nevezik.  

Arra a kérdésre, milyen általános kulturális jelenségekkel bír a tele-
vízió és a rádió, Cazeneuve kissé pozitivistának tűnő  választ ad, mert  
csak megállapítja, hogy a rádió .és a televízió az osztályok, népek és  

különbőz$ kultúránk közeledésének el őmozdítója.  
Mint utaltunk is .már rá, Jean Cazeneuve több esetben csak a kérdés-

felvetés szintjén marad, nem fejti ki végig a gondolatot, ami nyilván  
azzal magyarázható, hogy másfél évtizeddel ezel őtt e tudományág még  
olyan szinten mozgott, hogy a máig már tisztázott kérdésekre nem ad-
hatott választ. Viszont tény, hogy a rádió-televízió és a társadalom vi-
szonyának több kérdését tisztázta, s őt a 'kutatás határait is tágította,  
csapást vágva a további vizsgálódásoknak.  

BORDÁS Gyбző  

FILM  

VALTOZATOK NÉHÁNY IDŐSZERÍJ TÉMÁRA  

Jegyzetek a XXIV. Aulai filmfesztiválról  

„ ... elvárom, hogy a filmművészek, akárcsak  a 
más művészek, újabb, kórszerűbb témájú értékes al-
kotásokat készítsenek. Ez nem jelenti azt, hogy  a 
népfelszabadító háborúból, vagy általában a történe-
lembő l merítő  filmeknek nem lehet karszerű  üzene-
tük. Bármilyen is legyen a tartalom, a lényeg az, 
hogy jб  film szülessen, amely komoly m űvészi él-
ményt nyújt, és hozzájárul általános el őrehala .dá-
sunkhoz."  

(Josip Broz Tito a zágrábi Filmska kultura c. fo-
lyóiratnak adott nnterjújáb6l.)  

Befejeződött a nyolc napig tartó XXIV. jugoszláv játékfilmfesztivál,  
a tavalyi fesztivál óta készült teljes évi filmtermésünk szemléje. Vespa-
sianus amfiteátrumában kiosztották a díjakat, levonták a fesztiváli zász-
lókat, de csak a vetítések, a sajtókonferenciák, a közvetlen viták sora  
szakadt meg, az idei szemle áttekintése, összefoglalása s mérlegének  föl 
állítása most van folyamatban.  
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A legszembeötlőbb változása tavalyi fesztiválhoz képest a filmek  
számának a növekedése: tizennyolc prodLUkció (tavaly csak tizenhat)  
versenyzett „egyenrangúan" a díjakért, a zs űri, a kritikusok és a közön-
ség rokonszenvéért. Lényegesebb azonban, hogy a filmek mennyiségi nö-
vekedését színvonalbeli emelkedés is kísérte, de ez 'a min őségi változás  
nem néhány kiugró alkotás művészi értékeiben jut kifejezésre, hanem  a 
következ&kben: Fortuna istennđ  jóvoltából a tizennyolc mű  közül leg-
alább nyolca Aulai szemle gy đztes filmje lehetett volna. S az Aréna kö-
zönsége is szavazatival (az első , a VUS díjával .kitüntetett és a rangsor  
nyolcadik filmje közötti átlagos osztályzatkülönbség 0,49) a m űvek ki-
egyensúlyozottságáról kialakult benyomásunkat igazolta. Nem csoda te-
hát, ha a kritikus, amikor a látott p .rodukciбkról szerzett benyomásait,  
észrevételeit, megjegyzéseit szeretné lejegyezni s ugyanakkor a fesztivál  

mérlegét is elkészíteni, ;  úgy érzi magát, mint mikor az ember „homokos  

szomorú, vizes síkra ér". Tágas, sík területen állunk, s miközben szemlét  

tartunk a filmalkotások fölött, a látóhatár felé fordítjuk szemünket és  

nem látunk mást, csupán kisebb dombokat, földhányásokat, kupacokat.  

Hiába is keresnénk az égre tör ő  csúcsokat vagy a szédít ő  mélységeket, a  
meredek szakadékokat — nincsenek. A XXIV. Aulai fesztivál a közép-
szerű  filmek szemléje volt; közepes érték és színvonal: „egyetlenegy ki-
emelkedő , semmilyen szempontból sem kifogásolható alkotást sem lát-
tunk, de ugyanakkor a félresikerült produkciók is elfogadhatóbbak vol-
tak a szokásosnál. Az így létrejött kiegyensúlyozottság, valamint az a 
tény, hogy egészében véve az évi filmtermés színvonala felülmúlta a ko-
rábbiakét, arra vall, hogy filmgyártásunk és filmm űvészetünk viszonyai 
fokozatosan rendeződnek." (Ládi István) 

Elragadtatásra azonban nincs sem okunk, sem pedig alapunk, mert a 
tények arról győznek meg bennünket, hogy kinematográfiánk er đviszo-
nyaiban lényeges változások nem következtetik be. Megállapításunk kissé 
szigorú kijelentésnek tűnik, mégis meggyđződésünk: filmművészetünk 
csak akkor válhat éretté, ha a gondját visel$„ érdekeit képvisel$ alkotók,  

kritikusok, szakmabeliek is az érettség magas fokán, a realitás talajáról 
próbálják meg az utóbbi évek filmjeinek helyét kijelöl лi elsősorban a 
hazai .filmtörténetben s a világ progresszív, m űvészi filmjeinek sorában 
— a levonható következtetéseket hasznosítva. 

Az idei fesztivál, szinte minden részvev ő  egyetértése szerint, a fiatalok 
jegyében zajlott. (Ne tévesszen meg bennünket a fiatalok kifejezés: a 
filmek rendezđi közül a két legfiatalabb — Dejan Karaklajié és Goran  
Markovié — harmincegy éves.) Náluk a legfeltűnđbb a szándék: a ju-
goszláv filmek tematikájának a gazdagítása, s ezt els đdlegesen az idő-
szerű  témák felé fordulással szerették volna elérni. Viszonylag fiatal al-
kotбkról szóltunk, akiknél szokatlan a nagy hagyomá лΡytiisztelet (Živko 
Nikoliéot kivéve), a konvencionális rendez đi megoldások gyakorisága. 
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Nincs bennük számottevő  elválasztó jegy, amely mégis valami nemze-
déki sajátságot árulna el, leszámítva a már említett kísérletüket a mon-
dan~ivalб  gazdagítására. Elvártuk volna t őlük ui., hogy mint fiatal ren-
dezőknél — s a fiataloknál általában is — a különbözés vágya és igé-
nye kerüljön el ő térbe, nagyobb legyen a hiányérzetük stb. Filmjeikben  

„a hétköznapok gondolkodó forradalmiságát" szerettük volna fölfedez-
ni, kerestük is, de hiába. 

Rátérve most mára konkrét alkotások elemzésére, még csak azt sze-
retnénk megjegyezni, hogy a filmeket legtöbbször tematikus csoporoosi-
tásban fogjuk tárgyalni, de mindig szem előtt tartva, hogy a témák nem 
jelentenek sem minőségi különbséget, sem értéket, arról nem is beszélve, 
hogy a legtöbb mű  egyszerre besorolható több temttikus csoportba is. 

A Aulai filmszemle legizgalmasabb és legígéretesebb filmtémája az 
ideiglenesen külföldön dolgozó vendégmunkások, a „Gastarbeiter"-e ~k,  
problémái, örömei, tragédiái. Tárgyválasztás szempontjá'bói mindenek-
előtt Bogdan 2i i ć  (műve az év legjobb filmjeként Nagy Aranyarénával  
kitüntetett Kihajolni veszélyes cím ű  alkotás) és Nikola Babié (Bolond  
napok — a jugoszláv filmkritmkusok díjának nyertese) érdemelhetné ki  

elismerésünket„ ha nem tudnánk, hogy -- csuk egy példát említsünk —  

Branco Brusati filmjét, a Kenyér és csokoládét rnár az 1975-ös FEST 
műsorán láthattuk. Igazságtalanság lenne azonban e produkciók késésé-
nek okát éppen ett ő l a két ,rendezőtő l számon kérni, akik végül is át-
törték a közöny falát, a közömbösségét, ami a mai tárgyú filmek iránt  

nyilvánult meg az elmúlt évek filmgyártásában. 
A két rendező  alkotása kiegészíti, de ugyanakkor folytatja is a sztorit: 

vannak, akik autóval, drága ruhákban és sok pénzzel térnek haza s 
példájukat látva másakat is meghódít a meggazdagodás, „a szabad élet" 
utáni vágy, de vannak, akik sokévi fáradságos munka után cswpán egy 
utazótáskára való használt holmit és megmerevedett testüket egy díszes 
koporsóban küldhették haza az otthonmaradottaknak, ugyanakkor olya-
nok is voltak, akik hazajöttek, ahelyett, hogy eladták volna lelküket, 
testüket, szabadságukat. 

