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V I G Y Á Z Ó S Z E M M E L 

P A P J Ó Z S E F 

Émben a termés. 

Vérszín bogyók. 
Aszú szemek. 
Gyümölcsök pírja a fákon. 

Gondjaimra bízva. 

A kék tőkék sorközében 
és ipihenő kezem fején 
a tenger ég 
szendert sugárzó fénye. 
S a zörej, ha kél is, 
csak ágrezzenósnyi. 

Nincs nyugvásom. 

Lőtávolban seregélysereg 
szeszélyes hadirendjei 
gomolygó boly és ék alakban. 

Nézek. Hallgatódzom. 



FAMÍLIA (III . ) 

B R A S N Y Ó I S T V Á N 

A SZÉLMOTOR 

Hogy ilyen gyönyörűnek indul a tavasz, Hühneróknél három 
magas oszlopból ácsok gúla tetejébe szélmotort állítanak fel: ez 
darálja majd a szeleket, az időket, a kavicskeményre megkötött 
agyvelődarabkáikat — mindent darál, hogy semmik ne kelljen lát
nia, de mivel erős és tartós, nem íkell attól félni, hogy alkatrészeire 
hullik vagy felhagy a darálással, mert vasvitorlái vannak és vas
kerekei, a vasat is képes lenne megdarálni. Időnként megesik, hogy 
hajnalonként nyulak ugrándoznak körötte, az oszlopokon igyekez
nek felmászni, de különös szerencséjüknek (mondható, hogy seho
gyan sem sikerül nekik, mert különben a .nyulakat is megdarálná, 
mert az üveget lisztté zúzza, ezt már kipróbálták, meg a csontot 
is: egyszóval ,nem férhet hozzá semmi kétség, hogy miire képes. A 
szélmotoros tanya egy kiköpött nyúlfészek lesz, vidáman füstölgő 
kemencéjével ós vadul száguldó szólmotor-vitoriájával, nyulak nyo
mozzák tele minden hajnalban az udvart, a virágoskertet, és nyal
ják a meszelést a ház faláról: olyan kellemesen érzik itt magukat, 
mint egy felhőnyi .nagy habostortájban. 

Az emberek messziről csak a szóimotort látják, istállóajtónyi nagy 
fankát, amivel kormányozza magát, és szinte nem győzik az orru
kat [piszkálni, míg azon .töprengenek, m-ivel lehetne ráijeszteni, hogy 
felszálljon, elrepüljön, pedig élvezik a látványát, fából sokan el is 
készítik a modelljét, ós a kapuoszlop hegyébe tűzik, hadd forogjon, 
s egyéb .szórakozás vagy időtöltés híján fél napig is bámuljáJk, mert 
nem való másra az idő: lóvakarásra, tehénvakarásra meg bámu
lásra. Haller még hírét sem veszi igazából, de máris tudja, ettől 



nagyobb dolog már rég nem esett a vidéken: ez majd elveti a mag
ját a niásiík dolognak, ráhúzza a földet sokak nagy tudományára, 
végesnvégig (Szántogatja és szövi az éjszakákat, míg növeli a magot, 
indáján a vastököt, a forgást, ami a szemeken át lassan a fejekbe 
is beköltözik, s ott tovább darál, de ez már nem a gép, ez már csak 
a gép lelke lesz, az, amit a gép jelentene, ha nem lenne meg a 
valóságban, hanem osak mindenkinek a gondolatában létezne; tehát 
nyugodtan tekinthetjük egy határnyii ember rögeszméjének, akkora 
darab földön, mint a nap útja napkeltétől 'napnyugtáig. 

A Z ÜR A N G Y A L A ELMONDÁSA 

Az idő rkkaszemű záporokkal érinti a földet, fényes selyemhu-
gyogó--v<illanásokkal, az égbolt horpadozik, akár egy papírból ra
gasztott, -rögtönzött színpadi díszlet, de azért még áll, még tart 
egyelőre, jóval magasabban a fák hegyénél, ott sodródik, zúg, szá
guld, szinte az ember talpa alá fordul — majd osillaghavakon 
járunk, csillagharmaton —, és a szélmotor kitartóan kelepel, mint
ha elragadná, vinné, pontosabban húzná, örvényből örvénybe ci
bálná az egész égboltot — ilyen időkről esik szó olykor a falak 
árnyékában, a fák tövében, a padlászugokban, a sötét kuckókban, 
szegletekben, üres odvakban, délben, mondjuk, vagy déltől is jó
val későbben, amikor már egymásra buknak az árnyékok: hanem 
Haliért pusztán csak a kíváncsiság űzi, valami fényt szeretne lát
ni, vagy épp fordítva, valami irdatlan sötétséget, 

mert Valaminek lennie kell — 
titoknak, megfejthetet

len csavarmenetnek, felfutásnak, alábukásnak, örvénynek, szél
vésznek, istenverésnek, zölden fröcskölő Niagaráknak, olyasminek, 
ami csak álomban fogalmazódhat meg, megnevezhetetlenül, de 
mégiscsak testet öltve; szóval, ez motoszkál a szélverte kukorica
táblában, második kapáláskor, míg Haller a falusi lányokat nézi, 
a libegő szoknyaszegélyeket, a gyertyafénynél is fényesebben va
kító bőrt, a hajlongást, a szemérmetlen és kihívó domborulatokat: 
csak az út, ami addig vezet, az embert visszakérdőző fényig vagy 
éjszakáig, ily nyomorúságos feltámadásig ünnepi körmenetig — 
az a taknyafolyós sváb kölök, az a paprikaőrrú vetélt purdé — 
mondják a falusi lányok — meg az \a Kandmth, tokit te cirkusz-
meiszterok rriagukkal vittek, és a borét szénával tömték ki, s must 



patikaszaga van és pénzért mutogatják, éjszaka a fejük alá teszik 
a kocsiban, hogy ne törje okét a deszka, vagy a nők odaveszik 
maguk mellé babájuknak, hogy ne unatkozzanak a hosszá úton, 
de leginkább csak azt a világraszólóan kövér banyát kell elszóra
koztatnia, aki ha térde közé veszi, csak úgy porzik és ropog a ha
sában a széna, a löttyedt hasabőre meg felpúposodik, így megy 
ez napról napra. 

— Afféle falusi szóbeszéd — legyintenek az országútra beszél
getni kijáró emberek, amikor már estébe hajlik a délután, és hűvös 
szél kerekedik az ég sötét sarkából, megmozgatja egy kicsit a le
vegőt, akár a halpikkelyeket, s az égboltra is pikkelyek nőnek, 
öreg hal hasa villog aranyfényben, míg apró forgószelek igyekez
nek lyukat fúrni a földbe — talán elástak ott valamit, vagy el 
szándékoznak ásni valamit vagy valakit, be akarják magukat fész
kelni a talajba, vagy csak a nyomokat szippantják fel égi nyo
mokká, a kerékvágásokat, gurigáznak a lócitromokkal, mint ami
kor az ember a tulajdon fejével kuglizik, a tulajdon fejét gurítja 
az ellenségévé szegődött világ tekebábui ellen, s kilenc fát kell üt
nie mindenáron, mert ez az utolsó alkalom, mert több dobás nincs, 
a fej még görög a barázdában, hegymagas rögöknek ütődik, a 
szemben mintha tükrök csillognának, és sok fej gurul, a csillogás 
lassan egy összefüggő tengertükörré áll össze, amin újabb fejek 
hulláma csap át, s a távolban már csak a Hübnerek szélmotorját 
látni, amelynek sebesen forgó nagy lapátjai mintha a fejeket szám
lálnák, egyenként lökik őket az égbolt alá, s valahol talán fel is 
jegyzik a számukat, valami nyúlmancs kaparása a szálkás oszlo
pon, miközben valamennyi fejre rákerül a nyúlnyom, a három, 
félkör alakban elhelyezkedő Ó betű, s középütt, valamennyivel lej
jebb a nagy O, ami a nyúl sarka. Ezen túlmenően aztán elsötéte
dik az ég, körülbelül olyan hirtelen, mint amikor elfújják a lám
pát, ami férfimunka, miután az ember, lába között a duzzadó ék
kel, a vackára hemperedik, s a fejében nincs más ötlet, mint a tu
lajdon szaporítása, kihívóan lebeg előtte tulajdon megsokszoroz-
hatósága, bele nem nyugvása a megveszekedett egyszeriségbe, sö
tétségének hevítése, éjszakányi méretű tombolása, amikor kilop
hatják a fejéből az álmot —- hiszen a feje már úgyis elgurult, ön
álló, tőle független életet kezdett —, továbbá milyen álmok is él
hettek abban a fejben, amely csak úgy meggondolja magát, amely 
csak úgy odaszegődik a többi, kifejezetten saját cél nélkül görgő 
fejek tömegéhez, mivel a hozzája tartozó test megvalósulásán túl 



is akarna valamit, nem tárgyat, dolgot, élvezetet, birtokolható tu
lajdont, testet, érzelmet, engedelmességet, vágyat, akaratával azo
nos akaratot, vagy akár a sötétségben is fehéren sugárzó, ruganyos 
női feneket, véglegesen soha ki nem tapasztalható vaginát, örvény
lő köldököt — tulajdonképpen önmagát indult keresni az elgurult 
vagy elgurított fej, amelynek minden tapasztalata a hiszékenység, 
egyedüli tulajdonsága az irányíthatóság és a hajlás a jó, az okos 
szóra, olyannyira, hogy végül okosnak képzeli, látja, érzi és tud
ja magát, de ugyanakkor csizmatalpnál is sötétebb, ami nélkülöz
hetetlen ahhoz, hogy magabiztossága és önbizalma véghetetlen le
gyen, és úgy ringatózzon az önteltség hullámain, mint az indájáról 
leszakadt tök a zavaros folyóban; 

Ó 

Ó Ó 

O 
— ez az örökké lengő sóhaj, a szél nyöszörgése, az évszázados, az 
évezredes, a mindenkori mizéria felrémlő fojtogatása, kéjes önma
gát zutyolása és nemzése, önmagában való örvénylése, áramlása, 
fogyatkozása és megtelése — az áldott melegség, az istennek tet
sző, megszentelt kefélgetések, a békés kettyintések, a boldog em
lékezetű, ám ugyanilyen kellemes kamatyolások, alkonyati paráz
naságok, az estharang ziháló szava, a vékonyan csilingelő lélekha
rang, az Űr angyala elmondása, ami mögött ott csillog az Ű r ólom
zsák szolgája szemüvegének kéjes, remegő, reszkető, táguló orr-
cimpájú pillantása, arcának verejtéke, Krisztus verejtéke, illetve 
mit tudunk mi egyáltalán Krisztusról? Krisztus, amint megáldja 
a fegyvereket. Krisztus, amint eleven embert boncol. Krisztus, 
amint leteszi a gyűjtő tábor alapkövét. Rádióhír: Őfelsége a dél
előtt folyamán kihallgatáson fogadta Jézus Krisztus urdt, és szí
vélyes légkörben, hosszasan elbeszélgetett vele. Krisztus a Népszö
vetség székházában. Krisztus szerencsés kimenetelű gépkocsi-balese
te. Krisztus zergevadászaton az Alpokban. Krisztus tárgyalásai 
Ciano gróffal és őszentségével, a pápával Krisztus kettőszáz bom
bázógépet adott át a hadseregnek. Krisztus keresztes háborúja a 
bolsevizmus ellen. Krisztus nem kegyelmezz a felforgatóknak. 
Krisztus erőfeszítései az emberiség érdekeit szolgálják. 

A pufók angyal meg, az Ű r angyala, a . . . kifejezője, a . . . meg-



testesítője — a vadászgépek morajában haliám az ő szárnyainak 
suhogását —, mérlegeli a színhelyet, a tettet, a cselekedetet, a cse
lekedet morális hatását, feljegyzi az áldozatok számát, feljegyzi az 
okozott kárt: bár nem tudni nevét, nemét, hajlamait, szándékait 
nem ismerni; tehát végül is magára marad a derengésben, az est
homályban, a harangszóban, küldetésében, lassan hátrálni kezd a 
dinnyeföldek felé, a répaföld sarkán fény hullik jeltelen ágyékára, 
nemi jelleg nélküli mellkasára, és pucér, szinte nőiesen párnás, 
keskeny vállán, mint valami rangjelzés, a sóhajtásnyi jel, 

Ó 
Ó Ó 

o 
a nyúlnyom, avagy Krisztus verejtéke. 

A nagy hal még utolsót villan az égen, utána befalja a világot 
minden pereputtyával együtt, s álomra fordul a csillagok sötét 
vizeiben, és ezentúl csak a boszorkánytüzek sütnek át az éjsza
kán, ahol főznek valamit az éjszakai vándorló lelkeknek, tollat 
égetnek és karmos lábakat, eleven varangyot löknek a parázsra, 
amely mérhetetlenül felfúvódik, akár a labda, s egyszerre ki
pukkan, amire kis bizsergés a válasz a boszorkányok altestében, 
érzéki simítások, majd még hevesebb indulat, mintha egymás zsig-
ereibe akarnának falni, egymás mélységeibe hatolni, a kihunyó tűz
nél egymás testére fonódnak, mint a párzó viperák, meztelen tér
düket kölcsönösen egymás szemérméhez nyomva, mégis magányo
san lebegve el a ködrágta emlékezet felhőjében, tócsatükrében, ke
resztülhatolhat atlan cserjésében. 

A szélmotor éjszakai nyomdokvize árad csak ezentúl, mint a 
jövőben megszületendő magzatvize, a házak dohos sarkaiban, zu
gaiban kotyog a hullámverés, s hajnalra sem ül el, hallani a kuko
ricatáblában, az istálló falain túl és a tetőcserepeken, ahogy foko
zatosan minden elmerül benne, és fogy a hang is, némaság és sü
ketség lesz úrrá mindenen, csak a puszta formák maradnak, ám 
azok is mintha délibábban rángatóznának vagy olvadoznának, 
lassan szertefoszlanak, cafatjaik úsznak csak a mérhetetlen távol
ságokban, megkevernek mindent a szélmotor lapátjai, és mintha 
egyre tágulna a mennybolt, hirtelen tágasság köszönt a földre, vagy 
a lenti ember rúgja el magát az újonnan támadt tenger fenekéről, 



hagyva ekéjét, lovát, kapáját, fejszéjét, az emlékezetet, amely 
mintha célt adott volna életének, s összevissza mászkáltatta a föl
deken, gondolatait kicsiny méretűre zsugorította, hogy feltétlenül 
megférjen a fejében, de hát előbb a fej gondolta meg magát, szán
ta rá magát a távolodásra, gyújtott szombati lámpát, visszfényt az 
angyalnak, és morgó, szűkölő kutyákkal vette körül magát; képzelt 
szalmacsóvát, halálfejet meg egyéb jeleket a fahegyekre, tökből ki 
vájt, lobogó koponyákat az országutak mellé, a fej, amelyet gon
dolataiért számtalanszor karó hegyébe tűztek, s társalkodott ma
darakkal, a szélrózsa ágairól széjjelsugárzó szelekkel, de valójában 
mélységesen alázatos maradt, kitartott az út keresése mellett, 
amely a fényeken át visz irdatlan sötétséghez, megnevezhetetlen 
ragyogásban, a semmi anyagából merítve testét, a levegő bolyhai-
ból kerítve üstökét. Bárki, még a legmulyább kételkedő is láthatta 
ragyogó lámpását a szemfényvesztő magasságokban, ahogy a zord 
ég csillagzatai, felfoghatatlan ábrái felé közelít, ahová a sorsokat 
írta egy láthatatlan ujj, s ezeknek az írásoknak az Ű r angyala a 
feloldója, a végrehajtója, akihez az esti hívások szállnak, s akit 
a harang ringat el, aki egyszerre mindenütt ott van, az Eszmében 
van jelen, amely előtt homlokunkkal érintjük a földet, akárcsak a 
Törvény, az Igazság és a Jog előtt, amit az angyal kedve és ke
gyessége szerint alakít kinek-kinek a javára vagy kárára: mert 
nincsen állandóság. 

A z Űr angyala időtlensége, az Ű r angyala világképe, amelyből 
a visszaút homokja süvít, és betemet mindent, ráfagy az ablak
üvegekre, nyomában a szellemi jégkorszakkal, a tagolt beszéd fe
lejtésével, az egyforma vakogással, amit rögzíthetetlen jelbeszéd 
kísér, amikor már minden lényeges gondolat feljegyeztetett, meg
történt a gondolati szférák rendszerezése, a fölösleges fantáziák 
megsemmisítése, a tudattartalmak megtisztuló kiürítése és jeles esz
ményekkel való megtöltése, pontosabban ugyanannak az ideának 
valamennyi koponyába való betelepülése, amely ezáltal kézzelfog
hatóvá vált, és égtájak szerinti sajátságokkal telítődött, farkasfo
gat növesztett, s megbékélő imája után a holdra üvölt belőle a 
farkasösztön, a biztos fölény tudata — de ugyanakkor valami sej
telmes emberségről is szót kellene ejteni, mely a farkaslétre felteszi 
a koronát, átvezeti a falkát a holdmezőn, a saját nagysága előtti 
hódolat, a fel-felböffenő önimádat ez, világi pozíció, betájolás, a 
csúcseszményhez való igazodás, vagy áldásos csillagpozíció, űrbéli 
tájékozódás, alakformálás vagy alakváltás, jeget-tüzet pulzálás a 



magas szférákban, akarás, mérés, visszavonás, megfosztás, degra-
dálás vagy megdicsőülés, kinek-kinek vélt érdeme szerint, bár min
denki egyformán bömböli a nótát, ami az esze csücskében még rég
ről megragadt, távoli és homályos emlékét annak, amikor a szel
leme még két lábon és egyenes derékkal, igaz, nehézkesen, de még
is járt. 

MERŐLEGES ÉJSZAKA 

Amikor kibomlik a csillagfürt, a lupenus polyphyllus illata, s 
a szél émelyítő tömbje bever az eresz alá, tulajdonképpen nincs 
egészen sötét, de az árnyékok kétségtelenül meghalnak, mert hogy 
fény sincs éppenséggel valami sok, afféle merőleges állapotba kerül 
a mindenség, a kapcsolat kölcsönös lesz ég és föld között, s ennek 
tudható be, hogy az ember különben oly bonyolult reakciókra ké
pes agytekervényei egyszerre mintha kiegyenesednének, minden
esetre nem szólhatunk többé tekervényékről, fordulókról, sőt még 
csak kanyarokról sem: egy-egy sima agyú állat vág neki az éjsza
kának, hogy becserkéssze azt, amitől leginkább tart — a sötétsé
get, mintha csak tulajdon lelkének fázisait akarná kitapasztalni, 
merő unalomból, tehetetlenségből, de mindenképpen határozott cél 
nélkül, mivel a vadászatra nincs ráutalva, a zsákmányra nincs 
szüksége, mert lelkiismerete állítólag nehezen viseli el a megterhe
lést; tehát merő egy kullogás ez a szürke leves, amelybe csillag
morzsa hullik most, és lupenus polyphyllustól illatozik, no meg, 
persze, trágyától, ammóniáktól és fekáliától bűzlik, de ez utóbbi 
inkább a betájolástól és a széljárástól függ, továbbá az érzékek fi
nomságától, valamint a nyúlfészkektől és az emberi lakóhelyektől 
való távolságtól: ma éjszaka mindenesetre kifejezett csillagfürt
illat kereng az agynak oly reménytelen képzeteket biztosító égi 
pályán. A lekopott, lerugdalt küszöb roppant csak meg olykor a 
különben teljesen nyugodt és leülepedett zajtalanságban, ennek is 
a túl nagy szárazság vagy a levegőben hirtelen felszökő páratarta
lom lesz a kiváltója, hacsak nem temettek valakit még régebben 
a küszöb alá, mert az ilyesmi is már többször megesett a világban, 
amióta emberek élnek a földön, és megszentelik házuk küszöbét, 
szent határokkal torlaszolják el magukat, amelyeket sem végleg 
megerősíteni, sem — utóbb legalábbis — feloldani nincs mód, csak 
a mosogatóié és hajnalonként az éjjeliben tetemesen felgyülemlő 



vizelet vagy híg ürülék loccsan rá olykor, kánikulai hasmenéses 
időkben, amikor érni kezd a paradicsom, és bőségesen árasztja el 
a mézharmat a mezőket, a fákat, és csillog, a visszfényektől szinte 
csilingel a levegő, az ember lába közé és hónalja pedig befűlik, 
gombák búvóhelyévé válik, s erre kellene, hogy enyhülést hozzon 
az éjszaka, a nyálkahártyákat és a kimart bőrt csiklandozva té
pázó viszketésre, amikor meglepetésszerűen és merőlegesen alá
zuhan, akár egy rosszul rögzített rolló vagy egy hirtelen lerántott, 
zajtalan fémredőny, esetleg ilyen sötétség maradhat egy csendőr
parancsnok sarokba állított, rendetlen íróasztalában, amikor a 
szanaszét szórt iratokra, körlevelekre és körözőlevelekre rárántja 
a porlepett, fekete faredőnyt, és ráfordítja a zárat — csak annyi 
rémlik fel előtte egy pillanatra, hogy a rég használt, nyitva felej
tett tintatartóban fekete gombócként úszkálnak a legyek —, s utá
na nekivág a vak világnak, hogy valahol, valami bugris társaság
gal egy alaposat huszonegyezzen, borjúzzon, esetleg máriásozzon, 
vagy fekete hajú kocsmárosnénak csapja a szelet, akinek egy fé
nyét vesztett ötösért elülről vagy hátulról — ahogy tetszik — a 
szoknyája alá lehet nyúlni, két ötöst pedig már a bugyijába, sőt 
saját kezűleg, mint egy felfordított templomi persely szájába, akár 
a lúdbőrző fenekébe is lehet dugni, nem egészen nyilvánosan, de 
majdnem nyilvánosan, mivel ez mégiscsak üzlet, bár ugyanakkor 
mindkét fél ad valamit a tekintélyére is. Hanem itt aztán vége: 
hiába csendőrmászásos, csendőrnyomoktól rovátkáit a föld háta, 
mintha csupa csendőrnyomokból foltozták volna össze, hogy jár
tában minduntalan csendőrnyomokba lép az ember, a vetés és a 
gyom is csendőrnyomokból nő, és akaratlanul is csendőrnyomba 
csorgat kedve támadtán habosat a paripaló — ennél tovább már 
nem csendőr, csendőrtiszt sem juthat, pedig csak ekkor jön rá, 
hogy az így elköltött pénz valójában kihajított pénz, legalábbis 
olyan, mintha adóba adta volna, nem telhet benne öröme, sohasem 
fogja hasznát látni. A fák, akár a vállszíjak, nyekeregnek valami 
távoli és láthatatlan szélben, amely talán felhőkürtökön tart fel
felé, magával sodorva a lupenus polyphyllus-illatot, meg egy ke
vés elhullott hajat, szőrt vagy mit tudni, még micsodát, te sze
gény ügyefogyott fiú, ahogy most a friss lucernatorzsok közt, 
minduntalan hörcsögtől rettegve, hátborzongatóan, elképesztően 
komoly kísérletet teszel, hogy belevágd az orrod ebbe a sötét fal
ba, amelyből talán megszülettél, az éjszakába, amelyre kíváncsi vagy 
meg rettegsz is tőle, de mindenesetre látni akarod, közelről és 



messziről is egyszerre, egy ideig még ismerős csapásokon haladva 
valami féktelen elszántsággal, gondolod, ilyesmit érezhet a gyil
kos vagy a menekülő, mintha gyilkoltál vagy menekültél volna 
már, nem számítva azt az egy kövér banyát, aki vijjogva üldö
zött, gurult utánad a kerekein, mert járni sem tudott a roppant 
súlyától, s gondoltad, ha rád telepszik vagy fejedet a térde közé 
kapja, mint egy rongylabdát vagy mint ahogyan a görögdinnyét 
szokták nézni, hogy érett-e, roppan-e már, nyomban megfulladsz 
csípős verejték- és húgyszagától, belegabalyodsz a ráncokba bugy-
gyanó hájba, mintha dagasztóteknőbe esnél, s egy tömeg élvetegen 
nézné végig, hogy levegő híján hogyan fuldokolsz s igyekszel ki 
vonni magad az illetlen és megalázó helyzetből, de mégsem a meg-
alázás az, amitől a legjobban félsz, hiszen azt meg lehet szokni, 
idomulni lehet hozzá, hanem a halál, a halálnak nincs szándéká
ba idomítani, mivel végezni akar veled, és még a csontjaidat sem 
köpdösi ki, mert nincs semmi sem, amit joggal várhatnál tőle, ezért 
jobb nála még a sötétség is, pedig nyilvánvaló, hogy ez a párja, 
már ami a félelmet meg a szakadatlan riadozást illeti, azzal, hogy 
ez elől el lehet rejtőzni, boglyába, kazalba, bárhová, hogy más szá
mára láthatatlanná válj, de ismeretlen terepen a futás sem egészen 
haszontalan dolog, azzal világosabbá válik az ember helyzete, és 
kitűnik nyomban, hogy bírja-e az ellenfél az iramot, vagy csak 
a szándéka és a tervei veszélyesek, ám hogy bármit is megvalósít
son, abban megakadályozhatja egy döglött kutya is, amelyben meg
botlik és elvágódik, vagy egy tócsa akár, amelyen a fenekén szán
kázik át. 

V E R O N I K A Á R N Y É K A 

Mégsem olyan egyszerű kérdőre vonni a sötétséget, azt a nyúl-
szagú masszát, ami az ember szájába csapódik, mint egy nem lé
tező bajusz leng az ajkán, csak az üres, pontosabban hűlt hely ta
núskodik valakinek a távollétéről a lányok ágya sarkában, az egy
máson átvetett botszerű, sőt pálcavékony karok és lábak zagyva 
tömkelegében, amit úgy takar le a piszkos dunyha, mint egy kelő 
kenyér, aminek fokozatos, de kitartó növekedését bizonyára gond 
lesz majd megállítani, teljesen be fogja tölteni ezt a föld feletti 
vermet, oda fog tapadni a hullámos, hatba osztott ablaküvegekre, 



de közben a gerendás mennyezeten is emelint valamennyit, s biz
tosan morzsolja majd össze a falra akasztott petróleumlámpát, s 
az óra felé is tesz bizonytalan, közeledésre valló mozdulatot, ám 
az óra, az mégis más, egyben s másban mégiscsak különbözik a 
világ közönséges tárgyaitól, hogy ne mondjuk: az anyaga más, ne
mesebb, időtlenebb, és olyan zörejekből táplálkozik, amelyek leg
inkább a szélmotor vitorláinak surrogásához hasonlatosak, amint 
emberi szemmel nem tapasztalható port és pépet őröl, történelmi 
szemetet, ami előbb-utóbb összegyülemlik valahol, csekély halmot 
alkot, úgy fekszik meg a sarkokban, akár egy lenyírt hajtincs, míg 
csak meg ne kuszálják az egerek, a fülbemászók és a sarkokban 
időnként megmutatkozó páncélos pincebogarak, melyeket ha meg
piszkálnak, nehéz betegségek verejtékszagát, szellemi párlatát 
árasztják magukból, példátlan hurutok és lobok eszenciáit, valami 
förtelem választóvonalát húzzák maguk után a talajon, ami pot
rohúk végén a fullánk helyén levő csűcsből szivárog — de a duny
ha most abbahagyja a dagadást, a kelést, a minden irányba történő 
növekedést, terjedést, nem vet hullámot, sarka mozdulatlanul 
csüng a gyékénnyel leterített föld felé, mintha váratlanul megfa
gyott vagy semlegesült volna benne az erjedést kiváltó erő, a vég
telenre fürtösödő erjesztőgombafejek lánca egyszerre felhagyott 
volna a tér ízlelgetésével, nyalogatásával, fogyasztásával és betöl
tésével, beérte volna a szennyes alsóruhák, a ványadt és némiképp 
hegyesnek tetsző kamaszlányfenekek érintésével, a boglyas hajak 
elárasztásával; semmi sem mozdul, csak a hült hely nyirka szivá
rog át lassan a szalmazsákon és ömlik be a mély sötétbe borult 
ágy alá, ahonnan némi langyosságot árasztva még tovább szivá
rog, talán bele a földbe, mint egy alácsorgó vizeletfolt, mély ár
nyékot bontva oldódik bele a kipárolgások semleges hontalansá
gába. A hely tehát elmozdult, magával vonszolva az árnyékot is, 
jóval utóbb, mint ahogy a test a felszakadozott rostú, szálkás kü
szöböt érintette, s nekilendült a szürke folyadékkal feltöltött éj
szakának, amelynek vizében mintha hamut kevertek volna, s utá
na alaposan felrázták, és a benne való tájékozódáshoz egy külön 
érzékre lenne szükség, vagyis inkább mélységes sejtelemre, hogy 
túljutva a galambdúcon, amely még bizton pont, mert magasan 
áll, majd a kevésbé biztos istállósarkon, s a még bizonytalanabb 
benyomást keltő ólakon is túlhaladva ne szakadjon el, nem a ta
lajtól, hanem az öntudattól, s megtarthassa azt a képességét, hogy 
továbbra is bánni tudjon tagjaival, mint egy-egy fontos és kényes 



munkát végző szerszámmal, és méghozzá egyidőben valamennyivel, 
amikor már inkább dolog-, mint kifejezett testjellege van, sötét 
árnyék csupán, mely elfelé törekszik valahonnan, és inkább a za
jaiból tudni mindezt, mint mozdulataiból látni, egyszóval egy 
zajos árnyék keresztüllendül a tavaly vagy tavalyelőtt eldugga-
tott vadolajfasövényen, vigyázva, hogy libegő tartozéka — mond
juk, a szoknyája — fenn ne akadjon a tüskés ágakon, és anélkül, 
hogy lényegében irányt változtatna, belerohan, feltartóztathatat
lan sebességgel omlik bele a sötétségbe, és csak a csillagokhoz iga
zítva lehet adni neki valamiféle útirányt vagy árnyékpályát, úti
célja közelebbi meghatározása meg a cél határozott feltételezése 
nélkül, de hallani, hogy cipősarkával rögök közé vág, akár egy ra
gadozó, árnyas répalevek között csörtet át, amelyek még alig fog
ják a harmatot, és még messze sem nyugszanak meg a léptek. 
Mintha két göröngyöt ütögetnének össze, ha találni lehetne olyan 
száraz és kemény göröngyöket, amelyeket ily korai évszakban elég
gé kiégetett volna a nap ahhoz, hogy ne malijának szét, ha egy
máshoz ütik őket, hanem valami tompa hangot adjanak, amely 
inkább a bőrt bizsergeti, mintsem hallani lehessen, s aztán fokoza
tosan elhal, mintha mást gondolt volna a zajütő, más elfoglaltsá
ga akadt volna a sötétben, ami kevésbé tűnik érzékelhetőnek, csak 
annyit sejteni, hogy még nem tartózkodhat valami messze ahhoz, 
hogy elérhetetlennek kelljen mondani, de annyi előnye minden
esetre már van, hogy ne lehessen egykönnyen nyakoncsípni. H a l -
ler tehát szintén megpróbál átlépni az alacsony sövényen, s ez na
gyobb megfontoltságot követel, mint gondolta, mert lendületből 
bár gyerekjáték az egész, mégis kénytelen meglovagolni a tüskék 
szövevényét, mint aki ördögszekérre száll, s nagy, kerek orrú 
bocskora, amelyet olyannak érez most, mintha egy-egy fatányér 
volna a talpára erősítve, egyáltalán nem is érinti a földet, és üle
pébe kutyafognyi tövisek szúródnak, miközben a földeken sutto-
gásnyi erejűvé válik a kapkodva elnyargaló léptek hangja, gupp-
gupp-gupp-gupp-gupp, de mintha már csak egy sóhajtásnyi szél 
juttatná el a füléig, vagy talán a nyitptt száján át ez a szél egye
nesen az agyába fújna, kitöltve arccsontja üregeit a távoli dobo-
gással, még a sövény hegyében is, ahonnan igen nehézkesen tud 
csak szabadulni, de amikor végre sikerül, szintén beledől a sötét
ségbe, a nyomtaianságba, az elillant árnyék nyomába ered, olyan 
barázdákban, amelyeket nem napvilágon húztak, s inkább vala
miféle vad túrására emlékeztetnek, mint megfontolt emberi tevé-



kenység eredményére, szántásra, vagy akár ugarra, ahol a nyu
lak élik veszélytelen életüket, ez inkább elhagyatott terep, amely 
nagy, barázdált nyelvként nyúlik el a sötétségben, a léptek alatt 
kissé besüpped, és talán az égaljig tart, úgyhogy ebből az irányból 
nem száll többé semmi hang, semmi nesz, semmi zaj sem hallatszik, 
s a tetejében mintha még bekötött szemmel is menne, szemmagas
ságban sehol sem mutatkoznak a fények kis tűi, és léptei is mintha 
csak a gyomok hegyét érintenék mindössze: mintha vízen járna. 

De aztán erről a magas párnáról, erről a kinyújtott éjszakai 
nyelvről végül is az országút letaposott és kerekektől kivájt teknő-
jébe huppan, keresztben belebukik, és első alkalommal kell fon
tolóra vennie valamit, hogy felfelé vagy lefelé induljon-e, a „fa
lunak" vagy a „városnak"-e, és mert a „város" a messzebbi, a 
messzebb utat kell választania, ennek érzi szükségét, mert az árny 
sem érezhet mást, bár valószínűleg más ösztökéli és hajtja az úton, 
másfajta elhatározás, ám lehet, hogy másfajta eredet és vér is; a 
vér hajtja bizonyára, és útját is a „vér" jelöli ki, tulajdonképpen 
egy nem látható vérnyomon fut, amit a talpa megérez a földön, 
vagy egyszerűen az árnyéka tapintja ki, bár erre pillanatnyilag 
nemigen támaszkodhat, ám mindennek ellenére még marad a szag
lóérzéke, a finom orra, amely bizonyára úgy harmonikázik most, 
úgy tapogatja a levegőt a „vér" szolgálatában, mint egy nyúl száj
része, bele-belefúj a lupenus polyphyllus virágportól kavargó illa
tának berzenkedő felhőjébe, vagy talán épp ehhez az illathoz iga
zodik, ez ébreszti fel benne a „vért", ez hajszolja halálra, anélkül 
persze, hogy érezné, vagy egyáltalán fáradtságot érezne, mert min
den érzéke oda tömörül, arról a helyről sugárzik, az ragadja ma
gával, bizonyos más helyre taszítja a hajában dúló mágneses vi
harokat, melyek kósza elektronfelhőket rántanak magukhoz, mint 
testmeleg a szúnyograjokat, a tojáshéjnyi vékony koponyacsonton 
keresztül kisugárzik belőle akaratának utolsó rándulása, akár a 
kotlós alól kivett, feltört tojásban a fejlődésnek indult magzat ref
lexei, tehát a clitoris és tájéka, amely a belélegzett páráktól, lég
örvényektől, a levegőben végbemenő törvényszerű jelenségektől 
ingerek híján is zabolátlanul ingerlékennyé vált, felcsigázottá, meg
állíthatatlanul tör célja, valamiféle kielégülés felé, feldúlni emlé
kezete helyeit, amelyek most buborékként nagyra duzzadnak va
lahol, mindegy, hogy merre, a sötétségben, vagy odabenn, a „vé
rében", amely egy éjfekete, kitörésre vágyakozó felhővé fejlődött 
testében, ezt növesztette alva és ébren, ez mintázta meg árnyékát, 



s most a föld rögei között iparkodik egérutat nyerni. A fivér, H a l -
ler, messze elmarad ugyan, de sejtés él benne, már ami a „várost'* 
illeti, hiszen egyből a „város" felé vezető utat választotta, s nem 
a „falunak" vette az irányt, ahol sokkal jobban el tudna igazodni 
éjszaka is, mint a „városban" akár fényes nappal, és a „faluig" 
még a vetésforgót is ismeri szinte, a „városról" meg csupán annyit 
mondhat, hogy néhányszor már nézett arrafelé, vagyis a tető cse
repei között igyekezett kifürkészni, amennyit lehetett az arrafelé 
elterülő világból, de mindössze csak egyetlen tornyot látott a „vá
rosból", hacsak nem képzelte be magának, hogy tornyot lát, ha 
már a „városig" akart látni, hogy később elmondhassa, miszerint 
látta a cserepek résén át a „várost", és hogy a „város", egyebek 
mellett, egy toronyból is áll; ám itt most nem a toronyról, sőt még 
kevésbé a torony látványáról volt szó, hanem magáról a „város
ról", ahová, ha így tartja az iramot, igaz, még sokára, de belát
ható vagy elképzelhető időn belül el fog érkezni, nem a sejtése 
nyomán ugyan, még kevésbé Veronika nyomán, mert Veronika az 
árnyékán jár, tehát nem hagy maga után nyomot, csak neszeket, 
ami azonban épp elegendő ahhoz, hogy felverje egy-egy közeli 
szállás kutyáit, s azok vakon vonítva törjenek ki a léckapukon és 
a kerítések résein, de közelről sem olyan veszélyesen, mint nap
közben, amikor láthatja is valaki, hogy mit művelnek azzal, akit 
prédájuknak szemeltek ki, most megelégszenek az észvesztő, böm
bölő ugatással, de hangjuk után nagyjából tájékozódni lehet az ár
nyékát futtató Veronika hollétéről, meg némelyik szálláson az 
ugatásra világosság is gyűlik a meghatározhatatlan távolságra fek
vő ablakkeretben, ami a kutyák csendesedtével egykettőre ki is 
huny. 

— Azt az alva járó Kondrath vagy micsoda lányt eszi itt a fene 
már megint az úton — fúj rá a mérgében a gazda a lámpa lángjára, 
ám hogy nem sok idő múltán ismét kifakadnak a kutyák, már 
lámpát sem gyújtanak, hanem nyakoncsípik az asszony felé me
reven nyúlkáló férfitagjukat, s úgy mondják bele a dohszagú fél
homályba, amely oly pontosan illeszkedik be most minden szeg
letbe: 

— Már párja is akadt, úgy látszik, egész kurvafészek rajzik 
arrafelé. 

És ebben több a kiábrándulás, mint a közönséges ténymegálla
pítás, mert ugyan kit érdekelnének a tények, amikor a fejekben 
egyszerre fantáziák kezdenek bugyborogni, amerre az árnyék el-



suhan, s akit megcsap a szele, furcsa képzetekkel kezd társalgást, 
különös mondanivalókat egészít ki kerekre a fejében, könnyűeket, 
mint a szalmavirág csokra, s vöröslőket, akár a nyúlszem, miköz
ben szítja egyszemélyes poklának tüzeit, s ijedt szemmel követi a 
falon végigfutó nyúlnyomokat, amelyek semmit sem kerülnek el, 
mindent összemászkálnak, rálépnek a szobában alvókra, mint egy 
elszabadult bélyegző, úgy pontozzák be a beíratlan teret — Haller 
pedig gyakran megáll és fülel, növényszárak susogása megett várja 
a kutyaugatást, mintha nővére ellenséges tűzvonalon hatolna át, 
s valami fegyverek ugatnának rá lépten-nyomon, amelyeket hang
juk után neki is ki kell ismernie, mert a következő pillanatok egyi
kében ő maga lesz majd a méta, de közelről sem olyan értékes, 
mert benne bizonyára egészen más a „vér", és — bár nem látja — 
árnyéka is bizonyára más, nem több egy földre rajzolódó fakó 
lapnál, s most alaposan szedhetné a lábát, ha lépést szándékozna 
tartani vele, vagy azzal a másikkal, ha látni lehetne, ha egyáltalán 
valamit is látni lehetne. 

A Z E S T I V O N A T 

Fél kilenc tájban még vannak lézengők azon az apró és mocs
kos, félig kikövezett területen, ahol az utca a vasútállomás épülete 
előtt egy vakbélnyi kis térré tágul, tele a télről megmaradt rot
hadó szalmával és lótrágyával, sült gesztenye apróra töredezett 
héjával, elnyűtt lábbelik fagyszítta darabjaival, és hogy ezekben 
valakik érkeztek ide, az még elképzelhető, hanem hogy miként 
folytatták útjukat, az már kész talány — azután ősszel és télen 
a szeneskocsik is itt szoktak várakozni, de tavasszal egy növeke
désében visszamaradt gesztenyesor bont lombot és fakaszt virágot 
ezen elrongyolódott emlékek felett, bár a zöldnek ily mértéktelen 
jelenléte sem tudja ellensúlyozni az állomás helyiségeinek öröktől 
fogva és örökkétig tartó kíméletlen pipaszutyokszagát, az állomá
si W. C . kátrány- és dús fehérjetartalomtól erjedő vizeletszagát, a 
szeszektől megmart vesék mikroszkopikus darabkáinak bomlás
szagát, a testes, középkorú férfiak száján ki-kicsapó epeváladéksza
got, és egyáltalán mindenféle váladékszagot, melyeknek eredete 
az emberi szervezetnek azokra a pontjaira vezethető vissza, ame
lyek képesek bármilyen anyagot is termelni, feldolgozni és kibo
csátani: a familiáris bizalomnak e gyötrő tartományaiban, a ke-



serű és elutasítóan áporodott párafelhőben, amely sátorként feszül 
a csöppnyi tér fölé, az igen vegyes szempontok szerint megviselt 
tömeg találkát ad magának az esti vonattal, holmi athéni és szó
fiai, pesti és berlini gyorsokkal, melyeket kézzel lehet érinteni, 
kivilágított postakocsijuk résébe levelet lehet bedobni, a hegyi le
vegőt fújó kalauzoktól idegen városok felől lehet érdeklődni — 
csak az orosz emigránsok esti deputációja ácsorog külön váltan és 
letörten, olyan néma csapatban, mintha a hóhérre várakozna, hi
szen ez nem az a vonat, amelyik értük jön, ez sehová sem fogja 
elvinni a dús hajkoszorús nőket és a murisán kiborotvált, vagy 
épp ellenkezőleg, a muris szakállú férfiakat; a legfeltűnőbb azon
ban mégis az rajtuk, hogy nincsenek velük gyerekek, sőt egyetlen 
gyerek sincs velük, mindannyian magvaszakadtak és meddők, 
mintha a testes, szép arcú nők csakugyan nem tudnának szülni, 
vagy pedig annyira tiszták és ártatlanok, hogy nem is tudják fel
fogni, némi bűn bevonásival mire lennének képesek, hogy egy kis 
ledérség csodát művelne velük, szőke és lágy sikolyokat váltana ki 
belőlük, ernyedt keblük erényektől kezdene dagadni; csakhogy ők 
nem várni és nem nézni jöttek, még csak látni sem akarnak sem
mit, hanem az időtől akarnak csupán megszabadulni, mert való
színűleg már annyira unják egymást, a hasonszőrűeket, hogy csak 
az eltékozolt, haszontalan, üresen elütött időben tudnak önmaguk
kal lenni, ebben van minden reménységük, itt kutatnak egyénisé
gük még esetleg épen fellelhető darabkái után, amikor valameny-
nyien másra figyelnek, de a tulajdon szívdobogásukat hallgatják, a 
tulajdon vérük zúgását, ami, hogy önmagára talált e pillanatban, a 
fülüket kezdi csiklandozni, s attól oly befelé figyelő a tekinte
tük, mintha valami más készülne történni bennük, mint ami velük 
történik, olyanok, akár egy békés, holdsütötte táj, egy pillanattal 
a földindulás előtt, mielőtt még hallhatóvá válna a katasztrófát 
jelző fogcsikorgatásszerű hang, nem a mélyből, hanem megmond-
hatatlan irányból, mintha a négy égtáj az ember szemfogára volna 
tűzve. A vonat azonban a többiek számára más, mint futó élmény, 
inkább a társadalmi lét velejárója, a szűk tér pedig a fejekben 
feltornyosuló elmeszülemények kinyilatkoztatási helye, a szaka
datlan téveszmemenetek ösztönző terepe, amik végül egészen más
ba torkollanak, mint ahogy kiagyalójuk elképzelte, sáros talpak 
alatt vagy szöges bot hegyén végzik, mint egy használt és széltől 
elsodort toalettpapír, vagy csipkés párnán hangzik el utolsó sza
vuk, amikor előadójuk és a megmaradt egyetlen hallgatójuk is 
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már egyaránt meztelenre vetkőzött, és tulajdonképpen csak a sza
vak görgetege állja útját a roppant méretűre felfuvalkodott önzés 
és önáltatás tudomásul vételének, ami a bölcselkedő férfiút ilyen 
helyzetben hatalmába keríti, és egyszerre képtelen meglátni vagy 
felfogni, hogy hallgatója már jó ideje inkább a tulajdon zsigerei 
élvezetesen harmonikus, édesen hullámzó működésére, mint az ő 
fejtegetésére fülel, és valójában lényegtelen számára, hogy in flag-
ranti elakad-e a szava vagy sem, kizárólag önmagával kezd törőd
ni, akár a téli vad. A szobák, ezek a jégszürkére vagy vizeletsár
gára festett, kicsit sem merőleges falú hodályok, agglegényfészkek, 
vénkisasszony-menedékek, melyeknek mennyezetére barna vagy 
lőporszínű füstként csapódnak le az elfogyott, elszállt, megder
medt álmok, de még az arany nyomatú kötetek közé is behúzód
nak, rendkívül szívós hideget árasztanak falaikból, hogy a huza
mosabban — főleg ruhátlanul — itt tartózkodók bőre kék foltok
kal igyekszik magára vonni minden maradék hő és fény figyelmét, 
ám a hőt jóval kitartóbban nyeli magába a falak nyirka, s főleg 
jóval hosszabb ideje, úgyhogy a meleget áhítozó különféle minő
ségű bőrök teljesen ki vannak szolgáltatva a léghuzatban meg
libbenő és susogó zajt hallató, szakadozott kárpitok által okozott 
csalóka ingereknek, amelyektől jég futja be az agyakat, mint télen 
az ajtókilincset vagy a lovak orrát, és itt többé nincs eszme és nincs 
teória, nincs intelligencia, nincs értelem, hanem csak a puszta, szú-
rágásos mizéria marad, ezt zárják magukba a löttyedt, fagyos nas
polyaként teljesen céltalanul hervadozó testek, a lábak közén tasa
kosra hájasodó női combok, melyeket futótűzként borít el a ritkás, 
de durva és feltűnően fekete szőrzet, ami ugyan nem lényegbevágó 
dolog, de amikor nemrég még annyira, de abtnyira selymes volt! 
Nem az öregedésről, az idő korlátai között történő öregedésről van 
itt szó, hanem az időből való gyászos kifutásról, amikor a színész a 
felvonás közti szünetben is a színpadon felejti magát, és a kulissza
cserét akadályozva játssza tovább a szerepét, mintha elment volna 
az esze, olyan ez, és téves jelmezben várja be a felvonás kezdetét, 
fiatalabban a kelleténél, és épp ez az, itt a bökkenő, mert öregebb
nek kellene lennie az országútnál; de ha egyszer mindez valóság, 
és nem játék, és épp a valóságot kell kirekeszteni \z valóságból, nem 
a játékot, a szórakoztató elméncséget, hanem azt kell továbbadni, 
ami nincs többé, mert csak az árvaházi levegő maradt belőle, a 
pucér ösztönök hajó- és irányítóereje, a test dermedtsége és a lélek 
örökös lámpaláza, a megfoghatatlanul lüktető, de elhasználódottsá-



got és ürességet árasztó ködfüggöny, szúnyogháló, amin nem hatol 
át az eszmélés, és befelé nem jut el a világ egy picinyke állandó
sága, bizonyosnak mondható csücske sem; ami eddig elér, az már 
a hordalékot sodró eszméknek is a hordalékát öklendezi e kopár 
homokpadra, az időtől megkérgesedett bőr lámpaernyők alá, és a 
korhadt deszkapadlókon úgy terjeng a félhomályba omló üledék, 
mint egy áradó csatornamélyben: csupán az még a kérdéses, hogy a 
szint mikorra éri el a kritikus pontot, és spriccel ki dörögve ajtók, 
ablakok hasadékán, a mennyezetben szakított réseken, s áraszt el 
mindent szemhunyásnyi idő alatt, és ez már nem az éjszaka elszür
kült levese lesz, hanem sűrű, sötét anyagoktól tapadó szökőár, amely 
minduntalan apró rágcsálók és nyulak tetemét sodorja az ember 
szájára, az orrlyukakban finom, taplószerű szőr szortyog majd, és 
a küszöbök, mintha holdfény tűzne rájuk, felfénylenek valami is
meretlen, aromatikus folyadéktól, amit senki sem akar majd meg
nevezni, akár csak a női bajokat, mert ez nem az a „vér", nem az 
a „hely": itt másmilyen értelem fakad, másfajta beszéd. Kétségte
len, hogy errefelé vezetnek a szűkös, szeméttől elborított téren zajló 
társalgási gyakorlatok, az állomás restijének megzöldült tányérú 
ingaórája villantja ennek az időnek a fényét, köszörüli e fénynek a 
bárdját, lobogtatja a nyakkendőket, mozgatja a befutó és a távozó 
vonatokat, nyikorgatja az utcák éjszakai borbély tányérjait, égeti 
a templomok örökmécseseit, szikráztatja a csendőrlovak patkóit, 
ragyogtatja a váll-lapok csillagait, a széles utcák pocsolyavizeit, az 
elhanyagolt és poros ablakok üvegtábláit, ezt visszhangozza a kon
gató toronyóra, ettől riad fel álmából egészséges éberséggel a „vá
roson" túli nádasban éjszakázó vadkacsák raja, ez csipkézi ki a 
„tisztességes ipairos" álmokat, nap mint nap ez mond jó éjszakát. 