Žižić  mondta egy nyilatkozatában: „... filmem nem a prablémár бl,  
hanem az emberr ől szól. Nincs szándékomban a vendégmunkások prob-
lémáját megoldani, hanem egy egyéni sorsot szeretnék ábrázolni, s azon  

keresztül érinteni a kérdés dimenzióit, a néz ő  kritikai gondolkodására  
hatni." Pontosan így van, „A művészek pedig nem azért vannak, hogy  
megoldják a problémákat, hanem, hogy felvessék đket" — mondaná 
Fellini is. De hát milyen megoldásra váró kérdésfölvetés lelhet az olyan 
film, amelyhól éppen a problematikát meghatározó tényez ők érintése, 
elmélyítése maradt el? 

A Kihajolni veszélyes című  produkció főhőse, Rilip nagy illúziókkal 
utazik Németországba, „a .korlátlan lehet őségek hazájába", hogy ott 
mindjárt az első  napokban őszinte és indulatos jelleme megmentse őt 
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Živojin Pavlovié: Hajsza  

az emigránsok veszélyes csapdáitól, a munkaadókkal szembeni szégyen-
letes megalázkodástól, s rádöbbenjen új környezetének alapvet ő  törvé-
nyére: fizetni, fizetni ... fizetni egészséggel, anyanyelvvel, pénzzel, be-
csülettel, élettel ... A filmben els ősorban a pénz és a szex, a nyilvános-
házak nylon-szerelme kap jellépes jelentést, mint a kizsákmányolás, a  

profitszerzés, az elhidegült emberi viszonyok szinonimája. A film egyik  
méltatója figyelt föl a lehető  legszokványosabb újságírói sztereotípiák  

egy meglehetősen közönséges, lapos történetbe való foglalására, amely-
nek ,egzotikuma" tudta megfognia néz ő  figyelmét, de nem az egyén  
sorsán keresztül fölvetett problematika, ahogyan a rendez ő  szándékozta.  

Ni~kola Babié debütáns rendezőnk a Bolond napok című  filmjében,  
mint már említettük, szintén külföldön dolgozó munkásainkról készített  

portrét, azokról, akiknek sikerült kinn maradni Németországban s évente  

egyszer-kétszer pár napra pénzzel, ajándékokkal, új kocsival vagy ép-
penséggel abban a kopott ruhában, melyben kiutaztak, kis csomaggal  

hazarándulni. A „bolond napok" egy vasárnapját örökítette meg Babié  

alkotása már-már aszketikus egyszer űséggel, őszinteséggel és a h ősei  
iránti megért ő  együttérzéssel. Tehát a „bolond napok" egyikén, amikor  

a húsvéti ünnepekre kapott nyúlfarknyi szabadságukat kihasználva ha-
zaruccantak egy dalmát falu „Gastarbeiter"-ei, akiket az élet az idegen  

országban „megvadított és eltérített", a szokottnál még jobban fölboly-
gatják a falu mindennapos, közönyös nyugalmát. Jure Frani č  is a kocs-
mába indul, de valójában egész megjelenésével, viselkedésével az embe-
rek szeme közé nevet: nálam gazdagabb ember nincsen. De az itthon- 
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Garan Markovié: Speciális nevelés 

maradottakat sem a hazatér ők hangja, megváltozott arcvonásaiknak az 
oka foglalkoztatja, hanem hogy mivel jöttek haza, mit és mennyit hoz-
tak a zsebükben. S akik sokévi külföldi tartózkodás után is nemcsak 
modorukban, viselkedésükben, hanem még öltözködésükben, igényeikben, 
szórakozásaikban is a régi Jurék, Klempók, Josók maradtak, a falu 
megvetését vonják magaikra, mert az „ember annyit ér, amennyije van". 
A „van"-t tehát nem szabad véka alá rejteniük, mint egyik sorstársuk 
tette: a szalmazsákba, hanem gazdagságukat bizonyítaniuk is kell: kár-
tyázáskor, fogadáskor ... mindig. A rendez ő  szerénysége, a dokumen-
tumfilmek terén szerzett tapasztalatai tették számára lehet ővé, hogy ró-
lunk, mentalitásunkról, helyzetenként változó magatartásunkról is köz-
vetett úton lényegeset mondjon. A verejtékes, nehéz munkával keresett 
kedvező  anyagi biztonság, az idegen stílusokban épült összkomfortos 
emeletes házak, a drága autók csak a felszín, a mélyben az itthonma-
radt édesanyák, feleségek aggódó, könnyes szeme csillog, a családi har-
mónia, a férjjel való együttélés utáni vágyakban elsorvadó feleségek, 
gyerekek, akik apa, anya vagy mindkét szülő  távollétében kénytelenek 
felnőni, várják a napot, amikor legközelebbisik nem utaznak el ismét 
néhány „bolond nap" után, hanem velük maradnak. Noha a Bolond 
napok valóban a fesztivál legjobb alkotásai közé tartozik, mégsem te 
kinthető  hibátlan műnek: először a következetlen cselekmény- és jellem-
vezetés ugrik a néz ő  szeme elé (ez elsősorban azzal magyarázható, hogy 
a Bolond napok, melynek forgatókönyvírója is Nikola Babié volt, egy 
utólag kibővített, jelenetekkel kiegészített kisfilm alapján készült), vala- 
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mint az operatőrnek (Andrija Piv čević) a szereplőkben, a szituációkban  
zajló belső  drámák, szenvedélyek iránti érzéketlensége és közömbössége.  
S szinte megdöbbentően hasonló Žižić  és Babić  filmjeinek befejez đ  kép-
sora; temetéssel zárul mindkét film anélkül,, hogy a rendez ők érzékel-
tetni tudták volna a történet, a mese befejezetlenségét. Egy ilyen témájú  
sztori mindaddig nem fejeződhet be, nem zárulhat le definitíven, amíg  
a vendégmunkás-kérdés megoldásra nem talál. Befejezésül még csak eny-
nyit: a környezet, az igénytelen mili đ  Babić  filmjében sokkal inkább  
valбságosna'k, természetesnek t űnt, mint például az eredeti helyszíneken  
(Frankfurt am Mainban) filmezett Žiži ć-filmben a szerepl đket körül-
ölelő  állomás, utcák, kocsmák stb.  

Milutin Čolić  (a Politika neves kritikusa) egyik kritikájában olvashat-
tuk, hogy a világ filmtermésében a mai tárgyú, korunk aktuális kérdé-
seit feszeget ő  filmek hetven százaléka a fiatalok életér ől és álmairól szól.  
Pulán öt film (Budimir Trajkovi ć  szerelmi élete; Húzd ki magad, Del-
fina; Speciális nevelés; Pillangófelh ő; Boldogság pórázon) került bemu-
tatásra, amelyekben a hidakon, betonregetegek között, diseo-klubokban  
beatzene mellett fiatalok és id ősebb színészek rendez đ i utasításra játszot-
ták az életet, hogy mi, akik a fehér mozivászonra vetített perg őképek  
igézetében élünk, ráismerjünk önmagunkra, a fiatalokra s az azokat  
foglalkoztató problémákra, a feln őtté válás nagy válságaira stb. Az  öt 
alkatős közül éppen az a három film keltett nagy érdekl ődést és vissz-
hangot, melyeket a legfiatalabb, a debütáló rendez ők készítettek.  

Talán a legigénytelenébb témát Dejan Karaklaji ć  (Budimir Trajkovi ć  
szerelmi élete) filmesítette meg. Egy hídépítő  család serdülđ  korba lépő  
csemetéjének, Budónak „szerelmi élete": a család, minta modern nomá-
dok, állandóan költözködik: új híd, új környezet, új lányismer ősök, de  
mire hősünk összeismerkedne velük, már tovább is utaztak. Trajkovi ćék  
az új híd építésének színhelyére utaznak, hogy partokat, embereket hoz-
zanak egymáshoz közelebb, de arról megfeledkeznek, hogy fiuk is lassan  
felnőtté válik, s 6 is a maga életét szeretné már háborítatlanul élni. Az  

eredmény egy sziporkázó, szórakoztató komédia lett, amely megújította  

filmművészetünknek e mostohagyer оkét. Jó értelemben vett közönségfilm  
jöhetett ily módon létre, melyben els ősorban a történet második és har-
madik nemzedékének a megszemélyesít ői (Milena Dravié, Ljubiš~a Sa-
mardné, Mića Tomić) nyújtottak remekbe szabott, más filmekb ől ismert  
alakításaikat is karikírozó, gegekben, mozgásban, beszédben torzított szí-
nészi ,játékot. Szórakoztató, szándékában is a mullattatást célzó szelle-
mes komédiáról van szó, mégsem hallgathatjuk el hiányosságait. Például  
a film tartópilléreinek, az egymas intim élete iránt érzéketlen hídépít ők  
világának elmélyítésével a televízió ,hasonló produk ćiбiból átvett, gépie-
sen ismétlđdő  vígjatéki elemek elkerülésévelteljesebb lehetett volna Ka-
raklajić  filmje, s akkor egyetlen kritikus sem jelenthetné ki, hogy a m ű  
akár XIX. századi kosztümökben, díszletek között is eljátszható lenne.  
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Ez a szórakoztató farce — egyik méltatója nevezte így a Budimir Traj-
kovi ć  szerelmi életét — mégsem vádolható időszerűtlenséggel, annak el-
lenére sem, hogy mondanivalójának nincs szociológiai, pszichol бgiai 
megalapozottsága.  

Alekszandar Gyuresinov filmje, a Húzd ki magad. Del f ina is megle-
petést keltő  mélységekig hatolhatott volna (a téma aktualitása ezt szinte 
meg is követelte: a sport és a fiatal tehetségek) N  ha az alkotók nem a 
film vége felé döbbennek rá a nagy !lehetőségekre: egy fiatal úszón đnek 
a szerelemmel és a sporttal való elsđ  találkozásairól beszélni nemcsak  
azt jelenti, hogy a szexr ől, a hosszú edzésekr ől, a szülđkrdl szólni, ha-
nem azokról is, akik a hirtelen jött hírnevet és dics đséget pénzre, saját  
érdekeik előmozdítására, ,reklámozására stb. szeretnék fölhasználni. Saj-
nos az egész filmből legtovább csak Neda Arnerié, a legapróbb részletei-
ben is kiddlgozott, újszerű  alakítása marad a néz đ  emlékezetében.  

Az idei fesztiválon a jugoszláv filmkritikusok (a Bolond napokkal 
egyenrangúan) .és az Aréna közönségének a díját is ugyanaz a film 
nyerte el, s e két díj csak megerősítette azon rneggy đződésürnket, hogy 
a XXIV. filmfesztivál talán legsikerültebb alkotása éppen Goran Mar-
kovié első  játékfilmje,, a Speciális nevelés. A •téma továbbra is a fiatalok 
problémáihoz köt ődik, de ezúttal fiatalkorú b űnözők és az átnevelésük-
kel próbálkozó pedagógusok állnak a film érdel ődési körének a központ-
jában. A film tárgya nem eredeti, hiszen a hazai filmgyártás is dicse-
kedhet egy hasonló remakművel, a Fekete gyöngyökkel (1957), nem szá-
mítva a külföldön gyártott ilyen témájú filmeket. 

A Speciális nevelés három szokványos hősre épül: két delikvens fia-
talra és a „speciális nevelést" alkalmazó, szintén fiatal pedagógusra.  

(Szokványos és nem tipikus h ősökr&l tettünk említést, mert nem is tipi-
kus személyek, jellemek ezek a fiatalemberek. Nem 'beszélhetünk például  

arról, hogy Pero, a film központi figurája, környezetének, sz űkebb ha-
zájának legjellemz őbb sajátságait testesíti meg, de a belgrádi nevel đinté-
zetben uralkodó állapotok, „átnevelési módszerek" sem nevezhet đek az  
ilyen jellegű  intézetek jellegzetes vonásainak.) Pero Trta, egy prostituált  

gyermeke, kisebb lopások és csínytevések elkövetése után egy belgrádi  

nevelő intézetbe kerül, s éppen akkor érkezik az otthonba barátjával és  

pártfogójával, a rendőr Ganéval, amikor megjön az intézet új nevel ője  
is, Žarko, akinek alapvet ő  pedagógiai módszere, hogy nincs is általános  
érvényű , tervszerű  nevelő i-óktatбi eljárása, s 6 lesz az, aki a „speciális 
nevelést" alkalmazza új tanítványaira, melynek célja: az eredményes 
átnevelés. Žarko csoportjának 'legproblematikusabb neveltje Ljup če, a 
„néma szemlél ő", (v8. a Forman-film, Száll a kakukk fészkére, indián 
jával) fején McMurphy jellemz đ  kötött sapkája. Az eddigiek sarán már  

több filmből ,kölcsönzött" jellemre, motívumra hívtuk fel a figyelmet, 
ezeken kívül kell keresnünk a film .értékeiről vallott nézeteink igazolá-
sának összetevđit. (Ha filmművészetünk színvonalát a fesztivál legjobb  
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Dušan Vukatić : Stadion-akció 

alkotásai alapján értékeljük, reális képet kaphatunk kinematográfiánk-
ról: elegendő  az eddig tárgyalt filmek , ;jó, de ..."-jeire gondolunk, 
amelyek egyáltalán nem kritikusi akadékoskodósuk. Talán abból kell 
kiindulnunk, Hogy a film rendezője viszonylag fiatal, .aki a fiatalok egy 
rétegéről készített filmet, és belevitte a .m űbe mindazt az együttérző , 
đszinte, sokszor elhamarkodott izzást, haragot, amit az alkotásá+bon mo-
zaikszerűen összeilleszked ő  delikvens „esetek", sztorik válthattak ki 
benne. Talán egyedül Markovié filmjében (és Babié alkatásónak második 
felében) találhatjuk meg az emberi sorsok, a köznapi drámák poézisének 
a fölmutatását: bórmilyen lényeges šs •a történelem, a m űvésznek nem 
szabad elhanyagolni az egyéni sorsokat. A rendez ő  számára a bizonyos 
értelemben ártatlan sorsok miatti együttérz ő  4.zadás jelenti a kiinduló-
pontot egy olyan mű  elkészítéséhez, amelyben sajátos módon jut ér-
vényre a rendez ő  határozatlansága; a film tanúsága: sem az új nevel ő  
„speciális nevelési" módszerei, sem pedig a többi intézeti dolgozó (az 
igazgató, a pszichológusn ő  stb.) nem alkalmazta az eredményes nevelés-
hez vezető  eszközöket. De hát melyek lennének azok? A rendez ő  való-
színűleg így válaszolna, ha megkérdeznénk t őle: a művész feladata a 
problém.a fölvetése ,és .nem annak megoldása. 

A film legsikerültebb, legeredetibb figurája Cane, a lelkiismeretes és 
becsületes rend őr (Ljubiša Samardži ć  ezért az epizódszerepéért Arany 
Arénát kapott), aki szemrebbenés nélkül írja feljelentését kiskorú barátja 
lopásakor, de este vacsorára hívja a lakásába, megosztja vele gondjait, 
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Alekszandar Gyuresinov: Húzd ki magad, Delfina 

s egész jellemében a önár jelzett rendez ői személyiségtípusra emlékeztet. 
A film dramaturgiai fölépítése a szokványos keretek között található, 
s az alkatбk következetesen úgy irányították a történet szálait, a párbe-
szédeket, hogy minden megdöbbent ő , drámai vagy éppen rnelanko'likus 
hangulatú jelenetet egy vidámabb, anekdotikus dialógus vagy cselekedet 
zár 1e. 

Az időszerű  témák sorozatában talán Krešo Golik érdemelne legna-
gyobb teret e rövidre fogott áttekintésben, ha filmje el őzőleg nem a 
televízió számára készült volna, magán viselve a tv-filmben nem is any-
nyira föltűnő  — de a mozivásznon annál inkább kiütköz ő  — felszínes-
séget, a bonyolult .mondanivaló sémává redukálódását, a plakátszer űsé-
get. 

Antun Vrdoljaktól kérdezte egy újságíró, hogy mi késztette a Hóvihar  
című  Budak-dráma megfilmesítésére. A szerz ő  válasza így hangzott: „A 
történet. A Hóviharnak van meséje. És ez sok. Csodálatos alakjai van-
nak, s esz alkalom a színészi produkcióra. (...) Továbbá alkalmam nyílt  

Tomislav Pintérrel dolgozni, a Hóviharban négy észak váltja egymást,  

sok fojtott, zárt enteriőr ... Mindent összegezve alkalom nyílt egy olyan  
film forgatására, amilyent én szeretek." Az elemzésre kerül ő  három  
filmre találóan vonatkozik a Vrdoljak-idézet: mindhárom alkotás (Ka-
rolina 2ašler özvegysége, Bestiák, Hóvihar) kimondottan szerz ői, s sok  
mindent elárul +rendezőiről (Klapćič, Nikoliб, Vrdoljak), alkotói mód-
szeréről. Mindhárom szerző  „örök" témát választott filmje tárgyául, s  
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ezért egy bizonyos szempontból id őszerűek is ,filmjeik, tekintet nélkül  
arra, hogy cselekményük mikor játszódik: 1927-ben, vagy a mai iparo-
sodó sz'lovén falvak egyikében, vagy pedig egy nevenincs szigeten, ne-
hezen meghatározható korban. 

A Matjaž Klapč ič-film,  Karolina Žašler özvegysége — a fesztiváli 
filmismertető  alapján —, az iparosodásnak indult falu életének, embe-
reinek konfliktusait szándékozik közvetíteni. A valóságos filmtárgy  
azonban a forradalom, az a forradalom, amelyr ől a falu „szépasszonya"  
beszél .az alkohol mámorában (a háttérben a televízió képerny őjén egy  
hazai há'barúsfilm jelenetei váltják egymást): az is forradalom, ha az  
ember a rászakadt magámyosságban is tovább képes élni. Karolina (Mi:-
lena Zupančić), aki férje öngyilkossága után a maga módján akar élni,  
a falu viszont a „víg özvegy" szerepében szeretné látni, a férfiak állandó  
zaklatásának van kitéve, de képtelene zárt világból kiszakadni, elmene-
külni, s đ  is férje sorsára jut. Mindkett őjük halála sorsuk metaforájává 
lesz: Žašler gyertyával a kezében „repült a Marsra", Karolina pedig a 
rakétákat lőtte a magasba, de mmindketten a Földön haltak meg: a férj 
kinevetve, a feleség megvetetten. Mindkett őjük élete a falu szeanében 
nevetséges, vidám volt, s Žašler halála, Karolina temetése még inkább 
az volt, pedig éppen t őlük állt a legtávolabb .a humor, a komédiázás, a 
nevetés. Közhelyszerűen hangzik, de ez az igazság: Milena ZupanGi č  az 
idén is jogosan kapta meg a női főszerep alakításáért az Arany Arénát; 
a jelen pillanatban benne tisztelhetjük legjobb filmszínészn őnket. 