De most, ezen az estén, mielőtt még befutna a vonat, s a konflis
lovak szeme kitisztulna a lóléten való merengéstől, s visszatérne 
bele higgadt, herélt világnézetük, kis csoportok róják a szemetes 
kövezetet, leszegett fejjel és sebesen, mintha valami elgurult, apró 
és igen értékes tárgyat keresnének, miközben nem tartanák feles
legesnek kinyitni a szemüket, nehogy valaki más kapja fel, és ész
revétlenül illanjon el vele a bordélyház felé vezető zsákutcában vagy 
a fatelep mellett húzódó, gyalogosok számára fenntartott „sétá
nyon", ahol andalgó kisiparos családok végzik esti egészségügyi 
sétájukat — nyomukban kotorékeb, szolgálólány —, tehát a cso
portbeli urak, akiket indulatuk ösztökél sebes mozgásra, avatatlan 
fülektől tartva halk, sziszegő hangon mondják ki véleményüket Pál 



hercegről, a régensről, azután a pecsovics kisebbségi képviselőjük
ről, a magas nemzetgyűlésről és a még magasabb kormányról, nem
különben a legmagasabb uralkodóházról, amely bizony nyakig van 
mindenben, de legfőképpen alighanem a szarban, hiszen jobbról 
itt a nemzetiszocializmus, balról a bolsevizmus, fönn a megújhodás, 
lenn a sima kommunizmus, nyakára nőve az antant-barátság, de hol 
mindennek a háttere, amely mindezt összhangban, pontosabban kor
dában tudná tartani, meg tudná szabni a gazdasági élethez mégis
csak nélkülözhetetlen harmóniát, mert azzal, kérem szépen — emeli 
fel borostyánszemeit egy kígyóhang a sötétben —, hogy egy-két 
bolsigyanús magyar melákot a nyílt utcán nyilvánosan felképelnek 
és seggbe rugdosnak a városi csendőrök, méghozzá Jankapusztáért, 
ami már magában abszurdum — nem is beszélve arról, hogy a 
királyi házat maga a szlávság sem kívánta púpnak a hátára —, de 
ezzel nem történt semmiféle rendcsinálás sem, mert, teszem azt, 
ugyanaz a csendőrség a német melák előtt már lesüti a szemét, 
azokhoz már csak a parancsnokuk fordulhat, méghozza kérelemmel 
(az a csoda, hogy a kezét nem kell imára kulcsolnia), és egykettő 
nadrágba csusszan a bátorsága, ha valamelyik szőrös kezű sváb 
rámordul, mint a kutya a kölykére, mert hiszen az már diplomá
cia, vagy mi az isten — oson el valahova a félhomályba a mondat
végekre csusszanó, igen indulatos hangsúly, s az urak is váratlanul 
más irányba kanyarodnak, mintha elsődleges szándékuk szerint nem 
is a vonatot jöttek volna várni, amely bármelyik pillanatban be
futhat, és már a vasúti jelzőharang kongatására a tér szaporán 
megtelik emberekkel, akik a peront szegélyező dróthálóba fűzik 
ujjukat, s csodálattal és elismeréssel készülődnek szemlélni a le- és 
felszállókat, és, ami szinte már tréfának hat, ismerősöket keresnek 
majd közöttük, mintha valahol is élnének ismerőseik, vagy valaki 
is tudna, esetleg hallott volna róluk, sejtené hangjukat, ismerné le
heletük szagát. A z inga tányérjáról egy villanásnyi fény, talán ez 
az idő múlása vagy állása, kopogó távírógép és sürgölődő szél a 
távíróhuzalok között, a látszólag békés lelkek előtt kibontakozó 
nagy látvány zenéje, jeles esemény, amelyről nemcsak a cselédlányok 
szája marad tátva és nemcsak a kisasszonykák bokája remeg meg, 
s egyszerre itt is a csillagfürt illata, messzi, tág mezőkről szabadul
va, keresztültörve a „városeszeién körös-körül felhalmozott hulla
dékok befejeződött, fortyogó erjedésén, elhaló bugyogásán; ez az 
üres várakozás illata, a lupenus polyphyllus, és mögötte a sötétlő 
„város", a hiába sustorgó villanytelep, amely sehogyan sem tud 



annyi világosságot szolgáltatni, hogy mindenhová és mindenkinek 
jusson belőle, csupán a selyemkombinék testhez álló félhomálya 
kereng, akárcsak az orvosi rendelő paravánja mögött, és ugyanaz 
vagy legalábbis igen hasonló melegség, ugyanabba a térfogatba 
mártva, megbabonázva attól, ami következik, ami feltartózhatat-
lanul bekövetkezik. A „város" megáll, és úgy fülel, mint egy tehén, 
fűcsomóval a szájában, csak nem valamit figyel, hanem önmagát 
figyeli, mintha a tulajdon tejére figyelne, a kitáguló erekre, míg 
csak egy imbolygó lámpás alá nem ereszkedik a hasító, majd bod-
rozódó gőzfelhőből, és 

— A „város" — nem kiáltja szinte csúfondárosan, mint egy 
betanított szajkó, a kalauz, és kihívóan, amire csak a foszforos fél
homály visszhangja felel. 

(Folytatjuk) 

Francé Mihelié: Látogatás, 1933 



K U T Y Á K ÉS K Ö N Y V E K 

D A N I L O K I S 

Filip Dávidnak 

A z Ür 1330. évében, december havának huszonharmadik napján, 
monseigneur Jacques tisztelendő atyának a Krisztusban, Isten ke
gyelméből Pamiers püspökének éber fülébe jutott, hogy Baruch 
Dávid Neumen Németországból menekült renegát zsidó elhagyta a 
judaizmus vakságát és perfidségét, és Krisztus hitére tért át; hogy 
Toulouse városában a hithű pastoureaux-któl indított üldöztetések 
idején felvette a szent keresztség szakramentumát; s hogy ezt kö
vetően, „miként az eb, amely felhabzsolja tulajdon okádékát", a 
mondott Baruch Dávid Neumen, miután Pamiers városában a többi 
zsidóval együtt továbbra is Juda szokásai szerint élt vala, kihasz
nálta az alkalmat, hogy visszatérjen az Isten előtt gyűlöletes szek
tához és a zsidó szokásokhoz, minek okáért Baruch Dávid Neument 
a mondott püspök úr őkegyelmessége parancsára letartóztatták és 
tömlöcbe vetették. 

A püspök úr őkegyelmessége végre aztán maga élé rendelte, és 
i fogoly meg is jelent előtte a püspöki Nagyteremben, amelynek 
bal szárnya a kínzókamrára nyílik. Monseigneur Jacques úgy in
tézkedett, hogy a mondott Baruchot ezen a kamrán vezessék át, 
hogy ily módon emlékeztesse őt ama szerszámokra, amelyeket Isten 
kegyelme kezünkbe adott az Ő Szent Hitének védelmére és a lelkek 
megmentésére. 

Monseigneur Jacques segédje az asztalnál Gaillard de Pamiers 
fráter, a carzassonne-i inkvizítor helynöke volt, továbbá jelen vol
tak még Bemard Faissesier mester, pamiers-i ügyész, valamint a 
zsidó Dávid de Troyes mester, akit a kegyelmes püspök úr tol
mácsul hívott meg arra az esetre, ha Baruch netán a dogmák és 



törvények vizeire merészkednék, mivelhogy az ótestamentum, a 
Juda törvényei és a tisztátlan könyve* nagy tudósának hírében ál
lott. 

Monseigneur Jacques tehát faggatni kezdte a föntebb mondottak
ról, miután a zsidó megesküdött Mózes törvényeire, hogy az igazat 
és csakis az igazat fogja mondani elsősorban magáról, de nemkülön
ben másokról is, elevenekről és holtakról egyaránt, akikre majd 
tanúként hivatkozik. 

Amidőn ez megtörtént, Baruch szólásra fakadván, tanúvallomást 
tett, amiképpen következik: 

„A mostani évben (múlt csütörtökön volt pontosan egy hónapja) 
a tiszteletreméltó pastoureaux-k, hosszú késekkel, dárdákkal és bo
tokkal felfegyverkezve, köntösükre felvarrt cinkkeresztekkel, a lá
zadás zászlaját kibontva és a zsidók kiirtásával fenyegetőzve Gre-
nadába jöttek. Egy Salomon Vudas nevezetű zsidó fiatalember aznap 
a grenadia ügyész társaságában találta a zsidó Eliazert, annak íróde
ákját, és — mint nekem később elmesélte — megkérdezte az ügyészt, 
hogy megvédelmezné-e őt a tiszteletreméltó pastoureau*-kkal 
szemben. A kérdezett azt mondta, hogy meg. De minthogy 
ezek mind nagyobb számban özönlöttek, és már a keresztények meg 

* „A tisztátlan könyve" csupán egyik elterjedt megjelölése <a nem kevésbe 
híres Talmudnak. A. D. 13204>an X X I I . János pápa elrendelte, hogy ennek a2 
eretnek könyvnek minden példánya elkoboztassak és máglyán elégettessek; is
meretes, hogy ebben az időben szerte a keresztény világban a katonák úgy 
motozták meg zsidó karavánokat a vámsorompóknál, hogy feltúrták a sokféle 
csempészárút, selymet, prémeket és fűszereket, de (hacsak nem egyéni kapzsiság
ból) nem nyúltak hozzá; Szt. Bernát kutyái pedig „a tisztátlan kéziratára" 
érzékeny szimatukkal szaglászták a szakállas kufárok zsíros kaftánjait, és dug
dosták pofájukat az agyonrémült asszonyok szoknyája alá, amíg aztán ki nem 
tört a súlyos veszettség, minekután megmarták a keresztény kereskedőket is, és 
pofáj-ukkal a jámbor zarándokok, papok, apácák csuháját és köntösét böködték, 
mely utóbbiak szárított halat és a nép körében „crotte de diable", a tisztátalan 
ürüléke néven ismert brie-t csempésztek Katalóniából. Ezzel azonban a Talmud 
utáni nyomozás korántsem ért véget; Jean Gui, „a vasbó valói", csak 1336-ban 
két szekérrakománnyit kobozott el és égetett el máglyán ebből az inkriminált 
könyvből, de tegyük hozzá, hogy korábbi és későbbi teljesítménye a mai kutatás 
számára sajnos ismeretlen .maradt. Ugyanezen Jean Gui, „a vasból való", vagyis 
en Fer (amit némely ellenfelei, minden bizonnyal a rokon hangzás csábításának 
engedve és irigységből a pokol jelentésű Enfernek ejtettek, sőt írtak), túlságosan 
ügybuzgónak bizonyult, úgyhogy a Talmud mellett, a hivatalos pápai tilalmon 
kívül, más könyveket és embereket is elégetett, minek következtében egy ideig 
a papság zúgolódásának volt kitéve, amely rettegett tőle, s amely egyébként a 
pápai és isteni sugallatokat követve tevékenykedett. Ismeretes, hogy ebből a 
véres küzdelemből a „vasból való" Jean Gui győzedelmesen került ki, és hogy 
ellenfeleinek nagy része máglyán végezte. Könyvekkel és kutyákkal körülvéve, 
azt mondják, félőrülten halt meg remetecellájában. (A fordító megjegyzése.) 



a tekintélyesebb polgárok házaiban is kutatni kezdtek, az ügyész 
azt mondta Salomonnak, hogy immár nem tudja megvédeni, s ta
nácsolta neki, hogy nézzen valami hajót a Garonne-on, és menjen 
Verbunbe, az ő barátjának ott egy nagyobb és biztonságosabb vár
kastélyba van. Salomon tehát hajót kerített, és ereszkedni kezdett 
a folyón Verdun felé. Amikor a partról a pastoureaux-k észrevet
ték, ők is hajót meg evezőt szereztek, kivonszolták Salomont a 
vízből, és megkötözve Grenadába vitték, mondván: vagy tüstént 
megkeresztelkedik, vagy megölik. A z ügyész, aki a szeme fölé er-
nyőzött kézzel a partról szemlélte mindezt, közelebb ment, s azt 
mondta nekik: H a megölik Salomont, az olyan, mintha neki magá
nak vágnák le a fejét. Emezek akkor azt feletek, hogy ha így van, 
ám teljesítik a kívánságát. Salomon, hallván mindezeket, azt mond
ta, hogy nem szeretné, ha a bírónak bárminő bántódása esnék, s 
megkérdezte a pastoureaux-kat, mondják meg, mit kívánnak tőle. 
Azok megismételték: vagy megkeresztelkedik, vagy megölik. Ne
vezett Saloman kijelentette, inkább megkeresztelkedik, semmint 
hogy megöljék. Azok akkor Eliazer írnokkal együtt tüstént meg
keresztelték, mert hogy velük volt légyen egy fiatal pap is, aki 
minden bizonnyal értett a dolgához. Akkoron két jámbor asszony 
felvarrta köntösükre a cinkkeresztet, a pastoureaux-k pedig útjukra 
bocsátották őket. 

Másnap a mondott Salomon és Eliazer Toulouse-ban felkerestek, 
s elbeszélték, mi minden történt velük. Elmondták, hogy megkeresz
telkedtek ugyan, de nem önszántukból, s ha lehetne, örömest visz-
szatérnének vallásuk keblébe. S még hozzátették előttem: ha a 
Jehova kegyelme egy napon felnyitja szemüket és megmutatja nekik, 
hogy az új törvények jobbak a régieknél, hogy az új hit kebelében 
a lélek ritkábban vétkezik az emberek és a lelketlen állatok ellen, 
akkor a maguk akaratából és őszintén megkeresztelkednek. Én ak
kor azt feleltem, hogy nem tudom, mit tanácsoljak nekik; talán még 
visszatérhetnének büntetlenül a zsidó vallás kebelébe, mondám, ha 
lelkük a keresztény törvények szerint nyerne feloldozást. Én majd 
kipuhatolom a dolgot fráter Raimond Leinachnál, a toulouse-i ink
vizítor őkegyelmessége segédjénél: ő minden bizonnyal tanáccsal 
szolgálhat és megadhatja a feloldozást is. Bonnet-val, egy ageni 
zsidóval egyetemben betértem tehát a mondott Raimond fráterhez, 
valamint Jacques Marqués prókátorhoz, a toulouse-i inkvizítor 
őkegyelmessége jegyzőjéhez, s elbeszéltem nekik Salomon nagy baját. 
Megkérdeztem, vajon érvényes-e az a keresztség, amelyet a meg-



keresztelkedett szándéka nélkül és akarata ellenére végeztek, és ha 
valaki egy vallást puszta halálfélelemből vett fel, az rendjén van-e. 
Azt felelték, hogy az ilyen keresztség érvénytelen. Akkor nyomban 
visszamentem Salomonhoz meg Eliazerhez, s megvittem nekik Ra i -
mond fráter és Jacques ügyvéd üzenetét, hogy megkereszteltetésük-
nek nincs igazi érvénye, és hogy eszerint visszatérhetnek Mózes 
hitére. Salomon ekkor átadta személyét Toulouse városa nagymél
tóságú tanácsnokának, hogy kikérje számára a római Kúria véle
ményét ama keresztség mineműségéről, mert a mondott Salomon 
tartott tőle, hogy a Juda hitére való visszatérését netán kétszínű-
ségnek magyarázzák. 

Amikor mindez elvégeztetett, Salomon és Eliazer visszatértek a 
Mózes hitére, mégpedig a Talmud előírásai szerint: éles tollkéssel 
lemetélték a körmüket a kezükről és a körmüket a lábukról, a fe
jüket kopaszra beretválták, és forrásvízben tetőtől talpig megfür
dették őket, mindenben úgy járván el, amiképpen — a Törvények 
szerint — a zsidókhoz férjhez menendő, idegenből jött arának a 
testét és lelkét szokás megtisztítani. 

A rákövetkező vasárnapon megjött Alodet úr, Toulouse városá
nak alpolgármestere. Huszonnégy szekéren hozta azokat a polgáro
kat meg pastoureaux-kat, akiket azért tartóztatott le, mert Castelsa-
rassinban és környékén lemészároltak 152 mindenféle korú zsidót. 
Amidőn a mondott szekerek a narbonne-i grófi kastély alá érkez
tek, és amikoron húsz szekér már behajtatott a kapun, a toulouse-
iak nagy sokasága csődült össze. Az utolsó kocsikon ülők segítsé
gért kiáltoztak, mondván, hogy íme, tömlöcbe vetik őket, pedig 
semmi bűnt nem követtek el, csupán a Krisztus vérét akarták meg
torolni, amely bosszúért az égre kiált. Ekkor a toulouse-iaknak az 
igazságtalanság láttán felháborodott tömege késekkel elvagdosta 
a bosszúállók kötelékeit, lesegítette őket a szekerekről, és torkasza
kadtából üvölteni kezdte velük együtt, hogy »Halál a zsidókra!*, 
majd megrohanták a zsidó negyedet. Éppen írogattam és olvasgat
tam, amidőn a tudatlansággal és gyűlölettel felövezett embertömeg 
— melynek tudatlansága tompa, mint a tagló, gyűlölete pedig éles, 
mint a kés — berontott a szobámba. Ám amitől vérbe borult a 
szemük, azok nem a selymeim, hanem a polcokon sorakozó köny
veim voltak; a selymeket a köpenyük alá gyűrték, a könyveket 
pediglen szétszórták a pádimentumon, és a szemem láttára taposni 
és tépni kezdték. Ama könyvek pedig bőrbe valának kötve, és meg 
valának számozva, és tudós emberek írvák, és bennük — ha el is 



akarják olvasni — ezer okot találhattak volna, hogy a helyszínen 
megöljenek, és bennük — ha el is akarják olvasni — orvosságot és 
gyógyírt lelhettek volna az ő gyűlöletükre. És mondám nékik, ne 
tépjék őket, mert a sok könyv nem veszélyes, csak egy a veszélyes; 
és mondám nékik, ne tépjék őket, mert a sok könyv olvasása böl
csességhez, egyetlenegynek az olvasása pedig esztelen dühvel és 
gyűlölködéssel felövezett tudatlansághoz vezet, ő k erre azt felel
ték, hogy az új testamentumban minden meg van írva, és abban 
minden idők minden könyve benne van; abban minden más könyv 
benne van, és a többit már ezért is tűzre kell vetni, ha pediglen a 
többiben valami más is van, ami nincs ebben az egyetlenegyben, 
akkor azt a többit annál is inkább máglyára kell vetni, mert eret
nek könyvek. És még azt is mondták vala, hogy a tudós férfiak 
tanácsára nékik nincs szükségük, s rám ripakodtak: »Vagy megke
resztelkedsz, vagy pedig a tarkódon hajtjuk ki az összes könyvek 
bölcsességét, amelyeket elolvastál.« 

Látván vak dühét a csőcseléknek, s látván, hogy üldözik azokat 
a zsidókat, akik nem akartak megkeresztelkedni (ki következetes
ségből, ki pedig büszkeségből, amely néha végzetes), azt feleltem, 
inkább megkeresztelkedem, semmint hogy megöljenek, mert min
dennek ellenére, a létezés ideig-óráig tartó szenvedése többet ér a 
megsemmisülés végső ürességénél. Ekkor megragadtak, és kituszkol
tak a házból, még azt sem engedvén meg, hogy valami illőbb ruha
darabbal váltsam fel háziköntösömet, s úgy, ahogy voltam, a Saint-
Etienne székesegyházba vezettek. Amidőn odaértem a templom elé, 
két pap megmutatta a szerteszét heverő zsidó holttesteket; meg 
voltak csonkítva, az arcukat elöntötte a vér. Akkor odamutattak 
egy kőre, amely a templom előtt hevert. Olyan látvány tárult a 
szemem elé, amitől magam is kővé dermedtem: a kövön egy véres 
golyóbishoz hasonlatos szív volt. »Oda nézz, mondták, ez egy 
olyannak a szíve, aki nem engedte magát megkeresztelni.« Nagy 
csődület verődött össze, a nép ámuldozva és undorral szemlélte a 
kitépett szivet. Amidőn becsuktam a szemem, hogy ne lássam, a je
lenlevők közül valaki kővel vagy doronggal fejbe kólintott, s ezzel 
meggyorsította elhatározásomat. Kijelentettem, hogy megkeresztel
kedem, de van egy Teutoni Jean nevezető pap barátom, szeretném, 
ha ő lenne a keresztapám. Ezt abban a reményben mondtam, hogy 
ha fráter Jean veszi kézbe az ügyet, aki jó barátom volt s akivel 
hosszas disputákat folytattam a hit kérdéseiről, ő talán megmenthet 
a haláltól anélkül, hogy megkeresztelkednék. 



Akkoron ama két fiatal pap elvégezte egymás között, hogy ki
vezetnek a templomból és elkísérnek Teutoni Jean házáig, mert az 
magasabb rangú volt náluknál, s tartottak tőle, nehogy magukra 
haragítsák. Amikor kijöttünk a templom elé, orromat megcsapta a 
füst szaga, és láttam is a zsidó negyedben felcsapó tüzeket. Ekkor 
a szemem láttára megölték a zsidó Assert, olyan húszéves forma if
jút, szólván: »Ez a te tanításodra és a te példádra hivatkozott.* 
Majd egy másik ifjúra mutatva, akiről később megtudtam, hogy 
tarasconi, hozzátették: »A te habozásod megöli azokat, akik hit
tek a tanításodban, és akik példádat követik.« Ekkor azok, akik 
fogták, elengedték őt, s az ifjú, arccal felém, a földre roskadt, mert 
még megszólalni sem érkezett, hátulról máris halálos csapást mértek 
rá. A toulouse-i polgárok, akik a templom elé sereglettek és szem
tanúi voltak ennek a jelenetnek, megkérdezték a kíséretemben levő 
két papot, hogy meg vagyok-e keresztelve, ők pedig azt felelték, 
hogy nem; amikor elindultunk a templomból, megkértem őket, 
hogy ha valaki útközben efelől kérdezősködik, mondják csak, hogy 
igenis meg vagyok keresztelve, ők azonban megtagadták kérésemet. 
Akkoron valaki a tömegből bottal megint fejbe vágott, s én úgy 
éreztem, hogy ettől az ütéstől kiugrik a szemem; megtapogattam 
az ütés helyét, de vér nem mutatkozott, hanem csak egy göb, 
amely mindenféle medicina, kötés vagy más gyógyír nélkül magától 
elmúlt. Látván, hogy továbbra is öldösik a zsidókat és hallván jaj
veszékelésüket, minthogy pedig a két pap tudtomra adta, hogy kép
telenek megvédelmezni a csőcselék haragjától és a mondott lelki
atya házáig sem vezethetnek el, mert meg fognak ölni, mielőtt k i 
teszem a lábam az utcára, én a tanácsukat kértem. Azt mondták: 
»Indulj el azon az úton, amelyen mindenki halad, és mi a kezünket 
nyújtjuk*; és még azt is mondták: »Ne keress más utakat azon 
kívül, amelyen mindenki jár.« És még azt is mondták: »Példádat 
követve sokan elpusztultak már.« Ekkor ezt felelém: »Menjünk 
vissza a templomba.« 

Visszamentünk tehát a templomba, amelyben pattogva égtek a 
gyertyák, miközben a nép, még vértől csöpögő kézzel, imát mormol
va térdepelt. Ekkor odaszóltam két őrizőmnek, hogy várjanak még 
egy kicsit, hadd lássam, megjönnek-e fiaim.* Egy darabig vártak, 

* Az egyik újabb kori szövegmagyarázó (Duvernoy) a következőképpen értel
mezi «zt a mondatot: „Ámbátor a levéltári anyag erről nem szolgál semmiféle 
adattal, Baruchnak ezt a kijelentését hajlamosak vagyunk nemcsak mint a ke
resztség felvétele kínos és megalázó szertartásának elodázását magyarázni, hanem 



de mivel a fiaim csak nem jöttek, azt mondták, tovább nem vár
hatnak, hanem itt az ideje, hogy végre határozzak: vagy alávetem 
magam a keresztségnek, vagy pedig kiállók a templom elé, ahol 
még gyilkolták a habozókat. 

Ekkor azt mondtam, hogy szeretném, ha a toulouse-i vikárius len
ne a keresztapám, egy Pierre de Savardun nevezetű végrehajtóra 
gondolván eközben, aki jó barátaim közül való volt, s aki eszerint 
megmenthetne a haláltól és a megkeresztelkedéstől. Ök akkor azt 
válaszolták, hogy a vikárius nem jöhet, mert éppen aznap vezette 
ide a pastoureaux-kat Castelsarrasinból, s hogy tehát a hosszá út 
fáradalmait piheni. Ekkor néhányan azok közül, akik ott térdeltek 
a templomban, felkeltek, minden oldalról megragadtak, és a keresz
telőmedencéhez hurcoltak; mielőtt még erővel avíz alá dugták volna 
a fejem, sikerült a »vikárius« szót kiejtenem a számon, de azután 
már nem mondhattam semmit, mert sokáig tartottak, és egyre 
nyomkodták a vízbe a fejem, már azt gondoltam, hogy a kereszte
lőmedence szentelt vizébe fojtanak, mint egy kutyát. Ezek után 
odavezettek a kőlépcsőhöz, és térdre kényszerítettek azok között, 
akik már ott térdeltek; nem tudom, hányan voltak és ki mindenki 
volt ott, mert senkinek se néztem a szemébe, mivel a fejemet le
szegve a kőpadlóra sütöttem szemem. A tisztelendő atya ekkor 
elvégezte, legalábbis úgy gondolom, mindazt, amit a keresztelésnél 
szokás. No de még mielőtt olvasni kezdte volna azt, ami a keresz
telőnél szokásos, ama két szerzetes barát közül az egyik fülembe 
súgta, hogy mondjam, miszerint önszántamból járultam a keresztség 
szentségéhez, máskülönben megölnek. Ekkor tehát fennszóval ta
núsítottam, hogy amit teszek, jó szívvel teszem, noha éppen fordít
va gondoltam. A keresztségben Johann vagy Jean nevet kaptam: a 
mellettem állók ekkor felszedelőzködtek, és eltávoztak. 

Amikor mindez elvégeztetett, megkértem ama két szerzetest, 
hogy kísérjenek haza, hadd lássuk, maradt-e valami a jószágomból; 
azt felelték, nem mehetnek velem, mert fáradtak és mert izzadnak, 
ehelyett a házunkba vezettek, és megkeresztelkedésem tiszteletére 
az ő pincéjük borából ittunk; szó nélkül ittam a bort, és nem akar
tam velük a hit dolgairól disputálni, noha többször is megpendítet
ték. Később mégis hazakísértek, hogy lássák, marad-e valami, és 

némi ravaszkodás és ta-ktizálásként is: ha ugyanis a fiainak sikerült megúszniuk 
az átkeresztelkedést, a tudós Baruch számára ez elegendő ok arra, hogy ne tegye 
ki magát az ő megvetésüknek; ha pedig kivégezték őket, a fájdalom csak 
megerősíti elhatározásában, és -a halál maga lesz a megváltás. 



Ljuba Ivanovic: A régi Párizs, 1930 



láttuk, hogy a könyveim ott vannak összetépve és megpörkölődve, 
a pénzemet elvitték, és mindössze hét vég szövetet találtunk, ame
lyek közül néhány zálogban volt ott, néhány pedig személyes tu
lajdonom volt, ezenkívül még egy mór selyemből való terítőt talál
tunk. A szerzetes, újdonsült keresztapám, egy zsákba gyömöszölte a 
szövetvégeket. Amikor éppen kifelé tartottunk vala, a ház előtt 
ott találtuk a toulouse-i városi elöljáróság egyik fegyveres porosz
lóját, akit az én újdonsült keresztapám ismert, és akinek az volt 
a dolga, hogy védelmet nyújtson a még életben maradott zsidóknak. 
A »keresztapám« tehát így szólt eme poroszlóhoz avagy ember
hez: »Ez az ember meg van keresztelve, és jámbor keresztény.« A 
poroszló a fejével intett, és én megtaláltam a módját, hogy a kö
zelébe férkőzzek: »Akarsz-e jó zsidó lenni?«, kérdezte suttogva. 
»Akarok« — feleltem. Mire ő így szólt: »De van-e hozzá elég pén-
zed?« — »Nincs«, mondám, »de fogadja el ezt itt«, s a kezébe 
nyomtam a zsákot, amelyet megraktunk az előbb említett dolgok
kal. A poroszló továbbadta a zsákot egyik emberének, nekem 
pedig így szólt: »Nahát akkor, rendben is van, ne félj te semmit; 
ha valaki kérdezi, csak azt mondd, hogy jó keresztény vagy, ekép-
pen megmenekülsz.« 

Amikor kiléptünk a házból, a »keresztapám« meg én tíz városi 
hivatalnokkal találkoztunk, akiket nagyszámú fegyveres poroszló 
kísért. A z egyik hivatalnok félrehívott, és suttogva megkérdezte: 
»Zsidó vagy?« Én meg, szintén suttogva, nehogy a szerzetes meg
hallja, azt feleltem: az vagyok. Ekkor az a városi hivatalnok oda
szólt a szerzetesnek, hogy nyugodtan bocsásson szabadon, ez pedig 
átadott egy őrmesteri rangot viselő fegyveresnek, mondván, hogy 
úgy vigyázzon rám, mintha őrá magára vigyázna, mégpedig a vá
rosi elöljáróság és a városi hatóságok nevében. A z őrmester ekkor 
karon fogott. Amíg a Kapitólium közelében jártunk, a kérdezős-
ködőknek azt mondtam, hogy zsidó vagyok, de amikor a rossz hí
rű, keskeny sikátorokba fordultunk, s az őrmestert megkérdezték, 
nem vagyok-e zsidó, aki nem akart megkeresztelkedni, ez — taná
csomra — azt felelte, hogy meg vagyok keresztelve és jó keresztény 
vagyok. 

És a zsidók öldöklése és fosztogatása a késő esti órákba nyúlott 
aznap; a várost bevilágította a tűz, és mindenfelől vonítottak a 
kutyák. Estére kelve, amikor úgy tetszett, hogy a nép eltakarodott 
az utcákról, mondom én az őrmesternek, mivel a lelkiismeretem 
nem volt tiszta, hogy menjünk el a toulouse-i vikáriushoz és kér-



dezzük meg, vajon a fővesztés terhe alatt felvett keresztség érvé
nyes-e vagy sem. Amikor odaértünk a vikáriushoz, éppen vacsorá
zott, és az őrmester így szólt a nevemben: »lme, egy zsidót vezetek 
hozzád, aki szeretné, ha te személyesen keresztelnéd meg.« A v i 
kárius így felelt: »Most vacsorázunk, de tartsanak velünk.« Mint
hogy nem akartam és nem is bírtam enni, szétnéztem az asztalnál 
ülő vendégek között, és a sokaságban felfedeztem Pierre de Savar-
dunt, a barátomat. Intettem neki, mi félrevonultunk, s megmond-
ram, hogy nem akarok megkeresztelkedni, és hogy mondja meg a 
vikáriusnak, ne kényszerítsen ilyesmire, mert az ilyen keresztség 
nem lehet érvényes; Pierre barátom megtette ezt nekem, és a v i 
káriusnak a fülébe súgta szavaimat, majd odaszólt az őrmesternek, 
hogy elmehet, mert hogy majd ő maga vigyáz rám. Úgy, hogy egy 
másik őrmestert, bizalmas emberét, rendelte mellém, vele indultam 
aztán a narbonne-i várkastélyba, hogy lássam, ott van-e valamelyik 
fiam a legyilkolt zsidók között, akiknek holttesteit a kastély ud
varán kiterítették. Amikor visszajöttünk, a vikárius úr megkér
dezett: »Hogy akarod? Kereszteljünk meg most, vagy pedig meg
várod a holnapot?« Ekkor Pierre de Savardun félrevonta, és vala
mi bizalmas beszélgetésbe kezdett vele. Nem tudom pontosan, mit 
mondott neki, ám a vikárius úr így szólt minderre: »Természetesen, 
erőszakkal nem akarok megkeresztelni senkit, lett légyen bár zsidó 
vagy akárki más!« Ebből azt szűrtem le, hogy a keresztség, amely
nek erőszakkal alávetettek, semmisnek tekinthető. 

Amidőn ez elvégeztetett, tanácsot kértem a mondott Pierre de 
Savarduntől: maradjak-e a narbonne-i kastélyban, vagy távozzam; 
és minthogy Pierre azt mondta, hogy mindazokat a zsidókat, akik 
nem találnak menedéket a kastélyban, mindenképpen vagy meg
keresztelik vagy megölik, elhatároztuk, hogy Toulouse-ba indulok. 
Pierre három schillinget nyomott a markomba, elkísért az útke
reszteződésig, ahol a főút Montgiscard felé ágazik le, és azt mondta, 
hogy szedjem ám a lábom, és ha találkozom valakivel útközben, 
csak németül beszéljek. 

Siettem tehát, hogy mielőbb Montgiscard-ba érjek. Amikor végre 
odaértem és éppen át akartam kelni a város főterén, valahonnan 
a kapualjakból botokkal és késekkel fölfegyverzett tömeg gomoly
gott elő, megragadott, és megkérdezte, zsidó vagy pedig keresztény 
vagyok-e. Én akkor visszakérdeztem, hogy mondják meg, ők ma
guk micsodák. »A Krisztus hitének szolgálatában álló, tiszteletre
méltó pastoureaux-k vagyunk« — válaszolták, és még hozzátették: 



»Az égi mennyország és a földi mennyország nevében kiirtjuk 
mindazokat, akik nem haladnak az ő útján, zsidókat és nem zsi
dókat.* Én akkor azt mondtam nekik, hogy nem vagyok zsidó, és 
így szóltam: »Vajon az égi mennyországba és a földi mennyor
szágba véren és tűzön át vezet az út?« ö k pedig felelték: »Egyet-
len hitetlen lélek is elegendő, hogy valamennyiünket megfosszon 
a mennyországtól és a reménységtől, amiképpen egy rühes birka is 
elég ahhoz, hogy megfertőzze az egész nyájat*; és még azt is mond
ták: »Vajon nem johb-e leölni azt az egy rühes birkát, mintsem 
inkább megengedni, hogy megfertőződjön az egész nyáj?«, és el
kiáltották magukat: »Kötözzétek meg, mert szavai kételkedésről 
és hitetlenkedésrő'l árulkodnak«, minekután, megkötözték a keze
met, és elvezettek. Én pedig még megkérdeztem: » Vajon hatalma
tok van az emberek fölött, hogy így rendelkezhettek a szabadsá
gukkal?*, mire ők felelték: » Krisztus katonái vagyunk, és enge
délyünk van a hatóságoktól arra nézve, hogy különválasszuk a fertő
zötteket az egészségesektől, azokat, akik kételkednek, azoktól, akik 
hisznek.* 

Akkoron azt is mondtam nékik, hogy a hit szülőanyja a kétel
kedés, és megvallám nékik, hogy a kétkedés az én hitem, és hogy 
zsidó vagyok. Gondoltam, nem ölnek meg, mivel a kezem meg volt 
béklyózva, a tömeg pedig szétoszlott, mert nem volt kedve a tudós 
disputákhoz és okoskodásokhoz, ehelyett a sötét sikátorokon át, 
amerre, úgy látszik, új áldozatra csapott le, inkább továbbment. 
Ezt követően egy nagy házba vezettek, és betuszkoltak egy tágas 
pincehelyiségbe, ahol már ott volt tíz-egynéhány zsidó és velük a 
tudós Bernardo Lupo meg a lánya, akit jósága miatt L a Bonának 
neveztek; imádsággal töltöttük az éjszakát és a rákövetkező na
pot; elhatároztuk, állhatatosak leszünk hitünkben és nem enged
jük meg, hogy megkereszteljenek. Imánkat csak a pohos patkányok 
zavarták meg, amelyek egész nap ott cincogtak a szögletekben, 
fel s alá rohangásztak a pincehelyiségben. Másnap valamennyiün
ket kitereltek a börtönből, és őrség alatt Mazeres-ba, onnan pedig 
Pamiers-ba indítottak.* 

»Pamiers-ban, vagy máshol, visszatért-e újból a zsidó hitre, és 
ha igen, ezt a mózesi szertartások és szokások szerint tette?« 

• Arnaud Dejean pamiers-i inkvizítor dekrétuma alapján a pamiers-i dioce-
sisben -a zsidóik szabadon élhettek; ez az 1298. mároius 2-án kelt dekrétum, 
amely a lakosságnak és a polgári hatóságoknak megtiltjla, hogy „túlságosan szi
gorúan és (kegyetlenül" bánjanak a zsidókkal, azt tanúsítja, hogy nehéz idők-



»Nem. Mert a Talmud előírja, hogy ha valaki önszántából és a 
keresztény szokások szerint megkeresztelkedik, s ha újból vissza 
kíván térni régi hitére, akkor az említett szertartásoknak (a köröm 
és a haj levágása, az egész test megfürdetése) vetik alá, mivel tisz
tátalannak tekintik. De ha nem önszántából és a keresztény szer
tartás összes szabályai szerint keresztelték meg, hanem kényszer 
súlya alatt, akkor nem folyamodnak az említett eljáráshoz, s az 
ilyen keresztségét semmisnek nyilvánítják.« 

»Mondta-e egy vagy több személynek, akiket halálbüntetés 
terhe alatt kereszteltek meg, hogy a keresztségük érvénytelen, s 
hogy eszerint büntetlenül és nyugodt lelkiismerettel visszatérhetnek 
a judaizmushoz?« 

»Nem, azonkívül, amiről az imént szóltam Salomon és Eliazer 
esete kapcsán.* 

»Mondta-e egy vagy több zsidónak, hogy csak azért vegyék fel 
a keresztségét, hogy elkerüljék a halált, utána pedig térjenek vissza 
a Juda-hitre?« 

»Nem mondtam.* 
»Részt vett-e valaha is olyan szertartáson, amikor valamely 

megkeresztelt zsidót ismét felvettek a Mózes hitének kebelébe?« 
»Nem.« 
»A saját megkereszteltetését érvénytelennek tartja-e?« 
»Igen.« 
»Mért teszi ki magát önszántából az eretnek gondolkodás ve

szélyeinek?* 
»Mert békében akarok élni önmagammal, nem pedig a világgal.* 
» Magyarázz a meg.« 
»Minthogy nem tudom, miben hisznek a keresztények és miért 

hisznek; minthogy viszont tudom, miben hisznek a zsidók és miért 
hisznek, és minthogy azt tartom, hogy az ő hitük bizonyítást nyert 
a Törvények és a Próféták könyvében, melyeket mint tudós doktor 
valami húsz éven át tanulmányoztam, úgy vélem tehát, hogy 
mindaddig, amíg az Törvénykönyveim és az én prófétáim segít
ségével be nem bizonyítják nekem, hogy hitük a keresztény vallás
sal egyértelmű, mindaddig nem hiszek a kereszténységben, ha még
oly biztonságot nyújt is nekem, és inkább meghalok, semhogy 
megtagadjam hitemet.« 

ben a személyes kiállás és polgári bátorság mennyire enyhíthet valamely kö
zösség sorsán, melyet a gyávák elkerülhetetlennek és fátumnak meg történelmi 
szükségszerűségnek kiáltanak ki. (A fordító megjegyzése.) 



Ekképpen kezdődött a Baruch Dávid Neumannal való hitvita 
a kereszténység mineműségéről. Baruch érveinek erejét állította 
csatasorba, monseigneur Jacques nagytiszteletű atya a Krisztus
ban, Isten kegyelméből Pamiers püspöke viszont végtelen türelem
ről tett tanúbizonyságot, hogy — időt és fáradtságot nem kí
mélve — visszavezesse az igazsághoz a mondott Baruchot; a mon
dott zsidó férfiú mindazonáltal makacsul és tántoríthatatlanul k i 
tartott hiténél, mindvégig az ótestamentumra hivatkozva és elhá
rítva magától a keresztény hit világosságát, amellyel monseigneur 
Jacques oly nagylelkűen megajándékozta. 

Végül is A . D . 1330. augusztus 16-án a mondott Baruch meg
ingott, beismerte tévelygését, és aláírta, hogy megtagadja zsidó 
vallását. 

Minekutána a kihallgatás jegyzőkönyve felolvastatott előtte, a 
mondott Baruch Dávid Neumen, megkérdeztetvén, vajon a kínpa
don tette-e tanúvallomását, vagy pedig mindjárt azután, hogy le
vették a kínpadról, azt felelte, hogy beismerő vallomását mindjárt 
a kínpadról való levétele után tette, reggel kilenc óra körül, to
vábbá, hogy még aznap, az esti órákban, megismételte vallomását 
anélkül, hogy a kínzókamrába vezették volna. 