A rendező  közönyös viszonyulása hőseihez megdöbbentő  és em'beгte-
len, akárcsak Zivko Nikaliéé a Bestiák alakjakoz. Ennek a helyben és 
korban nem koordinálható, nehezen elmesélhet ő  tartalmú filmnek alap-
szituációja az éjszaka. Az álmok, a vágyak és a szenvedélyek id őszaka, 
amikor a tudati és tudatalatti, a j б  és a gonosz, a mennyei és a pdkoli, 
a szép és a rút, az álom és a valóság sajátos szöv ődménye áll össze témát  
szolgáltatva szerzőnknek. Mintha egy elvarázsolt szigetre léptünk  
volna, ahol az állati kegyetlenségek, bestialitások, az emberi lélek leg-
mélyén rejtőzködő  állatias ösztönök szabadan tombolhatnak, nüközben  
süvít a vészes jugo, s zuhog az es ő . Az idei fesztivál rendez ői közül  
egyedül Nikolić  kísérletezett új utak, esztétikai területek fölfedezésével.  
Itt e'lsósarban a film feszültségeit híven érzékeltet ő  zenére (Biri Tamin-
džić) !koreografált mozgásokra, mozdulatokra gondolunk, de a megvn-
lágitások, színek használata is funkcionális. Hiányzik a film'b&1 az át-
gondolt, szilárd intellektualizmus, dramaturgiai logika, s ezért ötlet-
szerű  játékra, érdekes rituáléra ern'lékeztet bennünket a Bestiák (és több  
névre is: Jancsóra, Fellini ~re, Viscontira). Božidar Nikoli ć  operatőri mun-
kája (ő  is debütáns) mesteri színvonalon varázsolta elénk a színek és  
mozgások ,éjsza'kai kavargását.  

A Hóviharban minden, amirđl Vrdoljak szólt, megvan egy magas  
szakmai szintem: az érdekes mese, a kidolgozott drámai helyzetek és  
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konfliktusák„ a magas fokú színészi professzionalizmus. S anégis hiány-
érzetünk van: a rendez ő  merészebb beavatkozását vártuk a Budak-drá-
mába, mindenekelőtt az Amerikából ћazaér'kező  „vendég munkás" idő-
szerűségének a kiélezésében (a filmid ő : 1927).  

Érdekes módon kapcsolódnak napjaink valóságához a Stadion-akció 
(Dušan Vukoti ć) és a Hajsza (Živojin Pavlovié) című , 1941 májusában  
illetve 1942 ,elején játszódó produkciók.  

Kiválб  rajzfilmrendez őnknek egy megtörtént történelmi esemény szol-
gáltatta a filmmagot: 1941-ben a zágrábi ifjúkommunisták fölgyújtották  
a város stadionját, ahol a középiskolásokat az usztasa tanárok egy cso-
portja faji és nemzetiségi alapon két csoportra szerette volna osztani. A  
film végén a lángoló stadion fölhívás: így kellene megsemmisíteni mind-
azokat a stadionokat, épületeket, amnelyekben ma, harmincöt-hat év után  
is százezreket kínoznak halálra a fasizmus nevében. Ez az apr б  életké-
pekbđl összeálló, alapos munkával készült produkció artisztikumával  
kelthet elsősorban érdekl ődést a mozinéz ők körében.  

Pavlovié Hajszája szándékában (témafa a csetnikek 1942-es Crna Go-
ra-i kegyetlenkedései) nem mást, hanem magát a XX. századot szeretné  
jelképezni — természetesen kevés sikerrel. A rendezésr ő l elég beszédesen  
vall az érte kapott díj, az Arany Aréna.  

A Pillangó f elh ő, a Hajdukak kora, az Ítélet ,  A nagy ég szárnyalói, 
a Boldogság pórázon és a Feláldozottak visszatérése című  produkciók  
közül talán az utolsó alkotása legsikerült сbb közönségfilm (már eddigi  
forgalmazása folyamán is rekordszámú közönséggel dicsekedhet), a for-
dulatos akciók, a szellemes párbeszédek és a színészekre írt szerepek  
alakítói a legszélesebb rétegeknek is kielégíthetik szórakozási igényét.  

A XXIV. Aulai fesztivál még egy újdonsággal lepett meg bennünket:  
Krsto Papié rendezésében megszületett az els ő  jugoszláv fantasztikus  
játékfim, A megment ő . Papié elkötelezettsége, hogy filmm űvészetünk  
műfayi állományát is gazdagítsa, szoros kapcsolatban áll a cikkünk el.e-
jén tárgyalt professzionális kinematográfiánk „éretté válásával", de err ő l  
bővebben következő  számunkban.  

HAJNAL Jen ő  
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K Ё  P Z 6 M rvÉSZET 

„A TÁJKÉP LELKE A FELH Ő  ÉS AZ ÉG. 
EZ INT ÉLETET AZ EGÉSZ KÉPBE." 

Ivan Tabakovié műterem-laboratóriumában mindössze néhány alka-
lommal jártam. Első  ízben áhítatos tisztelettel mentem be a professzor-
hoz, hiszen a vele való találkozásakna, az értékes pillanatokra mindenki 
szívesen emlékezett vissza. 

Igy tűnik, mindenki számára rendkívül sok időt tudott szakítani, 
mindannyiunkat nagyon tisztelt és értékelt. Mintha a látogatásunk in-
kább neki jelentett volna élményt, nem pedig nekünk egy csodás talál-
kozást a nemes kutató nagy szellemével, élettapasztalatával, azzal az 
emberrel, akinek a mondatai szinte belevés ődtek az emlékezetünkbe. 

Halálának hírére emiatt nem tudok róla mint fe&t őrđl és örök értékű  
műveirő l írni. Inkább •e rendkívüli emberrel, m űvészetünk e mágusával 
történt találkozásomat szeretném megörökíteni. 

Mint ahogyan minden vendégét, engem is der űsen fogadott a lakásán. 
„Nagyon örülök, hogy eljött, lesz kivel magyarul beszélgetnem!" — 
mondta. 

Azért látogattam el hozzá, hogy budapesti tanulmányaira vonatkozó 
adatokat gyűjtsék, ugyanis a tízes években Pesten több jövend đ  művé-
szünk képezte magát. „Igen, kérem, ott voltunk, 'van Radoviétyal 
együtt. A Mintarajziskolán Balló Ede (1859-1936) volt a tanárom. 
Tőle tanultuk meg a pedáns, tökéletes mesterséget. (Igy érzem, ez a 
legfontosabb. Tudni kell rajzolni, rajzolni! Ott van például Picasso, aki 
a tökéletességig fejlesztette a realista rajzot." 

A beszélgetést a Magyar Tanácsköztársaság napjaira való emlékezés-
sel folytatta. „Az iskolában voltunk, és ott is maradtunk. Nem válto-
zott meg semmi, folytattuk a munkát. Beköszöntött azonban a sz űkös-
ség és az éhínség. Egy anekdota is fennmaradt ebb ől az időből, (moso-
lyog): 'van (Radovi ć) és én szereztünk valahol egy kevés lekvárt. Be-
húzódtunk az egyik pesti híd alá, hogy nyugodtan lakmározzunk. A 
lekvárt kenyérdarabkákkal célozgattuk és úgy ettük ..." 

Észrevette, hogy csodálkozva nézék rá. „Igen, tudja, úgy sokkal to-
vább tartotta lekvár!... Amikor az életkörülményeink sokkal nehe-
zebbé váltak, hazatértünk. 'vannak sok problémája volt a vízum kö-
rül..." 

Az akadémiai tartózkodásra, a pesti képz őművészeti élet eseményeire 
és a változásokra — habára kívülálló, a diák szemével nézve — a 
részvevő  elégedettségével emlékezett vissza. „Nem, az Akadémián nem 
éreztünk semmilyen változást sem Kun Béla jövetelével. Személyi vál-
tozásokra sem emlékszem. Háborítatlanul dolgoztunk mindennap, ál- 
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landóan ott voltunk. Ez ott volt, ha jól emlékszem, Stróbl m űterme mel-
lett ... Igen, a Nyolcak csoportja nagyon tevékeny volt. Gyakran ellá-
togattunk az Ernst Múzeumba, aztán a Nemzeti Szalonba ... Emlék-
szem Kernstockra, Berényre. Nem emlékszem viszont arra, hogy az 
Akadémián Poór Bertalan jött volna Székely helyére." 

Passuth Krisztinának a Nyolcakról szóló könyvét* lapozgatva: 
,,...látja, olyan mind, akárcsak Radović  rajzai. Természetesen közel 
voltak hozzá. Nagyon vonzotta őt a kubizmusuk ... Rám? Énrám a 
romantika hatott ... A könyvek! Minden, amit csak olvastam." 

Gyorsan múlott az id ő , már az ifjú Tabakavić  1915-17-abő l származó 
diákikori jegyzeteit lapoztuk, olvasgattuk. Felfigyeltem a naplókban ta-
lálható számtalan apró, pedáns vázlat szecessziós jegyeire. 

„Szecesszió az én naplómban? Ezek, tudja, az akkori könyvek illuszt-
rációi alapján készültek." 

Egy rajz akadta kezébe, a feliratát olvasta: „Hosszú Márton fest., 
1919. II. 22-én. Ez egy barátom az Akadémiáról... Emlékszem Kas-
sákra is, de nem ismertem személyesen. Ők akkoriban igen jelent ős és 
népszerű  folyóiratot irányítottak. Dobrovi ć  is közrem űködött náluk. 
Ady Endrét, sajnos, nem ismertem, csak a feleségével volt szerencsém 
találkozni. 

Nagyon jól éreztük magunkat Pesten. Sokat dolgoztunk, és rengeteget 
tanultunk. Velünk volt Vilko Šeferov is. írjon neki, biztosan sok min-
denre emlékezik. 41000 Zágráb, Demetrova 3. 

Munkácsy? Nem! Mondtam, hogy rám a romantika volt hatással." 
Egész id ő  alatt vigyázva lapozgatta az apró betű s, pedáns kézírással, 

magyar nyelven teleírt füzeteket. Majdnem minden oldalon rajzok. 
„Befejezetlen csók" — alatta pedig: „... a befejezettb ől születik az 

ember, a befejezetlenb ől keletkezik a költészet és a m űvészet." 
Az írókra vonatkozó jegyzetek következnek. A Gellérthegyi motívum 

című  rajz és mellette Taba,kavi ć  1915-iből származó jegyzete: „A tájkép 
lelke a felh ő  és az ég. Ez önt életet a képbe." Azt a részletet olvasva, 
hogyan tartóztatták le Zágrábban a 'bátyjával együtt az első  világhá-
ború kitörésekor, Tabakavić  a következ őket mondta: „Velencéb ől ér-
keztünk haza. Abban a lidérces z űrzavarban egyszerre csak a börtönben 
találtuk magunkat, és ott töltöttük az éjszakát. Addig azt hittem, hogy 
csak a bűnözőket zárják be. Valami rémes szorongást éreztünk, szám-
kivetettek voltunk. Attól kezdve tudom, hogy rémes dolog börtönben 
lenni. Az emberekre melegséggel, szépséggel kellene hatni." 

A beszélgetés váratlanul a család és a gyermekkor felé fordult. A 
napló oldalain az iskolatársak nevei és a róluk szóló feljegyzések sora-
koznalk. „Tüdős Béla... jobban tudta a számtant nálam" — emlékezett 
vissza Tabakovi ć  az Aradon eltöltött évekre. — „Tudja, a családunk 
csodálatos volt. Mindannyian rajongtak a művészetért, a tudományért. 

• Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete, Bp., 1967 
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Ivan Ta'baković : Önarckép (1919) 

Sokat olvastak és vitáztak. Mindenkinek volt valamije, amit különös-
képpen kedvelt, és azt m űvelte. 

Mi, gyerekek, a szomszéd szobából gyakran hallgatóztunk, a feln őttek 
értelmes vitájára fülelve. Mindannyiukból lett valami, amit választottak, 
egész lényükkel választották. 

Mindig sokan voltunka házban. Drága testvéreim!.. 
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Maros-hid Aradon (1918) 

Tanultunk és tudásra törekedtünk. A fejl ődésemre döntő  hatással volt 
ez a gyönyörű  család! A vendégeket mindig örömmel fogadtuk. A ház-
ban olyankor jó hangulat és nagy élénkség volt. 

Mi aradi szerbek vagyunk. A család Mária Teréziától el őjogokat ka-
pott. fine, az oklevél másolata ... A vendégeink különféle nyelveken 
beszéltek. Különösen mi, gyerekek szerettük őket." 
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Amíg az ízlésesen, szerényen berendezett lakásban a népm űvészeti  
tárgyakat, képeket, szobrokat nézegettem, a beszélg вtés a naiv művé-
szetre irányult.  

„Mérges vagyok! Kérem, sokaknak ez „NAIV" m űvészet! Akkor mi  

valahányan naivak vagyunk. Nincs naiv m űvészet! Ez nép m ű  v é-
s z e t, a belső  ösztönös szükségszer ű  kitörés, művészi kifejezése."  

Visszatettem az asztalra egy füzetet, amely segített az aradi és a pesti  

napok felidézésében.  
Mit olvas? — kérdeztem.  
„Naplókat! Kérem, kevés ember veheti ezt a ke гébe ..." — jegyezte  

meg csendesen a festő  rokonszenves felesége, Slava asszony.  
Az idő  gyorsan elröpült. Készülődtem.  

„Jöjjön el ismét. Bármikor jön, örülni fogunk. Egy-két nappal előbb te-
lef onáljon. És ne feledje: lent három s z o r csöngessen!"  

Többször már nem tudtam csöngetni. Nyomkodom a cseng őt ma este,  
amíg az 1977. február 4-én írt jegyzeteket írom át.  

Szüntelenül Tabaković  egy gondolata jár az eszemben, amelyet akkor  
hallottam tő le, amikor — jó Tégen már — egy kiállításáról vittük vissza  
a kollázsait. (REJTETT VILÁGOK, KÉPZоMrtJVÉSZETI ASSZOCIA-
CIбK ÉS ATVÁLTOZASOK. Szabadkai Képz őművészeti Találkozó  
Téli Tárlata, 1964. XII. 30-1965. I. 9.)  

„Kérem szépen! Minden relatív. Tudják, egy régi óra megmutathatja  

az abszolút pontos id őt. Ez az a pillanat, amikor az idő  múlása egybe  
esik a holt mutatók helyzetével!"  

Minden relatív.  
Elment közülünk egy nagy festő , kíváncsi kutató, egy tökéletesen  

tiszta, fehér munkaköpenyes EMBER, eltávozott a m ű terméből, amely-
ben, mint valamifiéle gyújtópontban, összetömörült minden, ami e szá-
zad nyolc évtizedét jellemzi.  

Bela DURÁNCI  

IVAN TABAKOVIG alapító tagja volt a zágrábi „Zemlja" (1929), valamint a belgrádi  
Tizenkettek (1937) és Hatok (1954) csoportjának. A belgrádi Képz őművészeti Akadémia és az  
Alkalmazott M űvészetek Akadémiájának rendes tanára volt. Érdekl ődése a kizárólag képz ő -
művészeti problémákról kiterjedt a tudomány és a m űvészet viszonyának tanulmányozására is.  

Retrospektív kiállítása, amelyet a belgrádi és a zágrábi közönség után az újvidéki is láthatott,  

ékesen bizonyítja e sokoldalú m űvész, kutató és tanár rendkívüli érdemeit.  

Aradon született, 1898. december 104n. Elhunyt Belgrádban, 1977. június 28-£n.  
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A 12. NEMZETKС5ZI GRAFIKAI BIENNÁLE  

A ljubljanai Modern Képtár földszinti és alagsori termeiben rendezték 
meg a 12. Nemzetközi Grafikai Biennálét. tvenhét ország m űvészei 
állították ki alkotásaikat. Minden kontinens, kis és nagy országok képvi-
selői ott voltak, tehát a kiállítás azt szemléltette, ami a grafikában ma 
világszerte történik. 

A 'legtömegesebben a japán grafikusok jelentek meg a Biennálén. Nagy 
számbаn állítottak ki az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia 
alkotói. Albánia kivételével minden európai ország grafikusainak mun-
káit láttuk. Jugoszlávia művészei egy nagy termet foglaltak el. Úgy-
szólván minden jelent ős grafikusunk műveit ott láttuk, köztük Benes  
József egy munkáját is. Külön érdemes megemlíteni Jenek Bernik, Apol-
lonio Zvest, Vasko Lipovac, Gorazd Šefran, Vladimir Makuc, Jože  
Ciuha, Marfan Pogačnik műveit. Ott voltak Persze a nagyok — Šutej,  

Richter, Veličković , Nagorni, Jaikac, Piceíj — is. Magyarországot csak  
négy művész képviselte, közülük Sziráki Endre és Radoczy-Gyarmathy  

Gábor lapjait tartjuk silkerültebbeknek. A romániai kiállítók között lát-
tuk Szalai József és Tamás Klára szép munkáit. 

Ízelítőt kaptunk az Európán kívüli országok, például Puerto Rico, 
Columbia, Irán, Ciprus, Malaysia, Nigéria grafikájából is. 

Az idei nagydíjat a grafika 'igazi mesterének, a japán Tetsuya Nodá-
nak ítélték oda, a nagy tiszteletdíjat pedig a groteszket kedvel ő  brit 
Viotor Pasmore-nak. A két díj iközül az egyiket Vjenceslav Richter kapta 
szitanyomataiért, a másikat pedig Sol Lewit (USA) hangulatos, életked-
vet sugárzó színes négyzeteiért.  