Ezen kihallgatás lefolytattatott monseigneur Jacques Isten ke
gyelméből Pamiers püspöke, Gaillard de Pamiers fráter, Bemard 
Faissesier mester, a zsidó Dávid de Troyes mester jelenlétében, 
valamint jelenlétünkben: Guillaume Pierre Bart és Róbert de Ro-
becourt, a carcassonne-i Inkvizítor őkegyelmessége jegyzői. 

Ismeretes, hogy Baruch Dávid Neumen még két ízben jelent meg 
ugyanezen ítélőszék színe előtt: először a következő év május de
rekán, amikor kijelentette, hogy a Törvények és a Próféták köny
vének újbóli elolvasása után megingott hitében. Hosszú disputa 
következik a héber forrásokról; monseigneur Jacques türelmes és 
hosszadalmas érvelése eredményeként Baruch ismét lemond a ju-
daizmusról. A z utolsó ítélethozatal az 1337. november 20-i keletet 
viseli. A kihallgatás jegyzőkönyve azonban nem maradt fenn, és 
Duvernoy nagyon valószínűnek tartja, hogy a szerencsétlen Ba
ruch alkalmasint kínpadon végezte. Egy másik forrás szintén em
leget egy bizonyos Baruchot, akit ugyancsak a gondolkodás bűné
ben marasztaltak el, és valami húsz évvel később máglyán eléget
tek. Nehéz feltételezni, hogy egyazon személyről volna szó. 



MAGYARÁZAT 

A Baruch Dávid Neumenról szóló történet valójában egy inkvizítori re
gestrum harmadik fejezetének (Gonfessio Baruc olim iudei modo baptizati ct 
postmodum reversi ad liudaismum) fordítása, Jacques Fournier, a későbbi XII. 
Benő papa ebbe jegyezte fel részletesen és lelkiismeretesen az ítélőszéke előtt 
tett beismeréseket és tanúvallomásokat. A kéziratot 4030-as iktatószám alatt 
a vatikáni könyvtár Latin Fundusában őrzik. A szövegben csak jelentéktelen 
rövidítéseket végeztem, mégpedig abban a részben, ahol a Szentháromságról, 
Krisztus messianizmusáról, a Törvény Betűjének Megtartásáról, az Ótestamentum 
néhány állításának tagadásáról értekezik. Maga a fordítás a monseigneur Jean-
Mari Vidaltól, a római Szent Lajos templom volt vikáriusától származó francia 
változat alapján, valamint a nagytiszteletü Ignaz von Döllinger katolikus szö
vegmagyarázatának változata alapján készült, amely 1890-ben jelent meg Mün
chenben. Ezek a tudós és hasznos magyarázatokkal kísért szövegek azóta több
ször is megjelentek nyomtatásban, legutóbb, ha jól tudom, 1965-ben. Az említett 
jegyzőkönyv eredetije tehát („egy kéthasábos kódexírással írt, szép pergament 
kézirat") úgy jut el az olvasóhoz, mint egy távoli hang háromszoros visszhangja, 
ha — mint a Jehova szószólója — ideszámítjuk Baruch hangját is. 

Ennek a szövegnek a véletlen felfedezése, amely időben egybevág a Borisz 
Davidovics síremléke címet viselő történet szerencsés befejezésével, számomra 
valóságos dicsfény és csodatétel: az említett elbeszéléshez való hasonlósága any-
nyira szemmel látható, hogy a motívumok, a dátumok és a nevek azonosságát 
isten müvének, la part de Dieu, vagy az ördög müvének, la part de Diable, tar
tottam az alkotásban. 

Az erkölcsi meggyőződés állhatatossága, a mártírvér kiontása, a nevek ha
sonlósága {Borisz Davidovics Novszkij — Baruch Dávid Neumen), a Novszkij. 
illetve Neumen letartóztatásának időazonossága (a végzetes december havának 
ugyanazon napján, de hat évszázadnyi eltéréssel, 1330—1930), mindez egyszerre 
mint az idő ciklikus körforgása klasszikus tételének összetett metaforája tolult 
fel bennem: „Aki látta a jelent, mindent látott: azt is, ami a legrégibb múltban 
történt, és azt is, ami a jövőben fog történni." (Marcus Aurelius, Gondolatok, 
VI. k., 37.). A sztoikusokkal (még inkább Nietzschével) vitázva H.—L. Borges 
így fogalmazza meg tanításukat: „A világot koronként elpusztítja a tüz, mely
ből vétetett, de azután újból megszületik, hogy ugyanazt a történelmet élje át. 
A különféle magrészecskék újból egyesülnek, ismét formát adnak a kőnek, a fák
nak, az embereknek — sőt az erényeknek és a napoknak is, mert a görögök 
számára nincsen főnév valóságtartalom nélkül. Itt van újból minden kard és 
minden hős és jelentéktelenségen rágódó minden álmatlan éjszaka." 

Ilyen értelemben a változatok sorrendjének nincs nagyobb jelentősége; mégis 
a szellemi, nem pedig a történelmi sorrendet választottam: Dávid Neumen tör
ténetére, mint mondtam, a Borisz Davidovicsról szóló elbeszélés megírása után 
bukkantam. 

BORBÉLY János fordítása 



U T A S I M Á R I A V E R S E I 

N É H A I B Á N Y A T E L E P 

A szerríközd Tilalmast 
már rég verik a józan sugarak; 
itt kék-hddeg árnyak legelésznek. 
Széles hegyhát, 
középkori pajzs bárul 
a római vár fölé. 
Mindenfelé düledező verők. 
A szétszórt vajorokban 
szépasszonyok mosnak 
ünnepi garáz<nát: 
ki palástot, ki mentét, 
vagy rókatorkos ködmönt. 
S a férfiak is, lám; 
jókor lüLjöttenek 
az ikatós-kúthoz. 
Aranypártás leányzó 
porzsolót viisz 
a messze dolgozónak s 
amottan egy öreg legelteti 
kócmadzagra kötött <marhácskáját. 
Reggel van, éled a város. 

Z Ú Z H A T A T L A N 

Martyn Ferencnek 

Fekete Hókirály. 
Bilincs zárja körül; 
Konok nemesség. 
Nem menekülhet 



SZIMBÓLUM 

Veszekedtünk. 
Szívemtói kisiklott 
A gyöngy. 
Leszaladtam a lépcsőn 
S átültettem az ibolyát. 

P O N T 

A koporsó födelét 
tompa puffanásokkal 
beszögezték; 
s a csatornák is 
rákezdtek hosszú 
kántáló sir a tóén ekükre; 
Amikor megszólalt a Hang: 
Ma nem lesz esküvő! 

J E G Y E S S É G 

Magára húzta 
Lóhúgyszín sósav 
Sárga gyűrűjét 
S testén a térben 
Hatalmas lázas 
Hólyagvirágok 
Nyíltak az időben 

S E M M I H E Z 

A tárgyak elhullanak 
S a mozdulat mellyel 
Utánuk nyúlhatnék 
Kifényesedik 



É L E T F O G Y T I G L A N 

Teljes létben 
Nem látja arcát 
Fényben és sötétben 

S Ü K E T E K 

Időszámításunk előtt 
vagy után? 
Nem mindegy? 
Akkor jó. 

TÁVOLI 

Fehér kezedben 
Holdsugár 
Függönyön sír 
A párázó 
Inda-ág 



E L I G A Z O D N I 

B O G N Á R A N T A L 

MOSLÉK ÉS M A N N A 

A kaszárnyaépület mögött, a tengerparton, öt rozoga csónak 
áll hevenyészett, alacsony bakokon. Jócskán megkopott rajtuk a 
festék. Ezt , amelyen fekszem, csak úgy a fűbe borították, egy akác
fa mellé. Teste lyukacsos, már szivacsszerű, mint az öregek félig 
lehunyt szemhéja alatt az emlékezés. 

(Mindig is a pusztulás, a haldoklás képei tartottak fogva — ka
pom rajta magam. A megszűnés, a halál, az a holttest, amiben 
sorsunk testet öltött — utoljára visszanéz rám, mintha o álmodott 
volna engem, az én viaskodásomat, s ébredésébe oldva tenném el
viselhetővé a haláltudatot, a kínok megszűnésével jelezve, s az 
ébredéssel, amely annyit tesz: él, élo a halai, mert a legszörnyűbb 
az lenne, ha a nemlét nem volna. Visszanéz a halál nyomait át
szelő bakter is, tulajdon elhintődő vérére néz vissza.) 

Köpenyem szétgombolva, egyik lábam lelóg. A z akácfa ágai kö
zül gyenge májusi fény süti az arcom. Egy-egy árnyék suhan át 
rajtam: sirályok űzik egymást rekedt vijjogással. A költészet k i 
kötői madarai rajokban gyülekeznek a szeméttartályok körül. Azt 
mondják, nem válogatósak, öregesen marakodnak a hulladékon, a 
híg és zavaros lén. Csak a szárnyuk eleganciát mímelő ívelése, 
az a törés, az a görcs olyan, mint egy előbb kerékbe tört, grüne-
waldi Krisztus karja. Egyre alacsonyabban szállnak — már meg
szűnt zavaró jelenlétem. 

Erős fölmelegedés várható. A napsütés maholnap előcsalja innen 
alólam a leborított csónak enyhelyében, a száraz, sárga fűben össze
tekeredve alvó kígyókat. Látom a legényeimet közeledni, munka-



ruhában, kátrányt cipelnek. Nagy pléhdobozokban olvasztják. 
Nemsokára vízre bocsáttatnak a csónakok. Alszom. A bakokra ál
lított csónakokat kátrányozzák. Elszigetelik őket a szelektől, a 
vizektől. Túlzott buzgalommal át fogják kenni mire se jó csóna
komat is, sűrű feketeséggel mázolják át a testem, hallom, ahogy 
a csónak korhadt deszkái halk ropogással, akárha szikes talaj rit
kás fűcsomói tövére fagyott jégcsillagok ereszkednének meg zizegve, 
mohón magukba isszák a halál tintáját; átitatódom a tér-nélküli
séggel, átitatódom a halállal. Nem tudni, hol vagyok. 

Egyszerre vagyok az elképzelőre emlékező és az emlékezőt el
képzelő. Egyszerre és csupán ez, semmi több. Tiszta viszony, szem
párok nélküli szembenézés. Az erőfeszítés, ami megmaradt belőlem, 
nem arra irányul, hogy visszataláljak önmagamhoz, hogy újra 
elnyerjem identitásom, hanem hogy tájékozódjam, felleljem helyem, 
lényem elnyerje alakját, kiterjedését. Elementárisán akarattalan és 
személytelen erőfeszítés arra, hogy az útra kész ladikom alján 
alaktalanul gomolygó lélek beletaláljon a kuporgásba és a kupor-
gásban ráleljen súlyára, őstörténetének állapotaira, s már ide-oda 
ütődve a pokol tornácára vezető víziúton, hártyásodva, a hő mor
zsáját, mákszemnyi többletét visszavonva, elfalazva lecsapódjék az 
egyetemes semmiből, szétfoszló mindenségből, elérhetőn immár — 
mint minden lüktető, aláhullásában teljes csöppnyi gubanc — a 
fájdalom számára; érinthetően, fázósan, közegében fürödve, mint
egy a dörgölőzés, súrlódás, tapogatózás sejtelmes előlegezéseképpen. 

A szemem nyitva. Arra eszmélek, hogy egy levélkét figyelek rég
óta önkéntelenül; levélke vagy száraz magház az odafönn az akác
fán, amivel eggyé válva voltam eddig, lehetetlen megállapítani. 
Körülötte egyetlen levél sem rezdül, sehol semmi se moccan, s ezt 
a levélként úgy rázza a szél, szinte pörgeti, mondanám, ha nem 
tartaná még mindig, örökké, innen észlelhetetlen kocsánya érthe
tetlenül, hogy epileptikusán ráng, pörög, mint a motolla, szinte 
hangot ad. Nincs rá magyarázat, egy lehetnyi szellő nem sok, 
annyit sem érzek a homlokomon, talán csak a tenger felszínén fut 
végig valami hullámokon túli külön borzongás. Micsoda különös 
légi folyosója húzódhat ott a szélnek, micsoda finom horpadások-
ból, spirálisokból álló vájatot, sebet őrizhet formájában az a le
vélke, hogy csakis ő, egyedül ő jelzi itt a légáramlást egész lényé
ben v a c o g v a . . . 

De miért látok bele eleve tragikumot ebbe a magányos vibrá
lásba, miért az rá az első szavam: didergés, vergődés. Nem volna 



lehetséges a kisgyerek szemével néznem, a kisgyerek szemével a 
feszületet, az akácfa-feszületet: „Mulat a Jézuska?" Táncol, igen, 
táncolna, táncolhatna a levél egy mangófa ágán, de a megváltás 
és a kínhalál bennünk örök időkre egybefonódtak. . . 

Táncol, pörög, haláltáncot jár az akácfalevélke. A lélek, a csu
pasz öntudat, mint azon a nyírfán . . . 

Nem. Nem ezt a didergést akarom, így. 
Távolabb, a lejtőn, az épület sarkánál egy törpe vadmeggy áll. 

Ágai úgy vastagodtak, göcsörtösödtek évek hosszú során, hogy a 
zsenge hajtásokat nem hagyta egy pillanatra sem szétterülni, a 
föld felé hajolni a sirokkó, úgy tartotta őket, ha kellett, vissza
hajlítva, míg el nem kérgesedtek, hogy legvégül egy irányba ren
deződik minden hajlatuk, nekiindulásuk, nem váltak ugyan az 
ágak abszolút kévévé, de minden csavarodásuk, ellenszegülésük e 
diadalmaskodó légáramlás főirányába hajlik. A sarok mögül ki
rontó szél itt lebukik a lejtőn, ki tudja, mióta, és a meggyfa ágai 
közt, a meggyfa ágait fölcsapva ferdén fölvágódik az ég felé. Egy
azon órában borul virágba az egész fa, egyazon percben gyullad 
ki sugárútjai mentén a rózsaszínű lámpások csalóka sora. 

E z érdekelne? Ebben itt a szél jobban megragadható? 
Mit tud, mit tudhat ez a meggyfa a szélről, sejt-e, sejthet-e bár

mit is saját közegéről, a szélről, mely időtlenül átjár rajta, kitölti, 
üvegbe falazza? 

Sem a langyos zsoltár, sem a hideglelős fohász . . . A szél, igen, 
a szél, az érdekel. Nem a szel maga. A z a szél például, amely 
végigsöpört a Szerb utcán, gyermekkorom b iroda lmán. . . Mert 
mit érne, ami puszta, gőgös-kínos különvalóságába belefásult kü
lönbözőség, mit, amit altató, cinkos azonosság? 

Ó, hogy megörültem az isztriai fáknak, az akácfáknak a dalmá
ciai karsztvidék csenevész tölgycserjéi után! 

Vincenzo di Castva X V . századi freskói Beram mellett, a skri-
ljinei Szent Mária templomban. Szent Márton-képére alig fordít
hattam időt. A katalóniai oltárképen a lóháton ülő katona, Szent 
Márton vízszintesen nyújtja oda köpenyét a vele egy magasságban 
elhelyezkedő koldusnak; ez itt másfajta aránytalanság: a lovas
nak itt le kell hajolnia hozzá, nemcsak mert az lejjebb áll, hanem 
mert egészen aprócskára festette Vincenzo mester, pöttömnyivé 
zsugorodott. Jobban meg kellett volna figyelnem, hiszen csak most 
érzem annak fontosságát, hogy a spanyol oltárképpel ellentétben 
isztriai mesterünk a két központi alak mellé odafestette az egész 



környezete t . . . Milyen is lehet a többiek, a szemtanúk arca, mi
lyenek azok a hangok, amiket Vincenzo hallani vélt, hogyan 
egyezteti össze azokkal a hangokkal, amiket ő még saját fülével 
hallhatott? Többet tudhatnék arról, miért aszalódott össze az a 
koldus . . . 

A z Olajfák Hegyén virrasztó Krisztus kötötte le egészen a fi
gyelmemet. Kezében lámpással, a fegyveresek élén Júdás éppen 
egy kőfalat lép át, átellenben a riadt apostolok. (Kajafás Lázár 
föltámasztása után indítványozza a főtanácsnak Jézus üldözteté
sét: „Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember 
haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen.") Középen a 
nagy arcú Jézus az Olajfák Hegyét nézi. Vincenzo okvetlenül lát
hatott erre olajfát, mégis dombnak festi a Hegyet, szőlővel beül
tetett dombnak, ami ennek a vidéknek alapvető jellegzetességét 
adja. (Ugyanolyan természetes ösztönösséggel, ahogy a haláltánc 
motívumát a szokástól eltérően az oltárral szemközti falra, a be
járat fölé festi meg.) Nem a tudatosság vagy a naiv torzítás kér
dése a fontos ebben, hanem számomra újfent azok a hangok, az a 
beszéd... Ennek a freskónak a hangjai annak a beszédnek a 
visszhangjából szűrődnek elő, amit a katonai teherautók zúgásával 
átszőtt éjszakában a Las Hurdas-i népi milícia tagjai hallgattak: 
„ — Jézus Krisztus látta, hogy nálunk valami nincsen rendjén. Azt 
gondolta: »Elmegyek közéjük.« . . . " 

Kivételes pillanatai annak a megváltásnak, ami a testvériség 
— a megaláztatás és a halál igazi ellentéte —: a csoda tündöklő 
vágyképe megfogan a lélekben, a lelkekben — de miért, hogy a 
Mikáélé, az ácsé elmarad, folyton elmarad, s a kétkedés még a cse
lekvőket is megkísérti, mint talán Héraklészt Omphalé udvarában? 
Miért, hogy ha vonakodva is, feszengve, elszorulva, a lélek kész, 
de a test erőtlen arra, hogy feláldoztassék? 

ímhol a didergő, fül formájú Krisztus-levélke, Krisztus-jelzés. 
Íme a „választható" nép út-nyalábja, mely csalókán emelkedik, 
keskenyül, fut az égbe. 

Lelkem ring veszendő teknőjében, puhán gördül ide-oda a desz
kán, mint szivacsos kenyérbélből gyúrt gombóc, laza zsinegen, 
köldökzsinóron, belehízik páncéljába, akár egy paradicsom, elát
kozott gyümölcs, mely zöld üzenetként lecsusszant a palack függő
legessé feszített torkán, s most nagy vörös szívként lüktet, him
bálódzik, az áttetsző falú végtelen szép nagy nyolcasai mentén 
pörög, kering, köröz, akár egy piruettező planéta, társtalan jég-



táncos; már soha nem lehet kihúzni, már soha nem tudom bele
rázni, már soha nem lehet eldugaszolni, nem tudom lenyelni, nem 
tudom kiköpni, már nem jutok el sehová, nem adatott számomra 
annyi röpülés sem, míg egy csupasz levél aláhull, hátrabicsaklott 
fejjel fogok csüngeni örökké, mint akit karóba húztak, mint hal, 
melyet nyársra húztak, s a nyárs semmi egyéb, csak tömény le
vegő, torkomban a kegyelmes mutatóujj gyomromba hatoló szon
dájával, izzadok, mint egy dunsztosüveg, kirakatban gyöngyözve 
szendergő magzat, mely szűzen rothad meg, még csak nem is bűz
lik, saját tiszta, jeltelen ízeibe roskadván, bűntelenül piheg a pokol 
tornácán; selyemfonálba pólyált légy kereng ezüstös pókfonálon, a 
lélek a csalétek egy ismeretlen közegből, ó, nem hogy kiragadtass 
az élő, éltető sárból: pórázon, féken tartott, finom szeizmográfiai 
inga, mely csak így, a test vákuumába zárva működőképes, állan
dósult üzemzavarként saját verdesését továbbítja — s amott se
besen forog a Történelem vasalt kereke, a meggyfa ritkás koro
nája, virágdíszes, rózsaszín küllőivel aprítja, kaszabolja a semmit; 
nem égi zsinegen, kocsányon, pókfonálon — forog, súlyosan gör
dül a meggyfatörzs földből kimeredő öles tengelyén, mely fallosz-
ként döfi át a kerékagyat, s a golyóscsapágy szűk körfolyosóján 
az egymáshoz nyomódó meggymagok zajtalanul pörögnek, futká
roznak, egymás hátán, hasán átfordulva, simára koptatva egymást, 
simára kopva a falakon az érintésnek attól az egyedén pontjától, 
mely akár egy módszeres tű, mely semmit sem ír, csak sikál, töröl, 
vakar, testük egész felületén precízen és egyenletesen körbejár, si
mára és fehérre, mint a holtak homloka, mint holtak koponyája a 
homokban; forog az óriás kerék, mind eszeveszettebben, ahogy 
meg-megnyikordul, mind többet fölemésztve lázas csuklójára kent 
rozsdavörös, rozsdabarna olajából, melyet kátrányos tajtékként ver 
ki peremére, forog, a káprázó szem felvételein úgy tűnik: vissza
felé; ó, gigantikus talicska, melyben kötelezően hazatoljuk a részeg 
bálványt, akár egy röhögő sziklát, föltoljuk trónjához a sáros 
hólyagot, melytől rettegünk, akár a lavinától; micsoda jármű lehet 
ez, lejtőre jutott, lejtőn elszabadult szekér, melynek csak egy ke
reke mered ki, mered át hozzánk; ez a törzs, ez a tengely, kár
hozottak taposómalma, bekötött szemű páriáké, micsoda mélysé
gekbe nyúlik, merre halad — ördögök lépkednek, szaladnak rajta 
álltó helyükben, mint medve a gerendán, forgó gömbön, taposva, 
taposva, háttal, billegve, ha leesnek, megáll, ha megáll, leesnek, 
ha leesnek, megáll, ha megáll, leesnek. 



A végső igazságnak, ami a derű, a harmónia, a rend, van alibije: 
mert isten redős öltözéke. Nála van, testmelegét, idomait őrzi ak
kor is, amikor tudván tudjuk, hogy ebből a kifordított rongyból 
csomózódott ránk az óriás batyu, melyben örökös dulakodásban 
rázódik, préselődik, gabalyodik össze zúzódva, ficamodva, repedve 
minden dolgok és lények minden lágy íze, gyönge fürtje, véresen, 
amint fulladozva harap, karmol, mint macskákkal zsákba varrt 
némber. Szabad bejárása van reflexeinkbe a gonosznak, mert go
nosz magának a sötétségbe beszüremlő sejtelemnek a becsempé
szése, hogy mi vár ránk; gonosz, mert tiltott, gonosz, mert meg
tűrt. Gonosz tehát, mert elveti a hazugság magvát. Emésztő sóvár
gásban egyek: fellegekbe elrugaszkodott eszünk és istentől elru
gaszkodott természetünk; külön neve van egyazon állású időnk 
éjjeli órájának és nappali órájának, mintegy kétlakiságunk mo
delljeként, s az óra maga, ez az utánozhatatlan tökéletességű szer
kezet félbehajlítva dupla körré lapítja a végtelen lepkeszárny
bilincsét, mint egy sületlen perecet, palacsintává lapítja, s az isteni 
egység, harmónia megtestesítőjeként sántikál, köröz mutatóival 
ezen a Möbius-szalagon, egybefoglalva, folyamatosan összefércelve 
az egymással harcban álló nappalt és az éjszakát, önigazoló azo
nossággá a kölcsönös tagadást. S mi gólyakalifákként élünk. 

Könyékig cefrében, abalében, vagy magasabb tudást, s a tudás
sal jogot szerezvén, hogy kimondd, mindez fos és hányadék, finy-
nyászan ügyködve, kesztyűsen serénykedve, buzgón fullajtárkodva, 
avagy legvégül, ha netán megismernél és végigpróbálnál minden 
szégyenteljes megaláztatást és minden gyalázatos aljasságot, még 
mindig a tevékenység mint tapasztalat, a tudás mint képesség, az 
irányítás mint tisztség, azaz önmagad hivalkodó érvényesítése bű
völetében, sürgetőn és bénítón föltolul benned a bűnös és bűntu
datos kérdés, féllábon állva kelepeled: mihez kezdj, mitévő légy? 
A káosz ágaskodó, hánytorgó, egymásnak feszülő elemeinek szen
tesített viadalát messze elkerülve, kivonva belőle magad eltulaj
donítani ama isteni harmónia illanó visszfényét: aszkézis vagy 
élvhajhászás egyvégre. 

Hanyatt fekszem, mint a végső óráját elközelegni látó püspök, 
„szeretet és reménység között lévén, nem tudván, mit kellene vá
lasztani". Az égre sandítok én is, akár a haldokló Szent Márton: 
„Azután kerék őtet, hogy egy kevéssé fordítaná el a fejét, és ne 
tartaná mindenkor hányat feküdve; felnézvén nagy fájdalmában 



monda nékik: Haggyátok néznem az Eget, és nem a* földet, mert 
ezennel a* lelkem arra az átra mégyen." 

Katona volt Szent Márton, azután pap. Isten seregében, majd 
pedig isten nyájában való szolgálatának mintegy a határmezs
gyéjén köpenyének nevezetes elfelezése áll, ami után megjelent 
előtte az embernek F ia abban a fél palástban, amit a koldusnak 
adott volt. Pályája itt, mint a misztikus nyolcasba bucskázó vég
telen, önmagát keresztezi, keresztet ír. 

Hogyan megtalálni a szabadságnak ezt a pontját a bezáruló 
pályán, ami valójában éjszaka és nappal, születés és halál álló
képpé merevülő örökös körforgása, s amelyen egy éjszakai óra 
egy elmúlt, illetve egy eljövendő (mert a kozmikus különidők 
képei, múlt és jövő is egymásra másolódnak a sors könyvében — 
s a sors könyve ez) nappali hiányára támaszkodik? Hogyan rög
zíteni, hogyan megtartani, avagy az állhatatosságot egy fokkal 
nagyobb hűségre váltva — kilépni, lelépni róla? A z egyszerű 
mesteremberből lett bölcs, Pien példázata a két csigáról nem kész
tet választásra a — nemes indítékkal: részvétből — tevő és az 
ugyancsak részvétből tétlen között, csupán felmutatja a választás, 
az igazság háromszoros bogát. Milyen beszédet tehát? 

E z t az egyetlen szót megtalálni: Mutabor. 
A Las Hurdas-i legenda szerint Krisztus második születésekor 

a három királyok nem járultak elé ajándékaikkal, „mivel időköz
ben vagy koldusokká lettek vagy funkcionáriusokká". Vincenzo 
di Castva széles freskón festi meg a betlehemi királyok egész kí
séretét. Nem ez a fontos, s nem is az ég: az összetömörülő lovasok 
fölött alig latszik egy-egy darabka az égből, fel sem derenghet 
önmagunknak az a ravaszul a végtelenbe vetített eszményi, isteni 
pontja sem — ám a lovak lábai ^alatt, az aprólékosan kidolgozott 
növényzet mikrorealizmusában, az állatmesék, népmesék (talán 
csak a szabadon maradt tér betöltése kedvéért) odavetett jelene
teiben mintha a tárgyi világ mellett a megszólalásnak is egy ősisé-
góben új, el tanulatlan perspektívája bontakozna ki. Kenetes mo-
tyogás vagy harsány áradozás helyett, mellveregetés és vállvere-
getós helyett — tündéri történetek arról, aki túljárt valaki eszén, 
meg arról, aki pórul járt, borzongató történetek sárkányok és 
boszorkányok legyőzetéséről. Gyermekségünk mindennapi kenyere, 
hamuban sült, hamuban feledett, hamu borította pogácsája vala
hol, varjúkárogásban. 

Lássuk, mi is volna hát fennen magasztalt regénk és benne dics-



telén, bárgyú csetlésünk-botlásunk az életünk keretét nyújtó kör
forgásban. 

Dúsan ködlő pára, harmatozó piszok. Moslék, moslék, moslék, 
moslék. Manna, manna, manna, összecsomósodó, hajnalra már 
vizenyősen poshadó. 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer (tehát létezett) a mindenek
fölött testetlen, de mindenekelőtt valóságos (létező) disznó, amely
nek mindezek után valahol lennie kell, mert nem veszhet el, még 
ha fel is faltuk, meg is emésztettük, ki is ürítettük annak rend
je-módja szerint, s ily módon kívánatosból újra visszavedlett un
dorítóvá, ahogy előbb a megvetésből a dicsőítés magasába emel
kedett, összefutó nyálunk csomóba gyűlik a láttán, mint egykoron; 
mert az ól a születés szégyellt helye. Disznó nevelkedett az udvar 
rejtekén, megvetett, megtagadott szögletében, vastag nyakú disznó
vá cseperedett a holdat bámuló malac, akit immár senki sem illethet 
igazi nevén, s aki mellett a trágyában csak próféták tetvészkedtek, 
maga a bizonyság volt, a sarkalló ürügy, tiszta ideává hizlalt fö
lösleg, behelyettesíthetővé hazudott dög, a mindig készenlétben tar
togatott variy a hatalom záloga, halvány bőrű fantom, hogy legyen 
kire esküdnie, esküdöznie minden körmönfont szakácsnak, behemót 
hentesnek. S míg teste alaktalanná teljesedő tömlőjében elviselhe
tetlenné, feláldozhatóvá érik, dagad, raktározódik a rabolt, elcsalt, 
lefölözött szenvedés, melyet lecsontoz, suttyomban szűkmarkúan 
fölhígít a nyereségvágy, odabenn folyik a végeszakadatlan tálalás, 
coros vendégség, cserepusztítás, álszükségletek, talmi vágyak, pro
tokolláris éhségek jelszerű, gesztusértékű kielgítése nagyban és k i 
csiben, a tobzódó anyag elhantolódó feltámadása; nyers, mennél 
nyersebb, még élő étkek és ízek sokaságából összevont eszenciális 
aromák fölvonulása. Tor, bál, megtorlás, haláltánc. Moslékhoz ki
gondoljuk a kivívott testetlenségében legfalánkabb, legkövérebb 
disznót, csömörünkhöz csemegének a mannát — miután földhöz 
vágtuk a dülleszkedő perselyt, kimarkoltuk a szalonnás ostyát, 
sajnálkozva elszopogattuk emlékezetünk színes cserepeit, ama kintit 
felkapó, elvegyítő átható visítás, ártatlan üdvrivalgás fogadja a 
sziporkázó tányérkákat: málna! S a pihegő dámák a málna piros 
levet engedő, ikrás szivecskéiből eszegetnek kecsesen és áhítattal. 

A szabadító álmokból, a játékból is ennyi: hempergés a sárban, 
kéjes vakaródzás, lomha dörgölőzés. 

Kotyvasztás és lepárlás, kotyvasztás és lepárlás a konyhán, ahon
nan kozmás hírek terjengenék, s ahonnan mintegy mellékesen ki -



kerül konyhaművészetünk igazi remeke: a moslék és a pára. Mind
kettő a valóságosra utal: a moslék a múltat idézi, a pára az utópiát, 
a reményt. 

A művészet köd és szemét. Fogyasztásunk fölöslege a művészet, 
amivel a disznó-fantomot hizlaljuk. Angyalok könnyű piszka, mos
lék nehéz párája. 

Moslék és manna, manna és moslék, minden és semmi, semmi és 
minden, minden és minden. 

Mindent elölről kezdeni, mindent újra megtanulni: az evést, a j á 
tékot, a járást. Nem megtartani akarom magamat, hanem elveszí
teni. Tökéletesen akarom hallani azt a hangot, azt az áramlást, azt 
a lélegzetvételt nem-létem, más-létem foglalatában, ebben a kátrá-
nyos éjszakában: saját torkomon átbocsátva. 

Nem lehetek megtévesztő. Sem önzésből, sem önzetlenségből. Nem 
lehetek megtévesztő. Nem lehetek szelíden, szelídségből megtévesztő. 
Nem lehetek kegyetlenül megtévesztő. Nem lehetek megtévesztő. 

Bozidar Jakac: Karmester, 1922 



S Z I V E R I J Á N O S V E R S E I 

T É L 

I . „s /künn a köd fehér tejébe 
aranytojást ver a hold" 

(B. M.) 

I I . „S képzeld el: még egyre porosabb lesz minden. Mindétig 
szürkébb lesz a világ, — mintegy a ridegség 

Elönti majd a dolgok leglényegét, lehatol s a potr is itt fenn 
Mindegyre elhatalmasodik . . .'" 

(F. M.) 

I I I . — Mondd, miféle csönd sarjad. S miféle zaj. 

„Télbe csapódik a homlok. 
És ijedten csüngnek a lóg közepén, sűrű kottaként, 
a fagy denevérek." 

— Semmit nem ismerek. 
„Takarja a rezgést, a mozgást. Béna tagja lüktet. 
Egyre lüktet. A megszűnés ritmusa ez." 
— Semmit nem értek. 

— Semmit nem tudok. 
„Bár itt a tűz, a víz és egyre osak fertőtlenít: 
ferrtotílenítir fehér ruhánkat a mész. 
A korom földtől égig, égtől földig feszül. 
H a röppen is, nem madár. Kardként döfköd felénk 
a nád, a sás. Szárazon verődik egymáshoz 
a leheletnyi rög. 

Szürkék ezüstösek." 
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— Semmit nem tudok, látok, (ismerek. Semmit nem értek. 
„És fertőtlenít. Egyre fertőtlenít a mész. És lüktet. 
Reszket, mint riadt, kimunkált vesék, a karóim. 

Tollait borzolja a fa. És gubbaszt. És rugaszkodik. 
Megszűnnek rajta a férgek mozogni. 

Takarja a .mozgást a rezgés, a rezgést a mozgás." 

— Nem értem. 
„Én sem. És azt sem, miféle szándék cifráztatja velem 

a nyelvet, 
ily konok lidőben, miikor a szólás is nehéz.'' 

T Á R G Y T A L A N R E M E K L É S 

I . — Hiiába a nagy világosság, ha elmém sötét. 
Feszülnek bár nemes rugói ós örvénylenek szüntelen 
a drága fodrok: .de, sötétebb éppen ezért. 

I I . Hasztalan a nappali fényár; semmi távoli, csak 
apró tárgyaink látszanak, úgymint asztal, szék, az óra 
vagy a kés. Ám, ahogy bontja hagymáit a sötétség, 
úgy, összefüggésekre delünk, mely gyümölccsé 
érleli az alvadt, éji tintába hintett magot. 

I I I . A fény felszíni máz. A sötétség mély, mélysége 
akkora már, be nem láthatod, határait fel 
nem mérheted. Nehéz az éj, súlyos, kezedre 
megannyi ólomként nehezül. Körmeid gyémánt-rögök 
ós a mélység testébe hasítnak, mint az üvegbe. 

I V . — Sötétség ereszkedik valójában gyümölcsösünkre. 
És összehúzza jó szorosra a fák ág-rácsait, megtöri 
a madaraik kocsonyás tekintetét . . . 

V . — Nehéz összefoglalni. Képtelen elhagyni önként 
választott börtönét az esz: maga a tisztaság a sötétség, 
ölyv-karmazsinok ereszkednek könnyedén a szavakra, a 



lehelet párája raiég fel sem szökött, már halk reccsenéssel 
megválik pilléreitől az épület. — És mézed, 
hogyan lesz ismét tárgytalanná e tárgyát vesztett talaj. 

A Z ELSŐ R É S Z L E T A Z UTOLSÓ RÉSZLETBŐL 

Óh, de az iaz utolsó részlet. 
Keserű-fagyok kora. Midőn, ismét 
eggyé lesz test és talaj: hanyagul 
ha vibrál véiiköreimkben az éber 
fegyelem. 

Akár az antinómiák 
csapódnak hás a húsba, parázslik 
minden kiis bogár-iszemét a fázós 
füveken, ós ijedt szemei hullanak. 

A megkésett fürtök közt lapulva, 
mint tömjén kavarog az éj teje. 
Csordultig teli korsók körül 
szomj ázunk. 
Ettől, csupán csak ettől f é l ek . . . 

C S A K N É H Á N Y K E G Y E T L E N K É P 

Sz. Z.-nek 

I . Magammal csöndben békülök. 

I I . És szóla égföid-hangján az Ür: — „Én vagyok az Alfa 
és az Omega, az Első és Utolsó. Mindenség-testem 
tüzes, mint elfagyott végtagok. Mint hajnal 
csontján fárad, féltve hűvösét, a harmat." 
És inte mindenség-ikarjával az Ür. 

Fegyelmezett, 
kimért a mozdulat. Mintha, éppen, íijra-tanulná 
lépteit a Bölcs: szigorán nem ver át tekintet. 
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I I I . És kitárja mindensóg-ilelikét az Ür: — „Részek 
üiíközője lettem. Törvényeik megbonthatatlan 
•maszilaga. — Bujkál ereimben a k á r h o z a t . . . " 

I V . — „Várok hajszálnyi réseket, lesben állva, 
mint az ék a szétnyíló kerékagy fölött." 

Ajánlás: 

Barátom, 
ez kísért. És mindez, ha olykor összecsap. És nehéz 
sátrába von a képzelet. Mindenkor a kérdés: 
vagyunk-e őseinknek eléggé Romlott Virágai. 

Ü J I S M E R E T L E N E K 

Leírhattam volna már, 
bár írhatnám ezután is. Megvívja 
minden örökkön ősi harcát, 
keménnyel a lágy, nehézzel a könnyű . . . 

A part a víznek, partnak a fák 
a martaléka. Zúzza tárgyaik a tér 
ós a teret a tárgyak. 
Hol abbahagyni? Ho l abbahagyni? 

Felfeslik az ósdi felület, fölsejlik a nyers. 
Más tartalom duzzasztja immár a formát. 
De, ha rejtett aklod nyitva felejted, égse száll 
állat^bokraid füstje. És minden újra ismeretlen. 



B Á C S K A I DÜLÖÜTON 

V Í G H R U D O L F 

Délre mondták a "traktort szántani, de csak a délibáb ring a nyári 
forráságban, sehol egy lélek, ameddig a :szem ellát. Ügy intézték a 
dolgot, hogy a birtok gépe felszántja Szabó János másfél holdját 
is, ebédszünetben, úgy mellékesen, borravalóért a "traktorosnak. A 
ló nyugtalan a föld végén, a .szekér oldalánál. Nagyokat ránt a 
pányván, ropog belé az öregségtől széthullni készülő tákolmány. 
A gazda vagy száz lépésről rászólna a lóra, de csak lógó szemöl
dökét emeli arra, fogatlan szájából a szó amúgy is suta. És nem 
jön a gép. 

Sok baj van ezzel a három hold földdel. Vagy nem is a földdel, 
inkább az emberekkel van baj, akikkel intézni kell megművelését. 
Szabó János sokszor úgy érzi, nyolcvan éve ellenére is előveszi az 
egy vasú ekét és beléáll a barázdába, mert amit ezek a széltoló trak
torosok művelnek vele, azt tűrni nem lehet. Tavaly nyáron, nem is 
tavaly, hanem még azelőtt, igen, 1975-ben ugarolatlan maradt a 
tarló, mert István fia intézte a munkát valamilyen szövetkezeti 
emberrel, <s a tarlóra bizony ráhullott a hó. Se azelőtt, se azóta 
nem bízza a földet senkiire, még egyetlen fiára, Istvánra sem! Sokat 
kell mérgelődnie, az igaz, de a végén mindig kialakul valahogy. 
Csak ez a könyörgés ne lenne. Fizet az ember a itraíktorosnak amúgy 
is /jó vastagon, hát akkor még könyörögjön is neki, imádkozzon, 
mint a Messiásnak? 

A ló elveti magát a tűző naptól, hempereg a porban, köziben 
rángatja a recsegő szekeret. A kukoricás szélén kidönt két szálat, 
két (szép szálat, mire a gazda lassan megindul a kocsi felé, nagyon 
ropog már, meg összetöri ez a gebe! 

Dél irégen elmúlt, nincs mit várni, az ugarolásiból ma már nem 



lesz semmi. A ló gyeplő •nélkül is odaballag a rúd mellé, s hagyja 
•nagy /türelemmel, hogy gazdája körültámaszkodj a, miközben a ko
csi elé fogja, aztán recsegve-ropogva megindul a vénség menete a 
faí/u felé. Az öregember csak úgy benne ül a kocsiderékban, mint 
aíki odapottyant, s viszik, ő nem is 'tudja, hogy hova vagy minek, 
ő osak ül nagy csendességben, mert becsapta egy kacifántos trak
toros. Nem nézi a kereket, de hallja szavát, és saját gondolatára 
rábólint nagyot, hogy bizony az öreg kerék nem bírja tovább, vagy 
kiesik, vagy leveti a sínt, de az is lehet, hogy rögtön összetörik. 

A dűlőn nem találkozik senkivel, errefelé mim csenek magánföl
dek, kétoldalt, ameddig a szem ellát, mind a mezőgazdasági birtok 
földje. A közbeeső magánföldeket sorra felvásárolták, s most nap
raforgó bólogat a láthatár végéig. Gsak az ő három holdija ékelődik 
dacosan ebbe a hatalmas táblába, mintha egy nadrágszíjat húztak 
volna oda. Három hold; fele kukorica, fele búza. E z így van, s 
így lesz mindig. Megszólították már őt is a föld felvásárlásával 
kapcsolatban, de ugyan ki hallott még ilyent, meg a csere, ugyan 
már! Egész életében azért irongyoskodott, hogy egyszer legyen egy 
darabka földje, s m o s t . . . N a , nem baj, mondták, majd 'jön a ta
gosítás. Jöhet, jöhet, a föld marad! Szóval, firkálják őt, biztosan 
még a traktorosokat is ellene biztatják. Könnyű egy öregemberrel 
elbánni, nevetnek -rajta, s a tarlót szántatlanul hagyják. Csak lenne 
még egy lova, nem könyörögne senkinek, hanem elővenné az egy-
vasú e k é t . . . Márta, a menye meg még azt eszelte ki legújabban, 
hogy adjon el kocsit, lovat, s akasszon tarisznyát a nyakába. No, 
ez már sok! A z a (sárkány eladna mindent, őket meg legszívesebben 
bedugná a békalyiukba. Ismeri ő annak minden gondolatát. István 
csak báb, hadonászó, nyöszörgő paprikajancsi a sárkány kezében, 
ismeri ő mindkettőt, nagyon jól ismeri. Még egy gyerekre sem tel
lett erejükből, de szájiuk az van . . . Negyvenötben, amikor sorba 
állt a földosztásnál, Márta volt a leghangosabb, hogy maijd jön a 
grófnak az .unokája, s ad az földet, túrhassák, ne féljenek! ö még
sem hátrált meg, mint sok más bérestársa, odaállt, és meg is kapta 
a három holdat, s k i nem engedte a kezéből 'később sem. Sokan 
néhány év után se ingyen, se pénzért eladták a (kapott földet, s 
mondogatták, hogy átok van azon, nem tudnak tőle aludni sem. 
Fia akkorjában 'jött haza sebesülten a katonaságtól, nem volt már 
gyerek, kaphatott volna ő is földet, hiszen petőfista volt, de ő in
kább Mártát választotta feleségül, az meg a földnek esküdt ellen
sége, hát még a kajpott földnek!. . . Mostanában sem hall mást tőle, 



mint hogy adja el. Hát mit gondolnak, miért tartott ki eddig? A 
régi Jugoszláviában, amikor még béresként az alázatosságon kívül 
más napközben nem jutott eszébe, éjijel már akkor iis az istálló 
mennyezetét bámulva egy darabka földről álmodott, csak akkorá
ról, mint a tenyere, hogy ne kelljen az ökrök (után, ostorcsattogás 
közepette vánszorognia élete végéig. Sokan álmodoztak hasonlóan, 
de egymás között nem beszéltek ezekről a dolgokról. Harminchét
ben, negyvenéves fővel szedett össze annyi bátorságot, hogy az in
téző elé álljon. Azt akarta megmondani, hogy már harminc éve 
szolgálja az uraságot, s azt nem bánja, hogy nincs béreslakása s 
még mindig az (istállóban a 'jószág közt hál, hogy feleségét és a 
tizenöt éves István fiát csak minden második vasárnap láthatja egy 
másik birtokon, ahol az apósának van béreslakása, ahol az asszony 
és a gyerek is .szolgál; ő semmit sem bán, és még dolgozik élete 
végéig, de . . . igen-igen: de adjanak neki egy darab földet, hogy 
legyen valami értelme küzdelmének. S ha akkor szedett össze annyi 
bátorságot, hát akkor őt ma nagyon rosszul ismerik! Igaz, har
minchétben az volt a szerencséje, hogy az intéző éppen részeg volt, 
s másnap csak úgy emlékezett az életfontosságú jelenetre, mintha 
valaki krumpliföldet kért volna, de már nem tudta pontosan, hogy 
kicsoda. 

Tudja az utat a ló hazafelé, nem kell gyeplő. Szabó János visz-
szanéz a dűlőúton, földje -fönt nyújtózik a csalóka délibábon. Hát 
ne szántsák föl! 