Az ötvenhat ország több száz m űvészének alkotásai között megtalál-
tuk a grafika minden válfaját; a klasszikus tećhnikákat — fametszetet, 
rézkarcot, litográfiát, akvatintát, hidegt űt stb. (érdekes, hogy tusrajz 
alig volt) —, de a kollázst, szitanyomást is (mely, úgy látszik, a legel-
terjedtebb eljárás manapság); sokan dolgoznak kombinált technikával, 
s természetesen voltak újítások tis: fényképtechnikával készült munkák, 
ofszetnyomás, body-art, tárgyak 'közvetlen lenyomata stb.; a holland 
Hord Sanders Annorama címen grafikai lapra írt naplóját állította ki, 
a japán Skoichi Ida művén kavicsok szerepelnek. 

Az anyagok és eljárások sokfélesége a m űvészeti felfogások változatos-
ságának a megnyilatkozása. A grafiika a kísérletezés m űfaja, próbálko-
zásra csábít; a grafikusok mű terme valóságos laboratórium. 

A művészi alkotás igényessége az összes kiállított darabon meglátszott. 
Aki a művészeten kívül van —akár koncepciótlansága, céltalansága, 
akár dilettantizmusa miatt —, az el sem jutott Ljubljanába. A sarlata-
nizmus előtt, nagyon helyesen, nem nyitották ki a Biennále — egyébként 
szélesre tárt — kapuját. 

Modern KEptár, Ljubljana, 1977. május 13—augusztus 31.  
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A grafika mai világképe — amilyennek Lju'bljaná'ban láttuk — rend-
kívül bonyolult. Amellett, hogy a legmerészebb és legkérdésesebb kime-
netelű  kísérleteket végzik — az új anyagok és technikák +bevezetése fo-
kozza a munka, a vállalkozás kockázatosságát — ,  lehiggadt, tiszta rajzú  
lapokat is találtunk úgyszólván minden ország kiállítási területén.  A 
grafikai 'kifejezés és az anyag kikísérletezése; absztrakt formák és for-
mátlanság; a valóság jelenségei,nék ábrázolása; álmok, álomképek meg-
örökítése; portrék; legendák; folklorisztikus motívumok (elég ritkán!);  
vonalak és színek, felületek és dimenziók gyönyörködtet ő  vagy megdöb-
bentő  játéka; a művészi munka és •a társadalmi mozgások dokumentu-
mai; az anyag struktúrájának feltárása; elméleti problémák kivetítése,  
világnézeti megnyilatkozások, az emberi 'lét vanatkozása'inak grafikai  
érzékeltetése; a természet, a világmindenség titkainak megközelítése —  

mindez Ott volt a Biennálén kiállított lapokon, tehát ott van a mai  
grafikában is.  

Csupán néhány ország kiállítóinál domborodott ki a nemzeti jelleg  
vagy kerekedték felül a hivatalos esztétikai nézetek, s kerültek háttérbe  
az egyéni vonások, az alkotói láz jelei; minden más azt bizonyította,  
hogy valóban nemzetközi ez a művészet, s hogy a nemzeti sajátosságok  
vagy a földrajzi hovatartozás megnyilvánulásai ma már nem jelentenek  
minőségi többletet. Mert például a japán Yoichi Masuga lábnyomai eur б -
pai talajt is taposhatnának, s Picelj Remember Mondrian-fainak jelrend-
szere Hollandiától New Yorkig érvényes. A svéd Tommy Wiberg kezei,  
ujjai •kiegészítik a mexi'kói Xavier Rivera szem-grafikáját, és melléjük  
tartozik a paraguayi Osvaldo Salerno Keze és Lépésekje; a japán Keizo  
Kiguchi litográfiája Vjenceslav Richter színes szitanyomatait juttatja  
eszünkbe, s mind a ketten B. Szab б  György vonalaira emlékeztetnek.  A 
görög Diohandi univerzálissá eméli hazája antiképítészetének motívu-
mait — az argentin Sergio Camporeale gépalkatrészeinek univerzális ér-
vénye nyilvánvaló. S ez az internacionális jelleg a legnagyobb élmény  
ezen a Biennálén, s ezért volt kirívó néhány űrhajós-katonás-jobbágyiá-
zadásos plákátszerűség.  

Minden előnye és haszna mellett az ilyen rendezvénynek számos hát-
ránya is lehet. A 12. Biennálénak, véleményem szerint, a túlzsúfoltság  
volt az árnyoldala. A rengeteg munka, a temérdek név, a témák, tech-
nikák sokfélesége (de bizonyos hasonlatossága is!) zavarba hozhatta a  
szemlélőt. Az egyes országok anyagát legfeljebb m űvészek szerint cso-
partosították, de más rendszert nem állítottak fel, s őt egy ország anya-
ga nem is volt mindig egy teremben, illetve voltak termek, melyekben  
több ország anyagát állították ki, nem is mindig összefügg ően. Egyenet-
len volt az anyag országonkénti megoszlása; míg a japánok kevésbé  
jelentős grafikusokat is elküdtek, a kisébb országokból vagy távolabbi  
területékről kevesen jöttek, s talán nem is mindiga legérdemesebb alko-
tók. igya benyomás, melyet ezeknek az országoknak a mu"vészetér ő l  
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kaptunk, csak felületes lehet. Kevesebb kiállított m ű  többet jelentett  
volna a látogatóknak.  

Az előzđ  Biennále három díjazottjának — akik a jelenkori grafika  
három fontos irányát 'képviselik Akire Matsumot бnak, Andrej  Je 
mecnek és Ron Kitajnak m űveit külön is bemutatták a Modern Képtár 
egyik termében, a japán m űvésznek pedig önálló kiállítást is rendeztek 
az egyik ljubljanai szalonban. 

TOMAN László  

A BELGRÁDI TRIENNALE  

A Jugoszláv Képz őművészet V. Belgrádi Triennáléja  

Az V. Belgrádi Képz őművészeti Triennále rangos rendezvény, a ju-
goszláv képz őművészeti élet központi eseménye. Amit itt látunk, annak 
a jugoszláv 'képz őművészetetkell jelentenie kicsiben; több mint 120 al-
kotó műveit állították 'ki, mindegyiküktől egy-két munkát. Habár a 
Triennále szervez ő  bizottsága, mely a kiállítási anyagot válogatta, elte-
kintett azoknak az egyébként igen neves m űvészeknek a szerepeltetésé-
tđ l, akik az eddigi triennálékon részt vettek, s jelenlétüket a jugoszláv 
képzőművészetben senki sem tagadhatja; noha a Triennále tanácsának és 
a szervező  bizottságnak a m űvész tagjai — többek között Ćelić , Zarin, 
Logo, M. B. Protić , Miljuš — úgy határoztak, hogy nem állítanak ki, 
néhány jelentős művész pedig (Berni.k, Dado Djuri ć , Jemec, Ljuba Po-
povié, Velićković) nem fogadta el a meghívást, a kép, melyet a Triennále 
mutat az 1970 és 1977 közötti jugoszláv képz őművészetrő l, mégis elfo-
gadható. 

A .szervezđ  és szakb'izottság az el őző  Triennále éta eltelt több mint fél 
évtized képzđművészeti életét mozgás~ban, változásban látta meg és mu-
tatta be. Megfelel ez a reális helyzetnek, az állandó údkeresésnek, kép-
zđművészetünk sokrét űségének, a kutatásnak élű , a mindig újra áhítozó  
művészeknek. 

A bizottság tíz részre osztotta a Triennále anyagát. Valójában — kissé 
elhanyagoltan bár — öt csoportot alkotnak a m űvek, ha a formaválasz-
tást, az alkaték esztétikai beállítottságát nézzük: a figurális ábrázolás 
— néhány változatban —, az absztralkt m űvészet a maga ágazataival 
a mai festészet modelljei, az ún. médiumok (fénykép, film, magnó), 
a dematerializált műalkotás, avagy a művészet dematerializáci бja. Eze-
ken a csoportokon belül — a jelzett rétegek, eltérések mellett — szinte 
minden alkotó a maga világát képviseli, a maga útján jár. 

Cvijeta Zuzori ć  Műcsarnok és a Modern M űvészet Múzeumának szalonja, Belgrád, 1977. 
júlisu 1—szeptember 30. 



Dragoš Ka1 ај ić  nagyméretű  ,festményei, melyeken a művész tobzódik  
a színekben és a fényben, egy új, egyéni életfelfogás kifejezései. Nives  

Kavurić -Kwrtović  a művészetnek igen magas fakót érte el pasztellszínei-
vel és torz vonalaival. Milica Stefanovi ć  igazi expresszív egyéniség.  
Mindrag Rogi ć  ezúttal nem lelkesít ,úgy, mint a szerb ыpzőrnűvészet  
nemrégi kiállításán. Zvonko Lon čarić  Asztala elüt a megszokott képz đ-
műуІészeti megjelenítést ő l, de szimbolikáját el kell fogadnunk, és emlé-
keznünk rá. Mint ahogy emlékezetes, mg emlékezetesebb rn ű  Djeloš  
Djokaj Halott katonák cím ű  festménye. Jó rézkarnak Dzevad Hazi  
Szörnyetegei. Slobodan Slovini ć  'kolorizmusával hívja fel magára a fi-
gyelmet. Milan Stanopev monoton csendéletei, akárcsak Siva čki Burgo-
nyája, megmunká'lásban is, kifejezésben is érdekes alkatásók. 01ja Iva-
njiсki most is erejér ől és képzeletének elevenségér ől tesz tanúságot. Du-
šan Otaševi ć  újabb ötlettel lepett meg bennünket. Természetesen ezúttal  

is távol tartja magát a klasszikus, megszokott fest ői megoldásoktól. Mi-
lan Cmelić  a neorealizmusra emlékeztet. Ratko Lali ć  festményein drámai  
hangulat uralkodik. Zmago Jeraj és Metka Krašovec sem képviselnek  

túlságosan optimista világszemléletet. Milan Mileti ć  folytatja csendes,  
nyugodt festészetét. Boris Esih egyetlen képe könnyed, légies temperá-
jával a művész kifinomult érzékenységét bizonyítja. Dragon Majovi ć  és  
Aleksandar Cvetkavi ć  nagyban kísérleteíik. Andrej Ajdi č  bron ~zo'bjek-
tumai a mai élet meglátását mondják ki, egyben a m вsterségbeli tökély  
példái. Ez a két mű  egyedülálló a mai fugaszláv szobrászatban — ha  

ezt szobrászatnak kell nevezni. Min o Vučo vaddisznóvadásza tunguzfai  
mind méretnikkel, mind az ábrázolás groteszkségével megrökönyödést  

váltanak ki — hát még ha a szoborcsoport szimbolikájáról is elgondol-
kozunk! Stjepan Gračannak a borzalmakat felidéz ő , cím nélküli szobra  
megrázó. Balša Raj čević  színes műanyagobjektuma képzettársításokra  
ösztönöz, s valamiféle ideális szobrot sejtet. Bogosav Kata. az aerográ-
fia tećhnikáját vezeti be, szokványos témát izgalmas kidolgozásban mu-
tat be. Blanu`ša, Jadranka Fatur, Đorđević, Mesarić , Muljević  realizmusa  
az új figuráció hazai változata, •a fényképezéssel versenyez — abból is  

indul ki — , s habár vannak benne rokonszenves vonások is (Jadranka  

Fatusnál, Blanušánól), ez az út veszelyeket rejteget, hisz például Jova-
nowićnál feltűnnek a sznobizmus és hatásvadászat jelei.  

Az absztrakt művészet képviselői között Gustav Gnamuš az igazi  
absztrakt; Bora Iljovszki inkább op-artos. Dževdet Džafa önéletrajzi  

ihletésű  mоntózsai még kevésbé tartoznak az elvont m űvészet körébe.  
Jagoda Buić  emeletnyi magassógú, gyapjúból, sz őrből, sisálból készült  
monumentális alkotásai nem sorolhatók egy m űfajba, irónyzatba vagy  
iskolába sem: lenyűgözđ  hatósuk az egyetlen, igazi m űvészetben jelöli ki  
helyüket. Richter, Šutej, Dean Jokanovi ć-Toumin, Srnec, Knifer, Juraj  
Dabrović, Picelj mostani, ismert fázisukat szemléltetik. Vilko Žiljak  

komputergrafikóval jelentkezik, s ez mindenképpen érdekes terület.  
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Azt, amit Ivan Kozari ć  vagy Boris Demur csín , csak kísérletnek,  

egyfajta ґtevёkenysёgnсК  tekinthetjüik. Andraž Šalamun és Tugomir Šuš-
nik már komolyabb munkát végez; eredményt ás várhatunk t őlük. Az  
új médiumok képviselő.'i közül Dalibor Martinis alufóliás felülete szelle-
mes; érdelkes és hiteles munka Željko Jerman fénykéganyaga is. Mladen 
Stilvnović  kenyérrugdosása +és Rendetlenség cím ű  füzete nem való kiállí-
tásra. Vladan Radovanovi ć, a nyugtalan és fáradhatatlan kutató, to-
vábbra 'is kísérletezik; egyik kiáhított munkája azonban nem egyéb, mint 
kuriózum. Radomir Damjanovi ć-Damjan csúfolódása mosolyra késztet. 
Dragoljub Todosijevi ć  vonalai nem tartalmaznak semmit, ami az em-
beri szellem alkotó munkájának az eredménye volna. Talán mint ellen-
példa kerültek a kiállításra ... Goran Đarđević  és Miš'ko Šuvakovi ć  a 
tudomány területéről tévedtek a művészi alkotás szférájába, s alighanem 
feleslegesen keverik a kett őt. Neša Paripovi ć  fényképeinek is legfeljebb 
dokumentáris értékük lehet — ha annak szanta őket, s nem akar csak 
tetszelegni. .Az III csoportból lett Šempasi Társaság mwködése csak 
részben tartozik a m űvészet 'körébe. Lehet, hogy egy új életforma meg-
nyilatkozása ez. S tudjuk, vannak életm űvészek .. . 

A választék tehát nagy. A több mint 200 m ű  — vagy annak nevezett 
dolog — mindenkégpe.n olyan képet ad képz őművészetünkről — és ar-
ról, ami körülötte van —, amilyent az utóbbi öt-+hat évben nem volt, 
nem .is lehetett alkalmunk látni. A Belgrádi Triennále ezzel elérte célját. 

A Triennálén nem osztanak díjalkat. Ezt kimondja a rendezvény sza-
bályzata is. Ha arra a kérdésre kellene mégis felelnem, hogy melyik a  

kiállítás legszebb képe, akkor talán Safet Zec Házak és lombkoronák  

című  — eddig szándékosan nem említett, poénnak tartogatott — m űvét 
választanám, noha Gnamu abszolút elvont festményei nem kevésbé tet-
szenek. De a Triennále l e g j o b ,b képe mégiscsak Mi ća Popović  Urba-
nizmusa: ez a több dimenziós, drámai tónusú kép humánus mondani-
valójával, szimbolikájával, közvetlenségével, őszinteségével kétségtelenül 
az elmúlt évek legkiemelkedőbb művészi alkotása. 

TOMÁN László  
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A JUGOSZLÁV fRбSZÚVETSЕG 
KONGRESSZUS EL6TTI TEVÉ-
KENYSÉGÉRуL. Az író csak akkor 
válhat a társult munka cselekvő  ré-
szévé, ha megadatik számára az aktív 
jelenlét minden olyan intézményben 
és társadalmi szervezetben, amelyben 
az irodalmi alkotómunka sorsáról, fel-
adatáról és alakulásáról döntenek vagy 
éppenséggel értékelik, egyszóval ott 
illetve annak gyümölcséről esik szó —
áll többek között abban a jelentésben, 
amellyel a Jugoszláv írószövetség El-
nöksége a JKSZ XI. Kongresszusa 
dokwmentuuntervezetének kidolgozásé 
hoz járult hozzá. 

Az elnökség véleménye szerint szük-
ség van a kultúra önigazgatási ala-
pokon történ ő  további átlényeges ѓté-
sére, annak érdekében, hogy még ki-
fejezettebb legyen az összhang m űve-
lődési életünk és az alkotmányos el-
vek, valamint a társult •munkáról szóló 
törvényben meg ~fogalmazott аk között. 

Az írószövetség elnökségének ülése 
elő tt széles kör ű  tanácskozás folyt a 
köztársasági és tartományi íróegyesü-
letekben. Ezeken legtöbb szó az írói 
alkotómunka eszmei kérdéseir ől és az 
alkotószabadságról esett. A kérdések-
kel kapcsolatban íróinknak az a véle 
ménye: fokozni kell a harcot a mi-
nőségért, és még éberebbnek lenni, ami 
az alkotási szabadsággal való vissza-
élést illeti. A haladó eszmék és po-
zitív áramlatok .mögött ugyanis még 
mindig meghúzódnak és időnként 
érezhetők is a burzsoá valamint az 
etatista és nacionalista eszmék. E ká 
ros jelenségek megfékezése els ősorban 
attól függ, hogy az ,irodalmi mellett  

mennyire sikerült kifejleszteni a tár-
sadalmi szempontú kritikát is. 

Különös figyelmet kell szentelni a 
köztársasági és ¢artományi íróegyesü-
letek együttműködésére. Egybehangzó 
a vélemény, hogy ezen a téren még 
nem kiaknázottak a lehet őségek. „A 
JKSZ politikájával összhangban, a ju-
goszláv népek és nemzetiségek kultú-
rájának egyenrangú fejlesztése érde-
kében, szükség van — áll a jelentés-
ben — az iskolák és egyetemek iro-
dalomtanítási tanterveinek kritikai fe 
lülbírálására és revíziójára, miközben 
nem szabad szem elől téveszteni nem-
zeteink és nemzetiségeink íróinak ará-
nyos jelenlétét." 

Az írószövetség e javaslatának ér-
vényesítésében maga is ki akarja ven-
ni részét. Már ez év őszén Szkopjé-
ben széles körű  tanácskozást szervez a 
középiskolai irodalomtanítás id őszerű  
kérdéseir ő l. Az önigazgatási alapokra 
helyezett kwltúr- és ezen belül az 
irodalompoliiikát nemcsak itthon, ha-
nem a határokon túl is érvényesíteni 
ke11, els ősorban a külföldön megjelen ő  
antológiákban és egyéb gyűjteményes 
munkákban, valamint az is,me.retter-
jesztő  kiadványokban, legfőképpen Pe-
dig a jugoszláv irodalmi és nyelvi tan-
székeken.  