Negyvennégy októberében is ezen az úton ballagott, amikor a 
kukoricatörők közül sárgaruhás katonák váltak ki , és a falunak 
vették az irányt. Senki sem mondta, de ő rögtön tudta, hogy ezek 
az oroszok. A béresek ilyesmiről nemigen beszéltek, de olykor, ha 
egyet-egyet elvittek közülük katonának, lehetett hallani a háború
ról meg az oroszokról. Amikor meglátta őket, behúzódott a kuko
ricásba, és visszafordult családjához, de másnap csak elment arra 
a birtokra, ahol béres volt. Legfőképpen azért ment el, mert az 
apósa azt találta mondani, hogy most mind szétosztják a földet a 
szegénynek. Hármuk bérén akkor építették fel kis házukat a falu 
szólón, lebontott bóreslakások épületanyagából, azon a telken, amit 
a bizottság osztott k i akkorijában. Aztán mondták, hogy menjen 
vissza a birtokra, legyen az állami gazdaság alkalmazottja, de ő 
nem tudott oda visszamenni, nem mehetett, mert az ott hagyott 
négy évtizede hegyként nehezedett rá . Aztán az egészet ez a három 
hold föld kárpótolta. Hát ne szántsák föl! 



Tomislav Kriiman: Áldozatbemutatás (Káin és Ábel), 1904 



Akkor tákolta össze ezt a szekeret, aztán negyvenhétben be is 
festette, fáradt olajjal. Azóta már több részét ki kellett cserélni, 
s most már minden darabja jajgat. Hát csoda? Négy lovat, nem 
is négyet, hanem öt lovat kiböjtölt, mert ez az ötödik is már meg
ette a magáét. Igen öreg már, esetleg vágóra lehetne eladni, de nem 
adja, hiába kapálódzik az a sárkány. A ló tudja az .utat! Csak egy 
baja van, hogy öreg. És neki is ez a baja. Annak a sárkánynak 
meg olyan férj kellene, aki a jó reggelt helyett alaposan elverné. 
Hogy is vehette István feleségül? De hogy meg volt szélesedve 
utána. Hiába mondták neki, hogy ne vegye el, mert ez egy nagy 
vörös sárkány, csak elment érte, és el is hozta. Az első szava az 
volt az új asszonynak, hogy ő nem paraszt, s aki paraszt, az hall
gasson. Meg ma is ezt fújja, pedig már majdnem hatvanéves, ugyan
is Istvántól egy évvel még idősebb is. 

— Hát, Julis — mondta egyszer Szabó János a feleségének —, 
akkor nekünk nem lesz unokánk! 

— Nem lesz, mit szálnak hozzá! — nyelvelt rá Márta, mert 
az mindent hallott és látott a háziban. — Nem gyerek kell ide, 
hanem ház, lakás, bútor meg rendes ruha. Talán csak nem gondol
ják, hogy ebben a maguk viskójában akarunk örök ideig vaca
kolni?! 

— De, Istvánka, te mit gondolsz? 
— Istvánka nem gondol semmit! — jelentette ki a menyecske. 
Hát nem, és amit esetleg gondolni mert volna, azt sem árulta el 

soha. Az évek meg meglódultak. Meglett a ház, a lakás, a bútor, 
a <ruha, csak öröm .nem lett, vidám piros mosoly az arcokon. 

Az ötvenes években István esti iskolában befejezte a nyolc ál
talánost, hivatalnok lett a magtárban, és .megfeledkezett az életről. 
Két év múlva úgy megy nyugdíjba, mint a sovány ember ujja: egy 
barázda földije sincs. Megöregedett, se gyereke, se földje. Mi ér
telme is lehet életének? A hárpia bezzeg tudja: 

— Hogy mi minden van az állatorvosaknak! A j a j . . . 
Á nem, ő egész más. Most újabban is kint voltak náluk a szö

vetkezet emberei — valamikor a birtok szövetkezet volt, azért hív
ják így őket —, nyugdíjról meg társulásról töltöttek ki nagy kockás 
papírokat. Nem erőszakoskodtak olyan sokat, mint néhány évvel 
ezelőtt, amikor erővel fel akarták vásárolni tőlük a földet. Két 
falubeli ember volt -náluk, azok meg már ismerik a helyzetet, az 
egyik bóresűvadék, de a másik sem kötekedett. Szép csendesen be
széltek. 



— öregek már maguk, nem bírják a földet művelni, adják ki a 
szövetkezetnek. Kapnak holdjától hét mázsa búzát, tisztán, s adót 
sem kell fizetniük. 

— A földet meg elveszik. Azt már nem! 
— A maguk tulajdona marad, csak éppen megművelésre adják. 

Kiadják, értik, csak kiadják. 
— És nekünk akkor mi marad? Megöregedtünk, s még ezt is 

adjuk oda . . . Tán már ne is éljünk? 
— Hány éves maga, János bácsi? 
— Én, harmiinckettő . . . Mert a többit nem lehet életnek számí

tani, csak azt, amióta a magam embere vagyok. 
— Nézzék. Maguknak a három hold földiből annyi jövedelmük 

van évente, mint egy átlagos alkalmazásiban levő személy egyhavi 
bére. 

— Hát akkor -meg mit akarnak? 
— Hogy tudnak megélni belőle? 
— Beosztással. Mi még nem panaszkodtunk. Istvánkáéknak min

den évben adunk krumplit is. Pedig oiekik még autójuk is van . . . 
— Érthetetlen. Hát <ni.ncs maguknak igényük? 
— Tessék? 
Vasárnap leginkább összejön a család, akkor tárgyalják meg a 

dolgokat. A z utóbbi níz évben másról sem esik szó, mint a földről. 
Főleg Mártának van útban minden. Eladná a házat, a lovat, de 
még a földet is. Jól néznénk ki! Hiába, asztalosnak a lánya, nem 
tudja ő, mi az a föld. István pedig gyenge íkezű ember volt világ
életében, mit (is várhat tőle az ember. A termelő parasztszövetkeze-
tes években mint harcost, mint párttagot azzal bízták meg, hogy 
szervezze be apját is a szövetkezetbe. Akkor is csak a feje búbját 
vakargatta, hogy: „Tata, azt mondták, maga is lépjen be . . ." Ak
kor szájon csapta. Azóta nem is mondott neki semmit. Pedig pisz
kálják minduntalan, hogy mondd apádnak ezt, mondd apádnak 
azt. Mert a Márta, az elmondja, sokszor még azt is, amit nem hall, 
de leginkább azt, ami a szívét nyomja. 

— Nem akarunk mi örökölni. Nem a föld kell minekünk, ha
nem az ára! 

Zötyögve halad a szekér a dűlőúton, s az öregnek hirtelen az 
jut eszébe, amikor a cséplőgépből zsákba engedték az első búzát 
saját kazlából. Amikor markába vette a magot és az arcára szo
rítva beleharapott, akkor a szíve majd kirepült, s osak azit hajto
gatta, hogy érdemes volt küzdeni, mert ez a kis darab föld minden 



verejtéket százszorosan visszaad. Persze, három évtizeden át más 
volt minden, mint most. összefogtak a földiszomszóddal, <nem vár
tak senki hazudós emberfiára, hanem szántottak, vetettek, arattak, 
csépeltek, és ha elvonult a felhő, a felragyogó napra nagyokat ne
vettek. A földszomszédok, cimborák lassanként meghaltak, a volt 
bérestársak eltűntek, s már nincs kivel lovat összefogni. A fiata
labbak, akik megmaradtak a földnél, géppel, dolgoznak. Lovat 
és öregembert nem látni a határban, esetleg csak őket, a „kivételes 
eseteket". 

— Nem lehet azt, János bácsi — mondta a szövetkezet em
bere —, hogy maga tizen-métermázsákat termeljen búzából egy 
holdon . . . Nem lehet a z t . . . Adja oda a földet annak, aki majd 
harminc vagy negyven métermázsát termel! 

Százat nem! H a neki a tizennyolc-húsz mázsa nagyon jó, akkor 
mit törődik a szövetkezetes vele. Azt mondja, hogy ő hátraveri a 
társadalmat. Hátraveri ám az, aki nem dolgozik semmit, csak papol, 
mint példáiul a szövetkezetes. Régen az uraságnál húsz mázsa bú
záért meg kellett dögleni. Soknak azt a sorsot kellene megkóstolni, 
akkor majd nem mondanák, hogy az kevés. Azóta harminckét év 
múlt el. Hát nem értlik meg, hogy ez csak harminckét év . . . 

Felesége apró, törékeny asszonyka. Hetvennégy éves. Kilencszáz
hármas születésű, ő viszont ezernyolcszázkilencvenhetes. A jeles dá
tumokat ijól ifcudja Szabó János, s a kocsiderékban számadást végez. 
Tizenkilencben házasodtak össze, István húszban született. Akkor 
a felesége uizenhat éves v o l t . . . Hát, mindegy, annyi volt, n a . . . 
Több gyerekük nem lehetett, ö r ö k életükben urasági tanyán éltek, 
a gyéreik nem járt iskolába. Negyvenötig kanász és gulyás volt 
felváltva azon a birtokon, ahol az anyja ós a nagyapja szolgált. 
Ő huszonöt évig csak eljárt oda. K i .tudja, hogy mennyi idő az? 
Csúfolták is eleget, az apósa meg rágta. Aztán kapta a három hold 
földet, és minden megváltozott. Istvánt a felszabadulás után na
gyon felkarolták a faluban, taníttatták, ós hivatalba tették, még
sem vitte valami sokra. Megrekedt benne az az évszázados rette
gés, amit szolgaságában szedett magába. H a szólnak hozzá, még 
ma is összerezzen. Aztán elvette ezt az asztaloslányt, az meg végleg 
elhallgattatta. De bár gyerekük lenne, csak egy. Nem is lehet tudni 
pontosan, mi ez, óletszínvonal-e vagy más. A faluban egyre keve
sebb gyerek van. 

— H a nekem unokám volna — mondja a felesége, — a föld 



végére kis tanyát építtetnék neki. Piros tetős, petyke kis szállást, 
a galambomnak . . . 

Bolond ez a vén asszony. Tán majd abban lakna a gyerek? Ma 
már, ha nem emeletes a ház, nem is kell. Istvánoknak szép házuk 
volt, mégis lebontották, mert Márta egy napon a szívéhez kapott, 
hogy: „Jaij, az állatorvosak emeletes házat építenek!" Aztán egész 
életükben építkeztek, nem gondolhattak gyerekre. Egyszer nagyon 
mérges volt a fiára, mert látta, hogy az idő elballag, ós azt találta 
mondani neki, hogy zavarja el ezt az asszonyt, cserélje ki a rus-
nyáját. Akkor István teljesen összetört, sírt meg gubbasztott. Min
denbe .bele kellett törődni. így hát nincs lunoka. H a hazaér a föld
ről, nem iis tudnak feleségével egymáshoz mit szólni, hallgatnak, a 
tyúkot nézik vagy a malacot. 

— Holnap se jön a kombájn? — mondja az asszony napjában 
kétszer-háromszor. 

S rászól: 
— De, mama. Hát már rég le van aratva! 
Az öregasszony meg mindjárt pityereg. 
— Istenem, már nem is beszélgethet az ember . . . 
Négy-öt éve nem jár k i az asszony a földre. Azelőtt vasárnap 

kivételével, tavasztól őszig mindennap együtt ültek fel a kocsira, 
kimentek a földre, tettek-vettek valamit, s fordultak vissza. Főleg 
ezért volt kocsi s ló. Ujabban az asszonynak fáj a dereka, nem 
bírja a kocsi rázását. Vizet és batyut azért mindig tesz az ülés alá. 
Szalonna, kenyér meg a bicska mindig ott van, legtöbbször elő sem 
kerül, de ott van. Mostanában, amíg ő a határt íjárja, felesége ott
hon talál magának .munkát. A malactól nagyobb jószág már nincs 
a háznál — a ló, na, az van az istállóban, de azzal asszonynak 
nincs gondja. Tehát, malac, kacsa, liba, pulyka és hát a csirkék, 
kisebbek és nagyobbak. E z van. Mészárszékbe itt nem kell járni! 
Sőt, vasárnap, amikor Istvánék eljönnek, akkor az asszony úgy 
nézi, hogy valami nagyobb darabot vágjon, kakast, ludat, ilyesmit, 
s elcsomagolja nekik. 

— Itt van nektek ez a kis koszt, mi már a húst úgyse nagyon 
esszük. 

— Ugyan, mama — mondja István, mert nem állhatja szó nél
kül — , nekünk hozni kellene, nem vinni! 

— Fiam, fiam. Nem kell nekünk az égvilágon semmi. 
— Ügyse eszik, nem hallod — sipít Márta, s viszi a csomagot. 
Otthon aztán Istvánnak forog a szájában a falat. 



— Lehúznád a bőrt róluk. Hagyni keli őket, csoda, hogy él
nek . . . Három hold földből. . . 

— De hányan élnek még idős emberek kevesebből is a faluban, 
a j a j . . . 

— Legalább hagyni kell ő k e t . . . é l n i . . . 
A merengés csakolyan, mint a délibáb, viiiszi Szabó János gon

dolatát előre-hátra. Márta szavát is képzeli, s hallja: 
— Mi az a három hold? Hasonszőrűeknek tíz is van. Miért 

nem szereztek többet, ha már a föld az istenük, miért, na? 
Ennyit kért, ennyit kapott, és soha eszébe sem jutott elégedetlen

kedni. Semmije sem volt, mikor kezdte, mindent venni, csináltatni 
kellett. Sokan elmentek a .kiürült német településekre, elhagyott ta
nyákra, s hetekig húzták onnan a motyót, de főleg ekét, boronát 
meg ilyesmit, csak éppen cséplőgépet nem hoztak. Azok aztán ha
ladtak, ha ugyan nem a termelőszövetkezetben kötött ki a motyó, 
mert az ilyenek inkáhb spekuláltak, minit dolgoztak. Ő nem hozott 
semmit, amijük van, azt mind a tulajdon két kezével teremtette 
elő. Amikor a szövetkezetben valamilyen évfordulót ünnepeltek, 
volt itt egy vezető ember föntről, az, aki ebben a határban irányí
totta a földosztást. Az kérdezte meg, hogy ugyan mi lett az „új 
földesekkel" az elmúlt negyed évszázad alatt, öregségükre van-e 
valami biztonságuk? Mert amikor osztotta, akkor is azt mondo
gatta, hogy: „Emberek, a földet nagyon becsüljék meg. E z a maguk 
biztonsága!" 

Márta egy faszagú asztaloslány, semmi köze a táj emberéhez. 
Folyóparti halászfaluból került ide negyvennégyben, a répaszedő 
brigádokkal, mit tudja ő, m-i az a föld. Annak a földosztó embernek 
a szavát kellett volna hallania. Pedig a földosztó ember sem ezen a 
tájon született, városi volt, maga mondta az ünnepségen, amikor 
azt kérdezte, hogy mi lett az új földeseikkel, de az a paraszt szí
vébe l á t o t t . . . Amikor mások vasárnap «reggel a templomba men
tek, Szabó János előtt ennek a földosztó embernek a sápadt arca 
jelent meg, s minden templom .nélkül is imádni tudta volna. Most 
meg a szövetkezeti ember azt mondja: 

— Magának nem jár prémium! 
— Miért nem? Azt mondják, jár . . . 
— Értse meg, hogy -nem jár, és végeztünk! 
Kifelé az ajtón meg nagy plakáton: „Termeljen többet!" 
Szundít a ló baktatva, szundít az öregember képzelődve. Mind

kettő -igától fáradt már. 



Azelőtt nem vak boldogabb perce, mint amikor úgy kapálás 
előtt felült a kocsira az asszonnyal, s a kerek kotyogni kezdett 
kifelé. Azt az érzést kívánja sokszor felidézni, attól még felvidul 
a lelke. 

— Tata — mondja Márta —, miért nem adja már el ezt a ge
bét? Még ránk döglik! 

Ránk? Hát nem adja! 
— Hova tennénk azt a kis pénzt, aranyos lányom, tán a bank

ba? — beszélget a felesége, mert csak beszélget, hiszen locsog, mint 
afféle öregasszony. 

— H a maga látná, hogy mi van az állatorvoséknái, a ja j . . . 
— Egy petyke /kis tanyát, piros tetővel a föld végére . . . jaj, 

istenem, de szeretnék . . . H a nekem lenne egy babszemijankó-uno-
kám . . . 

— Én .nem értem magukat, tata, miért nem adnak el (mindent? 
Nálunk urasán ellehetnének. Ott van a hall, az ebédlő meg min
den . . . Nem értem, na . . . 

A z /pedig igazán kár, mert ha Márta értené, akkor egy szót sem 
szólna. István legalább érti. 

— H a arra kerül a sor, nálunk elférnek . . . 
Éjjelente, ahogy az asszonnyal a mennyezetet bámulják, sokszor 

gondolnak a nagy útra. Hiába, nyolcvan év nem kis idő, de sokan 
nem látják azt a túlsó oldaláról. Ilyenkor már akaratlanul is „arra" 
gondol az ember, amire majd sor kerül, de nem a hallban, hanem 
itthon, a maga osendességében. Éjelente szótlan szavakkal megbe
szélik, hogy nem adják senki kezébe sorsukat, készek a legrosszabhra 
is. Amíg a föld terem, addig nem kell koldulni. Ruhára, másra 
nincs szükség, sót, ecetet, gyufát meg a másfél hold búza árán min
dig lehet venni. A /kukoricát megeszi a jószág, a csutka és a szár 
meg jó tuzrevaló. Disznót se kellene már vágni, de mivel Márta 
olyan nagy hévvel mondja, hogy az éppen jó a mélyhűtőbe, hát 
azért vágnak minden évben, hadd vigyék. 

— Papírforma szerint maguknak nincs miből élniük — mondta 
a szövetkezeti, amikor az űrlapokat kitöltötte. — Érthetetlen. 
Tiszta (ráfizetéssel é lnek . . . Most hova írjam be magukat, a jó-
fenébe? . . . 

— János bátyám, ha most választhatna, a föld kellene-e vagy 
elmenne nyugdíijbiztos állásba? 

— Hát csakis a fö ld ! . . . Még ilyent kérdezni, no hiszen . . . 



Egy .időben lehetett igazolni a nyugdíjkort, akkor István az 
egyik vasárnapon lesütött szemmel mondta: 

— Tata, maga nem igazolja? 
— Nem, fiam — válaszolt neki. — Én nem szaladgálok utána. 
S Márta petekelt, de aztán csak elhallgatott, beleveszett az épít

kezésibe. István ilyen tekintetben nagyon hasonlított az apjára. 
Legjobban szeretett csendben, meghúzódva, fegyelmezetten, szinte 
észrevétlenül élni. Került miniden bonyodalmat, minden hivatalost. 
Egyszer az anyja megkérte, hogy a magtárból szerezzen neki egy 
zsák vörös lisztet, mert nehezen lehetett hozzájutni, akkor is in
kább lefeküdt, hogy beteg, csakhogy ne kelljen szabálytalanságot 
elkövetnie. 

No de a földet azért nem adja. Majd ha meghalnak, csináljanak 
vele, amit akarnak, de a d d i g . . . Elég baj az, hogy hamarosan el 
kell hagynia a földecskét, ezt az egyet azért sajnálja. H a lehetne, 
a föld miatt kérne halasztást a haláltól, másért nem i s . . . Mert mi 
lesz, földjét odacsatolják a birtokhoz, s egy év múlva nyoma sem 
lesz annak a bizonyítéknak, ami életértelmet adott neki a hosszú 
raboskodás .után. Legjobb lenne az asszonnyal egyszerre meghalni, 
hiszen együtt örültek és sírtak a termésen; együtt számlálták a rö
göket öregségük tavaszán. De ha ő is .utazik előbb, a föld akkor 
is marad, mert meghagyja, hogy maradjon. Aztán pedig még a 
birtok sem tudja eltüntetni, mert majd eljárnak ide a másvilág
r ó l . . . 

Az úton szemben, nagy robajjal traktor közeledik, két pótkocsi
ján magasra /rakva zsákos műtrágya. Szabó János a motorzúgásra 
emeli feljebb kalapját, de többet nem mozdul, mert a ló ösztön
szerűen, lassan kitér a jármű elől. Az út szélén megáll a fogat, s 
a szekér nyikorgását a motor dübörgése váltja fel. 

A z öregember csak akkor teszi fel a kalapját, amikor a -traktor 
már rég elhaladt az úton ki a határba, a földekre. Még elnézi 
hosszan, hogy a táj fölött az ábrándos délibábot hogyan takarja el 
a géptől felvert porfelhő, aztán csendesen szól egyet a lónak, s az 
lassan megindul az úron hazafelé. 



N A G Y LÁSZLÓ (1925—1978) 

B O R I I M R E 

Halálhírének friss döbbenetében íródnak soraink Nagy László
ról, a modern magyar költészet egyik legnagyobbjáról. Úgy tetsz
hetett, hogy ő lesz egyik örököse annak a gazdag költői hagyo
mánynak, amelyet a nagy öregek, egy Füst Milán, egy Kassák 
Lajos testált utódaira, s amelynek Illyés Gyula, Weöres Sándor, 
Vas István, Pilinszky János, Juhász Ferenc és Nagy László a leté
teményese az elmúlt tíz esztendőben. Három hónappal ezelőtt 
Kormos István sírjánál állhatott megrendülten a magyar költészet 
minden barátja, most Nagy Lászlót búcsúztatjuk. Akinek a sáfár 
szerepe jutott tehetsége rendelése folytán, visszaadta és a maga 
költői művével gyarapította a megmaradónak gondját: éltessék az 
ihlet lángjával az el nem némuló és el nem némítható költői sza
vakat, még ha az olyan nagy költők ajka, mint amilyen Nagy 
Lászlóé is, meg nem szólal többé. 

Egy nagy korszak ígéretes hajnalán indult költői pályája, ott 
lehetett és ott volt azok között, akik, mint száz esztendővel az
előtt, Petőfiék idejében, sorra próbálhatták a nagy történelmi-köl
tői szerepeket. A z volt az a soha vissza nem térő pillanat, amely
ben úgy tetszhetett, a történelem kezes báránya az embereknek, 
a költő pedig úgy járhat népe előtt verses zászlaival, ahogy a leg
szebb hősi álmokban lehetséges csupán. A nép fiának tudta és val
lotta magát egy korban, amikor ennek a kifejezésnek jelentésbeli 
teljessége ragyogott. Nincs lelkesebb költészet a Nagy Lászlóénál 
ezekben az években! Annál nagyobb volt a csalódása alig egy-két 
esztendő múltán: az élet-majális, amelynek áhítatát éppen hogy 
átéreznie adatott, dércsípetten tűnt a semmibe, és a költő, ez az 
Ikarosz-gyermek, szárnyaszegetten zuhant a hétköznapi, nagyon is 
tragikus valóság betonjára. 



Több mint huszonöt esztendőn át cipelte szívében az akkor ka
pott és azóta is sajgó sebek nyomát. Lehettek egészen derűs költői 
pillanatai, szállhatott ismét játékosan a magasba verse, s merül
hetett el történelem és szerelem mélyvizeibe, hozhatott fel költői 
kincseket a népi emlékezet kagylóiból, a világgal és az önmagával 
tusakodó moralista magatartása mindinkább rákövesedett. „Vers
ben bujdosó haramiának" látta már magát az utóbbi években, s 
amíg olvasói nagyszerű, a magyar költészetben is ritka, a festő
művészi ösztönzések hatása -alatt készült költői képeiben gyönyör
ködött, ő csak folytatta az önmagával kezdett tusáját, keresve 
helyét a világnak „átmeneti korában", mert annak tartotta a neki 
adatott évtizedeket immár. S ítélkezett felette a maga szép költői 
utópiája nevében, amelyben ismét találkozik élet és költészet. 

„ H a neked emberi a mértéktartás, az igénytelenség, nekem em
beri a magasra csavart láng — írta Szindbáb című prózaversében. 
— Emberek vagyunk, s meghalunk mindenképpen. De jobb, ha 
az asszonyok haj sarlója vágja el a torkom. Jobb, ha alvadó kokár
dát üt számra a veszély, mintsem lepecsételt szájjal járjak. Mert 
lezárva megromlik bennem a szerelem, kő lesz a szeretet, érték
telen a bánat. Ebben az átmeneti korban. Mondja Sz indbád. . ." 

Kiteljesedett-e költészete ötvenhárom esztendős korában, vagy a 
váratlanul jött halál a magyar költészetet újabb nagy töredókköl-
tészettel ajándékozta meg? Az utóbbi hetekben-hónapokban alko
tói kedve magasan lobogott, s ki tudja, ezek a még kötetbe nem 
gyűjtött versek milyen teljességben mutatják majd Nagy László 
költészetét! Bizonyos, hogy olyan költői nedvekkel is táplálkozott 
költészete, amelyeket a magyar líra még nem ízlelt: a bolgár, a 
spanyol, a délszláv népköltészettel, az ősi finnugor medveénekek
kel, a maga lelkében mozduló kép- és ritmusvilág őstörténetéből 
szívottal. Sem elvenni, sem hozzáadni költői világához nincs mód
jában immár. Annyi azonban bizonyos, hogy a negyvenes években 
kezdett költői párbeszéde az olvasókkal nem szűnt meg 1978. ja 
nuár 30-án, hanem tart a költői szó megmaradásának törvényei 
szerint, mert ezek a nagy és autentikus költészet törvényei is. Nagy 
László pedig nagy költő volt. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

K R Ü D Y G Y U L A PÁLYAKEZDÉSE (II.) 

B O R T I M R E 

A KÍSÉRLETEZÉS ÉVEI 

A X X . századba Krúdy Gyula Turgenyev tisztelőjeként és nihilista
ként lépett. H a volt tanulsága A podolini kísértet és Az aranybánya cí
mű regényének az író világlátása szempontjából, akkor az a valóság 
problematikus voltának felismerése. Nem példázták-e ezek a regények, 
hogy a hősök közelről sem azok, akiknek tartani szokták őket, akiknek 
látszanak? Csak Szentvinczey László és Prihoda Anna a kivétel: ők még 
azonosak önmagukkal. A fiatalember a társadalomból való kivonulása 
árán őrizhette meg identitásának egységét, Prihoda Anna pedig mélyből 
jött voltával vált immúnissá a kor betegségeivel szemben. Nem véletlen 
tehát, hogy írónk éveken át küzdött ezzel a problematikával, novelláit 
és kisregényeit írva, a magyar vidéki dzsentriben lelve meg írói „arany
bányáját". Turgenyev vezette, a dezillúzió, s a belőle sarjadt nihlizmus 
azonban egészen az íróé. Neki még annyi illúziója sincs az emberi világ
gal kapcsolatban, amennyi Mikszáthnak volt, hiszen ő egy új s más kor 
gyermeke már — fenntartásokkal kell fogadnunk tehát a „mikszáthos" 
pályaszakaszáról szóló irodalomtörténeti állításokat is. Makszáth még 
anekdotázik, Krúdy anekdotázó elbeszéléseinek legtöbbje anti-anekdota, 
hasonlóságuk felszínes megfelelések alapján fedezhető csak fel. Krúdy 
ugyanis a Tur.genyev-prózának nemcsak a poézisét szívta magába, mint 
maga is említette az orosz írónak a magyar irodalomra gyakorolt ha
tásáról értekezve, hanem életlátásától is tanult. Haraszti Gyula megha
tározása A naturalista regényről című könyvében rokonszenvet ébresztőén 
csenghetett Krúdy fülében is: „Füstben, ebben a sajátságos regényben, 
melynek szerencsés vége dacára is ez a veleje: élni nem egyéb, mint 
bizonyos számú illúziók szappanbuborékjainak elpattanását végig várni." 
Züllöttség, diszharmónia, célt tévesztett egzisztenciák és sorsszeszély 
üzent a Turgenyev-művekből, szóljanak azok jobbágyokról vagy közép
osztálybeliekről. S nem ezeknek képei jelennek-e meg Krúdy novelláiban 



is századunk első öt-hat esztendejében? írni — mondjuk tovább Haraszti 
Gyula gondolatát Krúdyra alkalmazva — nem egyéb számára, mint il
lúziók szappanbuborékait elpattantani... Könnyűszerrel rátalálhatott 
tehát az illúziók népére szűkebb hazájában, a Nyírségben — a dzsentrire 
és mitológiájára. 

Természetesen Krúdy Gyula is Turgenyev poézisével barátkozik meg 
kezdetben, s ennek hatása ott van (miként Diószegi András megmutatta) 
a Nyíri csend novelláin, hiszen A pákász halála című 1901-es írása al
címeként oda is írja a Turgenyevre hivatkozó mondatot: „Egy vadász 
irataiból." Ám természetfestése erősen öncélú már. Költői próza ez, amely
nek muzsikája és színe van, belevegyül azonban a századvégre jellemző 
művészi idillvágy is. Krúdy pákászát („Az öreg úgy él, mint egy vad
ember . . . " ) a civilizáció öli meg, amely betör a láp közepén lévő kis 
szigetre, hol meghúzta magát. S mily iróniája a sorsnak: az idillt vá
gyók pusztítják el az idillikus életformát! A turgenyevi poézist keresi az 
emberi életben is, a nyírségi kúriák fedele alatt, s az elmúlás illatában 
szeret megmártózni, dalolva az „álmatlan bánat" elégiáit. Az elbeszélő 
„alanyi" megnyilatkozásait azonban csakhamar felváltja a szemlélődő 
ironikus közelítési módja, a legendák megtépázásának a vágya, s ismét 
Turgenyevhez jutva, a nyírségi nihilizmus ábrázolásának a szándéka. A 
tartalmatlanná vált létezés, a kiürült világ, elferdült lelkiségek beltenyé
szete, különcök szomorú farsangja képeit sorakoztatja majd szinte egy 
évtizeden át novelláiban és kisregényeiben — néha „mikszáthosan", leg
többször azonban a maga sajátos módján, hiszen a Krúdyra akkoriban 
jellemző irónia művészi distaciát is jelentett az ábrázolt világgal szem
ben, tehát az anekdotával szemben is, amely a múlt században egyértel
műen a magyar köznemesség irodalmi műfajává lett. Nem egyszerre 
játszódott le tehát Krúdy művészetében a dzsentritéma felfogásának a 
váltása, s nem beszélhetünk az író nyílegyenes útjáról sem, hiszen lesznek 
pillanatai, amikor iróniáját háttérbe szorítja az érzelmesség, a változások 
azonban szemmel láthatóak — írói „figyelmének" iránya szempontjából. 

„A falusi hétszilvafák árnyékában" elmúló életek képein egyszerre 
pihen meg a merengő pillantás és a kritikai tekintet. A Krúdy-líra az 
„emlékezés ködében" felderengő idilli tájképben szólal meg, lépjen azon
ban csak közel életanyagához, nyomban a „roskadt ház — nagyúri tem
pók" relációi kerülnek előtérbe. Távolabb kerül tehát hőseitől is ilyenkor: 
míg azok — rendre mindegyik szinte — az életet „mulatságos oldaláról" 
hajlandók csak nézni ós csak ilyen módon tudnak létezni, az író líráját 
az irónia némítja el, és a szépírótól nem egy esetben már-imár a törté
nelem filozófusa veszi át a szót. „Abban az időben, a forradalom után, 
mikor ismét magyar nadrágot kezdtünk viselni, és hazafiságunkkal hival
kodtunk, azaz a »kis negyvennyolcban«, sokan költözködtek a régi urak 
közül. Némelyik a sok adó-nemfizetésbe pusztult bele, a másik a bujdo
sás után hazaérkezvén, parlagon maradt földjeihez nem akart hozzá-



nyúlni, míg a harmadik a feltámadó hazafias világban szégyellni kezdte 
múltját, amely minden dicsőség nélkül való volt . . ." (A tunya Zathu-
reczky) Nincs is más pályaszakasza Krúdynak, ahol annyire differenciál
tan lehetne szemlélni a novellahősök szubjektív léttudata és az író világ
látása közötti különbségeket! Mintha a századvég közkeletű magyar mí
toszainak és szónoki közhelyeinek a bírálatát akarná elvégezni — úgy 
beszél novelláiban az írói direkt közlés eszközével hősei világának va
lóságáról, s leplezi le lépten-nyomon a múlt századtól örökölt társadalmi 
előítéletek tartalmatlan voltát, ürességét, a délibábos világképet, amely 
a magyar társadalom egy osztályának sajátja volt, a múlt-kultusz valódi 
hátterét, ebben a kuruckodást, de a negyvennyolcaskodást is. Célpontja a 
magyar köznemesi világ nagy metamorfózisa utáni dzsentri-lelkiség és 
dzsentri-természet, amelynek művészi megörökítésére novelláiban vállal
kozott. 

Krúdy szerint a kurtanemesekről „csak az idealisták vallják, hogy vol
taképpen a nemzet korpuszát alkotják", s csak a nyírségi dzsentri hirde
ti, hogy azért szóródtak szét a magyar nemesi családok, hogy kovászai 
lehessenek a „nemzet testének", holott csak „azért hagyták el ármálista 
falvukat", mert elszegényedtek. A hazafiasságnak sincs valóságos fede
zete („Még Simkó Mihály is /árkait utána, pedig annak csak fél lába volt. 
A másik lábát odaadta a hazájának... Ha ugyan a hazának szüksége 
volt arra, hogy követválasztáskor boros fejjel szekérre üljön, és a sze
kérről a szekér alá kerüljön. Mikor is fél lába ottmaradt..." A furcsa 
asszony), mint ahogy problematikus az ősi vitézségre való hivatkozások 
árja is: „Vajon igazán olyan nagy vitézek voltunk századokon át? Nem-e 
csupán fantáziánk szüleménye az a sok nemzeti dicsőség, amely alkalom
adtán magasra emeli szívünket? Előlünk immár eltűnt a nemzeti múlt, 
amelyet nagyapáink még lát tak. . ." (Út a faluba) De még a nagyapák 
látta múlt sem kételymentes, hiszen „az elmúlt események a maguk ide
jében éppen olyan szürkék, banálisak voltak, mint a mai események". 
Ezernyolcszáznegyvennyolc is: „Az öregemberek a/kán az elmúlt század 
csupa legenda, benne a forradalom a legszebb mítosz: nagy munkájába 
kerül majdan a történetíróknak, ha majd egykor az egész legendás szá
zadnak a való történetét ki akarják hámozni a regékből..." (Öreg idő) 
Vannak nyilván a kuruc hagyománynak is foltjai — a lovodiniak A 
lovodini csel című novellában —, ,„Rákóczit is csak onnan ismerik, amit 
az iskolában tanultak róla", hiába mutogatják az idegeneknek a Rákóczi 
fáját. Nagy Iván könyvét (Magyarország családai címerekkel és nemze
dékrendi táblákkal I — X I I . és egy pótkötet. 1857—1868) többször is 
célba veszi: „Ha Nagy Iván könyve kezembe kerül, mindig nevetve ol
vasom a régi famíliák történetét. Mintha minden lapról egy ezüstbárány 
meg egy aranymedve nézne velem farkasszemet. Hisz az egész könyv 
arra volt jó, hogy apáink valamivel szórakozzanak..." (Bárány a med
vével) A nemesi „ősiség" könyve volt a Nagy Ivánné, a köznemességnek 



*«inte egyetlen „családi albuma*', sajátos emlékkönyve. „Némely famíli
ának nincs is már meg egyéb az ősiségből, mint a családi legenda. Minél 
jobban emlegetik a legendát, annál bizonyosabb a földi javaknak pusztu
lása. Mikor a múlttal kérkednek, a jelen sivárságait akarják leplezni. 
A magyar társadalom egy nagy darabja nem is tud egyébről beszélni, 
mint arról, hogy volt egykor..." (A csipkekendő. A kiemelés az enyém. 
B. I.) Nem sajnálja tehát ennek a múltnak a pusztulását: „Nagyon kor
hadt, vén lehetett már az a fa, amely egyetlen szélviharban, recsegés, 
ropogás nélkül kidőlve olyan hamarosan nyomtalanul enyészett el az 
erdei avarban.. ." S teszi hozzá: „Egy történelmi álomkép lett a magyar 
nemesség, mint akár Mátyás fekete serege. Volt, de elmúlt. Szép ábránd
képnek, szép regének, de már nincs.. ." (Az utolsó nemesi felkelés). 

A pusztulás motívumai gyakran felbukkannak novelláiban. Az apák— 
íiúk reláció szinte kézenfekvő volt az író számára bizonyításaiban 
(„Azoknak a híres régi becsületes ősöknek, akik a század első felében oly 
nagyra voltak spártai jellemükkel, még könnyű dolguk vo l t . . . De ugyan 
mi maradt már a régi vagyonokból a századnak innenső felére? Semmi, 
nagyon semmi... Nem is csoda, ha nagy karakterű apák fiai könnyel
műségbe estek..." Aki örökké haldoklik). Mint az Üt a faluba című 
novellájában: az öreg Komoróczy gyászlevelén még tíz falu neve volt 
olvasható, a fiatal Komoróczynak, amikor egy pesti fogadóban megölte 
magát, csak nevének kezdőbetűje maradt, az is zsebkendője sarkába varr
va. De hogy el-elborong a pusztulás látványa felett, az is természetes. 
Novellavilága őstelevényére gondolává írta például: 

„Mintha az idő, ez a magy eszkamotŐr, éppen a Tisza-szögén akarta 
volna bemutatni eltüntető művészetét. A föld nyelte el, vagy a víz mosta 
el azokat a temérdek kúriákat, amelyek itt faluszámra voltak? Elég az 
hozzá, hogy eltűntek, mintha valami nagy földrengés pusztított volna 
i t t . . ( B á r á n y a medvével) 

A Krúdy-novellák eszmei koordinátáira ismerhetünk a fentebb felso
rakoztatott véleményekben — ezek szabták meg az írónak a nyírségi 
dzsentriről készült képeskönyvének minden lényeges részletét, a környe
zetrajzoktól a novellákat gyakran lezáró csattanókig, a sorsképektől a 
viselkedésformák leírásáig, a látszatoktól a valóságig. Meglepő lehet 
ugyanakkor az a feltűnő ellentét az írói szemlélet szélesebb látóhatára 
és hősei beszűkült tudati köre között, amely végeredményben odahat, 
hogy az anekdotikus megoldások ellenére is az író ironikus közelítés
módjáról beszélhetünk. Hősei tragikus sorsát az író az altatások víg
játékaiként értelmezi, miután azt az életformát, amely hőseit jellemzi, 
mintegy ádátta, megtalálta mechanizmusát a szerepjátszásban; senki sem 
az ezen az életszínpadon, aki valójában, hanem aki lehetne, vagy kel
lene, hogy legyen. Az identitásvesztésnek természetesen fokozatai van
nak. Egyes hősei nem tudják, hogy nem a valóság talaján állnak és élnek, 
mások nagyszerű színészei a századvégi életnek. Ezek nemcsak tudják, 



hogy szerepet játszanak, de játékukat is tökélyre emelték. A „selyma" 
Zathureczky például ezek közé tartozik — nem véletlenül bukkan fel 
alakja elbeszélésekben, kisregényben egyaránt. Tótágast álló világ képe 
bontakozik ki a kilencszázas évek Krúdy-novelláiból, valóban a délibáb 
mutatta, s ha írónknak lett volna bátorsága levonni mindazokat a mű
vészi tapasztalatokat, amelyeket életanyaga kínált, a novella- és a kis
regényforma nagy megújítója lehetett volna, a „metamorfózisoké", az 
álom és való, a vágy és valóság, a látszat és valóság, ember és szerep 
síkváltásaié, a reális-irreális játékaié, már itt 1900 körül. 

Amit a novellák világából előcsal, az hősei nihilizmusa, a lelkiségnek 
az a sajátos állapota, amely a természetellenest is termesztésként fogadja 
el, a szerepjátszást pedig életként. A viselkedés nihilistái ezek a hősöí, 
s akkor is így kellene neveznünk, ha nem tudnánk a fiatal Krúdy\ fel
tűnő ragaszkodásáról Turgeny évhez. Mert nem nihilista gesztusok sorá
ból áll-e a Krúdy-hősök élete? Cinizmusnak talán nem nevezhetnénk a 
Krúdy-hősök élethez való viszonyát. Hogy cinikusak lehessenek, mé
lyebb ön- és világismeretre lenne szükségük. A Gaálokról és a Zathu-
reczkyekről nyilván éppen ezeket nem feltételezhetjük, ám a tudatos sze
repvállalás mégis a sajátjuk. Ezzel vállalja a „tunya Zathureczky", hogy 
„nyírségi Eszterházyt" játsszon, tehát vagyonkáját elpazarolja; a „sárga 
Bodolay" ezt képviselve sütkérezik nem létező kaftánja hírében (A kaf-
tán); a nihilista Somodi Pál tudja csak őrizni az „utolsó nemesi birto
kot" (Hét szilvafa), s ugyancsak nihilistaként vonul a sok becstelen Gom
bos helyett az egyetlen „becsületes" Gombos a börtönbe (A becsületes 
Gombos) és él a „hóbortos Tahi" húsz évig nélkülözések közepette, hogy 
megőrizze vagyonkája roncsait egy bécsi bankban (Öreg írnokok szo
bájában). Nihilizmus, ahogy a Komoróczyak egymás után a Kmoskó lá
nyokat veszik feleségül, hátha megszerzik az öreg Komoróczy vagyonát 
(Egy bolondos végrendelet), nihilista gesztussal rendezik meg a próba-
temetésüket az emberek (A legnagyobb bolond), s így veszi feleségül 
Csebi Flóra helyett a cselédjét Szebenyi Pál (uo.). S nem nihilizmus-e 
a Gaáloktól és a Zathureczkyektől pört indítani a lengyel koronáért? 
Ez a fajta nihilizmus tetőz a Krúdy-novellák hőseiben 1905 körül. Ekkor 
írja meg A Gaálok álma című novelláját, amelyben a számtiszt Gaál 
álmában feleségül veszi a császárszállási özvegy bárónét, s a família az 
álmot valóságként kezeli, elannyira, hogy egyszer, amikor a számtiszt 
hivatalos ügyben a báróné falujába készül, így nyilatkoznak: „Tamás el
megy a birtokára". Nihilista a novellák egyik gyakori alakja, Zatu-
reczky is, akinek tréfái rendre „nihilista tréfák" — ezzel a lelkiséggel 
támasztja fel Krómy Mihály kedvéért ősapját, hogy „hadd tegyen ő 
előszóval tanúbizonyságot a Krómyak eredetéről, vitézségéről, történeté
rői" a Zathureczky tréfája című novellában, az eredetileg anekdotikus 
magvú történetet átértelmezve, az anekdotaformának „átszínezésével". 
Nem különcökről, világból kivadultakról, önámítókról van szó csupán 



ezekben a novellákban, hanem nihilistákról, akik cinkosán vállalják élet
formájukat — ott valahol a látszatok birodalmában valóságként. Hogy 
mindennek a mélyén a századvég dezilluzionizmusa dolgozik, ugyancsak 
nyilvánvaló. A reményvesztés végső stádiumáról van szó, amelyben az 
embereket már a nagy családi perek megnyerésének „remény-elve" sem 
élteti. Föl-fölbukkan a novellákban ugyan a mondás, hogy „majd lesz 
akkor minden, ha megnyerjük a pört" (Régi pör), de a dzsentri-tematikát 
összefoglaló és szintetizáló két kisregény, az 1906-ban készült András-
esik örököse és az 1908-as A bűvös erszény, jelzi, hogy az író életlátás
ban, hősei életének értelmezésében hol tart. Az Andráscsik örököse ten
gelyében álló „Andráscsik kontra Andráscsik-pör" kiegyezéssel ér véget: 
„Hej, nagy dolog volt az, amikor az Andráscsikok beadták a derekukat, 
ós megszüntették a nagy pört, amelyről még az unokák is legendákat 
beszélhettek volna! Három-négy generáció megélt vonla a pörből, nem 
kellett volán semmit se tennie, csak a lábát lógatnia, aztán most meg 
egyszerre megegyeznek békességesen, pedig akár mindegyiknek joga volna 
az egész millióhoz . . . " Nem az Andráscsikok ismerik fel a pörösködés 
abszurdumát, hanem Andráscsik Zsuzsika, az örö'kösnő, akinek a lelkét 
nem fertőzték meg a dzsentri-mérgek, ő Párizson át érkezett a Nyírségre. 
Az Andráscsikok „nem is úgy fogtak bele a pörbe, hogy egykettőre vége 
legyen", érthetetlen szeszélynek tartják, naiv próbatételt gyanítanak az 
egyezkedni akarás mögött, hiszen az jellemző, amit a Zsuzsikának ud
varló Gravimczy vall, aki családi hagyományból pörösködik: „Tisztán 
kegyeletes érzés ez őseim iránt. Minden Gravinczy vitte ezt a pört, körülbe
lül háromszáz esztendő óta. Azért, mert nekem nincsenek váraim, nem le
hetek kevésbé különb ember, mint háromszáz év előtti ükapám." 