A külföldi írószövetségekkel való 
együttműködés továbbra is szorgal-
mazni kell, megkülönböztetett figyel-
met szentelve az el nem kötelezett or 
szágokkal való kapcsolatos elmélyíté-
sére. A jugoszláv írók véleménye sze-
rint az el nem kötelezettek a kultú-
ráért, emancipációért és egyenjogúsá-
gért folytatott harca része annak a 
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küzdelemnek, amelyet a világon foly-
tatunk az egyenrangú viszonyok meg-
teremtéséért.  

Az írószövetség ddkumentuma a to-
vábbiakban említi a szabad státusban  
levő  írók önigazgatási jogait; javasol-
ja, hogy vizsgálják fölül a különböző  
művelődési intézmények, egyesületek  
és szövetségek jelenlegi státusát. Az  
írók véleménye szerint az írбszövet-
ségnek és az egyesületeknek a Szo-
cialista Szövetségen belüli státusa —
elsősorban anyagi helyzete — megol-
datlan. Tény viszont, hogy ezeknek  a 
szervezeteknek programmegvalósítása  
elsősorban az anyagiaktól függ.  

— Az önigazgatási alapokon tör-
ténő  átszervez ődés megvalósíthatб  ab-
ban a harcban, amelyet az író, tehát  
az alkotó és termel ő  jogainak az ön-
igazgatási érdekközösségekben és más  
intézményekben, szervezetekben való  
megvalósításáért folytat — áll a Ju  
goszláv Írószövetség kongresszust el ő  
készítő  dokumentumában.  

JAKÖV IGNJATOVIĆ  MELL-
SZOBRA SZENTENDRÉN. Jakov  
Ignjatovićnak, a szerb regényírás  
egyik megteremtőjének, születése 155.  
évfordulóján mellszobrot állítottak 
szülővárosában, a magyarországi .Szent-
endrén. A Péter-Pál templom kertjé-
ben elhelyezett bronzszobrot Vujicsics 
D. Sztoján, a Magyar Tudományos  
Akadémia Irodalomtörténeti Intézeté-
nek munkatársa avatta föl. Az ünnep-
ségen budapesti színészek Ignjatavi ć -
szövege'ket tolmácsoltak: a magyar ol-
vasóközönség előtt is jбl ismert mű-
vekből adtak elő  részleteket. 

Jakov Ignjatovi ć  emlékét a szabad-
ságharc centenáriuma óta kétnyelv ű  
emlékaábla is őrzi szülőházán.  

ARTUR LUNDKVISTÉ A SZTRU-
GAI ARANY KOSZORÚ. Az immár  
több mint másfél évuizede évr ől évre  
megrendezendő  Sztrugai Költészeti  

Esték nemzetközi nagydíját az idén  
Artur Lundkvist svéd költő  kapta. A  
díjazott költő  fél évszázados irodalmi  
munkásságát több mint húsz kötete  
őrzi. Friss életszemlélettel a mozgé-
kony szabad verset honosította meg.  
— E világirodalmi nagyságú és je-
lentőségű  költő  kitüntetésével az egész  
svéd irodalom iránti tiszteletünket is  
kifejezzük, melynek különösen költé-
szete van jelen a világ modern vers-
irodalmaban — mondta Mateja Ma-
tevszki, a költészeti esték tanácsának 
elnöke. A sztrugai rendezvénynek 
egyébként mintegy nyolcvan költ őven-
dége volt; harminc országból sereg-
lettek össze erre az európai hírnev űvé 
vált rendezvényre. 

FILMDfJAK 	MOSZKVABOL. 
Hosszú idők óta nem ért el sikert 
külföldön fugaszláv film, s ezért kel-
tett feltűnést, hogy a X. Moszkvai 
Nemzetközi Filmfesztiválon Radko 
Polič, az Igor Pretnar rendezte Idea-
lista című  film főszereplője, színészi 
nagydíjat kapott. A Martin Ka čur 
Cankar-regény nyomán készült film 
(a tavalyi pulai fesztivál gy őztese) 
több jó kritikát is kapott, akárcsak 
Nedeljko Dragi ć  A madár és a kukac 
című  rajzfilmje, amely saját verseny-
kategóriájában ,díjat is nyert. 

MEGJELENÉS ELоTT KRLEŽA  
NAPLO JA. A szarajevói Oslobođe-
nje kiadóház néhány évvel ezel ő tt 
megkezdi Miraslav Krležá. összes  mű -
veinek kiadását. tt kötetben jelent 
meg a Krležiana (az író nézeteinek és 
gondolatainak enciklopédiaszer ű  gyűj-
teménye), majd ezt követte a Zászlók  
című  történelmei krónikájának teljes 
kiadása. Kr'leža jöv őre lesz 85 éves, s 
ebből az alkalombбl a kiadó csak fo-
lyóiratközlésekben és töredékekben Is-
mert naplбját jelenteti meg, az ígéret  
szerint teljes egészében. A nagy ér- 



1166 	 KÍD  

deklődéssel várt naplót Krleža ifjúko-
rában kezdte írni, s még mindig dol-
gozik rajta.  

A közelgő  évfordulóra a belgrádi  
kiadók is készülnek. A Slobođa  pél 
dául 10 kötetben hozza Krleža válo-
gatott műveit. A válogatás feladatát 
Mate Lončar vállalta. 

TABAKOVIĆ-KIALLfTÁS ÚJVI-
DEKEN. A tavasszal és nyár elején 
Belgrádban majd Zágrábban megren-
dezett Ivan Tabakovi ć-retrospektív ki-
állítás júliusban posztumusz tárlatként 
érkezett Újvidékre, a fest ő  két há-
ború ,közötti lakhel yére. A na gy  érdek-
lődés miatt két héttel me ghosszabbí-
tott tárlaton az 1915 és 1975 közötti 
időszakból mintegy  300 alkotás kapott 
helyet. 

FEHÉR FERENC VÁLOGATOTT 
VERSEI SZERBHORVÁTUL. Ispo-
vesti saputnika címmel adta közre az 
újvidékei Radi,voj Ćirpanov kiadó Fe-
hér Ferenc válogatott verseit, költ őnk 
első  önálló szerbhorvát nyelvű  köte-
tét. Gál László után Fehér Ferenc a 
második költőnk, akinék hosszabb, ez  
esetben ne gyed évszázados időszakot  
felölelő  terméséből jelenik meg  terje-
delmesebb válogatás fordításban. A 
kötet anyagát több mint húszan for-
dították, köztük olyan jeles írók és 
műfardító 'k, mint Danilo Kil, Stevan 
Raičković, Aleksandar Tiátna, Ivan 
Ivanji, Miroslav Antić, Sava Babi ć  és 
mások. — A Fehér Ferenc költészenét 
bemutató kötet azért is jelent đs és 
hasznos, mert költőnk versei kötelező  
olvasmány  a szerbhorvát tann yelvű  ál- 

talános és középiskolákban — írja az 
újvidéki Dnevnik napilap. 

FILMDfJAK INFLÁCIбJA. Ezzel 
a címmel közöl kommentárt Ládi Ist-
ván a Magyar Szóban annak kap-
csán, hogy  a pulaá és •nifi után mé g  
egy  országos jellegű  fi1mfesztiwált 
avattak — Vrnjačka Banján. Itt is 
ugyanazokat a produkciókat mutatják 
be, mint Pulán és NiSben, de mí g  az  
előző  az egyévi termést hivatott be-
mutatni, az utóbbi ,pedi g  a színészi 
alaikításokat díjazza (teszi ezt a Aulai 
is), addig  ismert fürdőhelyünk azért  
tartotta fontosnak megszervezni  a 
fesztivált, hogy  azon a filmek forga.  
tókönyveit értékeljék. Az indok: már  
évek óta a rossz for gatókönyvek aka-
dályozzák filmgyártásunk er ő teljesebb  
fejlődését. A Magyar Szó kritikusa  
arra figyelmeztet, ho gy  filmművésze-
tünk me gújhadasát nem a fesztiválok-
tól kell várni, s ha a díjakat deval-
váljuk, serkentő  és 'ösztönző  hatásuk  
jelentősen csökken. Sőt a díjak növe-
lésével rangjuk is egyre vntatltatóbbá  
válik. Hogy  miért, erre ez a felelet:  
„Az orszá gban egy év alatt 18 játék-
film készül, az említett három fesz-
tiválon, az okleveleket és a különféle  
nem hivatalos elismeréseket leszámít-
va, a díjak szánna 34. Pulában 18,  
Vrnjačka Banján 5, Niiben 11: Noha  
a film kollektív művészet, ami sok, az  
sok." S te gyük talán mé g  ezt is hoz-
zá: egy  fisztivál megrendezésének  
költségén minden bizonn yal több for-
gatókönyv-pályázatot lehetne aneghir-
detni, ső t esetleg  a legjobból azonnal  
filmet is forgati. Hasznosabb befekte-
tés volna.  
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