Nincsen remény — a dzsentri-remények kora végleg elmúlt, ezt hir
deti A bűvös erszény is, mintegy összefoglalva a novellákban is fel-fel
bukkanó gondolatot, hogy „sok családi legenda: reményteljes illúzió 
lett semmivé". Jelképi erejében is megnövekedve ez a kisregény hirdeti 
meggyőzően: Viczky Eduárd a „bűvös erszényből" még körmöci ara
nyakat potyogtathatott az útra, hogy az utca népe csapatosan kísérje, 
fia kezében már üres az erszény, kavicsokkal tölti meg tehát: 

„— Úgy teszek, mint az apám! . . . Nesztek, arany. Szedjétek az 
aranyakat. Marad még Viczkynek elég aranya. 

Szórta a kivicsokat jobbra-balra, és az utcakölykök hangos kacagással 
dobálták hátához a kavicsait..." 

Nem véletlen ugyanakkor, hogy A bűvös erszény mutatja immár egy
értelműen, Krúdy úton van a dzsentri-problematika ábrázolásának a ki
lencszázas évekre jellemző felszámolása felé is. Szerencsés leleménnyel 
veszi át többi novellájának motívumát, s festi mind komorabb színűié 
a történetet, az „elveszett illúziók" jelképévé avatja, aminek tragikum 
a töltése. A kaftán című novellája (1902) még csak jelzi a lehetőséget, 
de az Egy sikkasztás története című 1904-es novellája már kidolgozottan 



mutatja a reményvesztésbe beleőrülő hős problematikáját. Most már nem 
arról van szó, hogy a remény elvét jelképező bunda (Egy sikkasztás 
története) vagy erszény (A bűvös erszény) ott csillog a hősök szeme 
előtt egy életen át, csalók a reményként. A hősöknek mintegy a nyakába 
szakad ez a tragikus örökség, mások erőszakolják rájuk a dzsentri-re
ménynek ezt a materializált formáját. A Viczky fiú egyenesen menekül 
az erszény bűvölete elől, becsületes munkából akar megélni Pesten, sorsa 
elől azonban nem menekülhet, szinte belehajszolja otthoni életének láza 
az elveszett erszény keresésébe, szítva benne az illúziókat, s őrjíti meg 
az üres erszény — apai öröksége, hiszen Baracsky Samu, az ügyvéd 
klasszikus dzsentri-pörök képviseletében vert el gyámfiának a vagyonát 
(„Ha kártyás ember lett volna gyámom, elkártyázta volna az örökségem. 
Elverte volna asszonyra egy másik gyámom. Samu bácsi pörökre költötte. 
Gombház. Megvan még a bűvös erszény . . ." ) Hogy a kísértetiesnek kell 
eluralkodnia az életképen, az is nyilvánvaló. Az erszény természet
feletti voltát hirdeti a fekete kakas motívuma, amely az erszény ván-
dorútjának kritikus pontján mindig feltűnik, mert a fekete kakas őrzi 
az erszény elátkozott kincsét. A pénz hatalmának, de boldogtalanná 
tevő erejének is a jelképe a fekete kakas legendája. Első birtokosát, a 
hajdani Viczky Kázmért, lefejezik, a regény főhősének apját, a hóbortos 
Viczkyt, elhagyja felesége, mert nem szerette, a fiú beleőrül, nagynénje 
csalóvá válik („Svindliztem esztendőkön keresztül. Hitelből élünk, de 
mindenki szívesen hitelez, mert az ostoba emberek azt remélik, hogy 
egyszer mégiscsak előveszem azt az erszényt, ami nincs..."), és a lelep
lezés pillanatában menekül is a városkából, s tűnik el lányával együtt 
nyomtalanul, cserbenhagyva a boldogtalan fiatalembert is. Mondanunk 
sem kell, az erszény-motívum a szerelmével is összeforrt: a Viczky-őst 
a szerelmes Holubánné kísérti meg fekete kakas képében, és teszi gazdag
gá a bűvös erszény segítségével. 

Nem radikálisan ugyan, de lényegében ezzel a kisregényével számolja 
fel Krúdy körülbelül hét-nyolc esztendő művészi gyakorlatát a dzsentri
téma kezelésében. Itt adja fel mind azt a szándékait, hogy egy mulat
ságos könyvbe gyűjtse össze a magyar nemesi családok babonáit, legen
dáit és anekdotáit, ahogy 1904-ben A babonás ing című novellájában 
emlegette, azzal a megszorítással termesztésen, hogy vallotta, „mennyi 
hazugság, hiú képzelődés fűződik egy-egy ócska mentéhez, rozsdás kard
hoz vagy asszonyi násfához, karkötőhöz", mind pedig az ilyen módon 
megformálható „magyar mitológia" megteremtését, amelyről A bűvös 
erszényhez tesz említést („A magyar családok hagyományai fölérnek a 
görög mitológiával. Az elmúlt óemberek a familiáris szemüvegen át 
rendesen félisteni magasságba emelkednek..."). A Gaálok és a Zathu-
reczkyek legendáriuma ugyan formálódóban volt, az író azonban, mint 
mar jeleztük, nem tudott hinni ezeknek a dzsentri-mitológiájában, s 
ilyen módon az anekdotában sem, kiteljesítenie sem sikerült tehát. A 



bűvös erszény három egymástól különböző része, amikor ezt példázza, 
egyúttal Krúdy művészi kitörésének az irányát is mutatja. Az András-
csik örököse még egészen jókais, legalábbis ami a hŐs-látást illeti (gon
doljunk csak Andráscsik Zsuzsanna, Bajsa Gábor és Telegdiné jókaias 
vonásaira), A bűvös erszény című regényének első harmada egy különc 
története, amely inkább Jókai, mint Mikszáth tollára emlékeztet, har
madik harmada jellegzetes Krúdy-novella ezekből az esztendőkből, s mint 
ilyen, rokona is amazoknak, de a mű középső harmada, a fiatal Viczyk pesti 
életének rajzában már az új, majd a tízes évekre jellemző művészi fel
fogást látjuk születőben. Nem lesz tehát véletlen, hogy az 1909>4>efri 
készült Régi szélkakasok között című kisregényét a Krúdy-irodalom 
már jelentős lépésként méltatja. 

Hiba lenne azonban Krúdy termését a kilencszázas években pusztán a 
dzsentri-téma és a vele összefüggő .novellaforma szempontjából nézni. 
Igaz, az írások egy jelentős hányadát ez a téma uralja, s szüntelenül 
kísért is az anekdotizmus hagyománya, s az újabban készült Krúdy-
gyűjtemények is ezt látszanak átmenteni a mai olvasói és irodalomtör
téneti-kritikai köztudatba, összhangban a Krúdy „mikszáthos" korsza
káról eluralkodott felfogással. Krúdy azonban a kísérletezések éveit éli, 
formavilága is változatosabb, mint közhelyszerűen sejteni szoktuk. 

Krúdy „modern" író ezekben az esztendőkben is. Erre vall írói maga
tartása, ahogy 1898-ban az Ifjúság című kötete bevezetőjében megmu
tatja, majd A podolini kísértet című kisregényének ugyancsak az előszava 
jelzi. Nem egy ösztönös író áll előttünk, hanem a tudatos, aki mintegy 
az olvasó szeme előtt változtatja az „életet" „irodalommá", miközben 
a művészit a maga életében fedezi fel, hogy azután abban írói örömét 
lelje. Az emlék újtípusú művészi átképzéséről van szó, ahogy Krúdynak 
közvetlenül egy Papp Dániel mutathatta meg, s ahogy majd Csáth 
Géza novellái demostrálják, elvive az emléket egészen a művészi öncél 
határvidékére is. A művész személyességének (tehát lírájának) a betö
réséről és eluralkodásáról is szó van, emlékezéseinek új vonásokat köl
csönző jellegéről, amelyben a gyermekkor írói felfedezése korszerű szán
dékot jelent, minthogy a freudizmus igényével telítődött volt a kor le
vegője. Krúdynál is a gyermekkor emlékvilága sok novellának, több 
kisregénynek az anyagává válik, az emlékező írói magatartás pedig a 
novellaírás folyamatának a serkentője, az írás születésének tényezője, 
mely beleépül a novellaszerkezetekbe is. Az ilyen írásokkal kapcsolatban 
bátran beszélhetünk tehát az előadás pózáról is, amely mint drága kin
cset mutatja fel az emléket. Az „én gyermekkoromban . . . " állandó mo
tívuma tehát a Krúdy-novelláknak, s mi több: nemegyszer magát is 
belerajzolja a novellaképbe: „Nemrégiben otthon jártam a falunkban, és 
miután még elég meleg napok voltak, bejártam azokat a helyeket a 
határban, ahol gyermekkoromban mászkáltam — írta 1908-ban A 
mesék megmaradnak című elbeszélésében. — A kis erdőben megtaláltam 



az odvas fát, amelyben bagolyfészek volt, és a temető mellett, a régi 
kápolnában éppen úgy susog most is a szél, mint akkoriban susogott, 
pedig szélcsendes idő volt . . ." Ilyen részletekben vall az új érzékenységről 
is, ami elsősorban a századforduló prózájában ad hírt magáról, és szá
zadunk első évtizedeinek a prózáját jellemzi. így ír erről Krúdy az 
Egy régi udvarház utolsó gazdája című novellájában (A víg ember bús 
meséi című kötetében): „Az alkonyatot, amire az éjjel emlékeztem ál
matlanságomban, most érzem. Ahogy az Andersen-meséket és a fehér 
kályhában pattogó tüzet érzem, úgy érzem azt a novemberi alkonya
tot . . . " (A kiemelés az íróé. B. I.) Természetesen nem minden novellá
ban ennyire vallomásosan magamutató az író. Gyakoribb az ilyen s 
ehhez hasonló fordulat: „Volt idő, amikor mindnyájan jó és engedelmes 
gyermekek voltunk, és nagyon szerettük az édesanyánkat. Otthon ültünk 
és tanulgattunk és igen csúfaknak és rosszaknak láttuk azokat a fiúkat, 
akik engedetlenek az édesanyjukhoz. Amely időből én Miskára emléke 
zem, a szomszéd f iára . . ." (Nyári nap) A lírai evokációnak a már 
megismert lehetőségeivel novellateremtő erővé vált a kilencszázas évek
ben, majd tovább finomulva szerepet kap a tízes években is. írt tehát 
néhány olyan elbeszélést az évtized elején, amely a gyermekkor világát 
egészen modern módon idézi meg. Az Egy régi udvarház utolsó gazdája 
címűnek néhány részlete már-már Csáth Géza: A varázsló kertje 
című novelláját előlegezi, a Májusi dolgok címűt is, amely „egy kisfiú 
emlékezése", a „modern" Csáth hitelesíti, akárcsak a Mese-mese címűt 
is. Ezek és az ilyen novellák a dzsentri-elbeszélésekkel szemben Krúdy 
művészetének a másik pólusát képezik, egyben jelzik azt is, hogy írónk 
nem egy úton haladt csupán, s hogy a novellaváltozatokat rendre ki
próbálta, így írt mesekísérleteket is, amelyek műfaji szempontból még 
megvizsgálásra várnak, hiszen a népmese művészi felhasználásának egy 
változatát képezik (Filkóné, a mesemondó anyóka; A mesék megmarad
nak) — egyértelműen a szecessziós ízlés körében immár. Középkorra 
találásának is ebben kell magyarázatát keresnünk. Ábrándozások ezek 
a novellák ott a kilencszázas évek derekán a középkor témájára — egy 
festmény leírásának ürügyén, mint a Középkori álom címűben, podolini 
emlékként az Ábrándozás címűben, az öncélúság diadalaként A lyukas 
tallér és A holt király címűben, az idősíkok egymásra játszásával pedig 
az Egy csúnya lány álmaiból című novellában, amit a „mint egy kö
zépkori l o v a g . . t é m á j á r a írt, ismét csak a preraffaelizmus távoli 
visszhangjaként. 

Krúdy művészetében a középkor motívumkörei azonban 1910-ben ér
nek delelőjükre. Velük az író a szabad költés lehetőségét szerezte meg, 
kedvére fest ódon szepességi városokat, népesíti be kísértetekkel és zsol
doskatonákkal, álmodik kárpáti nagy havakról, és beszél elementáris 
emberi indulatokról a naiv bájnak azzal a patinájával, amelynek csak 
ő volt ismerője a magyar prózairodalomban. Ha van magyar preraf-



faelita próza, akkor ezek a Krúdy-movellák, amelyeknek jó része cik
lussá is szerveződött, föltétlenül beletartoznak. Nyers színezésükkel „de-
kadensek" ezek az írások, s egyszerre vallanak a csillogó festőiség ked
veléséről és patologikus szenvedélyekről, hiszen színek, szenvedélyek és 
a fantasztikum orgiái valamennyi. Rokonai ezekben az években első
sorban Füst Milán versei közül az Öszi sötétség darabjai, egészen távol
ról pedig Balázs Béla „játékai" és misztériumai. Krúdy aiem „leír" ezek
ben a novellákban, hanem „költ" kedve és írói temperamentuma sze
rint, azoktól a kötöttségektől mentesen, amelyek a jelenében játszódé 
történeteiben mind formai, mind tartalmi szempontból befolyásoltak. 
Felszabadult az anekdotikus novellaforma kényszere alól is, s ír fan
tasztikus novellát egészen a középkor szellemében a „csoda" mechaniz
musát beindítva kiszabaduló emberi szenvedélyekről (A középkori város), 
s nyilatkozik olyan merészen az emberi természetről A katona című 
novellájában, amelynek nehezen találjuk párját a magyar irodalomban, 
s legújabban is csak a japán Nagisa Osina filmje vállalkozott meg
mutatására: a kéjért vállalt halálról beszélve. A Schmidt mézeskalácsos 
Csáth Géza is feldolgozta histórájának (mind a ketten ugyanabban az 
esztendőben írták novellájukat!) Krúdy-értelmezése gazdag mind rész
letekben, mind élettényekben, a szenvedély rajzában pedig a patologi
kusnak ritka örvénye nyílik meg, hogy a Lőcsére vetődött zsoldoska
tonát is magával ragadja, hirdetve, hogy a „halál édes, mint a szere
lem". Ebben emelkedik hatványra A podolini kísértet már jelzett mo
tívuma is — a halálai szerzett csóké. íme Schmidt mézeskaiácsosné val
lomása a börtönben férje halála körülményeiről: 

„ . . .A férjemet is azért öltem meg, mert már annyira szeretett, any-
nyira vágyakozott, epekedett a gyönyörűségek után, amelyekre én meg
tanítottam, hogy a végén már a halál is édes volt neki, amely az én 
kezemtől származik. A ruhámat csókolta, letérdepelt előttem, megra
gadta a kezem és őrjöngve kiáltozott szerelmében. Napokig, hetekig 
nem léptünk ki a házból. Ö mindig csak az után vágyakozott, hogy 
ölném meg. Szemben ültünk és a szerelemből már csak az ismeretlen, 
sohasem próbált kéj izgatta a testünket, amely a gyilkolással, a vérrel, 
a halálhörgéssel van összekötve . . . Tehát még egyszer utoljára megölel
tük egymást és az ölelkezés közben én egy hegyes tőrrel lassan keresztül
szúrtam a szívét és mámorosan, boldogan halt meg a két fehér karom
ban. Az volt a legboldogabb ölelésünk . . . " 

Pajkosabbak azok a novellák (ciklus kerekedett belőlük), amelyekben 
a zálogba vetett szepességi városoknak a lengyel udvarba túszként tar
tott menyecskeleányai történetét mondja el, akiknek az esküvőről kell 
egyenesen Krakkóba menniük, s őrizniük pecséttel hitelesített „szűz-
asszonyiságukat" egy esztendeig. A test kísértésének nem mindegyikük 
tud ellenállni, megszöknek tehát Konrádi mester várába, s egy zsoldos
katonával rendeznek orgiákat, hogy azután alázatosan menjenek haza, 



meghalni hűtlenségükért. Ennek az erotikus célzatokkal telített törté
netnek megírja ifjúsági változatát is Tizenhat város tizenhat leánya cím
mel 1911-ben. 

Egészen nyilvánvaló tehát, hogy Krúdy novella-világának az 1900-as 
évekbeli rétegében adva vannak szecessziós ihletésű és jellegű novellák 
is, amelyekben a tízes évek művészi lehetőségei szunnyadnak. Nézzük 
akár néhány tájéképét („Éjjel, álmában ezüstfákat látott ezüstfolyó part
ján, a fák felett, a víz felett mesebeli borongással lebegett ezüstszínű 
hajnali köd — tehát midőn fölébredt, nyomban tudta, hogy szülőföld--
jével álmodott, a buji lapossal..." Névtelen csárda), akár a Krúdy-
effektus felbukkanását már 1903-ban a Vörös férfi, szőke leány című 
elbeszélésében, hogy sejtesse a szobában lejátszódó eseményt („Kimen
tem a házból, s az eresz alá húzódva, cigarettázva figyeltem a havak 
hullását... Zizegett a hó, mint az asszonyok pendelyei; szőkéké, barnáké, 
vörösöké; zizegett a levegőég, mint nagy osókok között az ajkak, mi
dőn érintkeznek. . .), de a líráéit is, amely A bűvös erszény középső 
részében hangzik fel először tisztán, áradó zengéssel: 

„Fél szemmel végigmérte a leányt, aki mellette lehajtott fejjel, moz
dulatlan arccal lépkedett, és fájdalmasan szeretett volna felkiáltani arra 
a gondolatra, hogy e tiszta arcot, nemes homlokot, finom árnyékolású 
szemeket — amelyek fölött mintha a mesék, álmok sejtelemszerű árnya 
borongott volna — nem fogja többé olyannak láthatni, mint most látja. 
A lány álmatag, halk lépései másfelé fognak vezetni, és a finom kör
vonalú mell, amely lágyan domborult, mint egy aranyfácáné, az élet 
indulatai, szenvedélyei alatt fog lihegni... 

És Viczky képzeletében már ama híres maitresse hattyúprémes, hosszú 
derekú ruháját látta a mellette lépkedő leányon. Fejéről kócsagtollak 
lengtek, mint a mágnásasszonyok kalapjáról a lóversenytéren . . . " 

A regény hősnőjének, Fátyol Rózsának, akinek élete „beleszürkült a 
pesti aszfaltba", jövője, lány-karrierje vetkődik elénk ebben a lírai 
részletben, azé a karrieré, amelynek az író majd a tízes években válik 
krónikásává. 

Nagy kísérleti műhely is tehát ez a most szemügyre vett majd évti
zednyi idő Krúdy művészetében. Egyaránt jellemző az is, amit elha
gyásra, az is, amit megmentésre ítélt. Az utóbbiak jelek — motívumok,-
amelyeknek „értelmét" majd következő pályaszakasza adja meg. Itt 
találjuk például a fogadónak (később a kocsmáknak) mint életszíntér
nek az első magyarázatát (nyilván természetesen az egyik Alvinczy 
Eduárdról készült első novellájában) a következőképpen: „Ez a fogadói 
átmeneti élet voltaképpen magát az igazi életet szimbolizálja; mind
nyájan csupán nézők vagyunk itt a földön, és nem érdemes semmit semj 
állandósítani arra az egypár esztendőre. Még csak utazókosarakat sem 
érdemes a padlásra küldeni, hisz akármelyik percben szükség lehet rá
juk . . . " (Az udvar), s itt rajzolja az első hibás szemű nőalakját is, akivel 



a patológia üzen (A szerelem és a játék), Madame Louise logikájában 
pedig Sade márki Madame Louise délutánja) elmélete — ismét csak 
a tízes évekre mutató módon. Hogy a Szindbád-szkuáció is itt, ezekben 
az években készül, ugyancsak természetes, miként azt a Rocambole 
ifjúsága című 1906-os novellája bizonyítja, jelezve egyúttal a Szind-
bád-alak eredetét, mérhetővé téve az író és hőse azonosulásának a fo
kát is. 

Miroslav Kraljevic: Kocsmai verekedés, 1912 



MI M O N D H A T Ó RÓLA, M O N D H A T Ó RÓLA (II.) 

T A N D O R I D E Z S Ő 

A KANT-EMLÉKZAJ 

A fűnyírógép (odakint) 
Villanyborotvám (odabent) 

már eredetében is jaz-forma, zajnyi csupán. Nem ismerem pontos alak
jában a tételt (kb.: A csillagos ég fölöttem, az erkölcsi törvény bennem). 
Nemcsak a pontosságot elmosni „törekvő" környezethatások eredménye 
a zaj-töredékesség. A fűnyírógép és a villanyborotva egyképp a folya
matos sarjadás ellenpárja; egyszersmind foglalkozás eszköze is; a foly
tonossággal foglalkozunk, ha folytonosan foglalkozunk. Folytonosság 
(hézagtalanság) biztosítása az is, ha a lét ilyen egészen elemi szintjein 
beavatkozunk. A stabil kanti elv mobil mindennapiassággá válik. De ha 
valaha is volt a kanti elvnek érvénye, ebben a köznapi közegben sem 
szűnt meg. A pontatlanul ismert mondás szépségének szeretne hódolni a 
vers három sora. Az „emléke-elem nem jelent olyat, hogy a tétel ma már 
netán csak ilyen jelleggel volna érvényes. Sőt, elképzelhető olyan értel
mezés is, hogy akár a fűnyírógép zaja, a füvek léte (a gyep nyírása stb.) 
is jelent annyit, mint „a csillagos ég", a villanyborotva pedig, mivel a 
vers révén a csillagos ég helyettesítő elemével rokon-viszonyba került, ki
fejezi az erkölcsi törvény ottlétét. Hiszen az erkölcsi törvény (fogadjuk 
el létét) ugyanolyan makaccsággal, kihagyás nélkül kell hogy hasson, 
ahogy szakállam nő (például); ez a természeti növekedés, sarjadás, a 
szüntelenség eleme állandó beavatkozást kíván tehát egyszerre van tőlem 
függetlenül és velem összhangban. Ezt az összhangot, itt a versben zaj for
májában teremtem meg; mert zajforrást fedeztem fel, adottnak vettem, 
ahogy a csillagos eget, és ezt az adottságot abszolutizálva (mint a csilla
gos eget vagy az erkölcsi törvényt) azonnal megfelelőit kerestem. S a 
vers egészéhez elegendő volt egyetlen ilyen: puszta utalásként a jellegre; 
de most már nem a kanti tétel jellegére, nem mai alkalmazhatóságainak 
mikéntjére utalok, hanem arra, hogy — "mi is egy vers. Ez a Kant-emlék-



zaj egyszerre akarna vers lenni és az-lenni-hogy-mi-is-a-vers. Ezért bővül 
két kis elemmel: az odakint-odabent párossal s ezek zárójelbenlévőségével. 
A zárójel csak a kifejezés egyszerűbbségét szolgálja; az odakint-odabent 
párhuzam a személyt mintegy kívül helyezi a nála objektívebb való
ságon, a tétel valóságán, s bár a zajforrások igencsak emberiek, érvé
nyesülésük (versben) már strukturális jellegű; és ebbe a vers-szerkezetbe 
a személy nem tolakszik be. Odakint van és odabent van a zaj; de nem 
is a hangjelenség a lényeg, hanem a jelenségvilágnak megfelelő személyes 
egység, amelyet (nem minősítőleg; nem leértékelőieg; csak) a térbeli, tér-
nél-kevesebbeni (helyhatározóviszonyi) lét azonossága (kétféleségének azo
nossága) fejez ki. Az állítmánytalanság folytatásaképp nincsenek köV-
pontozás-eszközök sem; jelentéktelen, apró példa ez a központozás-hiány 
szervességének indoklására. 

Az Egy domborítás két fele (hogy a továbbiakban csak az érdemükben 
elemezhető verseket idézzem, sorban haladva) kissé túlbeszéli témáját. A 
képzőművészeti tárgyakat mintázó versek melléktermékek; a nyelvtani tér
beliség ( = nyelvi képzűmővészet) eszköztárát elemzi, egészen szerény 
kitekintéssel, sugárzással. Talán a címe kerül még a legközelebb valami
hez, amiről beszélni érdemes. A két sor kétszeresen megfoghatatlan ön
ellentmondását szemlélteti. Az időpont, mely többes számban van, ellent
mond Hérakleitosznak (s még sok mindennek); ám ha van, ez a leendő 
ugyanaz esete. A dolog valóságára utal mégis a domborítás konkrétuma. 
Itt kezdhetünk el gondolkozni, képszerűén, látva: ha ez a domborítás 
valós, akkor az egyik fele domború, a másik homorú. A cím feljogosít 
rá, hogy ilyet gondoljunk. Talán a domborítás egyik fele az egyik idő
pont, a másik a másik? így gondolom; például. Akkor viszont, ha egyet
len domborítás anyagának tekintem a pillanatok sorjázását, még pon
tosabban: ha két, bármikor egymásra következő pillanat, egyszerűbben, 
két pillanat azonos anyagából van, akkor . . . Fordítsuk meg: ha két pil
lanat egymásra következik, tulajdoniképpen elválás és következés nélkül, 
akkor egy anyagból vannak, tehát olyanok, mint egy domborítás „két 
fele", tehát „ugyanazok", mivel azonban idő-elemként gondoljuk őket, 
következés is van, ezért jogos a „leendő". Leendő, de ezt cáfolja az 
„ugyanaz". így a vers, talán, többet ragad meg, mint az imént magunk 
is hittük volna. 

A „leendő ugyanaz" gondolata jelenik meg nyelvtani-képi formában 
a következő oldalon: Halottas urna két füle e. e. cummings magángyűj
teményéből. A vers két zárójelből (és a címből) áll: 

) 
( 

Tulajdonképpen furcsa, hogy magának e. e. cummingsnak nincs ilyen ver
se; mert lehetne, mert ez az ő életművéből következik szervesen, félté-



telezem, hogy van, csak — magánygyűjteményben. így állt össze máris 
két mozzanat: az e versek táján keresett (remélem, nem keresettnek ható) 
képzőművészetiség (nyelvtani-gondolati térbeliség) és a költészeti folyto
nosság, az anyagszerűség, az elődökkel létező szerves kapcsolat tanúság
jele. Most ha e. e. cummings egyszer valóban elhagyta volna a teljes 
szöveget, máris ez a vers állt volna elő (nem tudom, ő milyen címet 
adhatott volna neki; s talán ez az oka, hogy nem írhatta meg ezt a 
verset: mert nem volt előtte egy e. e. cummings, akinek eszmekörére, 
költészeti létezésére támaszkodhat; ilyenkor ugyanis nem árt, ha a cí
mek viszonyítási alapja minél erősebb; tehát ez is bizonyítja, hogy a vers 
létezését e. e. cummingsnak köszönhetjük). A záró tárójel és a táró zá
rójel egymásalattisága; de hát a nyitó jelről nem feledhetjük, hogy zár, 
és a záróról valami vigaszt sejtet, hogy nyit. Nem akarom jobban konk
retizálni a dolgot; a képzőművészetiség cuimmingsi eleme még az az enyhe 
dalszerű jelleg, mely a címben hordozódik: az ti., hogy e. «e. cummings 
afféle magángyűjtő, és ez a két zárójel egy képzeletbeli halottas urna két 
füle, vagyis egészen anyagszerű, tárgy-forma valami. Ez a cummingsi 
romantika feltárása kíván lenni; nem akar szikárabb összképzetet, mint 
amilyen az ihletője, a lehetőség-adója. 

A Sem-jelek, ma, úgy érzem, inkább tetszetős, eklektikus alkotás, mint 
bármi egyéb; egészében elemezhetetlen, mert részeiből utólag állt össze, 
és logikai kohézió nem fogja egybe darabjait. Mivel verseiben elsődleg 
sosem holmi „rejtélyes sugárzásra", bizonytalan „együtthatásokra" építe
nék, hanem a hagyományosan („a hagyományosan is") követhető gon
dolatot akarom túlfeléről s innen-feléről egyszerre látni, az ilyen versek, 
mint a Sem-jelek inkább az engem körülvevő költészeti közeget idézik, 
semmint valóban hiteles forrást. 

Bizonyítéka ez annak, hogyan hamisíthatjuk önmagunkat úgy, hogy 
látszat-közünk alakuljon a dolgok felszínével. A Sem-jelek utolsó három 
sora különösen ékes példa erre; intő jel lehet az egészen magas szinten is 
iparművészeti terméket gyártó különben szép tehetségű költők sokának. 

A berendezkedés, úgy emlékszem, a Sálon . . .-versbe nem fért már, 
ennek mintegy technikai eleme lett volna, de nem egészítette ki e jelle
gében más, így külön versként lehetett mégis életképesebb. Áll rá, né
miképp, ami a Sem-jelek záró soraira; olvasom azóta egy-két rokon
párját, másoktól; szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a négy sor — 

A berendezkedés 

Hogy emlékeztesse rá: 
„Ide még jön valami" — 
odatett valamit. 

— nem „este" íródott, hogy „majd reggel" tudjam . . . nem azért írói-
dott, hogy „majd utánam tudják"; itt inkább arról van szó (legföljebb 



nem eléggé lényeges kivitelben), hogy valahova elemi erővel gondolok, 
rendjén lévőként odagondolok valamit (pl. egy múzeumba egy tárgyat, 
ám ez olyan múzeum, amely a múzeumnak is múzeumba, maga a múzeum
ság van kiállítva általa; ha éppen múzeumnak nevezzük), ám most ez 
elintézhetetlen (valami okból a tárgy még nem kész, a helyzet nem érett 
a megvalósításra stb.), s odateszek (emberi gyengeségből, „emlékeztetőül") 
valamit; ám ezzel már a „valami odatevése" meg is történt, feleslegessé 
vált az a dolog mint jel, mert maga a dolog lett belőle, tehát: 

1. ) a dolog nem azonos a dologgal, 
2. ) a jelzés nem azonos a jelzés műveletével, 
3. ) valami jövőbeli (ígért) mozzanat úgy valósul meg 

(színleg eredményesebben, hamarabb; mert hamarabb), 
hogy igazi lehetőségét ezzel ki is zárja. 

Tehát ebben a „berendezkedésben" elég sok a kemény elem, és alig van 
nyoma holmi „lírizmusnak". A felszín semmitmondása az imént engem 
is megtévesztett. Talán fontosabb az egész, mint hinnénk. 

A Címy ua. viszont csaknem egészében az eklektikus, összeállított da
rabok számát szaporítja. Elemeit másutt jól, egész versként vagy szerve
sebb vers-részként megtaláljuk. 

A szonett olyasképp alapvető vállalkozás, hogy a kötet érdemi része, 
mint vállalkozás, arra épül, amit az alábbi vers kifejez: 

A szonett 
a 
b 
b 
a 

a 
b 
(Ennél a sornál megakadt,) 
b 
a 

c 
d 
d 

c 
d 
c 
(aztán mégis folytatta és befejezte.) 



Az „abba" stb. a szonett bizonyos, képzelhető (gyakori) rímképletét adja. 
Tehát így, ahogy van, utal egy „igazi" szonettre. De ha már így lehet 
utalni egy szonett igazi mivoltára, akkor az az igaziság nem a legigazibb, 
hanem ez az alak volna az? Részben. Mert az „abba" stb. alakra egy
szerűsítve semmi sem lett egyszerűbb. A sorok — és a szerkezet — jelö
lése jelöli a mindenkori szonett nehézségeit. A mindenkori szonett ne
hézségei a mindenkori lét nehézségeit jelölik. A mindenkori létnek ugyan
úgy elemi formája lehet a szonett és a szonett-képlet. így tehát, akár a 
hagyományos logika pályáin is, összeáll az itt megjelenített gondolatkör. 
Csakhogy itt, remélhetőleg, többről (is) van szó; nem gondolati körökről 
csupán, melyek kis ügyességgel — és az európai gondolkodás, poézis és 
„lélek" hagyományainak akár huszadkézbőli felhasználásával — zárha
tók; itt egy valóságos pillanatsor képét kapjuk, egy tényleges törtéhés 
folyamatának nehézségeiről marad ránk jel. A szituáció — épp mert a 
fentebb legföljebb fájdalommal idézett európaiság megújítására is irányul 
szerény törekvés — jelképes és az-ami; ennek eklektikája, bízom benne, a 
vers születési erejének jóvoltából szinte láthatatlan (minden mű művi, 
persze!), és elkerüljük a sokat emlegetett (ám idejétmúlt!) szintézis-gon
dolatot is. Marad az „eleve" adottság: a szonett, mint megcsinálandó 
(egyszersmind hagyomány is azért!), és a csinálás mindenkori nehézsége. 
Amely itt, egy-egy pillanatig, amíg érvényes, természetesen érvényesebb 
a szonett majdani esetleg hibátlan létezésénél; ahogy — hagyományos do
log épp eléggé! — egyetlen fájós fog is fogfájós állapotot jelenthet már, 
hiába ép a többi. Az „abba" még szépen megy. Az „ a b . . . " is. De itt 
már (szándékkal jelöljük pontatlanul, azaz egy ponttal többel!) a ku
darc — a megakadás — a végtelenbe futtatná ki a korrektül vállalt 
s csak így teljesíthető formát. A szonett, maga a szonett, jelképezi (per
sze, nem jelképez itt semmit; de jelképezheti, megértéséhez felvonultat
hatjuk, „kört zárni") az európaias technikantökéletesedést, a tökéletesség
állapot reprodukálhatóságát stb.; a szellemet korántsem merem leválaszta
ni a technikai torzulások ellenszenvességéről; hiszen ezeket is létre kellett 
hoznia valakinek, kultúránkkal — igen, eredendően nem is a civilizá
ciónkkal — létre kellett hoznunk, európaiaknak; a legcsekélyebb tökéf-
letlenség, a legelemibb vagy a legfelszínibb nehézség azonnal meghiúsít. 
Már nem is valamit, hanem egyáltalán. Viszont a pillanatnyi állapot 
(a kulturális önkifejezésé legalább) megengedi, hogy a lehetetlenséget 
megvalljuk. Ez, újabb egyezményességünk jegyében, már biztosítja a to-
vábblendülést. Sőt, ha valakinek úgy tetszik: az a-k és b-k absztrakciója 
mellett csak itt, a nehézségponton tudunk meg valami konkrétumot is. 
Bár ehhez hozzátenném: épp fordítva. A nehézség (hogy ott a szerző 
megakadt; hogy „megakadt") az absztraktabb közlés; mellette, viszony
latrendszerében immár, a szonett „abba"-s alakja bontakozik ki (fáj
dalmas) konkrétságban; a nehézség egyszeri, a szonett mindenkori. Más
képp nem volna értelme a végső közlés boldog szomorúságának: boldo-



gan ostoba és szomorúan ostoba közlés az ott, de miről vall? Az „örök" 
szonett (az „örök", de nem örök bármi) boldogságáról és szomorúságá
ról (nevezhetjük másképp is; a lényeg: hogy az „abba" absztrakciójához 
képest valahogy nevezzük a jelenség egészét; szemben a kivitelezés szer-
kezetiességével). Kész megint egy szonett; kész van megint valami; aki 
csinálta, megjárt egy bizonyos utat; és lényegében (mert ez a lényegiség-
vizsgálat itt a lényeg!) mi az eredmény: abba-kkal kifejezhető szerve-
ződmény. Aminek az egyedi eleme akkor még mindig inkább a nehézség. 
Másrészt az is kifejeződik itt, remélem, amit Lewis Carrolltól idéz Eve-
lyn Waugh (Vile Bodies), hogy tudniillik mennyire kell rohannunk, hogy 
egy helyben maradjunk . . . ! (Ld. az iménti európaiság-utalások.) Tehát 
ahhoz, hogy azt az érdemben „abba"-nak megmaradó micsodát megcsi
náljuk, nehézségeket kell leküzdenünk stb. És „hősiesek", áldozatvállalók" 
stb. vagyunk, „sikeresek" és „szerencsések" netán. Csakhogy ez nem gu
nyoros, egyáltalán, tőlem mindig távol áll az irónia. Verseim helyes ér
telmezése csak akkor lehetséges, ha valaki felismeri: itt inkább az állati 
komolyság (vállalom: a tierisch Ernst) alapesetéről van szó. (Nem holmi 
válfajáról; ősképéről.) Nem gunyoros, tehát, az iménti vonatkozás, mert 
— európaiatlanul-e? — azt mondja: mindenhez hallatlan erőfeszítés 
kell; mert minden: minden? igen, mert a rímképletre (bármilyen képletre) 
csupaszított vers (bármi) tartalmazza az összes nehézségek lehetőségét; 
még a rímképletnyi szonett (még a képletnyi bármi) sem intézhető ed 
visszakézből; és a végén, vagyunk annyira európaiasan gyengécskék, szó-
szátyárok (a képleteinkhez képest: nagyon!), hogy elégedett mesteremberi 
gesztussal mondjuk (mondassuk) magunkról: „Ez jó mulatság, férfimunka 
volt . . ." De ezt az egész vonatkozást azokra hagyom, akiké; itt inkább 
a jelenség szerénységéhez való felnövést hangsúlyoztam volna; azt az 
egyszerű folyamatot, ahogy mi magunk nem leszünk többek („jók", „fér
fi-munkások", „gondolat-hősök", „poéták" stb.) azáltal, hogy valamit 
megcsináltunk. Valamit csináltunk meg; de hogy ez hivalkodó ne legyen, 
hanem — a lehető leggyorsabban — termékenyítőleg visszailleszkedjék 
az anyagba, nem terheljük embertársainkat (a befogadó közeget) a szó-
szátyárság teljével (ami egy „igazi" szonett ma), hanem csak jelezzük 

1. ) szikárságunkat (mint igényt) és 
2. ) szószátyárságunkat (mint leküzdhetetlent). Ha humorosan is akar

juk látni A szonettet, az imént „lényegek" mellett, talán így láthatjuk 
(egyebek között). A kulcspont a hatodik és a hetedik sor köze; a sorköz, 
az szöveges, de már olyan szöveg az, amit a következő — szövegtelen — 
sor feleslegessé tesz. Miért van ott mégis? Mert mintha „a" szonett nem 
mondana el eleget rólunk; kellene az az igazi az a tényleges szonett
történés is, kellene, hogy megörökítődjék? Nem tudom. Tény, hogy így 
a szonett, ráadásul, -még egy sorral hosszabb is; ebből megint sokfelé 
ágazik — továbbgondolható — ú t . . . 



A Sálon; évszám részietenkénti elemzésével próbálkozom most. (Ezért 
nem közlöm a vers egészét; hiszen ez igazi „szalon", azaz tárlat, 
vagyis. . . az-ahogy-ez-ma-van; pontosabban: ahogy ez az én elképze
lésem szerint akkor, a vers írásakor, volt; ezt jelöli az „évszám" ál
talánossága.) Az 

ELŐTÉR 
körülbelül a berendezés képe. 

A címe is ez: (Elhelyezési nehézségek) 
Mintha fontolgatás folyna: 

„Ahol már van, 
oda, kétségtelen, lehetne — 
csak ott már van, 
stb." 

(Nem tudom, a „van" után miért tettem vesszőt.) 
Egyszerű eset (és érdekes, hogy — későbbi verseimet utánozva is — 

a legtöbbször ezt az előcsarnok-állapotot másolták mások; a másolásban, 
idáig, valóban el lehet jutni mindig). A relativizmust érzi ki belőle a 
felületes befogadó; holott az állati komolyság esete ez is. Mert itt valaki 
biztosra akarna menni: oda tenne tárgyat (bármit), ahol már van va-
'ami, mert annak a helynek elvégeztetett immár a próbája. De a kipró
bált helyek már nem helyek, ott már mindenütt áll valami, ezért a 
kockázatvállalás elkerülhetetlen. Mit tegyen azonban, aki azért akar 
biztosra menni, mert a helyes létezés lehetőségét keresi? Nem tehet sem
mit? De; csakhogy ez a „de kokrétan mit fed, azt kifejtettebben nem 
lehet meghatározni, mint ahogy a vers — a teljes viszonylatrendszer — 
megjelöli. 

Az I . T E R E M , úgy érzem, nem tartalmaz eléggé jelentős műveket. A 
I I . T E R E M azonban teljes. Két tárgyat látunk itt: 

1. (Szeriális kompozíció) 
Két* 
közt 
nem lehet nem 
lenni. 

Egy** 
-ról, -ről 
egyedül is 
le lehet maradni. 

*** 



Dorde Andrejevic-Kun: A véres arany c. mappából, 1936 



* egyáltalán, két 
** egyáltalán, egy 
*** folyt.; fogyó sor 

Ez az első tárgy. Azért szeriális kompozíció, mert a sorszerűség (a fogyó 
sor) fejezi ki a vers szerkezetének utalástartalmát. Az indulás lét-képet ad: 
ha már (egyáltalán) két valami közt vagyunk, akkor — nyilvánvaló! —: 
vagyunk. Hiszen a „két"-féle osztottság létezést feltételez. Másképp „min
den" osztatlan. (Ez a „minden" az oka, hogy a vers végén sem a sem
miről van szó, hanem „minden"-nek fogyatkozó állapotáról. Tehát a vers 
kulcsa: egészen „hagyományosan" értelmi-érzelmi.) Az „Egy . . . " versszak 
az osztatlanság állapotát úgy állítja be, mint tudatunkban (létezésünk 
híján) esetleg nem is jelentkező valamit. (Az első versszak a lét, a má
sodik a tudat strófája. Világos, hogy harmadik strófa nem következhet; 
harmadik állapot nincs. S ha van — nem tudom!! —, csak fogyó sor 
elemeként képzelhető. Ezért szólunk róla itt is eleve zárójelben; ezért 
nyilvánvaló, hogy ez a „szeriális kompozíció" nem elsődleg a technikai 
elemet, hanem a hagyományos tartalmi elemet hordozza; vívmánya az, 
hogy a tradicionális érzelmi-tartalmi kontextus idáig emelhető; szintézis 
nélkül — mert nem logikai úton, csak logikai megfejthetőséggel — alkot 
egységet az egyszeriség és a sorszerűség; egyetlen pont gyűrűzése és fok
talan lépcsőzetesség, fogalmazhatnánk paradox módon. Csakhogy ez a 
vers nem paradox; ezzel a paradox fogalmazással azt példáztuk, hova 
száll le a téves — mert: fokokat járhatni vélő — értelmezés; ezt a verset 
a befogadás lehetőségeinek egyesítésével kell- felfogni: van 

1. ) a sorozatszerőség, 
2. ) az egyszeriség, 
3. ) a sehányszoriság. 

Ez szinte klasszikus-logikai hármasegység; a vers vívmányai, úgy érzem, 
egy ilyen jelenségkör árnyalt érzékeltetését adják. Ezért nincs külön vers; 
jelenségszolgálattá válik a költőiség. A csillagok növekvő száma és a sor 
fogyása (mert sort alkot a sorszerűség, az egyszeriség és a sehányszoriság 
együttese is; ezen belül viszont két elem önmagában nem sor! s így to
vábbi belső tükröztetés-rendszerek alakulnak), itt, a költői kelléktár része; 
ahogy a „hagyományos küllemű" versben a sorok tagolása, a versláb, a 
kép, a ritmus stb. Az első és a második versszakot a feloldhatatlan egy
ségbe egyesítő (egyesíteni nem tudó) harmadik (nemlétezve létező) vers
szak is ilyen elem-megfelelés (a „régi" versben a refrén, a stanca két záró 
sora stb. volt ilyen). Tehát a versnek, magának a vers-jelenségnek szeriá
lis képe -ez. A hagyományos (idézőjelben) vers: a két; ez a vers: az egy; 
ami ezen túl jön, amit nem tudunk, az a fogyó-sor-elem; csak jelölése 
van. 



A 2. tárgy ezek alapján már jóval könnyebben „értelmezhető". 
Közlöm csupán állagát: 

(Megjegyzem itt: ezek a „tárgyak" vagy >> 
állagok" úgy azok-amik, hogy 

értelmezésük is elengedhetetlen. Másképp nem történik meg a befogadá
suk. Értelmezésükhöz azonban nem szabad a már bejáratott pályán moz
gó értelmezéslehetőségeket használni; mivel ezek a versek magukban hord
ják értelmezésük módját, el kell olvasni őket, a „hagyományos" költészet 
eszközeinek rontatlan ismeretében, abszolút „hagyományos" hallással; 
vagyis a tradíció polgárt-szolgáló giccshatár-elemének túlburjánzása nél
kül érzékelve. Ezzel nem akarok lesújtó véleményt mondani az erede
tükben tiszta, ám jelen állapotukban igencsak üledékes költészetértelmezési 
módokról; azt hangsúlyozom csupán, hogy ezeknek a „tárgyaknak" — 
állagoknak, verseknek, képződményeknek — semmi közük az avant
gárdhoz! Szoros érzelmi-értelmi szálak fonják keresztül a sikerültebb 
darabokat; s egyébként sem a Talált fárgy-kötet egészét; itt ugyanis egy 
következő fázis darabjai is megtalálhatók; de ha a versek állagának ala
pos olvasása és elemzése bekövetkezne végre, kiderülhetne: a „hagyo
mányos" költészet alapelemeinek többé-kevésbé pontos, csak épp sallang-
talanabb megfelelői lelhetők itt. Ezek az elemek nélkülözik a „szórakoz
tatás" mozzanatát. Tárnak azonban spirituális kör-irányt halandzsa nél
kül; ész-elvűség és dísztelenség ilyen együttese, gondolom, nemcsak a 
szuper-hagyományos magyar költészet-befogadás közegében számíthat há
látlanságokra.) 

Az imént idézett 2. tárgyat úgy is csúnyán „el lehet intézni", ha azt 
mondjuk rá: azonosság-problémákat feszeget. Elsősorban, ezek a tárgyak 
nem feszegetnek semmit. Továbbá: ha igaz is, hogy a háromféle csillag
jelölés három különböző jelöltet fed (látszólag), ha még igazabb, továbbá, 
hogy ez a háromféleség: ua., az igazságnál fontosabb az az egyszerű em
beri, köznapi stb. helyzet, amelyben — ha erre vagyunk érzékenyek — 
ilyen megoldanivalóink akadnak. Tehát nem azonosság-pro^/ém^ról van 
szó itt, hanem gyakorlati vetületükről, melyet a lényegénél fogva „elvo
natkoztató" vers-közegbe vetítek vissza. Érzelmi a vállalkozás azért, 
mert a legerősebb „felhang" az az óhaj, hogy bár lenne olyan megköze-

2. (A* megközelítése) 
Egy**, melynek nyomán 
semmiképp nem gondolhatunk egy másik 
***ra. 

ua. 



lítése *-nak, azaz, ha már a valóságban közelítem, **-nak (hiszen hogyan 
lehetne itt azonosság!), amely nem ***-ot eredményez. (Nem félreértést 
tehát; ha a versek értésére kapcsoljuk vissza az elvet.) Az mármost, hogy 
„minden azonosságba békül", hogy a háromféle csilagjelölés ugyanazt fedi, 
szerintem, érthető (átélhető; érezhető) úgy is, hogy: 

1. ) reménytelen a különbségtevősdi, mert 
a. ) úgyis minden azonos, 
b. ) úgyis csak érzékcsalódás (értelemcsalódás) jellegével azonos; 

2. ) jutalma van a pontosságnak e földön: azonosság csodás élményében 
részesülünk, merőben logikai úton. (Ha eléggé alapos a különbség
tevésünk, teljes egységhez érkezünk; közhely is ez már.) 

A Sálon; évszám legtöbb darabja ezt a lehetőséget dolgozza ki, esetleg 
másutt másképp már megpróbált kifejezésmódok variációjaként; felesleges 
hangsúlyozni, hogy a tárgyak sorozatot alkotnak: önmagukban kell meg-
lenniök. A I I I . T E R E M 3. (Domborítás)-a ilyen új-variáció: 

Folytatódott*; **, pedig 
olyan szépen** indult*. 

* kurzív 
** másfajta kurzív 

Itt az azonosság-kérdés felfokozódik (csak a kérdés! maga az azonosság 
fokozhatatlan, mert fokozat-nélküli): a vers „tartalma" olyasmi, köz
helyszerű, hogy mihelyt valami már elkezdődik, legyen bármilyen szép, 
sajnálatosságokba tokolódik. Ez azért fontos (ennek a megállapításnak a 
közhelyszerűsége), mert technikai szempontból a legjobb, ha valami na
gyon szimpla dolog játszik „együtt" a felhang-elemmel. Ez utóbbi talán 
itt a legbonyolultabb: a csillagok nem szavakat, nem fogalmakat, nem 
más-variációkat jelölnek, hanem ugyanannak a szónak más betűtípussal 
való szedését (ezáltal: hansúlyát); csakhogy a „folytatódott" után két
féle csillag van; ugyanazt a szót kellene kétféle kurzívval szedni; ez 
lehetetlen; ám ez a lehetetlenség — ha jelölni akarjuk — igazolja a csil
lagos kifejezésmód létét; ennél fontosabb az a lehetetlenség, hogy a „foly
tatódik" nem kurzíválható kétféleképp; gyakorlatilag nincs megkülön
böztetése a kétféle-állapotnak; ez arra utal, hogy nincs megoldása sem; 
a tartalom banalitása ezt már csak megtámogatja. A második vers-sor 
szinte levezeti, decrescendo, az elsőt. A Sálon következő darabja még 
„rámenősebb": 



1. (Ua.) 

* bármi más 

Ehhez az eddigiek értelmében nem szükséges magyarázat. A lényeg csupán 
az (a befogadás lényege), hogy kül-lényegekkel ne terheljük a vers 
állagát: vagyis ne erőltessünk rá olyasmit (a szerzőre), mintha azt mon
daná, hogy „semmi sem azonos önmagával", „minden más", „minden bár
mi"; hiszen ezeknek a verseknek épp az a létjogosultsága, hogy nem 
így mondják, amit mondanak. így azok-amik; ezért nem elemezhetők 
másképp, csak szerkezetük alapján. Kevés azonban a csupán szerkezeti 
elemzés; a szerkezetből ki kell fejteni az — értelmi jellegénél fogva — 
érzelmi elemet. 

(Az „értelmi" és az „érzelmi" szót csak durva jelölés-jelleggel hasz
nálom; terjedelmi korlátok teszik lehetetlenné a fogalmak — e viszonyí
tások — oldalakra rúgó „pontosítását".) 

A Sálon záró-darabja megy a legmesszebb: 

2. (***) 
* ** 

* Bármely kezdőbetű 
** itt folytatódik; 
*** cím; a folytatásnak megfelelően. 

Ez a vers, úgy érzem, valóban a vers-lehetőséget tárja fel; adja azt az 
épp-leheletnyi valamit, ami már vers, de nem azért csak ily kevéssé az, 
mert nem bír még nagyon vers lenni, hanem mert a nagyon-verses-dolgok 
esetleg kevésbé valami mások, kevésbé valami többek. Mint egy születés, 
azt is mondhatnánk, annyi ez; olyan sok és annyira szinte-még-semmi. 
Konkrétan: az egy-csillagnyi helyen bármely kezdőbetű állhat (ezt, hogy 
itt ilyesmiről van szó, nem azonnal tudjuk meg, csak valamivel később; 
tehát: türelem! a csillagokat látva ne mondjuk azt, ne érezzük azt: „itt 
valamiről fogalmam sincs"; éljük azt az állapotot, hogy nem muszáj 
azonnal fogalmunknak lennie, sőt!), logikus (már otthon vagyunk, ugye! 
ha logikus; tehát a verseimnél alig pár kezdőpillanatot kell csak elviselni 
a szokatlanságból; ha utána fegyelmezetten haladunk tovább, minden 
kiderülhet), hogy utána a következő betű jön. S micsoda bizalom ez a 
létezéssel szemben: hogy a kezdőbetűre jön folytató betű! Aztán a három 
csillag „rejtélyére" is fény derül. Tudhattuk, hogy az a cím. Tehát ha 
ránéztünk, nem tudtuk, miféle cím ez, de az előző versek megfejtése 
(befogadása; minden szó rossz itt, nagyjából) nyomán már nem üthet meg 
olyan vad erővel ez a szokatlanság; aztán kiderül: hát persze! a vers 



címe attól függ, áltában, miről szól a vers, mi a vers; ez pedig az első 
betű meg a második betű meg a többi betű összességéből derül ki. A vers 
„szentebb" állapotát mutatja fel ez a látszólag profánabb gesztus vagy 
eljárásmód; amit a versből a túlzott konkrétság az évezredek során le
koptatott, töredékké vagy giccsé tett, ezek a töredéknek és logikai „kí
sérleteknek" látszó állagok szeretnék visszaadni. 

A Talált tárgy ilyesmire sikerített (s ténylegesen megvalósult) darabjai, 
ha akarjuk, dalok; mindenképp olyan tömör összefoglalások, amelyek, 
gondolom, megkerülhetetlen kiderítenivalót zárnak, és zárjukban benne 
foglaltatik — gyakran: épp a versnyi! — kulcs. 

Itt — a Magángyűjtés után — elérkezünk végre kiindulópontunkhoz, 
az Egy kövület forgatókönyvéhez. Látszik már, hogy a Forgatókönyv 
sem tartozik a kötet legegységesebb darabjai közé; lazaságai tették al
kalmassá az indításra, elemzésünk bevezetésére. A Változatok homokórára 
ciklust négy kompakt vers zárja. Az Egy városnézés szellemképe egy 
Bemard Buffet-kisalbum szerbhorvát kiadásának tartalomjegyzékét idézi, 
és mind a tizenöt párizsi látnivaló szerbhorvát (szerb?) alakja mellé 
csillagot tesz: az 1. tétel után egy, a 2. után két csillag áll, és így tovább. 
Ez a kép, ez a városnézés. A 15 tétel alatt tükörvonal következik( egy
szerű vonal, tükröző-szerepben), s alatta jön a tizenöt, tizennégy, tizen
három stb. csillag, fordított sorrendben tehát a csillagszámok sora, és 
mindegyik csillagzat után ott áll, hogy „reprodukció", ám ez se ma
gyarul, nem az én „néző-nyelvemen", hanem a belgrádi kiadás nyelvén: 
R E P R O D U K C I J E . A vers pontoskodása — ágy érzem — valami rop
pant sokszor tapasztalható tényt „fejez ki". (Tehát logikai-érzelmi meg
értése-felfogása lehetséges és szükséges!) Ezt látjuk; ilyen pontossággal; 
se nem a maga állagában, se nem önmagunkként, hanem valami — itt, 
történetesen, másképp idegen nyelvű — változatban látjuk, amit látunk. 
De, folytatódik a vers, ezt igen rendszeresen raktároznánk; csillagokkal 
jelöljük, hadd legyen minden „pontosan az"; a tükröződésben elismerjük, 
hogy amink van, reprodukció, és ez is fogyó sort alkot; itt a fogyó sor 
többféleképpen értelmezhető; ám ez a reprodukció-jelleg már csak a rep
rodukció-jellegnek a reprodukció-jellege stb. Mit jelent akkor a mi ala
posságunk? Hogyan értsük önmagunkat miatta? A mindenképp megvaló
sulatlan „helyzet" tőlünk telhető maximális „gondozása" ez így? Ro
konszenves vagy ellenszenves vonás? Efféle ellentéteket legalábbis kiolt 
a vers; mondhatni, amink van, amilyen kötődésünk lehetséges, az csak 
„szenves". A vers ezt, magyar (evidens) szót csak utaló-címében hasz
nálva, adja. 

Az innenső és a túlsó part is tüikörszerkezet. Erőssége a pontosság. Az 
első rész öt mondatrész nyelvtani (absztrakt) jelölését sorakoztatja; a 



második csak ezek lábjegyzet-szám jelölését, majd lábjegyzetben a sem
mihez nem fűződő lábjegyzet-számoknak megfelelően újra közli a mon
datrészek nevét, megtoldva azzal, hogy ezek „hiányzó" szavak. A cím 
már-már túlságosan közelít (itt; kivételesen) a jelképesség felé, ez fel
tétlenül gyengéje a tárgynak. Teljesebb egész, sikerültebb tömb a Hogy 
ki ne jöjjünk a gyakorlatból. Egyetlen kritikus kérdésről: a vers nem 
ironikus, nem „cinikus" (!), nem bármilyen (sem semmilyen); alakja: 

Lesz vigasz 
Lösz vögösz 
Lasz vagasz 
Lisz vigisz 
Lusz vugusz 

azt mondja még a leginkább, hogy valóban mintha gyakorlatoznánk, vi
gasz-ügyben, ám ez annyira vigasztalan. Nem lesz vigasz? Ha ezt a kér
dést így feltesszük, a verset tesszük feleslegessé. A vers, meglétével, azt 
„jelentené" tehát, hogy az ilyes kérdésfeltevés szükségtelen? Legalábbis 
megóv tőle, amíg olvassuk; és ha mulatságosnak is érezzük, az mintha 
vigasz lenne. Ám aligha mondható több erről a tárgyról, mint a ciklust 
záró egysorosról: 

Ugyanez elmondható bármiről 

Ez a sor inkább ott vet fel valódi tárgy-kérdéseket (ott adódnak viszony
latai), ha közölni akarjuk: önmaga címeként hogyan idézhatő, hogyan 
lehet rá utalni a tartalmánál fogva . . . Nem tudtam eldönteni azt se, 
hogyan helyesebb: ugyanaz vagy ugyanez; és itt már egy kicsit közel 
kerülök ahhoz az ötletjátékosdihoz, amit bárki művelhet. A ciklus (és a 
kötet itt nem elemzett részének) javát kénytelen vagyok megismételhetet
len teljesítménynek érezni; úgy jött ez, megjkésve, mégis a körülményiek 
által eléggé pontosan megérlelve, hogy a befogadás könnyen talált ürügyet 
a figyelmen kívül hagyására, ám ez nem is baj mindaddig, amíg ki nem 
derül esetleg, hogy bizonyos irodalmi fejlemények pontosabb értéséhez a 
könyv egynkét tucatnyi tárgyának elemzése szükséges; a dolgok így is 
rendben vannak, mert amikor ez a pillanat elérkezik, első kezdeményem, 
az általam ismert tények kénytelen biztonságú közlése miatt talán más 
vonatkozásban is biztonságot (tévedés!), értéktudatot (a kifejezés mindkét 
eleme gyanús nekem!), megoldáshitűséget sugalló önelemzés (szövegkiegé
szítés, állványzatvisszaépítés inkább) készen (folytathatóan) vár. Magya
rán úgy is mondhatnám: mivel ez így az én számomra a dolog természe
ténél fogva tudható volt, ha el nem mondanám, úgy érezném: titkolom; 
és a tárgyak vannak olyan objektíven létezők már, hogy elbírják a létre
hozó szubjektum bármi tárgyiasulását. Ennyiben változott (jókorát!) sze-



mélyiség és „mű" viszonya 1970 és 1973—1977 „tárgykorszakait" össze
vetve; egyébként azonban, magam is mind inkább érzem, fokozatokról, 
hangsúlyeltolódásokról van szó csupán... és, szintén a dolog természe
ténél fogva, számomra elemezhetetlenebbül, később is aligha tudatosít
hatva. 

Tone K r a l j : Vihar, 1933 
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B O S N Y Á K I S T V Á N 

1. 

A Horvátországi Magyarok Szövetsége eredeti módon járul hozzá Ady 
Endre születése századik évfordulójának megünnepléséhez: egy honi, a 
szűkebb pátriához fűződő kétnyelvű Ady-kötettel. 

Azzal a félszáz Ady-verset tartalmazó gyűjteménnyel, amely egyféle
képp szlavóniai és baranyai, bácskai és zágrábi fogantatású is. Mint ahogy 
ugyancsak egyidejűleg bizonyítja két irodalmi nyelvnek — a magyarnak 
és a horvátnak — a teherbíró képességét is a X X . századi költészetben . . . 

Részben szlavóniai és baranyai fogantatásúvá teszi e készülő, könyvet 
az a körülmény, hogy fordítója, a csáktornyai—cakoveci születésű s ma 
Zágrábban élő Josip Krleza — Miroslav Krleza távoli rokona — a húszas 
évek végén, a magyar tannyelvű tanítóképző elvégzése után Haraszti, 
Sepse és Űjbezdán, majd pedig Kopács magyar ajkú nebulóit tanítja az 
anyanyelvű betűvetés tudományára — s nyilván Ady Endre költészetének 
értő megbecsülésére is . . . 

Bácskai fogantatásúvá viszont, részben, az teszi könyvünket, hogy for
dítója — a Magyar Képes Újságnak adott egyik régebbi nyilatkozata sze
rint — Újbezdán után és Kopács előtt hat évet Szabadka környékén, a 
palicsi ugaron tanítóskodik, miközben kapcsolatba kerül — a Híld-moz-
galommal... Avval a mozgalommal — tennénk hozzá mi —, melynek 
irodalmi-szellemi lobogói között ott volt az adys zászló is, lévén, hogy a 
Híd Könyvtár jelentette meg Jugoszláviában az első Ady-kötetet, az 
egyik Híd-munkatárs, a szerbhorvát nyelven 2arko Plamenac néven pub
likáló Löbl Árpád pedig az egyik első nagyobb délszláv Ady-versfür 
zért. . . 

Kopácsra a harmincas évek végén, immár a Híd és annak kolozsvári 
mozgalmi testvére, a Korunk rendszeres olvasójaként tér vissza Josip 
Krleza, s ilyen előzmények után egészen természetszerű a bekapcsolódása 
a Kiss Ernő irányította, a zombori pártkörzettel is állandó kapcsolatot 
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tartó dél-baranyai magyar munkásmozgalomba. Közvetlenül pedig: a 
kopácsi—bellyei—várdaróci pártsejt munkájába. Hogy aztán, a baranyai 
mozgalom Horthy-fasiszta felszámolása és rövid pécsi raboskodás után 
Josip Krleza is a jugoszláv partizánmozgalomhoz csatlakozzon... S 
elvigye magával — magyar vagy horvát, vagy immár mindkét nyelven! 
— Ady Endre költészetének benső lázait i s . . . Túlzás-e tehát, ha azt 
mondjuk: a századelő európai progressziójának legnagyobb magyar köl
tője, a magyar—szláv forradalmi összefogás ihletett szorgalmazója nem
csak a jugoszláviai magyar Petőfi-brigád tagjainak a közvetítésével, de 
egy csáktornyai—cakoveci, Szlavóniát, Baranyát és Bácskát egyaránt 
megjárt magyar néptanító, Josip Krleza, a horvát nemzetiségű értelmi
ségi-harcos révén is eljutott a jugoszláv népfelszabadító háború és népi 
forradalom szellemi barikádjaira? 

2. 

Ennek a félszáz Ady-versnek a fordítása — mely Csuka Zoltáinnalk, 
a délszláv irodalmak legkompetensebb magyar fordítójának szakvélemé
nye szerint nemcsak szöveghű, de költészeti szempontból is értékes, az 
eredeti szellemét is visszaadó műfordítói teljesítmény — talán éppen ezért 
minősíthető a maga egészében s a szó legjobb értelmében különlegesnek, 
mert mozgalmi ember műve — s a horvát olvasónak mégsem csupá*n a 
politikus Adyt tolmácsolja! 

Josip Krleza fordítói válogatása ugyanis egyrészt a teljes Ady-opus 
használatáról tanúskodik. Gyűjteményének legtöbb darabja a Vér és 
arany, a Szeretném, ha szeretnének és az Új versek c. Ady-kötetből való, 
ám fordítónk az összes többi értékes Ady-kötetből is merít, meg Az utolsó 
hajók c. posztumusz gyűjteményből is. Másrészt, ugyancsak a viszonylag 
teljes Ady bemutatásának az igényéről tanúskodik a lefordított versek 
tematikai-tartalmi, világszemléleti ós hangulati spektruma is. 

Jelen van e gyűjteményben, természetesen, a politikus Ady is. Rész
ben a századelő „úri" Hunniáját tagadó, s a hazában való hontalanság 
ízig-vérig e századi élménykörét kiéneklő közismert verseivel: A magyar 
Ugaron, A Tisza-parton, Sípja régi babonának, Az Idő tpstájában ... 
Részben pedig a maga nemzedéki alapélményét, a vereségre ítéltetett szel
lemi-politikai akarásoknak, a tragikus magyar értelmiségi-messianizmus-
»nak a létélményét megfogalmazó darabokkal: A szivárvány halála, Az 
akarat cselédjei, Megáradt a Tisza, Hazavágyás Napfény országból, Egy 
jövő költő ... 

Ám e hangsúlyosan politikai darabok tőszomszédságában ott találjuk a 
Szerelem ugyancsak ízig-vérig e századi, „strindbergi" élményének utá-
nozhatatlanul adys döbbeneteit, fohászait és átkait is (Szivek messze egy
mástól, Még fájóbb könnyek, A Léda krany-szobm, Héja-nász az avaron, 
Hunyhat a máglya, Két szent vitorlás). 



S jelen vannak Josip Krleza gyűjteményében a „dionüszoszi" életöröm 
adys ódái is, egyetemben az elemien-emberi élethabzsolás szép elégiáival: 
Elillant évek szőlőhegyén, Sírás az Élet-fa alatt, Sóhajtás hajnalban, Vá
rás a Tavasz-kunyhóban... És találunk e kötetben teremtő-emberi aka
ratot dicsőítő himnuszokat (A megszépítő fátuma, Áldassál, emberi Verej
ték, Az én sírásom) s a Jövő proletárforradalmai elé bízón tekintő Ady-
prófétáikat is: „A Ma kiebrudaltjai, Magyar jakobinusok dala. Proletár fiú 
verse, Álmodik a nyomor... 

Azonban mindezek ellenében ott találjuk e viszonylagos teljességre 
törő Ady-válogatásban azokat a példa-verseket is, amelyek a disszonán
sán sokszólamú századelőre afféle szellemi szeizmográfusként ráérző és 
rárímelő Ady Endre „másik arcát", vagyis a fenti versek érzelmi-eszmei 
ellenpólusát körvonalazzák. Mint például az ernyedt félelem és riadt 
dekadencia szép verse, a Rettegek az élettől. Vagy azok az elégiák, ame
lyek a világháború poklával a X I X . század technikai-tudományos opti
mizmusát, a Gondolat és Szépség egyetemes és hamari győzelmét jósló 
múlt századi derűlátást is — temetik Sajnálom szegény fiukat, Jönnek a 
jobb napok, Koldus hívésnek átka). És ugyancsak e „másik Ady" szellemi 
arcképét segítik körvonalazni azok a nagy Halál-versek, amelyek a két 
világháborút és kétféle haláltáborokat megért századunkban az egyetlen 
emberi élet féltő elsiratásával a minden emberi élet pótolhatatlanságának 
humánus hitét sugározzák időtállóan (A Halál rokona, A véres zavarok, 
Az én két asszonyom, Ki ad többet érte? A hajHalok madara, Az elját
szott öregség, Közel a temetőhöz, A Halál lovai). Nem utolsósorban pedig 
ugyanezt az árnyaló hivatást tölti be a kötet egészében az a két remek 
lét-vers is, mely a Föld-Ég, Valóság-Semmi, illetve az e századi atavisz
tikus ember és e századi eszményibb Ember korszerű antagonizmusának 
ad egyetemes érvényű kifejezést: a Sárban veszett hó és a Nincsen, sem
mi sincs. 

Ha mindehhez hozzáadjuk még, hogy Josip Krleza Ady-válogatása 
ugyancsak magába foglalja a Góg és Magóg fia vagyok én, Dalok tüzes 
szekerén, Űj vizeken járok, Most pedig elnémulunk és a Sem utódja, sem 
boldog őse c. darabokat — meglehetősen bőséges ízelítőt adva ily módon 
költőnk mindenség-ostromló élet- és költészet-programjából is —, akkor 
kétségtelenné válik, hogy e gyűjtemény jóval meghaladja a helyi Ady-ün-
neplés kereteit: e kötet a legelső, viszonylag teljes horvát Ady-gyűjte-
mény. Első horvát könyve a századelő legnagyobb magyar, és az egyik 
legnagyobb európai lírikusának. 

3. 

Igen, az európainak is. Hiszen már Ady Endre költészetének utolsó, hét 
évvel ezelőtti nagy bibliográfiai summája, az életmű magyarországi és 
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nemzetközi térhódítását 1896-tól 1970-ig végigkísérő összegezés is nem 
kevesebb, mint 8 román, 7—7 német, illetve cseh és szlovák, 6 francia, 5 
olasz, 3 angol, 2 lengyel s 1—1 holland, héber és orosz önálló Ady-köte
tet vett számba. Nem is szólva a külföldi közös gyűjteményekben és a 
lapokban, folyóiratokban való szereplésről... arról, hogy 1970 óta, kü
lönösen pedig e legújabb jubileumi évben, hol s mivel gazdagodott az 
Ady-életmű külföldi recepciója . . . 

A hét évvel ezelőtti bibliográfiai összegezés 4 délszláv Ady-kötetet is 
számba vett: Ivan Ivanji (1953), Danilo Kis (1961 és 1964), valamint az 
Ady-novellákat fordító Ljuba Popovic (1965) könyvét. A nemrég zárult 
jubileumra aztán két újabb délszláv gyűjtemény is felzárkózott az előbbi 
négyhez: Paszkál Gilevszki macedón, illetve Joze Hradil és Kajetan Ko-
vic szlovén Ady-kötete. 

Ezt a csakugyan tetszetős délszláv kiadvány-sort zárja most tehát Josip 
Krleza fordításgyűjteménye. Az első horvát Ady-kötet, melyből az anto
lógia-szerkesztők közismert szenvedélye a viszonylagos teljességre-törés 
dacára is nyilván hiányolni fog majd jó néhány „antologikus" Ady-ver
set. Ám ugyanezt a szenvedélyt méltán kárpótolhatja az az eredeti, nem 
valami konkrét „megrendelésre", hanem az intim fordítói ízlés hangjaira 
figyelő választás, amely számos „nem antologikus" — és mégis értékes, 
mégis időtálló Ady-versre hívja fel nemcsak a horvát, hanem a mai ma
gyar olvasó figyelmét is. 

Megállapításunkkal voltaképp azt a kérdést érintettük, amely mindig 
időszerű a régebbi korok költői hagyatékának újbóli kiadásakor: mi az 
életes, az elven, a ma is ható ebben a költészetben? 

Az összehasonlító irodalomtudomány megnyugtató módon tisztázta már 
azt az Ösztönző, termékeny együtt-rezgésre késztető „hatást", melyet Ady 
Endre életműve, például, a szlovák Pavol Hviezdoslav (1848—1921), Emil 
Boleslav Lukác (1900) és §tefan Krcméry (1892—1955), illetve a román 
Emil Isac (1886—1954), s részben Octavian Goga (1881—1938) munkás
ságára gyakorolt. S azt is számba vette már — elsősorban a jugoszláviai 
magyar — irodalomtörténetírás, hogy milyen Ady-ösztönzések és termé
keny, autentikus eredményeket hozó Ady-indíttatások találhatók a mi 
Tódor Manojlovicunk, Miloü CrnjanskLnk, Veljko Petroviéunk, Dusán 
Vasiljevünk, Jovan Popovicunk és Miroslav Krlezánk életművében. A 
szlovák, román, szerb és horvát irodalom e kiemelkedő egyéniségeivel való 
Ady-együtthangzás magyarázata, természetesen, nem holmi „utánzás" 
szándékában, hanem nyilván és elsősorban abban kereshető, hogy a maga 
korának „minden titkát" kutató, a századelő s a tízes évek Hunniájának 
és Európájának, mindenekelőtt pedig: Monarchiájának s Kelet-Közép-Eu
rópájának emberi alapkérdéseire választ kereső Ady-líra is alkalmas se
gédeszköznek bizonyult azon saját emberi-költői tartalmak megszólaltatá
sában, amelyek kimondatlanul és kimondásra készen ott lappangtak a 



kelet-közép-európai Ady-kortársak politikai, etikai és esztétikai tuda
tában is. 

Ady Endre közép-kelet-európai hatásának, korszerűségének és életessé-
gének nyilván ma is ez a legfőbb titka. A közös kor- és kórtünetek meg
léte ti., vagyis, azon egyetemes-emberi hiányok jelenvalósága, amelyekre 
évtizedekkel ezelőtt Ady Endre, korunk szellemi szeizmológusa az elsők 
és a leghevesebbek között reagált, s amelyek ma, természetesen, már más, 
jórészt megváltozott körülmények között, ám továbbra is erőteljesen lá
zítják az ember erkölcsi, politikai és esztétikai érzékenységét. 

A Horvátországi Magyarok Szövetségének jubileumi kiadványát azzal 
a reménnyel várjuk, hogy Josip Krleza Ady-kötete is közel fog férkőzni 
e korszerű érzékenységhez. 

Üjvidék, 1978 januárjában 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

MEGKÉSETT HÍRADÁS 

Gulyás József: A tenger küszöbén, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977 

A hetvenes évek elején megjelent két kötetének ígéretei s ma is ma-, 
radandónak látszó megvalósulásai után Gulyás József a Vertek éve 
1975-ös és 1976-os füzetében publikált szövegeivel hívta fel magára újra 
a figyelmet. Mindazon szorongások és félelmek, melyekről a Vörös fa
gyöngy és a Pirossal, feketével tanúskodott, növekvő intenzitással tör
tek felszínre ezekben a rövid, töredékes versekben, szinte végsőkig ki
élezve a költői és emberi sors kérdéseit. A lírai én itt már „összevissza 
beszélő szív"-vel kinn rekedt „mindenféle lehető hazából", s nem múló 
szédüléssel tekintett végig környezetén. Megnyilatkozásaiban persze ko
rántsem a veszélyessé fokozódó kiábrándulás volt megkapó, még ha tör
vényszerűnek látszott is, hanem inkább az, hogy a senki földjén Gulyás 
versbeszéde és magatartása szemlátomást változáson ment át. Képalako-
tásában, mondatszerkesztésében csaknem teljesen feloldódott az anyag
formálás görcs-e, visszaszorultak a keresett képletek, s az önsajnáltató 
gesztusokat, a helyenként túlcsorduló pátoszt is felváltotta a versekben 
egy mindent tudomásul vevő, ironikus hang. Gulyás tehát makacs kö
vetkezeteséggel haladt előre a jó két évtizeddel ezelőtt választott pályán, 
miután azonban mind az élet, mind a költészet vonatkozásában elérte 
a semmivel határos végpontot, ki tudott törni az önismétlés bűvköréből, 
és semlegesíteni tudta megépült versvilágának irányadó hatalmát. A túl 
nagy súly alatt mintha értelmes fölényre kezdett volna váltani a spon
tán fájdalom. 

Ilyen előzmények után tette közzé legújabb, megkésettnek látszó ver
seskönyvét. Mellőzte, kihagyta ugyanis az érintett töredékeket, s he
lyettük régebbi keletű verseket sorolt be, melyeknek egyike-másika tíz 
évvel ezelőtti veraeszmény ét idézi emlékezetünkbe, kidomborítva annak 
miden problematiktísságát. Disszonanciáktól zsúfolt életérzése, kiúttalan
sága, tehetetlensége, a meglékelt mindenségről alkotott képzete régóta 



egy korszerű, romokból is éptíkezni tudó költészet lehetőségét sejteti, 
Gulyás azonban az el nem nyert éden, a meg nem valósított harmónia 
utáni vágyában sohasem tudott egészen lemondani a szépnek és hatá
sosnak hitt megoldások alkalmazásáról, minek következtében egész sor 
verse köztes területre szorult. Poklokkt megjáró tudata szétfeszítette a 
zárt formákat, messze elkerülte a merev sémákat, képein, jelzős szer
kezetein, inverzióin azonban lépten-nyomon áttört mégis egy régebbi 
korokban gyökerező költőiség áhítása. E kettősség egyféle belső zörejt 
kölcsönzött verseinek, amely ma zavaróbb, mint bármikor eddig. A 
tenger küszöbén egy rétegének tanúságaként ugyanfis a világ és a vers 
viszonylatában tovább mélyült Gulyás József évtized eleji válsága. A 
líriai én most már feladja „forró utakra kész" pozícióját, lemond a 
„tiszta, meztelen magvak" becsomagolásáról, a „kondenzált, színtiszta 
fény" magához vételéről, s bár „kis utazótáskáját" még mindig kezében 
szorongatja, már nem kínálkozó fogantyúkra les, hanem a „busz egyik 
felemmel távozik" látványára mered, enerváltan állapítva meg, hogy nem 
érti a szfcmkat, karja idegen, haja valaki másé. Az értetlenség, a kö«-
zöny és a fenyegetettség hullámaival dacoló lírai én magába roskad 
tehát, s biztonságát elvesztve, önnön idegenségélt kezdi fürkészni, meg
győző bizonyságaként annak, hogy Gulyás világlátása válságosra fordult. 
Míg korábban főleg a mindennapok „magtalan dolgai", a „gazdátlan 
vétkek", a „bezárt otthonok" ellen tüzeltek indulatai, s ezeknek mélyén 
nem volt nehéz felismerni anyagi javaktól való elzártságának, meg
alázó szegénységének fájdalmát sem, addig most az idő kategóriája jut 
nála mind fontosabb szerephez. Igaz ugyan, hogy a kötetben olvasha
tunk egy hosszú verset is, melyben perz/selő közvetlenséggel szólt a 
felgyülemlett társadalmi ellentmondásokról, ez azonban nem jellemző, 
hiszen a gyűjtemény több darabjában az ?,idő lisztje" pereg már alá, 
megállíthatatlanul. Feltételesen azt is mondhatnánk akár, hogy értelem
kereső küzdelme „materiális" relációkról „szellemi" relációkra tevődött 
át, melyekben az emberi lét alapvető ellentmondása folytán újra meg 
újra szembe kell néznie a „belső szétrongyolódás" tüneteivel. Mindezzel 
egyidejűleg és párhuzamosan a költészetről alkotott véleménye is ko-
párabbá, nyomasztóbbá vált. A Vörös fagyöngy idején a vers a felme
rülő kételyek, a növekvő hitetlenség ellenére is fogódzó lehetett még 
„egy sima meredek falszakaszon", „szalmaszál a tankok előtt", nem 
sokat érő, de külön életű magánvalóság tehát, mely az öntudatra éb
resztés feladatát maradéktalanul elláthatja. Nem sokkal később azonban 
megszületett ismert mottója arról, hogy a „vers csak orrvérzés", s e 
grimasztól már nem esett messze a jelen kötetben olvasható vallomás, 
miszerint a vers „piszkos, a legpiszkosabb és legnyomorúságosabb ott
honok egyike". A tenger küszöbén anyagában tehát pontosan kirajzolód
nak a töredékek kivételes pillanataihoz vezető erővonalak, s épp ez 
okból látszanak idejétmúltnak mindazok a beékelődő szegmentumok vagy 



egész versek, amelyekben lazán, ellágyulón, poétizáltan bomlanak ki 
a költő élményei. Ha pl. egy verset a „virágzó nyakad" jelzős szerke
zettel indít, majd nem sokkal utóbb a „szép ívben" fölszálló holdról, 
összependülő „nagy rézszínű levelekről" s egy madárról ejt szót, mely 
„megissza a lelkem, s elszáll dalolva a holdra", akkor ezeket a képeket 
nem pusztán azért találjuk semmitmondónak, mert a szerelmi líra meg
kopott rekvizitumiai közül valók, hanem mert egyúttal külsőlegesek, s 
így kívül rekednek Gulyás József jelenlegi létélményén, különösképp az 
esetben, ha a strófák az impresszionistla költők kedvelt indulatszaván, 
az ó-n ringatják végig a hangulatot. S úgyszintén túlhaladottnak lát
szanak azok a versrészletek, amelyekben egyfajta parciális erkölcsösség 
kap hangot. Gulyás ismételten .visszatér a „város szörnyéhez", „férges 
városomhoz", a „szörnyű városokhoz", a „bárók sarához", a „nyüzsgő, 
kukacos presszókhoz", s ez a beszűkülő, indeterminált városellenesség 
viszolygást keltő puritanizmusnak bizonyul azoknak a verseknek a táv
latából, melyekben a költői tekintet az idők teljességét fogja át. E 'tü
neteik mellett a könyv első felében nem ritka a melodramatikus kinyi u 

latkoztatás sem. „Megyek, vár a halálom" — írja egy helyütt, másutt 
felteszi a kérdést, mi lesz, „ha elmegyek és fejbe lövöm magam'V me
gint másutt az „eltemetem magam" gondolatával játszik, s közben talán 
észre sem veszi, hogy az efféle kiürült poénoknál tízszerte hatásosab
ban és hívebben érzékelteti helyzetét, ha egyszerűen kimondja, hogy mű
helyében hallani sokszor, amint „egy papír üvegként, hangosan össze
törik". 

A kötet hosszú versei, elsősorban a Hinga és az Alászállás, részben 
más tanulságokkal szolgálnak, hiszen bennük Gulyás költészetlének csak
nem minden szála összefut. Az indulat itt túllép az adott pillanaton, 
s az elme munkáját a „méltóságos" időhöz igazítva, bejárja az egész 
látható létet. Amolyan imaginárius tájképeket rajzolgat tehát, s ha ezek 
mégsem közelítik meg az ősminta, a József Attlila-i nagy vers teljességét, 
annak több oka van. Gulyás térbeli képszerkesztése nem „spirális" jel
legű, hanem „/síkba rögzített", s így a részletek egymásba torlódnak, 
egymásra rétegeződnek, ahelyett, hogy újabb és újiabb mozzanatokkal 
gazdagodnának a „fölfelé" haladás révén. Innen van, hogy prózába 
hanyatló digressziók, példálózó, axiomatikus kitételek, törésvonalak 
bontják meg és hálózzák be még ezeket a költői telitalálatokban bő
velkedő hosszú verseket is. Sokáig úgy tűnt, hogy Gulyás József azért 
juthatott viszonylag ritikán a külső formájukban föl nem feslő, de be
lülről végtelen versek magasába, mert elhivatottságának tudatában elő
ítéletekhez, tévhitekhez ragaszkodott. Ma már azonban, harmadik fele
más kötete után, úgy tetszik, hogy akarva sem szüntethetné meg vég
érvényesen versvilágának kettőségét. Hiszen annak a mérhetetlen tel-
jességáhítatnak, mely költészetében munkál, legtöbbször visszáját mu
tatva, szükségszerű velejárója a szüntelen fellazulás, a szüntelen vissza-



zuhanás, amit a kivételesen nagy tehetségek sem mindig kerülhetnek 
el. Keserves, váltólázas küzdelem tehát a Gulyás Józsefé, lírája izom
ban mégis, vagy épp ezéirt, vonzóbb és tartalmasabb, mint az egyen
letes költői termelés lomha nagy folyamai. Fogyatékosságai nélkül talán 
értékeit sem becsülhetnénk igazán. 

UTASI Csaba 

H I T E L E S I R O D A L M I MÚLTIDÉZÉS 

Burány Nándor: Kamanci Balázs, Forum KönyvlkJiadó, Újvidék, 1977 

A máit év folyamán Gobby Fehér Gyula Szent bolond című, iro
dalmi tájainkon a maga nemében egyedülálló és egyéni hangvitelű tör
ténelmi regényét volt alkalmunk üdvözölni. Az év végén újabb törté
nelmi regény jelent meg, Burány Nándoré, mely méltón társítható. 
Gobby Fehér Gyula művéhez, sőit: olyan értékeket vonultat fel, ame
lyek alapján szerzőjét feltétlenül elismerésben kell részesíteni. Mert * 
Kamanci Balázsban Burány Nándor sikeresen szintetizálta a múltat és 
a korszerű ábrázoióeszközöket, sikeresen párosította az alkotás komoly
ságát a mondanivaló mélységével. 
Burány Nándornak ez már a második utazása a történelembe. A Had
járat című ifjúsági regéinyében is a történelmi anyag rendkívül alapos is
meretéről tett tanúságot. Sajnos a megjelenítő eszközök elégtelensége és 
az írói üzenet túlzottan didaktikus közlése sokat levont a Hadjárat ér
tékéből. Burány Nándort azonban továbbra is vonzásában tartotta a tör
ténelem, új művében időben még távolabbra nyúlt vissza, a kamanci hu
szita mozgalom koráig. 

A kritikus, őszintén szólva, semmit sem teut azért, hogy alaposbb is
mereteket szerezzen a nevezett történelmi eseményről, és feltétlenül meg
bízik a szerző kijelentésében, miszerint: „Regényem tárgyához, a ka
manci huszia lázadáshoz, alig található eredeti forrásanyag." Más szó
val: Burány egy lényegében fiktív történetet írt meg, amelynek csak a 
leglényegesebb történelmi keretei ismeretesek. Tehát célja nem az volt, 
hogy a ma olvasójának elmondja, hogyan is játszódott el valójában egy 
történelmileg hiteles esemény, inkább arra törekedett, hogy szabadon, 
alkotó módon rekonstruálja az eseményeket. Még egy lehetőség kínálko
zott, a szigorúan (időben, térben, cselekménysorban stb.) meghatározott 
múltbéli esemény „értelmezése", ahogyan, mondjuk, a bibliai József-mí
toszt Thomas Mann feldolgozta. Természetesen mindkét út lehetőségeket 
és veszélyeket rejt magában. Elismeréssel tartozunk szerzőnknek, mert 



renkívül alapos előtanulmányokra támaszkodva sokat tett azért, hogy a 
magaterekntette világ hiteles legyen az olvasó számára. 

A regény alapja a főhős, Kamanci Balázs és egy volt tanítványa kö
zötti párbeszéd. Az egykori tanítvány negyven évvel a regénybeli történ
tek után látogatja meg valamikori mestersét. Egyetlen kérdés körül fo
rog laza elmélkedésük: Balázsnak a huszita lázadás közben mutatott 
magatartása körül. A regény minden fejezete a párbeszéd egyik szerep
lőjének a lázadással kapcsolatos gondolataiból indul ki, azaz a párbeszéd 
szerves része. De ez csak a fejezet igazi tartalmának kiindulópontja. A 
fejezetekben Balázs mondja el életét kötetlenül, a felvetett gondolatsor
ból kiinduva és ahhoz szorosan kapcsolódva, illetve keresi a választ az 
őt immár negyven éve ma/rcangoló kérdésre: elárulta-e a magahirdtette 
eszméket és a kis közösséget, amely tanításait oly hűen magáévá tette. 
A párbeszéd szigorú és biztos vázként tartja magán az egész regény sú
lyát, így az események az időrendnek megfelelően folynak, és a regény 
egy minden szempontból áttekinthető és realisztikusan logikus egységet 
alkot. A fejezetek belső felépítése azonban felszabadultabb, itt az idő
síkok hol bátortalan, hol merészebb asszociációikon alapuló változásának 
lehetünk tanúi. Néha három idősík bontakozik ki előttünk. Burány a 
múlt felé gyakran valóságos rákmozgást végez, úgyhogy az olvasónak 
az a benyomása, hogy egy végtelen távcsövön keresztül szemléli a tör
téneteket. Hála ennek a tudatosan bonyolított és épp ezért rendkívül 
tömöV szerkesztésmódnak, Buránynak sikerült némileg „kilopnia" az időt 
a regényből. Hála a külső keretnek, valamint a fejezetekben belüli idősík
váltásoknak, az olvasónak gyakran az az érzése, hogy az idősíkok közül 
csak a jelen érzékelhető. Mert a múlt eseményei mindig a jelenre vor-
natkoztatva, annak függvényeként bukkannak fel. A főhős számára mind
össze néhány percre, amíg tanítványával beszélget, „megáll az idő", és 
ebbe a néhány percbe tömörülnek egész életének legfontosabb mozzanatai. 
A legfontosabb mozzanatok pedig az inkvizíció képviselőjének látogatá
sával kapcsolatosak, de ugyanakkor még egy lépéssel a múlt felé, al
kalmat adnak önnön életútjának felidézésére. Hasonlattal élve, Burány 
fenti technikáját úgy észleljük, mintha egy kis szobából egy nagyobbá 
lépnénk, onnan pedig egy még nagyobbá. Ez a szerkesztésmód némileg 
Vargas Llosa Négy óm a Catedmlbafi című regényének felépítésére emlé
keztet, ahol a főhős szintén egyetlen hasonló kérdésre keresi a választ 
(mikor is rontotta el életét?), hogy végül a válasz egy mind jobban ki
szélesedő, idősíkokat és regénytereket felbontó óriásregényben teljesed
jen ki. 

Ezt a korai magyar történelmi regényhez viszonyítva újszerű regény
szerkezetet a tartalom szülte, és a főhős által feltett kérdésre a választ 
talán legmegfelelőbben éppen egy ilyen szerkezet közölheti. Ezen túl
menően az ilyen válaszadás a leghitelesebb is, ugyanakkor pedig az 
olvasó számára impersszív esztétikai élvezetet nyújt. Burány három sze-



mélyt vonultat fel, hogy illusztrálhassa, az adott történelmi pillanatban 
miként bontakozhattak ki az egymástól eltérő magatartásformák. Tud
nunk kell, hogy Kamancon, és máshol is, a huszita tanok valószínűleg 
azért terjedhettek el oly nagy mértékben, mert igazságosabb 
társadalmi rendet hirdettek, szemben a katolikus egyház követte tanokkal. 
Az egyház a nép leplezetlen kizsákmányolója és az anyagi javak mérték
telen élvezője volt. A huszita tanítás valamilyenfajta primitív, termé
szetesen megvalósíthatatlan utópia mellett foglalt állást, a minden 
mindenkié, a javak igazságos elosztása jelszavaival. A regényben meg
jelenő három egyházi személy három különböző módon viszonyul ezekhez 
az eszmékhez. Mátyás megmarad az egyház elkötelezettjének, az inkvizíció 
lelkes támogatója. Ellenpólusa, Bálint viszont, aki Mátyás ellenpontja, 
teljesen elszakad az egyháztól, radikális harcot hirdet ellene, haláláig 
hű marad ifjúkori eszméihez. Nagyon-nagyon korán jött forradalmár ő. 
Balázs a kettő között foglal helyet. Állandó egyensúlyozást végez a 
hatalom és a nép között, végeredményben nincs konkrét „programja", a 
kizsákmányoltak sorsán akar javítani, de maga sem tudja, miként tehetné 
ezt meg. Ez akkor derül ki, amikor a társadalmi ellentétek összecsapása 
elkerülhetetlen lesz. Ettől kezdve az események irányítják, tanácstalan, 
kapkodó, végül pedig lelép a történelem színpadáról, visszavonul. Éppen 
meghátrálása miatt lelkiismerete haláláig kínozza. 

Amennyiben a Kjamanci Balázs kritikai értékelésére szánjuk el magun
kat, paradox helyzetbe kerülünk. Formailag újszerű, a forma és a tar
talom harmóniáját sikeresen megvalósító, hiteles történelmi regény a 
Kamanci Balázs. Buránynak sikerült felidéznie egy letűnt világot, annak 
szellemi és tárgyi valóságát. A kép azonban ezzel korántsem teljes, hiszen 
a mű csak egyetlen személyre, illetve eseményre összpontosít, mindent 
csak egy hős élményein keresztül közöl. Komor színekkel festett, nagy 
komolysággal megírt könyv ez, a humornak és könnyedségnek nyoma 
sincs benne. Egy-egy pillanatra vontatottnak tűnik, de a szerző ügyesen 
„újít", bár egyes mozzanatok ismétlődnek, vagy néha csak körvonalaik
ban bontakoznak ki, úgyhogy, a homályban maradva, funkció nélküliek. 
A mű nyelvezete szigorú, összhangban van a mély és tragikus mondani
valóval és a káoszt teremtő és rendezni igyekvő formai szerkezettel. A 
fogyatékosságok ellenére is a regény zárt egységet képez, művészileg 
értékes alkotást. Zavarom és a paradox helyzet abból ered, hogy, sajnos, 
többet nem mondhatok a mű érdekében. Tudniillik, úgy érzem, mondani
valója a mai olvasó számára minimális. A fentiekben felvázolt három 
magatartásforma az adott társadalmi közegből nőtt ki; igaz, bármely 
társadalom talaján fellelhető, mondjuk: örök, de ez még nem igazi üzenet 
az olvasóhoz. Ebben különbözik a szerző előző történelmi regényétől, a 
Hadjárattól. Abban van ilyen üzenet (a tájainkon élő különböző népek 
egymásrautaltságának írói igazolása), csakhogy nagyon is didaktikusán 
jut kifejezésre. A Kamanci Balázs nem tartalmaz egyértelmű és konkrét 



tanulságot, megmaradt „csak" egy formai!ag-tartalmilag sikeres törté
nelmi regénynek. Dicsérje a szerzőt kísérletező hajlama, komolysága, 
amellyel tárgyát megközelítette. Burány nagy minőségi lépést tett előre 
előző történelmi regényéhez képest. Úgy érzem, azon kevés alkotónk 
közé tartozik, kik figyelemmel kísérik korunk világirodalmi prózájának 
alakulását, és nem restek új megoldásokat elfogadni. Mindezek tudatá
ban, véleményem szerint, a Kamanci Balázs az utóbbi évek egyik legjobb 
vajdasági magyar történelmi regénye, szerzője írói pályájának pedig egy
értelműen kimagasló állomása. 

VARGA István 

Drago VicLmar: Akció után, 1944 



K Ö N Y V A SZÍNHÁZRÓL ÉS A S Z Í N I K R I T I K Á R Ó L 

Jovan Hristic: Pozoriste, pozoriste, Prosveta, Beograd, 1977 

1. 

Könyvének előszavában Jovan Hristic arra vállalkozik, hogy definiál
ja a színikritikát. Nem a puszta és száraz műfaji körülírást kísérli meg, 
hanem esszéíróként pórbál a sokat vitatott műforma zsigerei közé hatolni, 
hogy elmés, mutatós és frappáns hasonlat formájában emelje elénk hami
sítatlanul egyéni színikritikai-definícióját. Nem valószínű azonban, hogy 
jól választotta meg kiindulópontját, miszerint a két médium közül a szí
nikritika időállóbb a színháznál. Igaz ugyan, hogy múlékonysága miatt 
a színházi előadás hosszú távon nem szállhat perbe a kritikával, amely 
leírva, újságban, folyóiratban, elvétve könyvbe gyűjtve, az utókor szá
mára is fennmarad. De az sem felejthető el, hogy a kritika összes vál
tozatai közül — tárgya múlékonysága miatt — éppen a színikritika az, 
amely legszorosabban kötődik ahhoz, amiről szól: az előadáshoz. Olvas
sunk akár egy-két évvel, vagy akár emberöltőkkel ezelőtt írt kritikát, ha 
nem idézi meg magát az előadást, amely kapcsán íródott, ha csak annyit 
tartalmaz, hogy a rendezés és a játék jó vagy rossz volt, akkor lényegében 
semmit sem mond. Túléli a produkciót, de élőhalott módjára. Megkeres
hető, elolvasható, de semmit vagy keveset mond, mert az hiányzik/be
lőle, ami életre hívta, ami lehetővé tette a megírását. Igencsak kétélű 
tehát ez a túlélés. S már ezért sem fogadhatjuik el Hristic alkalmasint 
tetszetős meghatározását, hogy a „színházi kritika legtalálóbban tökéletes 
bűnténynek definiálható". Hiába éli túl az „áldozatát", ha önmagában, 
ha a „bűntény" tárgya nélkül, vagy legalább ennek szelleme nélkül, a 
színikritika létezése, jogossága is megkérdőjelezhető. 

És hogy Hristic színikritika definíciója nem állt éppen szilárd lábakon, 
arra ő maga vezeti rá olvasóit, amikor kimondja, hogy a színikritika 
nemcsak „tökéletes gyilkosság, hanem ugyanakkor tökéletes emlékezés is". 
Ha pedig emlékezés, s valóban az, illetve az is, akkor abban az emlék
idézés tárgyának szintén életre kell kelnie, elevennek kell maradnia, kü
lönben a kritika is csak néhány oldalnyi holt betű. A kritika vagy együtt 
hal meg az előadással, vagy együtt él vele iöv^bb. 

Ehhez kötődő kérdés: vajon a kritika funkciója a minél teljesebb em
lékidézés, vagy pedig a megjelenés pillanatának intenzitását kell kifejez
nie? Eszményi: a kettő együttese. De ilyen ideális kritika szinte nincs is, 
vagy alig van, csak kivételes előadás-kritikus együttrezgés eredménye. 
Ha nem lenne lejáratottan komikus mellékíze, azt mondanám, speciális 
ihlet kell az eszményi, a megjelenés pillanatában teljes szellemi intenzi
tásával ható és az utókor számára is lényegi színházi vonatkozásokat 



tartalmazó színikritika születésére. Erről, hogy a kritika igazi szerepe 
a jelenben vagy a jövőnek felmutatható múltban van, Hristic nem ír. 
Kritikái azonban azt mutatják, hogy ő is elsősorban és csakis a jelenre 
gondol. Nem emléket akar átmenteni az örökkévalóságba, hanem véle
ményt mondt ki. Színikritikái tehát teljesen megfelelnek mindennemű kri
tikaírás alapvető követelmények: állásfoglalások, szüntelen vélemény
nyilvánítások; a színházról a színházi kultúra érdekében. Ahogy Hristic 
megfogalmazta: a kritikus „egy még nem létező színház nevében íir, de 
amelynek létezésére szükség lenne ahhoz, hogy a színház a közösségi 
életben elfoglalja a neki szánt helyet". 

Színikritikáiban Jovan Hristic ennek a közösségi, illetve a közösséghez 
szólni tudó színháznak a lehetőségeit keresi. 

Ebből az is következik, hogy nemcsak futó benyomásokat rögzít, 
hanem megbízható színházi emlékei is vannak — ezek biztos viszonyítási 
alapot adnak —, a belgrádi színjátszás nagy korszakát, pillanatait őrzi 
magában, és szilárd pontokra lebontható kritikusi rendszere van. Ami 
viszont előnye is, hátránya is a kritikának. Hátránya, mert görcsbe ránt
hatja a kritikust, megmerevítheti, véleményét saját előítéleteitől teheti füg
gővé, s őt alkalmatlanná a még amorf, de nélkülözhetetlen változások, 
új megoldások befogadására. Előnye pedig hogy értékítéletei stabilak, 
mércéi állandóak, nem előadásról előadásra alakítja ki őket; nem imp
rovizál. Ezt viszont kevés kritikus mondhatja el magáról. De aki el
mondhatja, illetve akiről ez elmondható, annak tekintélye van. Meg
szenvedett, megalapozott tekintélye. 

Nem tudom, hogyan fogadják Hristic kritikáit azok, akikről ír, de 
mivel láthatóan kialakított érv- és értékrendszer biztonságos fedezéke 
mögül mondja ki a legkellemetlenebb véleményt is, azt kell hinni, hogy 
tisztelik. Pontosabban: hisznek neki. Azt is elfogadják, amivel intimen 
nem értenek egyet. Az ilyen pozíciókra jutott kritikus azután lehet bán
tóan egyenes, elnézik neki, mert érzik — hiteles, s ami ebben a sokszor 
és nagyon lejáratott műfajban nem mellékes: őszinte. Ez adja nemcsak 
kifogásainak, hanem dicséreteinek is súlyát. A belső hitelesség olyan ál
lóképességet biztosít, amelyből a tévedések sem mozdíthatják ki a kriti
kust; az ilyen kritikusnak tévednie is szabad. 

2. 

Ha néhány belgrádi évad — ideszámítva a BITEF-eket is — kritikái
ban a hristici színházszemlclet kulcsmondatait keressük, akkor az 5. 
BITEF-rőI írt oldalaknál kell megállapodni. Itt összegezi Jovan Hristic 
a „modern színház problémáid-ként mindazokat a szempontokat, amelyek 
szerint az előadások megmérésére vállalkozik. Szerinte a modern kizá
rólag vitálisként értendő, az életképesség szinonimája. Ebből indul ki, a 



színház életképességét kutatja, amikor az alábbi három fejezetre osztja a 
modern színház problémáinak kérdéskörét: 

— Irodalmi és nem irodalmi színház. 
— Újból felfedezni az életet. 
— Az élet formái és a művészet formái. 
Ez a hármas nézőpont nemcsak egyetlen íráson, hanem az egész köny

vön belül meghatározó érvényű. 
Az utóbbi másfél-két évtized színházi gyakorlatában az irodalmat 

színházellenes elemként kezelték, amely meg nem érdemelt prioritást él
vezett az előadásokban, s ily módon elnyomta, másodlagossá szorította 
vissza e művészeti ág sajátos kifejezési formáit. És épp a színjátszás mi
nél teljesebb kibontakozása érdekében sürgősen, mint holmi lidérctől, 
rossz lelkiismerettől, meg kellett szabadulni tőle. így született meg az 
antiirodalmi színház, amelyből vagy teljesen száműzték az irodalmat, 
testtel, mozdulatokkal, artikulálatlan hangokkal próbálták helyettesíteni, 
kifejezni azt, ami oly sokáig az irodalom kizárólagos szerepe volt a 
színházi előadásban, vagy az irodalmi rész néhány, nemegyszer impro
vizált szövegfoszlányra, esetleg valamely ismert mű — biblia, antik görög 
drámák — töredékére korlátozódott. Elsősorban a színjátszást életforma
ként választó amatőr társulatok törekedtek ilyképpen az irodalom való
ban sokszor indokolatlan színházi egyeduralmának a megszüntetésére. 
Néhány esetben (Living Theatre, Bread and Puppet...) nem is sikerte
lenül. Amikor az antiirodalmi színházi forradalom felélte gyér készletét, 
némileg kifáradva, önismétlésbe kényszerült, akkor ismét lényegessé vált 
az irodalom a színházban, de nem régebbi, hegemonisztikus formájában. 
Visszatértek a világirodalom nagy drámái, de megváltozott a színpadi 
irodalom olvasata. Ez a rendezőszínház időszaka. A főszerep a rendezőé, 
aki az irodalmat is teljesen szabadon, csak ürügyként kezeli, alárendeli 
saját, nemegyszer meghökkentő elképzeléseinek. Az irodalom tehát, amely 
valaha — sokáig — a színházi előadások sarkpontjának számított, mind
két változatban különféle színházeszmények ütközőpontja lett. 

Hristic mind a két változatot csak fenntartásokkal tudja elfogadni. 
Például a Bread and Puppet Belgrádban látott előadása esetében, mert 
a népi színháznak ebből a formájából a lelkesedés, a hivatás tisztaságá
nak sugárzását érezte — „amit talán színházban a legnehezebb megva
lósítani" —, s mert a „néző valóban ellenállhatatlan vágyat érez, hogy 
részt vegyen az előadásban, annak ellenére, hogy senki sem mászik a 
képébe vagy üvölt a fülébe". Nem utolsósorban pedig mert az előadás 
befejeztével a résztvevők „az utolsó vacsora kemény és nem kimondottan 
ízletes kenyeréből" osztogattak, és ebben az „egyszerű gesztusban több 
tiltakozás és elkeseredés volt, amiért így élünk, ahogy élünk, mint minden 
cheguevarrista magamutogatásban és operettes tiltakozásban". De el
utasítja a La Mamma társulat Andrei Serban rendezte Trójai nők, Elekt
ra, Medeia trilógiáját, mert a rendező félreértette a nyelv szerepét, és 



kiáltásokkal, sikolyokkal, sóhajokkal akarta helyettesíteni a szavakat. 
Akárcsak Eugenio Bárba kísérleti színházát, mert számára — a hasonló 
stílusú, de irodalmi szövegekre építő Grotowskival szemben — azt pél
dázza, „mit nem lehet a testtel kifejezni, meg hogy az antiirodalmi szín
ház nem felszabadult, hanem megcsonkított formája a színjátszásnak". 
Értelmes beszéd, illetve irodalmi értékű szöveg nélkül nincs színház, ál
lapítja me* Hristic, s ennek alapján az avantgárd feltétlen hívei nyugod
tan konzervatív kritikusnak is tarthatják. Ilyen egyértelműen azonban 
nem minősíthetünk. Tény viszont, hogy Hristic óvatosabb, sőt talán túl
zottan hagyománytisztelő az irodalom színházi szerepét illetően, mint 
ahogy ezt a színház megújulása megköveteli kritikusaitól. Hristic azon
ban nemcsak az antirodalom, hanem a rendezőszínház divatját sem veszi 
át egykönnyen. Nem fogadja el Wekverthnek túlságosan politikusra hang
szerelt I I I . Richárd-rendezését, mondván, hogy „Shakespeare műve mér
téktelenül gazdagabb és bonyolultabb". Figyelemreméltóan próbálja ma
gyarázni a keletnémet rendező tévedését: „A I I I . Richárdot mai ismere
teink alapján olvasta, teljesen elfeledkezve arról, hogy a természetes fo
lyamat éppen fordított irányú: mai ismereteinket azért szerezhetjük 
Shakespeare műveiből, mert ő a megteremtője annak a modern mitoló
giának, amely a mi civilizációnk emberének alaphelyzeteit katalogizálja. 
Ezért történt, hogy miközben az előadást néztem, úgy éreztem magam, 
mint aki elé röntgenfölvételeket tettek hús-vér emberek helyett." 

A klasszikus művek végtelen tisztelete nyilvánvaló Hristicnél. De ki
vételek nála is vannak. Azért fogadja el Péter Brook Szentivánéji álom
rendezését, mert számára a mű új dimenzióját tárta fel. Brook rendezé
sében ez „nem szerelmi dráma, hanem a színházról szóló dráma". A szín
ház és a színész sorsának vízióját fedezi fel, örömmel. Hasonló okokból 
rajong Péter Stein Nyaralók-rendezéséért, „nem szegényítette el, s nem 
szárította ki a drámát", ellenkezőleg az előadás Nyaralókja „jobb és mé
lyebb mű", mint amilyen pusztán irodalomnak volt. Minden hagyomány-
Őrző hajlama ellenére Hristic irodalomtisztelete nem elvakult, nem korlá
tolt. Ellenkezőleg. Képes igen figyelemreméltó új lehetőségeket felfedezni 
eg v" egy könnyen zárt egységnek tartott műben. A Warrenné mesterségé
ben a hatalomért folytatott harc drámáját ismeri fel. „ . . . nem arról van 
szó, hogy Vivie elmegy anyjától, mint Ibsen Nórája, hogy önmagára esz
méljen, megtalálja tisztaságát és szabadságát, hanem arról, hogy Warrenné 
szexuális és financiális diktatúrája lánya aszexuális és afinanciális dikta
túrájává változhasson . . . Ami pedig engemet illet — zárja le fejtegetéseit 
a kritikus —, inkább rokonszenvezek Warrenné hatalmával, mert fel
ismerhető valamilyen emberi arca, lányának hideg hatalma pedig el
riaszt." 

Érdekes lenne látni a hristici szemlélet szerint színpadra vitt Schaw-
művet. Nem kevésbé a Glembay urakat olyan értelmezésben, mely sze
rint a dráma alakjai nem egy polgári tragédia szereplői, sőt, ha így te-



kintünk rájuk, jelentéktelenebbek, mint valójában. „A Glembayok — írja 
— nem a mi Buddenbrookjaink, és nem a mi Forsyte-jaink, hanem komi
kus és nagyravágyó vidéki burzsoázia, amely azt hiszi önmagáról, hogy 
minden tekintetben egyenlő az európai polgárság felső rétegével, holott 
éppúgy, mint Nusic figurái: egy éjszakán át megtollasodott vidéki ala
kok, akik nem a valóságból, hanem saját nagyravágyásukból táplál
koznak . . . " 

Olyan hagyománytisztelet ez tehát, amely nem is tiszteli túlságosan a 
hagyományt. De az új értékeket sem fogadja el fenntartás nélkül. Az 
agyondicsért Simovic-műről, a Hasszán aga hitveséről, kegyetlen pon
tossággal állapítja meg, hogy alakjai lélektanilag motiválatlanok, szófel
hőkön lebegnek, ez költészet, de nem dráma. A meggondolatlanul mo
dern tragédiának nevezett Komanin-drámáról — Tűzhely — ennél is 
szigorúbb véleményt mond: „meglehetősen tudatlanul írt darab, amelyben 
a tragikus összeütközések minden igazi kibontakozását népitánc- és ének
betétek akadályozzák meg. A betétek átvehetnék a tragédiák kórusainak 
szerepét, de csak miután a személyek közötti konfliktusok eljutnának 
addig a pontig, amelyig Komaninnak nincs ereje felemelkedni." Vissza
emlékezve a két előadás belgrádi kritikai visszhangjára, megállapítható, 
hogy Hristic véleménye legszélsőségesebben elmarasztaló. (Hasonlóan füg
getleníti magát kritikustársai kórusától, amikor találóan sok kifogásolni
valót lát az agyondicsért Mister Dollár vagy a Dundo Maroje című elő
adásokban.) Ugyanakkor kevésbé élesszemű, inkább érzelmileg viszonyul 
Anouilh-hoz és Williamshez, mindkettőjükben a drámaírás olyan mester
embereit látja, akiket nem szabad csak egyszerűen és túl korán félretenni. 
Általában Hristic számára a színházban az a lényeges, amit a Stein-ren-
dezés bírálatának zárómondataként fogalmaz meg: „És elhiszi az ember, 
hogy ez a tarka hazugság, amit színháznak neveznek, képes bizonyos 
igazságok kimondására." 

Tehát számára létfontosságú az igazság kérdése. De ez már az „élet 
újbóli felfedezésének" vizsgálódási látószögébe tartozik. 

Hristic színházszemlélete szerint a jó színháznak talán az értékes iro
dalomnál is nélkülözhetetlenebb ismérve az élet vagy életszerűség fel
ismerhetősége az előadásban. Ahogy Slobodan Novak regénydramatizá-
ciójának alakjairól íjra: „ . . . ami mindenekelőtt jellemzi őket, az 
megbízható életbéli autentikusságuk." Természetes, hogy a szemlélet- és 
véleményazonosság érezhető rátalálásának örömével veszi Bozidar Violic 
rendező saját munkáját meghatározó tömör megfogalmazását, mely szerint 
„rendezni, annyit jelent, mint fényt deríteni a szereplők drámabeli sor
sára". Ezt, az alakok sorsának hiteles életszerűségét keresi az előadások
ban, s csalhatatlan biztonsággal fedezi fel az élet reális dimenzióinak 
hiányát mind a drámai szituációk, mind pedig a drámai hősök esetében. 
Alkotói és szemléletbeli stílusoktól teljesen függetlenítve tud lényegi kap
csolatokat kifejezni időben is távoli művek között, mint például amikor 



Mrozek Emigránsokjait így jellemzi: „Éjjeli menedékhely a Játszma vége 
stílusában írva." Ám ha az életszerűség hiányára ismer, akkor még az 
efféle frappáns és kifejező megfogalmazás sem tudja vele feledtetni ki
fogásait, így folytatja az Emigránsokról írt drámatörténeti és stílusbeli 
hasonlítást: „ . . . azzal a különbséggel, hogy Mrozek hőseinek van egyéni 
szituációja, de egyéni élete túlságosan jelentéktelen ahhoz, hogy higgyünk 
nekik. . . megszűntek metaforák lenni, de még nem váltak egészen élő 
emberekké." Bármennyire is fontos azonban az életszerűség Hristic szá
mára, nem fogad el fenntartás nélkül mindent, ami az élet hitelességének 
látszatát kelti. Igen meggyőző példa erre a realisztikusnak tartott Franz 
Xavér Kroetz Férfi dolgok című művének előadásáról írt kritikája, mely
ben határozottan különválasztja a szelekciót nélkülöző realizmust a mű
vészi realizmustól. Tény, hogy Kroetznél valóban könnyen felismerhető 
alakjainak mindennapisága, akiktől azonban, „ha az utcán találkozunk 
velük, elborzadunk, mint az élet teremtette ember-alatti-emberektől". A 
kritikus következtetése, hogy ez az író inkább csak „élvezi a rútat, 
ahelyett, hogy a rút lényeges életigazságokhoz vezetné el". Művei ezért 
a „rút esztétizmusára korlátozódnak, mert mind csak esztéta, aki nem 
az igazsághoz akar elvezetni, hanem megelégszik a formákkal". Mindeb
ből azonban semmiképp sem következik, hogy az élet felismerhetősége a 
színházban elvonatkoztatva érdekli Hristicet; ellenkezőleg: csak konkré
tumokban keresi és fogadja el. Pontosan tudja, hogy az életszerűség el
sősorban olyan mértékben a színésztől — ő a legkonkrétabb konkrétum 
a színházi előadásban — függ, hogy afféle színházesztétikai paradoxon 
ellenére is igaz: „a színész akkor is életet tud varázsolni a színpadra, ha 
az általa kimondott szavak és végrehajtott cselekvések életszerűség te
kintetében hamisak." A színházi realitás eszköze a színész, a legfontosabb 
forrása pedig az emberi élet. 

így jutunk el a harmadik hristici princípiumig: „az élet formái és a 
művészet formái"-ig. Nem elég ismételten felfedezni az élet hitelességét, 
hanem ismerni kell megnyilatkozásait, akárcsak a művészet sajátos for
máit. „A művészet több mint fél évszázada annak a megszállottja — 
írja Hristic —, hogy új formákat kell teremtenie, holott ennél sokkal fon-
tosabb lenne felismernie az élet új formáit." Kizárólag így kerülhetők ki 
a művészi sterilitás és hazugság csapdái. S példaként említi Hristic a pá
rizsi Napszínház valóban felejthetetlen produkcióját, az 1789-et, melyből 
„egy életforma sugárzó intenzitása olyan tisztasággal és töménységgel 
árad, hogy a már régóta minden értelemtől kiürült esztétikai formákat 
értelmessé teszi". S itt, az élet- és a művészi formák relációján jut el 
Hristic az avantgárdig. 

Az avantgárdban is elsősorban az élet hitelességét keresi, méltányolja. 
S mert ezt nem érzi, képtelen elfogadni például Wilson felmagasztalt 
produkcióit, melyekről az a véleménye, hogy „talán tökéletes és koherens 
rendszerként állnak egybe, de ez a rendszer annyira zárt, hogy szinte 



lehetetlen belehatolni". Ezzel szemben Jovan Hristic lelkesedik Ronconi 
hatórás Oreszteia-előadásáért, mert „a tragédia a színpadon azzal válik 
általánossá, kozmikus végtelenségűvé, hogy nem csak a színészi test, 
hanem az anyag — sajátos ácsolású és mechanizmusú színpadon játszódik 
az előadás — által definiálódik". Az avantgárd színházat tehát mint az 
élet lehető formáját tudja csak elfogadni. Ezért kéri számon tőle a szün
telen megújulás igényét, melyhez következetes akkor lesz az avantgárd, 
ha „halálát is ugyanolyan pompával ünnepli, mint a születését". Ennek 
alapján lehet igaz, hogy az avantgárd „igazi élete az állandó elmúlásban 
és újrateremtődésben" van. Ez viszont már szorosan összefügg a társada-
'.om, a közösség ízlésformáinak alakulásával. 

A 70-es évek — ebből az időből valók Hristic írásai — konkrét vi
szonyai között azzal, hogy mindjobban elúrhodik az a fajta polgári ízlés, 
amely szerint a „színháznak elsősorban dekoratív funkciója van, éppúgy 
a társadalmi presztízs tartozékává válik, mint a divat, az új autómodell 
vagy egy előkelő és drága étteremben elköltött vacsora". Ebből is világos, 
hogy az esztétika és a szociológia legközvetlenebb, leggátlástalanabb ta
lálkozásának és keveredésének vált áldozatává a színház általában, s kü
lön-külön, mint például a Belgrádi Drámai Színház, amely a fővárosi 
színjátszás egyik legjelentősebb háború utáni korszakának volt reprezen
tatív intézménye — ez a színház még ma is Hristic színházeszménye —, 
de megbukott, mert törekvései nem estek egybe a növekvő polgári ízlés 
irányával. Az efféle deformációnak az eredménye többek között az is, 
hogy „nálunk az a különös meggyőződés uralkodik, miszerint ha valamely 
drámában az intellektuális érték legkisebb nyoma is felfedezhető, annak a 
műnek szükségszerűen lomhának és unalmasnak kell lennie..., az intel
lektus nálunk nem szokott teljes fényével fellobbanni, ellenkezőleg, csak 
arra való, hogy megfojtson minden csillogást és minden mozgást". Mind
ebből pedig az következik, állapítja meg egy helyütt Hristic, hogy „szín
házainkban vannak jó és vannak rossz előadások, de lényegében semmi 
sem törónik". 

Ezért kell a kritikusnak szókimondónak, hitelesnek, biztos mércék 
szerint ítélőnek lennie. A jelen színháza érdekében. 

3. 

És ezzel a kör bezárult. Visszajutottunk a kritikusi véleménynyilvánítás 
esztétikai és etikai dimenzióihoz. Az pedig, hogy minderről, a kritikusi 
helytállásról, a mércék rendszerré formálódó állandóságáról, s egyáltalán 
a színikritika szerepéről, értelméről és jogosságáról beszélhetünk, mégpe
dig ezt nem a könyvbe gyűjtött kritikák ellenében, hanem azok segít
ségével tehetjük, olyan erény, amellyel kevés ilyen jellegű kötet di
csekedhet. Hristic kritikusi tartásának szilárdsága mellett — bi-



zonyos konzervativizmusa, viszonylagos szemléletbeli merevsége ellenére 
is — ebben mutatkozik meg kritikagyűjteményének igazi értéke. Kritikái 
nem segítenek hozzá a színházi előadások majdani rekonstruálásához, de 
alkalmat adnak abszolút lényeges színikritikusi kérdések és válaszok, 
dilemmák és szilárd elvek kifejtésére és átgondolására. 

GEROLD László 

LELEPLEZŐ S Z T E R E O T Í P I Á K 

Hajnóczy Péter: M, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977 

A novella a legsalaktalanabb prózai műfaj, az erős tehetség és a rövid 
lélegzet műfaja, melyben a kor „dimenzió-tébolya,> elleni visszahatás je
lentkezik, így jellemezte 1932-ben Németh László azt a műfajt, amely
nek a mai magyar prózában Hajnóczy Péter a legmarkánsabb képviselője. 
Németh László észrevételeit nem véletlenül juttatták eszünkbe A futó 
(1975), majd az M (1977) novellái. Hajnóczynak ez a két karcsú kis 
novellás kötete mintha külső formájában is a Németh László-i „vissza-
hatás"-tézist igyekezne igazolni: az elsőben húsz szöveg (13 novella, 7 
mese), a másodikban mindössze hét elbeszélés, novella. Ettől az adattól 
természetesen lényegesebb az, hogy a Németh László által idézett minősé
gek Hajnóczy novelláinak belső formáját, fegyelmezett anyagkezelését, 
lényegretörő szerkesztésmódját adekvát módon jellemzik: talán éppen a 
salaktalanság lehetne az a fogalom, amely a legtömörebben definiálhatná 
Hajnóczy írásművészetét. 

Az a tény, hogy Hajnóczy novelláinak túlnyomó része kielégíti az 
idézett, lényegében klasszikus novella-követelményt, korántsem jelenti azt, 
hogy A fűtő vagy az M szövegei a hagyományos sémák szerint megköze-
líthetőek és elemezhetőek. A novellák teljesítményértékei jóval összetetteb
bek ennél, mivel az a világ, amelyet a cselekményszövéssel, a témákkal, a 
különböző beszédszintekkel, a hősök szituációhálózataival s nem utolsósor
ban magával a kompozícióval felállít, alapvetően új, autentikus törvény
szerűségeknek engedelmeskedik. A kifejezésstruktúrában érvényre jutó 
megoldások sokkal inkább mutatnak a megszokottól eltérő irányba, s az 
a mozzanat, hogy e novellák nagy részének mégis van a klasszikus novella 
magvához hasonló centrumuk, eseménymenetük, s a szituációba állítás is 
oly fontos szerepet tölt be bennük, mindez az értékstruktúrának csupán 
egyik összetevőjeként funkcionál. A hagyományos novella-képletet meg
őrző és alkalmazó szövegek is alapvetően új jelentéstartalmak hordozóivá 
teszik ezt e keretet, míg a novellák másik vonulata (A szertartás, A kék 



ólomkatona, M) teljességgel felszámolja a hagyományos novellakeretből 
eredő kötöttségeket. 

Hajnóczy egyik kritikusa már-már indulatosan beszél a novelláknak 
arról a vonásairól, hogy a felvázolt szituációt nem fejtik meg, nem old
ják meg, nem bontják ki, nem értelmezik. A novellák befejeződnek, mi
előtt még a történet általunk, olvasók által is elfogadható módon „ki
kötött" volna valahol. Felcsigázott és kielégítetlenül hagyott érdeklődésről 
beszél kritikusunk, természetesen elítélően, és meggyőződésünk, hogy ami
kor ezekre a jellemzőkre figyelmeztetett, nem sejtette, hogy Hajnóczy 
novellaírásának egyik legdöntőbb, tudatosan alkalmazott eljárására ta
pintott. Csupán annyiban tévedett, hogy a problémafelvetés természeté
ből, a láttatás módozataiból s a kompozícióból szervesen következő no
vellazárást nem a novellák egyik lényeges hatáselemének, hanem elbe
szélői fogyatékosságnak ítélte meg. 

Annak bizony gátasára nincs szükség, hogy a novellának a probléma
felvetés és nem a „megnyugtató megoldás", az éles kontúrokkal felvázolt 
élethelyzet, s nem ennek értelmezése a feladata. Hajnóczy mestere a 
redukált eszközökkel való atmoszféramegidézésnek, tömény állapotleírá
soknak, a mellébeszélést és felesleges szó-, tény-, körülmény-halmozást 
mellőző vonalvezetésnek. A nyelvi sűrítéssel függ össze a szerkezeti tö
mörítés is, s a novelláknak e két párhuzamos tendenciája jelentős hatás
energiát szabadít fel. A nyitottan hagyott struktúrák azonban csak rész
ben magyarázhatók ezekkel a mozzanatokkal. A lezáratlanság azokkal 
az alapvető szembenállásokkal, konfrontációkkal áll összefüggésben, ame
lyekből a novellák világa felépül. A novellatémává megtett életszeg
mentumok önmagukban nézve nyitott kérdések (gondoljunk az első kötet 
hat Márai-novellájára), melyek az egyéni sorshelyzetek által arra a tár
sadalmi viszonyrendszerre hívják fel a figyelmet, amelyben ezek a konf
liktusos szituációk, megoldatlan s az egyén aspektusából létkérdésekként 
megmutatkozó relációk létrejöttek. Ezt az intenciót a novellák rend
kívül élesen exponált pszicho-szociális hátere nyomatékosítja. Ebből a 
szempontból a novellák nem kínálhatnak fel sem megoldásokat, sem 
feloldásokat, mert ezzel már nemcsak formai erőszakot követnének el a 
szövegeken, hanem a bennünk szeizmográfszerű pontossággal észlelt és 
rögzített ellentmondások realitásalapját vonnák kétségbe. 

Hogyan jelennek meg ezek az ellentmondások az egyes novellákban 
s valójában milyen ellentétekről van szó? Ha egy banálisan leegysze
rűsítő számbavétel alapján csoportosítjuk a hősöket, akkor Márai és 
Kolhász Mihály (az első kötet szövegeiből), valamint a második kötet 
M.-je azonos síkra kerül, mivel ezek a hősök — az adott körülmények
től függően — hol kórházi ápoltként, elvonókúrás kezeitként, hol üzemi 
fűtő munkásként, kihallgatásra beidézett tanúként ki vannak téve az 
ápoló személyzet, az orvos, a fuvaros, az üzemi vezetőség, a rendőr
kapitány stb. helyzeti előnyéből következő visszaéléseinek. Ismétlem, 



banálisnak tűnik ez a felosztás, mert a novellák egyik legértékesebö 
vonását éppen a szándékolt polarizálástól, szimplifikált ellenpontozas-
tól mentes tendencia jellemzi, amely a társadalmi szituációból eredő szem
benállások szociológiai látlelettel felérő rendszerét tudja megteremteni. 
Az egyén és a társadalom relációin felmerülő konfliktusok a novellák 
tanúsága szerint minden olyan élethelyzetben kitapinthatók, amelyben 
ilyen vagy olyan módon meg van vonva az egyén önrendelkezési joga. 
Hajnóczy szemléletéből és szigorú fegyelemmel kezelt művészi eszköz
tárából következően ezek az erővonalak még az olyan egyébként je
lentékelen, köznapi mozzanatból is evidensekké válnak, mint amilyen 
az a tény, hogy a fuvaros szállít-e gázt, fűőolajat M.-éknek, vagy nem 
(A fuvaros). 

Hogy az általunk emlegetett konfrontációk, egyén és társadalom, 
egyéni törekvések és objektív lehetőségek közötti meg nem felelések nem 
csupán elvont eszmerendszerként vannak jelen a novellákban, arról a 
nyelvi szintek, a szókincs, a stílus, a mondatalkotás vizsgálata győzhet 
meg bennünket. A hősök személyes attitűdjét nem csupán a cselekedetek 
teszik nyilvánvalóvá, hanem beszédük is. A véradó orvosai, A fűtő fő-
gépésze, főmérnöke, szakszervezeti bizalmija, ügyvéde stb. kizárólag 
nyelvi klisék, elhasznált sztereotípiák, hivatali közhelyek által fejezik 
ki magukat. A beszéd megmerevedése, a szavak kiürülése, az állandósuló 
szóösszetételek érzékenyen regisztrálják a társadalmi gyakorlat mecha
nikussá válásának fokozatait. 

A sztereotípiák felhasználása része a groteszk irányába mutató ten
denciáknak. A groteszk túlzás vagy torzítás azonban sosem az ábrázolt 
világtól független, hanem éppen e világban meglevő túlkapások, torzu
lások függvénye. A groteszk láttatás egyik módozataként jelenik a két 
fent idézett novellában az irracionális dimenzió is, amely ugyancsak 
nem a képzelet önkényes játékaként hat, hanem olyan groteszk alogiz-
musként hajlik át a fantasztikumba, amely mélyen a valóságos viszo
nyokban gyökerezik. A véradó aspektusából ellentmondásosnak tűnhet 
ez a megállapítás, hisz a novella kiinduló pozíciója eleve egy abszurd 
ötlet: a mészáros „eleven vérkútként" ontja a vért, melyet a véradó 
állomás sem képes már tárolni. A kérdést az dönti el, hogy az abszurd 
ötletből kiindulva a novella minden valóságfedezet nélküli groteszk já
tékba torkollik, vagy ezt az alkalmat is a társadalmi vagy esetünkben 
a kórházi hierarchia ironikus leleplezésére használja fel. A véradó ezt 
az utóbbi lehetőséget választja: bravúros szellemességgel tárja fel a kór
házi vezetőség téblábolását a mészáros „politikailag káros és veszélyes 
betegsége" körül. A vérontásával kapcsolatban „ügyről és eljárásról" 
beszél, mire a főorvos kifejti: „ritka alkalom jelen lenni a szülésnél, 
amikor a rendőrlaktanyák és az ügyészségek szókincse az orvostudomány 
alkotó részévé válik". Az orvosok attól tartanak, hogy „az élet egyéb 
területein, nem bukkan-e fel hasonló ügy a veszélyes példa nyomán"? 



A mészáros mértéktelen véradása itt már „nemcsak a kisemberek és a 
véradást szervező »nagyszerű és gigantikus gépezet*, hanem az élet
mentő intézményt megalkotó funkcionáriusok által betöltött státusok" 
veszélyeztetőjévé válik. A kiragadott mondatok plasztikusan bizonyítják, 
hogy Hajnóczy, még ha egy teljesen valótlan ötletből bontja is ki a 
novellát, iróniája és groteszk alogizmusa folytán képes a vezetők, intéz
mények, funkcionáriusok irányító mechanizmusát nem jelentékelen kri
tikai éllel leleplezni. 

THOMKA Beáta 

A M Ű A L K O T Á S M E G H A T Á R O Z Á S Á N A K 
ECÓI M Ó D S Z E R É R Ő L 

Umberto Eco: A nyitott mü, Budapest, Gondolat, 1976 

A műalkotás ecói meghatározása, vizsgálatának ecói módszere nem
csak számos, vitathatatlanul pontos felismerésével válhat esztétikai gon
dolkodásunk, műelemzés-módszerünk szerves részévé — hanem — még 
inspirálóbban: magának a vizsgálat módszerének sajátosan ecói alaku
lásvonalának szintjén. Ennek az alakulásvonalnak az összefüggés-rend
szere az, amelynek alapján legteljesebb lényege szerint: az esztétikai 
gondolkodás egy iskolájaként végigjárható. 

A magyar nyelvű válogatás egy-két kivétellel eredeti megjelenésük 
sorrendjében tartalmazza Eco tanulmányait, s így módszerének alaku
lásvonalát, az aránylag kisszámú írás alapján is nyomon követhetjük. 
Vitánk csak a válogatás címével lehet, minthogy túlságosan általános, 
nem utal megbízhatóan a tartalom leglényegesebb mozzanataira. Még 
akkor sem, ha szem előtt tartjuk e fogalom mindhárom jelentését, vagy 
visszautalásnak vesszük Eco 1962-ben megjelent azonos című kötetére, 
amelynek „kérdésfeltevései maradandóaknak bizonyultak" — ami egy
általán nem kétséges. A nyitott mű poétikájával foglalkozó írások java
részt valóban kultúrtörténeti és poétikatörténeti esszék — ahogyan maga 
Eco definiálta őket. A műalkotás törvényszerűségeinek vizsgálata szem
pontjából legfőbb jelentőségük abban áll, hogy a nyitott mű fogalmának 
programozottan nyitott alkotásként meghatározott jelentése a befogadás 
mozzanatára irányította Eco figyelmét („A nyitott mű egy műélvezési 
viszony struktúrája.") és egyben arra a „programozottságra" is, amely 
valamilyen formában minden alkotás sajátja. 

Elméleti esztétikai vizsgálatainak nézőpontját első megközelítésben a 
műélvezés mozzanata képezi. A befogadás mozzanatát választva néző
pontul a műalkotás törvényszerűségeinek vizsgálatához, végeredményét 
tekintve olyan válasznak tekinthető, amely feltárja egy új nézőpont ho-



rizontját, de oly módon, hogy az elemzések egy újabb körén alapuló 
válasz az előző választ pontosítja. A válaszoknak ez az egymást pon
tosító összefüggése teszi, befejezetlensége ellenére is, gondolatrendszerré 
Eco elméleti esztétikai vizsgálódásait. Alapul véve a strukturális nyelvé
szetnek a költői nyelv eredendő kétértelműségére vonatkozó felismeré
seit, Eco megállapítja, hogy a műélvezés szempontjából az esztétikai jel: 
esztétikai inger, a mű: ingermező, a műalkotás önmagában: ingerszer
veződés. A műélvezés tehát csak aktus jellegű lehet: „interaktív" termé
szetű „megismerési viszony". Nyilvánvaló, hogy a befogadás mozzanata 
itt nem önmagában hangsúlyos, az esztétikai forma „kommunikatív szer
veződését" fedi fel. A műalkotásról mint „in'kluzív totalitásnak a nyi
tottságáról" a befogadás nézőpontjából végzett elemzések megbízhatóan 
csak annyit válaszolhatnak meg, hogy „az esztétikai forma kommuni
katív szerveződésének kettős természetén és a megértési folyamat tranz-
aktív természetén alapszik" (i. m. 83. o.). Az elemzések következő köré
nek nézőpontja e felismerésekből eredően a kommunikáció. 

A kommunikáció egy sajátos formájaként vizsgálva a műalkotás tör
vényszerűségeit, Eco megállapítja: „A költői üzenet olyan komplex 
struktúra, mely nagyon változatos dekódolás ingerlésére képes." (I. m. 
254. o.) Struktúraként meghatározva a műalkotás formáját, Eco a kü> 
lönböző szintek közötti kapcsolatok rendszerét kívánta kiemelni. A 
struktúra „egy mindig felismerhető eljárás szerint szerveződik", és az 
egyes elemek kontextuális viszonyrendszerét alkotja. Szervezettségének 
alapvonása, hogy „koordinálja lehetséges dekódolásainkat". E koordi-
náltság alapján a mű rendszerek rendszereként határozható meg. S ami 
döntően lényeges: „Közülük egyes rendszerek nem a művön belüli for
mai kapcsolatokra vonatkoznak, hanem a mű és a műélvező kapcsola
taira, a történelmi kontextus és a belőle kinövő mű kapcsolatára." (I. m. 
228. o.) 

Noha tematikailag nem tartoznak ide a rossz ízlés struktírájának 
elemzései, de negatívban, hiányként a struktúra valamennyi szintjének 
egységes szervezettségét mint az esztétikai üzenet alapfeltételét fogal
mazza meg pl. a giccs definíciója: „a giccs a hamis kontextuális szer
vezettség egy formája", illetőleg: „a kommunikáció formai szintjén el
követett csalás", vagy pl. a midcult „formai csalása" az idézet új kon
textusba való illesztésének a képtelenségéből" ered, vagy pedig a szöveg
összefüggésben egymásra hatásból létrejövő jelentés negatív példájaként: 
„a hatás előre gyártása és erőszakolása" mint a rossz ízlés általános meg
határozója a művészetben. 

Az esztétikai üzenet mint komplex struktúra minden szintjén ugyan
azon „strukturális diagram" irányította „homológ formák hálójából" áll. 
E strukturális diagram a „norma megsértését" viszi végbe, illetőleg „két
értelmű strukturálódást" teremt a kódhoz képest. S ami alapvető: az 
üzenet minden szintjén. Ennek alapján az üzenet egyetlen általános 



kódjának tekinthető, de ugyanakkor a norma megsértésének egyedi mód
ját is jelenti, s mint ilyen: a mű öntörvényűségének (idiolektusának) 
kódja. 

Szemiotikai nézőpontból tovább vizsgálva az esztétikai üzenet külön
böző szintjeinek összefüggés-rendszerét, Eco megállapítja: „Nemcsak ar
ról van szó, hogy a mű kapcsolatot teremt a többi viszonyszint és az 
anyagi hordozók jelenléte között. Amennyire csak lehetséges, strukturál
nunk kell ezt a még nyers jelenlétet. Ha ezt is viszonyrendszerekre ve
zetjük vissza, akkor kiküszöböljük az »esztétikai információ* felemás 
fogalmát." (I. m. 309—310. o.) 

Amit a szemiotikai szempontú vizsgálat az esztétikai üzenet megha
tározásához hozzáadhat, az elsősorban abban áll, hogy a „meghatáro
zottságok rendszerének" kutatását tekintve feladatának, felismeri azo
kat a konvenciórendszereket, amelyek a különböző szintek kezelését sza
bályozzák, és velük szemben kimutatja a kiindulópontul szolgáló kon
venciók eredeti kezelését. 

Az esztétikai üzenet alapvetően több értelmű és önreflexív. Eco ezt 
a sajátságot többértelműség és önreflexivitás dialektikájaként határozza 
meg. „Ahhoz, ogy esztétikai üzenetről beszéljünk — írja Eco —, nem 
elég, hogy valóraváljon a többértelműség a tartalom formájának szint
jén ( . . . ) , arra is szükség van, hogy változások történjenek a kifejezés 
formájának szintjén, méghozzá olyan változások, hogy a címzett, mi
közben észreveszi a tartalom formájának megváltozását, egyben kény
telen legyen visszatérni magához az üzenethez mint fizikai létezőhöz, 
s így figyelje meg a kifejezés formájának változásait, egyfajta azonos
ságot ismerve fel a tartalomban és kifejezésben bekövetkezett változások 
között. Az esztétikai üzenet ily módon önreflexívvé válik, saját fizikai 
szervezetét is kommunikálja, s ezért állíthatjuk, hogy a művészetben a 
forma és a tartalom elválaszthatatlan egymástól." (I. m. 365—366. o.) 
A többértelműség és önreflexivitás dialektikus kapcsolatának ez a pontos 
megfogalmazása tartalmazza az esztétikai üzenetnek mint kontextuális 
viszonyrendszernek és mint „műélvezési viszony struktúrájának", leg
általánosabban pedig mint egymástól elválaszthatatlan tartalomnak és 
formának példaszerűen egzakt definícióját. S mint ilyen ez a meghatá
rozás tekinthető a műalkotás legteljesebb ecói definíciójának. 

Az esztétikai üzenet szemiotikai vizsgálatának új terminusa „a tar
talom formájának szintje". Ez tár fel egy új vizsgálati nézőpontot: a 
szemantikai aspektus horizontját. Eco megállapította, hogy a tartalom 
formájának szintjén olyan metaforikus helyettesítések teremtődtek meg 
(metonimikus cserék játékának formájában), amelyek átértelmezik a sze
mantikai rendszert és azt a világot, amelyet a szemantikai rendszer 
elrendez. A többértelműség, illetőleg a metaforikus helyettesítések a tar
talom formájának szintjén nem más, mint a „tartalom formái", tehát 
az esztétikai üzenet létrejöttének alapfeltétele a szint egészén belül. „Ah-



hoz, hogy a globális szemantikai rendszer kreatív kijelentéseket hozhas
son létre — írja Eco —, szükség van arra, hogy ellentmondásos legyen, 
s hogy ne a tartalom egyetlen formája, hanem a tartalom formái létez
zenek." (I. m. 359. o.). 

Az esztétikai üzenet különböző szintjeit, valamint az egyes szinteket 
strukturáló szabályrendszerek vizsgálatához, mindenekelőtt pedig a tar
talom formáira vonatkozóan tartalmaz döntő felismeréseket a metafora 
szemantikájával foglalkozó tanulmány. 

Eco abból a feltevésből indul ki, hogy minden metafora (metaforikus 
helyettesítés) megteremtődésének alapfeltétele, hogy potenciálisan adva 
legyenek a metonimikus összefüggések rendszerei. A nyelv valamely be
szélő egész kompetenciája, tehát szemantikai rendszerek rendszere, azaz: 
a tartalom égési, formája, s mint ilyen, távolabbra is utalóan kódnak 
nevezhető. „A metafora visszavezethető a kód csontvázát alkotó me
tonimikus összefüggések mélyen fekvő láncolataira." A metonímia leg
fontosabb sajátsága, hogy valamilyen kulturális konvenció, nem pedig 
„vele született hasonlóság magyarázza". A metaforikus helyettesítést az 
teszi fehetővé, hogy a kódban már léteznek kapcsolatok. E kapcsolatok 
metaforikus rövidre zárással történő kiemelése jellemzi a metafora költői 
használatát. Ha a költői metafora e sajátosságait újabb metaforikus he
lyettesítésként, az esztétikai üzenet kontextuális viszonyrendszerének sa
játosságaként képzeljük el, s felismerjük az egyes szintek „metaforáit" 
és a „mélyükön fekvő metonimikus láncolatokat", minden bizonnyal az 
esztétikum mindeddig megnevezhetetlen minőségeire bukkanunk. Legál
talánosabban a kultúra egésze is elképzelhető „ecói metaforaként": mint 
metaforák és metonimikus láncolatok mobíliája. 

JUHÁSZ Erzsébet 

S Z Í N H Á Z 

M A G Á N Y O S K E L L É K E K ÉS M A G Á N Y O S SZÍNÉSZEK 

Az előadás minden összetevője közül a színész a legnagyobb vegy
értékű. Olyan, mint egy bonyolult vegytani képletben a különféle elemek 
atomjait és molekuláit magához kötő központi tag. Minden, ami része 
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az előadásnak, a színészhez kapcsolódik, vele van összefüggésben, általa 
él, létezik, illetve, ha nincs szoros viszonyban vele, nem létezik^ nincs. 
Nemcsak a szöveget kelti életre, ahogy ezt a laposra koptatott szín
házesztétikai és színikritikai közhely állítja, hanem a színész érintésétől, 
tekintetétől, szavától függ a játék koherenciája, az előadás egysége. Nem 
csupán a drámai költészet válik „valóságosan észlelhetővé" — ahogy 
Hartmann Esztétikáéiban olvashatjuk —, a mű és a fogyasztó, a szel
lemi alkotó és a szemléltető közé iktatott „közbülső róteg"-gel, a szí
nésszel, akinek teljesítménye az íróéhoz hasonlóan „teremtő művészet", 
hanem az előadás egész apparatáusa. Ahogy a színész jelenlététől a 
mű megkapja reális tartalmát — „tartalmilag is függővé válik a szí
nész művészetétől" —, akként válnak a színész által az előadás tartalmi 
jegyévé a színpadon levő tárgyak, kellékek, a díszlet, a ruha, sőt még 
a közönség is a színész irányításával, a misztifikációra hajlamosak sze
rint nyilván hipnotizálásával, a divatos kifejezéseket kedvelők szerint 
animálásával, kapcsolódik be az előadás áramkörébe. (Ellenakció is lé
tezik az előadás összetevői és a színész között, de a színészből induló 
sugárzás az erősebb, s ennélfogva döntőbb is.) 

Ezért állítható, hogy a színházban aligha van elszomorítóbb látvány, 
mint a magára hagyott színész. De ennél semmivel sem felemelőbb a 
tehetetlen, pontosabban passzivitásával önmagát a játékból kirekesztő 
színész. 

A Tűvé-tevők arra is, erre is egész sor példát statuál. 
Itt a színész, a színpadi kellékek, a ruhák, a színpadi mű, s ter

mészetesen a közönség is jószerivel csak önmagában, a játék töjbbi té
nyezőjétől függetlenül, egymás közötti szorosabb kapcsolat nélkül lé
tezik. 

Különösen rossz viszonyban vannak a színészek a tárgyakkal és egy
mással. 

A tűvétevés lényegében a keresés komédiája. Nemcsak mert egy je
lentékelen kis tücskét keresnek, miközben nem törődnek azzal, hogy 
nagyobb dolgokat mulasztanak emiatt el, hanem mert itt mást sem tesz
nek, csak keresgélnek, ez a rögeszméjük, és ez a végzetük, ez létezésük 
egyetlen formája és szellemi aktivitásuk megnyilvánulása. A színpadon 
tehát sok tárgynak, kelléknek kell lennie, halmozni kell a különféle 
haszontalan és ócska kellékeket, melyek ócskaságukkal a fukariság és 
az enyészet jelképeivé válnak, halmozásukkal pedig az előadás komiku
ma duzzad átlagon felülire. Itt mindennek játszania és mozognia kell. 
A legkisebb szerepet játszó epizodistától a szalmazsákból kikandikáló 
szalmaszálakig. 

S mi történik? 
Amikor Fukariné egész háza népét arra utasítja, hogy keressék az 

elevszett tűt, akkor a színen levők téblábolnak, unottan lézengenek. 
Amikor a menyasszonyért érkezett násznépnek bemutatják a teknőnyi 



„hozományt", s rossz autókormánytól, szakadt gúnyáig temérdek limlom 
kerül elő, akkor a színészek szembeállnak a nézőtérrel és sorra felmu
tatják a teknőből előkerült kacatot, anélkül, hogy éreznénk a játék 
részvevőinek viszonyát a felénk fordított tárgyakkal. Mintha egy kü
lönös kiállításon s nem színházban lennénk. A limlomot önmagában 
szemléljük, s nem érezzük mögöttük, bennük a teremtő művész jelen
létét. 

Amikor Fukariné a Szűz Máriához fohászkodik kétségbeesésében, ak
kor nem a színpad közepébe állított oszlopon levő szentképhez vagy 
képkerethez szól, hanem annak háttal fordul, és a közönség felé rimán
kodik. Teljesen fölöslegesen, mert sem a képpel, sem pedig a közönséggel 
így nem kerül kapcsolatba. 

Amikor a két nászasszony válogatott, ízes szavakat mondogat egy
másnak, akkor ezt többnyire nem egymásfelé teszi, hanem mindketten 
a közönségre néznek. Hogy lehet szívből sértegetni, ha nem egymás 
szemébe mondják a sértéseket? A kifelé játszás érzetét szeretnék meg
teremteni, holott csak kifelé beszélnek, játék nélkül. S közben nemcsak 
a közönséggel nem tudnak kapcsolatba kerülni, hanem egymással sem. 

Amikor a vacak tücskét mindennél többre tartó gazdasszony rászedi 
a násznépet, hogy mindenki a kis tűt keresse, ami nem is ott, hanem a 
szomszéd helyiségben veszett el, akkor a lakodalmas nép fifikus bosz-
szúja következik. Betörik a láda tetejét, leverik és összetörik a tükröt, 
összetörik a pohárszéket — az író utasítása: „ami még földőlhet, föl
dől" —, akkor csak annyi történik, hogy forog a körhintaszerű díszlet, 
s a színpad hátterében meglehetős csendben matatnak a színészek, ebből 
a matatásból mindenféle furfangos bosszúnak még a látszata is hiány
zik, akárcsak abból a néhány szégyenlős zörejből, amit hallunk a törés
zúzás komikuma. 

Amikor . . . 
Amikor . . . 
Van itt temérdek kellék, tárgy, tarkafoltos gúnya, de mind csak a 

maga „félkonkrétságában", elsődleges jelentésében és funkciójában, anél
kül, hogy a játék, a cselekménybeli jelentését is magára öltene. A min
dennapi élet realitásában jelennek meg, a színház — emeltebb — rea
litása nélkül. 

A színészek pedig senkihez sem tartoznak, sem a tárgyakhoz, sem 
egymáshoz, sem a közönséghez. Végtelenül magányosak. Nem törődik 
velük a rendezés. S ami legalább ennyire elszomorító, ők sem törődnek 
saját magukkal. Magatehetetlenül csapódnak ide-oda, csak valakik, akik 
éppen a színpadra kerültek, s nem fókuszai egy előadásnak. 

GEROLD László 



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A J U G O S Z L Á V G R A F I K A 1900 ÉS 1950 K Ö Z Ö T T 

A grafika története nem követi, több vonatkozásban eltér a festészet 
és a szobrászat fejlődésvonalától. Nemcsak az anyag és a technika kü
lönbségeiből ered ez az eltérés, hanem főleg társadalmi funkciájánál 
fogva kapott más helyet a grafika a jugoszláv művészet történetében. 

A jugoszláv festészetben e század első és második évtizedében a plein 
air, a szecesszió és szimbolizmus, az impresszionizmus és a színekben 
való felszabadulás törekvései virágoztak. A szobrászatban az első három 
évtizedet a szecesszió, Mestrovic eklektikus, patetikus és expresszionista 
stílusa, valamint a konstruktivista és szintetizáló törekvések jellemzik. 
Tehát a grafika és a festészet eltérése a művészeti arányokban, az idő 
és tér értelmezésében, de még inkább az irányzatokban nyilvánul meg. 
A harmadik és a negyedik évtizedben a „magasművészet" nem másra 
irnyuló üzenet, hanem önmaga formai értékeinek kiművelése. A plasz
tikai nyelv függetlenségre törekszik. A formális értékek fontosabbak, 
mint a témaválasztás. Ennek a művészeti nézetnek a társadalmi hátte
rében az Európában uralkodó társadalmi erők voltak, melynek kultúrá
ját a zavartalan fejlődésben való bizalom jellemezte. Esztétikai nézetei 
szerint a tartalom és a téma keresése a tiszta képzőművészettől való 
idegen területnek minősül, s csak a művészeti értéket fenyegetheti. Akit 
a téma, vagy akár az elbeszélő, mesélő, leíró áramlat érdekel, vagyis 
ami tematikailag „kiélezettebb" a plasztikai értékrendtől (formakultusz
tól), az a grafika felé fordul, mert a grafika nem tartozott az „elit" 
művészeti technikák sorába. Mégis, a harmadik évtized elején a grafi
kában nálunk is kialakult a „grafikai nyelv grammatikájának és szin
taxisának" nevezett irányzat. A grafika ekkor önmagával azonos, léte 
a sajátosságaiból ered, más szóval a grafikában különlegesen jut kife
jezésre „a forma élete térben és időben". A képzőművészeti alkotások 
témáinak a magyarázására és rendszerezésére, az ikonográfiára nem volt 
nagy szükség ott, ahol az elvont, mértanias forma dominált, mert a 
hagyományos művészet jelrendszere különben is veszített jelentőségéből. 
Ezért a Dada Tank, az Üt, a Jugo Dada rövid életű folyóiratok, a 
zenitizmus és más avantgárdé mozgalmak közölnivalójának forradalmi
sága a konstruktív mértani formák univerzalitása miatt csökkent. Az 
avantgárdé mozgalmak gyorsan elvirágoztak, és a „tiszta művészeti 
elvek uralkodtak el". Az expresszionizmus és a fauve-izmus keveréke 
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színben és formában a temperamentum felszabadultságának erejét tük
rözi, távolabbi esztétikai-etikai célját pedig az akadémizmusban és a 
klasszicizmustól való eltávolodásában találta meg, miközben azt hitte, 
hogy sikere örök érvényű. Cézanne a formakultuszával hatott, a szín 
iránti vonzódás pedig a romantikus vágyaktól a beteljesedésig és a 
„kötelező életöröm" manifesztálásig terjedt. Az intim művészet és a 
poétikus realizmus Szlovéniában, Horvátországban s a belgrádi csopor
toknál jelentkezett. 

Ugyanez idő alatt a grafikában nem hatott sem Cézanne, sem az 
intim művészet, sem az úgynevezett párizsi iskola. Meglepő, hogy akkor 
Cézanne Milunovic, Becic festészetének tolmácsolásában oly domináló* 
volt, hogy közel került ahhoz a „festészeti poétikához", amit mindenek
felett tiszteletben tartottak. A festészet ilyen hatalmának megdöntésére 
a grafika készülődött, de készülődését akkor még nem lehetett ideoló
giailag elég pontosan felmérni. A grafika egészen más volt. Kivonta 
magát a polgári esztétika hatása alól, és feladatát a demokratikus, szo
ciális elvek szolgálatában látta meg. Nem kívánt öncélú lenni. A festé
szet hatalamsságai mellett a grafikusok érezték meg a társadalmi erők 
mozgásában a haladó törekvéseket. Az elbeszélő, a leíró, az ábrázoló 
módszer és a tartalom, az eszme közvetlen közlése alkította ki a társa
dalmilag angazsált művészet ideológiáját. Krsto HegeduSic az egyetlen 
kivétel. A festészetet megterhelte a tiszta művészet formai kelléktára, 
és vele szemben a grafika a demokratikusabb, az egyszerűbb, a gyorsabb, 
az eszmékhez és szociális témákhoz megfelelőbb művészeti ág volt, mely 
önállóságát és tisztaságát nem féltette. A grafikus művészi feladatát a 
haladó eszmék szolgálatában és a társadalmi változások sürgetésében 
kereste és látta meg. Az októberi forradalom, a kapitalizmus krízise, az 
1929-es gazdasági válság, a munkásmozgalmak erősödése, a reakció tér
hódítása, a spanyol polgárháború stb. a világnézeti kérdéseket helyezte 
előtérbe, s ezeket közvetlenül a grafika fejezhette ki. Tehát a grafika a 
társadalmi mozgásokat közvetlenül tükrözi, ugyanakkor az ipari és vá
rosi élet technikai fejlettségétől is függ, magán viseli a társadalmi viszo
nyok és a termelési eszközök közötti ellentmondások jeleit. A grafika 
inkább az értelemre, mint az érzékekre hat, és puritán is. Ennek köszönve 
könnyen lép funkcionális viszonyba az ideológia és forradalmi mozgal
makkal. 

Az évszázad első két évtizedében a jugoszláv grafikát az akadémikus 
realizmus, a szimbolizmus, a romantika, a szecesszió stílusjegyei jellem
zik, de később is fetűnnek egészen 1941-ig. A harmadik évtized elején 
azonban az expresszionista és a konstruktivasta törekvések az európai 
kortárs művészettel összhangban jelentkeznek, ugyanakkor megjelenik a 
Jugo Dada (Petrov), a zenitizmus, a Bauhaus visszhangja (Cernigoj). 
Tone Kralj szlovén grafikus a konstruktivista és a szeoissziós elemeket 
tartja szintézisben. Ö vezeti be a grafikába a népi és a szociális témát. 



A konstruktivista forma és az angazsált művészeti törekvések ötvözése 
nemcsak Vajdaságban, hanem az országban is legkorábban Balázs G. 
Árpád művészetében jelentkezett. „Konstruktív" expresszionizmusának 
nagy üzenetei, belső mozgása, a szenvedés és a sorsdilemmák közlése 
Ady-illusztrációiban figyelhetők meg legjobban. „Konstruktivista" ex-
presszionizmusában a századvégi világfájdalom átcsap az októberi for
radalom utáni közép-európai munkás- és proletársors tragédiájának köz
lésébe. A fojtogató kiúttalanságban és az ebből való szabadulást vágyó 
pátoszban olyan formát talált, amelyben igen erősen van jelen az érzelmi 
valóság. Ez a társadalmi kényszer és ez az érzelmi valóság a klasszikus 
szép legkisebb részét is kirekesztette a grafikából. A művészet nem 
intimitás, hanem a társadalom nagy kérdéseinek felismerője. 

A szociális grafika a jugoszláv grafika lényege. Első tárlatát 1934-ben 
Belgrádban rendezték meg. M. Kuja&c, Andrejevic-Kun, Balázs G., N. 
Besevic, Vasic, Beta Vukanovic, Djordje Popovic, Radocaj, I . Radovic 
állított ki, s ez alkalommal mondta M. Petrov: „A kiállított művek 
többsége arról győz meg bennünket, hogy itt sokkal szorosabb és köz
vetlenebb a művészeti törekvések és az élet valósága közötti kapcsolat, 
mint az eddigi tárlatokon." A legegyszerűbb technikák, a fametszet és 
linómetszet könnyű kezelhetősége mellett az eszmei szabadságot közvet
lenül fogalmazta meg, és a grafikusokat függetlenítette az uralkodó 
osztálytól, vagyis a hivatalos kultúrától. 

A szociális művészet politikai ítéletet és állásfoglalást kívánt kife
jezni, nem elégedett meg a művészeti szemlélődéssel, hanem társadalmi 
tanulságok és üzenetek kifejezése a célja. Erre a lépésre a festészet kép
telen volt, mert nem tudta eszközeit redukálni, a szín és a valőr a körí
veden kifejezés akadálya volt. A grafikánál a fehér-feketére való re
dukálás felszabadította az eszméket és a fogalmakat a szín és a valőr 
lényeget eltakaró burkától. A szociális művészetet Zágrábban a Zemlja, 
Belgrádban a 2ivot, Szlovéniában a Gruda csoportok képviselték, ha
sonló külföldi, társadalmilag angazsált művészek hatására. Különösen 
Grosz, Káthe Kolwitz, Ottó Dix, Mazareel hatása volt érezhető. Hor
vátországban Krsto Hegedusic, Djuro Tiljak, Vilim Svecnjak, Oton Post-
ruznik a legnevesebbek. Műveiken gyakari a fehér mezőben a fekete 
vonal és a folt alkalmazása. Az egyszerűségre való törekvés jellemzi 
őket, amiben Mazareel hatása ismerhető fel. A negyedik évtized politi
kai életére Európában a demonstrációk, a politikai perek, a kivégzések 
vetettek árnyékot. Ezek tükröződnek Mariján Detoni, a társadalmi 
igazságtalanságot feldolgozó, Szajna parti emberek című mappájában. 

Szerbiában Mirko Kujacic Halászok sorozata 1934-ben és Djordje 
Andrejevic-Kun Krvavo zlato (1936), Za slobodu (1939), majd a bi-
lecei és a spanyolországi rajzai képviselik ezt a törekvést. Kun az 
apjánál és Ljubomir Ivanovicnál tanulta el a grafika művástz|etét, de 
Mazareeel stílusa hatott rá legmélyebben. Pivo Karamatijevic munkás-



sága jelentős ebben a korszakban, de kevés műve maradt fenn. Meg 
kell még említeni Radojica 2ivanovic-Noe, valamint Mihailo Petrov szo
ciális és munkástémájú fametszeteit, valamint a tehetséges, de rövid 
életű Bogdán Suput hasonló témájú metszeteit. Ebben az időszakban adta 
ki Balázs G. Árpád a mezei munkások, a Jatagán mala motívumait 
feldolgozó szintetikus expresszionista linómetszeteit, de ezekből hiányzik 
az Ady-sorozat átütő ereje. 

Szlovéniában ugyancsak jelentős a szociális művészet. A szűkös min
dennapi élet és a megviselt, szomorú ember témák Francé Miheli£, 
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Drago Vidmar, Maksim Sedej fa- és Linómetszetei fejezték ki. A mun
kások nyomorának és elnyomatásának kérdéseit, a humánum és az igaz
ság problémáját, a részvétkeltés lehetőségét néhányan a keresztény hu
manizmus álláspontjáról fogalmazták meg. Sedej egyik fametszetén pél
dául az isten a tőkéssel tárgyal, mérsékletre, belátásra és emberszeretetre 
inti, de a nagy úr tűnődik, másra gondol. Nande Vidmar, Drago Vidmar 
a falusi élet, a munka motívumait ábrázolják, formai szempontból új
donságot nem hozó műveiken. Ide sorolhatók a muraközi Pandúr Lajos 
(Lajcsi) grafikái is. 

A szociális tematikájú grafika a képzőművészet és társadalom dia
lektikus viszonyának felismeréséhez vezetett. A művészek egy része fel
ismerte az adott társadalmi viszonyokban -a technika és az eszmeiség 
elfogadható kapcsolatait. Ugynis a rézkarc, az akvatinta technikája az 
összetettség miatt mesterségbeli tudás nagy követelményeit támasztja, és 
olyan felszerelést kíván, amit nem mindenki engedhet meg magának. 
A sok időt és befektetést kívánó grafikai technikák ellentétben voltak 
a forradalmi igényekkel és a szociális művészet céljaival. Ezek a klasz-
szikus technikák olyan korból származnak, melyben a grafika a „tér 
és tárgy" finom átmeneteiben találja meg magát, és ennek semmi köze a 
forradalmi eszmékhez. A forradalmi lényeg elé a nyugalmat érzékeltető, 
klasszikus rendet ápoló akadémikus szabályok akadályokat gördítenek. 
Ebben a közegben a szociális grafika ellenségére ismer, és harcolnia kell 
az akadémizmus szabályai ellen. A munkanélküliség, a proletárélet témája 
a finom átmenetekben ábrázoló grafikai műveken legfeljebb szánalmat 
ébreszt, de nem elegendő a mozgósításhoz és forradalmi harchoz. Az 
ilyen művészet romantikus, pszichologizáló és misztikus, melytől a finom 
kidolgozás távol tartja az ellenállás szellemét és a radikális fellépést. 

A népfelszabadító háború és forradalom idején, egészen más viszo
nyokban, egyedülálló művészet alakult ki. Ennek a fő meghatározója a 
közvetlenség, a doktrínától való teljes szabadság. A harcok alatt többé 
nem volt vita a körül, hogy milyen művészetre van szükség. Minden 
spontánul adódott. A motívum itt dokumentum és mozgósítás a harcra. 
Ezeket a rajzokat és grafikákat harcosok és művészek egyszemélyben 
alkották. Nem érezték sem a stílus, sem az eszmei igazolás, sem pedig 
a tapasztalatokhoz való ragaszkodás szükségességét. Az élet és a halál, 
a szabadság és a rabság határán az ember megszabadul minden feles
legestől, és csak a lényegre figyel. Ilyen művészetet békében és nyu
galomban nem lehet megalkotni. A felszabadító háború óriási társa
dalmi mozgásához viszonyítva kevés rajz és grafika maradt fenn. 
Djordje Andrejevic-Kuntól, Pivo Karamatijevictól őriznek csak pár raj
zot és grafikát. Akkor ők is a napi szükségletnek, az agitáció, faliújság 
részére dolgoztak. Kun partizán jelvényt, címert tervezett, pecsétterve
ket készített a főparancsnokságok részére. Branko Sotra fametszetei, Ismét 
Mujezinovic, Vojo Dimitrijevic linómetszetei, Mariján Detoni, Vanja 



RadauS Litográfiái és linómetszetei, Djuro Tiljak illusztrációi a legfon
tosabb dokumentumai és értékei e korszaknak. Később, különösen Hor
vátországban (Edo Murtic, Zlatko Prica stb.) sok fiatal művész jelent
kezett, akik részben illegalitásban dolgoztak, részben pedig a felszaba
dított területeken agitpropokban és más egységekben. 

A partizán grafika Szlovéniában volt a legfejlettebb. Technikailag 
és művészetileg igényes kiadványok jelentek meg. Bozidar Jakac, Drago 
Vidmar, Nande Vidmar, Dore Klemen&c, Nikolaj Pirnat, Francé Mi-
helic' a legjelentősebb művészek. Újra igazolást nyert az a tény, hogy 
a technika a körülményektől és céloktól függ, és a legmeggyőzőbbek 
azok a grafikai lapok, melyek nemcsak ikonográfiailag, hanem a meg
fogalmazás módjában cs technikájában is a történelmi pillanat lényegét 
tudják visszaadni. 

A felszabadulás utáni grafika fő témája a szocialista építés. Ezt a 
periódust a szocialista realizmus idejének nevezzük. Az alapvető különb
ség a partizán grafika és a szocialista realista grafika között abban lát
ható meg, hogy megváltozott a grafika társadalmi helyzete, többé már 
nem a győzelem vagy a vereség alternatívája előtt áll, hanem az egyet
len kulturális modell, az újjáépítés előtt. Ez a periódus rövid ideig tar
tott, és nem volt domináns jelenség a jugoszláv grafikában. 

A nagyobb szabású távlat tanulsága szerint a jugoszláv művészetek 
fejlődésének összképében a grafikának nagyon fontos szerep jutott. A 
bemutatott fél évszázad grafikája nélkül nem tudnánk helyes és pontos 
képet kialakítani a jugoszláv művészetekről. Amit a festészet és a szob
rászat nem tehetett meg, mert a hivatalos kultúra nagyobb ellenőrzése 
alatt tartotta, azt a grafika forradalmi értelemben pótolta. 

ÁCS József 



KRÓNIKA 

M E G H A L T S K E N D E R K U L E N O 
V l C Január 25-én 68 éves korában 
elhunyt Skender Kulenovic költő és 
író, a jugoszláv irodalom kiemelkedő 
képviselője. Első verseivel még 1927-
ben jelentkezett, majd politikai jelle
gű írásaival tűnt föl. Már 1935-től 
tagja volt a JKP-nak, 1941-től a nép
felszabadító háború résztvevője. A 
háború borzalmai lesznek írói mun
kásságának fő ihletői. 1942-ben meg
írja a Stojanka, a knezopoljei anya 
című poémát, amely Ivan Gorán Ko-
va&c Tömegsírja mellett minden bi
zonnyal a legmegrázóbb jugoszláv 
háborús alkotás. A népköltészet sira
tóénekének mintájára, mély drámai 
erővel írja meg benne az anya fáj
dalmát, aki mindhárom gyermekét el
vesztette. Ugyancsak háborús témát 
dolgoz föl Pacsirta című poémájában 
is. A háborút követő években Kule
novic folyóiratokat indít és szerkeszt, 
előbb Szarajevóban, majd pedig Belg
rádban, ó indította a Predlogot, s 
alapító tagja a Knjizevne novinének. 
Közben társadalmi funkciókat vállal, 
de megmarad írónak is, s sorra jön
nek verses-, esszé- és drámakötetei 
Színpadi szerzőként a vígjátékban 
nyújtott legtöbbet. Megbecsült író és 
társadalmi munkás volt, erről tanús
kodnak díjai is. Megkapta többek kö
zött az A V N O J - , a Július 7.-, a Jú
lius 27.-, a Zmaj-díjat és Belgrád vá
ros októberi díját is. A Szerb és a 
Bosznia-Hercegovinái Tudományos 
Akadémiának is tagja volt. 

S I K E R E S ESZTENDŐ. A Jugo
szláv Írószövetség sikeresen valósítot

ta meg a V I I I . kongresszuson kijelölt 
feladatait — állapították meg a szö
vetség januári évi értekezletén. A 
belgrádi értekezleten leszögezték, hogy 
figyelemreméltó eredmények születtek 
az írószövetség önigazgatási alapokon 
történő átszervezése terén. Az elmúlt 
egyéves időszakban számos rendez
vényt is szerveztek, többek között 
olyan fontos kérdésben hallatták sza
vukat az írók, mint amilyen például 
a középiskola irodalom- és nyelvta
nítás és a nemzetek és nemzetiségek 
irodalma kölcsönös megismerésének 
kérdése. Az írók bekapcsolódtak a 
pártkongresszusa előkészületekbe is, a 
szövetség elnökségének ülésén tézise
ket fogadtak el, amelyekkel hozzájá
rultak a dokumentumtervezet kidol
gozásához. Ezt megelőzően minden 
köztársasági és tartományi íróegyesü
let is tanácskozott az írói alkotó
munka esz-mei kérdéseiről és az alko
tószabadságról. Több íróegyesületben 
leszögezték, hogy az irodalomban is 
vannak még káros jelenségek, előfor
dul, hogy etatista és nacionalista esz
mék hangzanak el. E káros jelenségek 
megfékezése és felszámolása elsősor
ban attól függ, hogy mennyire sike
rül fölfejleszteni az esztétikai értéke
léssel párhuzamosan a társadalmi 
szempontú kritikát is. 

Az évi értekezlet témái között sze
repelt az írók tiszteletdíjáról készülő 
önigazgatási megegyezés-tervezet, 
amelynek célja, hogy a társadalom 
magasabb tiszteletdíjakkal is méltá
nyolja az írói alkotómunkát. E meg
állapodás egyelőre csak a könyvki
adókra, idővel azonban a folyóiratok-



ra, sőt az újságokra is vonatkozna. 
A könyvkiadással kapcsolatos egyéb 
kérdések közül szó volt a kiadói ter
vek egybehangolatlanságáról, a már 
megengedhetetlenül drága könyvekről 
s a kis példányszámokról is. 

Az évi értekezleten meghatározták 
a pártkongresszussal kapcsolatos író
szövetségi feladatokat, vállalták a ju
goszláv irodalom legnagyobb élő alak
ja Miroslav Krleía 85. születésnap
jának megünneplését, s végül döntöt
tek, hogy a Jugoszláv Írószövetség 
soron következő kongresszusáig az 
elhunyt Gustav Krklec elnöki tisztsé
gét a három alelnök Sreten Asanovic, 
Tomislav Ketig és Mladen Oljaca ve
szi át. 

A VAJDASÁGI PEDAGÓGUSOK 
NAGYGYŰLÉSE. Sok újat nem ho
zott magával a Vajdasági Pedagógu
sok I V . Téli Találkozójának kereté
ben megrendezett újvidéki nagygyű
lés, de elvárásaink sem voltak ilye
nek, tudva, hogy a nagygyűlés első
sorban az elmúlt időszak eredményei
nek felmérésére szolgál. Természete
sen egyben útmutatásul is, mert az 
elmúlt év eseményeinek összegezése 
természetszerűen hozza magával a to
vábbi munkálkodás kijelölését. 

Január 24-én, 25-én és 26-án mint
egy nyolcszáz vajdasági pedagógm 
vett részt a nagygyűlés munkájában 
akik gyakorlatilag tartományunk 
mindegyik iskoláját képviselték. Szük
ség is volt erre, mert a nagygyűlésen 
elhangzott felszólalások és előadások 
alapvető érvénnyel határozzák meg 
iskolarendszerünk átlényegítését, első
sorban azokat a feladatokat, amelyek 
megvalósítása a pedagógusokra vár. 

összesen hét előadást hallhattunk a 
három nap alatt, társadalmi-politikai 
cs gazdasági életünk legjelesebb képvi
selőinek tolmácsolásában. S itt érdeme.4 

külön felhívnunk a figyelmet arra, 
hogy a nagygyűlés történetében először 

szerepelt az előadók között valamelyik 
társultmunka-szervezetünk képviselője, 
tehát először hallgattuk — közvetítők 
nélkül — a gazdaság oktatásügyünk 
tevékenységéről és fejlődéséről kiala
kult véleményét, s ami a legfontosabb: 
kifogásait. 

A zrenjanini Szervo Mihály Mező
gazdasági-ipari Kombinát igazgatója, 
Aleksandar Öupic mérnök igyekezett 
is kihasználni az alkalmat. A szigorú
an, de tárgyilagosan megÍTt előadásá
nak lényegét abban foglalhatjuk össze, 
hogy, az elvitathatatlan fejlődés elle
nére, még mindig nem sikerült kiala
kítanunk a társult munka és az is
kolarendszer szerves kapcsolatát, na
gyon sokszor megelégszünk a jelszavak 
ismételgetésével. Egyébként ennek a 
kapcsolatnak nem a társult munka 
igényeinek figyelembevételét kellene 
szorgalmaznia, hanem sokkal többet: 
a társult munka és a dolgozók döntő 
jelentőségű befolyását kellene biztosí
tania oktatás- és nevelésügyünk fej
lődésének mindegyik szakaszában. 

Figyelemreméltó alapossággal ismer
tette választott témáját a többi elő
adó is, akik azonban már sokkal in
kább iskolarendszerünk átlényegítésé-
nek részkérdéseivel foglalkoztak. Ezek
ből a részkérdésekből alakult ki a 
nagygyűlés befejezése után a Cupic 
mérnök előadásának teljességével 
egyenértékű összkép, ami kielégítő 
módon világította meg pedagógusaink 
feladatait a rcformtevékenységben. 

Szabó Ida, dr. Milenko Nikolic, 
Branko Stojanov és Sreta Stajic elő
adásai foglalkoztak az oktató-nevelő 
munka olyan fontos összetevőivel, 
mint a marxista megalapozottság, for
radalmunk és népfelszabadító harcunk 
eredményeinek tudatosítása, a társa
dalmi-gazdasági viszonyok változása, a 
pedagógusok társadalomban elfoglalt 
helyének és szerepének meghatározá
sa stb. 

Isa Njegovan és Fazli Sulja, a szé-



ksebb .körű tájékozottsághoz járultak 
hozzá előadásaikkal. A előbbi hazánk 
külpolitikájának jellegzetességeit is
mertette, Fazil Sulja pedig Kosovo 
oktatás- és nevelésügyi rendszerének 
fejlődését. 

F. I. 

P E T K O V O J N I C P U R C A R K A P 
T A AZ ÉV L E G J O B B REGÉNYÉ
ÉRT JÁRÓ DÍJAT. Egymás után 
másodszor kerül Vajdaságba az év 
legjobb regényéért járó NIN-díj. Alek-
sandar Tisma újvidéki író után a sza
badkai születésű Petko Vojnic Purcar 
kapta Az otthon egyre távolabb (Dom, 
sve dalji) című családregényéért. Mű
vében Purcar a Pannonvárosnak ne
vezett közép-európai városka egy csa
ládja több nemzedékének sorsát festi 
meg. 

Petko Vojnic Purcar 1939-ben szü
letett. Első kötete 1967-ben jelent meg, 
Svetovi i stavovi címmel novellákat 
adott közre. Két évvel később látott 
napvilágot első regénye, az Odlazak 
Pauline Plavsic című. E regénye a 
Vajdasági íróegyesület pályázatán 
nyert díjat. Puréar időközben drámai 
szöveget is írt. 

A NIN-díjjal egyidőben kiosztásra 
került a belgrádi Politika kiadóház 
publicisztikai és képzőművészeti díja 
is. Az elsőt dr. Stevan Majstorovic 
Kultúra és demokrácia és dr. Stipe 
§uvar Az iskola és a munkaszervezet 
című könyvéért kapta, a másik díj 
nyertese Olga Janóié szobrásznő. 

JUGOSZLÁV FILMKRITIKÁI AN
TOLÓGIA KÉSZÜL. Jelentős vállal
kozásra készül a Belgrádi Filmmű
vészeti Intézet: kiadja a háború utáni 
filmkritikánk antológiáját. Az első 
ilyen jellegű gyűjtemény válogatásával 
és szerkesztésével Ranko Munitié zágrá
bi filmkritikust és esztétát bízták meg. 
A válogató a leendő könyv koncepció
jával tulajdonképpen már tavaly el

készült, Ezek az aranyos filmhazugsá
gok című, nagy feltűnést keltett köny
vének egy fejezetében éppen azzal fog
lalkozik, melyek filmkritikánk időt ál
ló értékei, gyűjteménybe kívánkozó 
szövegei. A majd 25 ívesre tervezett 
könyv — válogatójuk szerint — (meg
kísérli 'majd kritikai szövegekkel ke
resztmetszetét adni filmgyártásunk fej
lődésének és jelezni főbb állomásait. 
Az antológia ezenfelül bemutatja majd 
filmkritikánk helyzetét, szerepét és je
lentőségét iis egyes időszakokban. Az 
első jugoszláv filmkritikai antológia 
megjelenése jövő tavaszra várható. 

A JUGOSZLÁV SZOBRÁSZAT K I 
ÁLLÍTÁSA B U D A P E S T E N . Január 
22-én Budapesten megnyílt A modern 
jugoszláv szobrászat című kiállítás. A 
Szépművészeti Múzeum kiállítási csar
nokaiban 90 jugoszláv szobrász mu
tatkozott be a magyar főváros közön
ségéneik. A két ország kulturális együtt
működési szerződése keretében meg
rendezett kiállítást Németh Lajos is
mert magyar művészettörténész nyi
totta meg. 

AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ NYILVÁ
NOS H A N G V E R S E N Y E I . Újvidék 
zenei élete jelentős eseményévé lett a 
rádió komolyzenei osztályának kez
deményezése, hogy ismert előadóművé
szek részvételével nyilvános hangver
senyt rendez, amelyet egyenes adásban 
közvetít. Az elképzelés szerint ezeket 
a műsorokat egyelőre havonta tartják 
fölváltva szerbhorvát illetve magyar 
nyelvű összekötő szöveggel. Az első 
magyar nyelvű adással január 22-én 
jelentkezett a rádió, amelyen Egic Zsu
zsanna újvidéki oboaművésznő, Basch 
Mária szabadkai zongoraművésznő és 
Németh Rudolf újvidéki operaénekes 
lépett föl Gyarnratiné Somogyi Mária 
é« Topiák Imre zongorakíséretében. A 



hangverseny érdekessége, hogy a kksz-
szikus szerzők mellett előadták több 
jugoszláviai magyar költő megzenésí
tett versét, Király Ernő szerzeményeit. 
Pándi Oszkár főszerkesztő és mun
katársai ezzel a hangversenysorozattal 
elsősorban az új vajdasági zenei érté
kek felfedezésére, illetve újraértelme
zésére törekszik. 

HARMINCÉVES A L U M I N A . Meg
jelenésének harmincadik évfordulóját 
ünnepli a jugoszláviai románok irodal
mi és művészeti folyóirata, a Lumina. 
Első száma 1947 januárjában jelent 
meg Vaskó Popa, az ismert költő 
szerkesztésében. A három évtized alatt 
a folyóiratnak mintegy 250 száma 
látott napvilágot, s az itteni .román 
nemzetiségűek művelődési életének 
egyik legfontosabb tényezője lett. 

H A R A G GYÖRGY SZABADKÁN 
ÉS ÚJVIDÉKEN R E N D E Z . Harag 
György a marosvásárhelyi színház ná
lunk is jól ismert rendezője ismét Vaj
daságban tartózkodik. Szabadkán nagy 
sikerrel rendezte meg Moliere Tartuffe-
jét, az Újvidéki Színházban pedig 
Csehov Három nővérét állítja szín
padra. 

ÚJABB H A N G JÁTÉKSOROZAT A 
RÁDIÓBAN. December végén kezdte 
sugározni az Újvidéki Rádió Bosnyák 
István Szemben a bíróval című hét
részes dokumentum-hangjátékát Sinkó 
Ervinről. A múlt év dereikán indított 
Gion-hangjáték, A szenttamási törté
netek . . . mellett ez rádiónk dráma
szerkesztőségének hosszú évekre vissza
menőleg legjelentősebb vállalkozása. A 
sorozatban Bosnyák egy életút főbb 
állomásainak bemutatásával Sinkó em
beri, írói és forradalmán arcát mutatja 
meg s hozza közelebb a nagyközön
séghez is a jugoszláviai magyar iroda
lom egyik legjelentősebb egyéniségének 
alakját. 

I N MEMÓRIÁM NAGYGELLÉRT 
JÁNOS. A jugoszláviai magyar szín
játszás egyik eredeti egyéniségét vesz
tette el Nagygellért János halálával 
Néhány évi újságíróskodás után 1951-
ben lett színész. Előbb a Topolyai Ma
gyar Járási Népszínház tagja, ahol 
mintegy 70 szerepet alakított, majd 
1959-ben e színház megszűntével a 
Szabadkai Népszínházban került, on
nan pedig az Újvidéki Rádió művész
együttesébe. Rendszeresen fellépett a 
Rádiószínház nyilvános előadásain é< 
rendezvényein, megalakulásától pedig 
az Újvidéki Színházban is. Utolsó sze
repet Németh László Győzelem c. 
drámájának Santha tanár urát — egy
kori társulatában, a Szabadkai Nép
színházban vendégként alakította, nem 
egészen egy évvel ezelőtt. 

Topolyán többnyire vígjátéki szere
pei voltak, maradandóbb alkotásokat 
azonban a drámákban nyújtott. Itt ju
tott kifejezésre különösen erőteljes ér
zelmi hatásokban bővelkedő egyénisé
ge, az apró árnyalatokig menő ironizá
ló képessége és hideg szenvedélye. Az 
a színész volt, akinek játékában az 
érzekniség dominált, és a jellemek mé
lyebb rejtélyeit is hitelesen tudta áb
rázolni. Művészi munkáiját az alapos
ság és magas fokú mesterségbeli tudás 
jellemezte. 

Főbb színpadi szerepei: Don Marzio 
Goldoni: Kávéház), Puzsér (Molnár 
Ferenc: Doktor úr), Sárkány Pál (Kva-
zimodo Braun: Magdics-ügy), Kris 
(Miller: Fiaim), Lenbadh (Krle&a: 
Agónia), Polonhis (Shakespeare: Ham
let), Ovidius (Majtényi: A száműzött), 
Smit (Ionesco: A kopasz énekesnő), 
Kurt (Dürrenmatt: Play Strindberg), 
George (Albee: Nem félünk a farkas
tól), Sántha Endre (Németh László: 
Győzelem). Jelentősebb hangjáték-ala-
kítá&ai voltak Kosztolányi Édes Anna, 
Hasek Sveik, a jó katona, Krúdy 
Szindbád, Kopeczky László Harangszó 
előtt, Fehér Ferenc A csillagok nappal 



Mihailo Petrov: Hidak és utak, 1922 (az újvidéki Út c. folyóiratból) 



A F O R U M K Ö N Y V K I A D Ó Ú J K I A D V Á N Y A I 

Edvard Kardelj: A szocialista önigazgatás politikai rendszerének 
fejlődési irányai, ára 22 dinár 

Dér Zoltán: Csát Géza-bibliográfia (Hagyományaink sorozat), 
ára 50 dinár 

Sinkó Erv in: Vándorbotom meg-megtorpan (válogatott versek, 
Hagyományaink 11), ára 100 dinár 

Bosnyák István: Ember a forradalomban, ember a soron kívül (ta
nulmánykötet Sinkó Ervinről), ára 100 dinár 

Az Ady-vers időszerűsége (Ady Endre születésének századik év
fordulója alkalmából a Hídban megjelent tanulmányok 
gyűjteménye), ára 45 dinár 

El nem taposható csillagok (Forradalmi költészetünk 1937—1977), 
ára 25 dinár 

Baranyai Júlia: Vízbe vesző nyomokon (helytörténeti írások — 
második átdolgozott és bővített kiadás), ára 100 dinár 

Herceg János: Embersor (helytörténeti írások), ára 60 dinár 
Josip Vidmar: Esszék és meditációk, ára 80 dinár 
Vít'azoslav Hronec: Egyórás portya (versek szlovák eredetiben és 

magyar fordításban), ára 50 dinár 
Petkovics Kálmán: A mostoha barázda (társadalomrajz), ára 70 

dinár 
Bori Imre: Szövegértelmezések (írások versről, prózáról), ára 60 

dinár 
Pap József: Hűség—Ver no st (versek kétnyelvű kiadásban), ára 35 

dinár 
Bányai János: Könyv és kritika II. (Symposion-könyvek 50), ára 

50 dinár 
A merülő fullantyü (humorévkönyv *76), ára 45 dinár 
Balázs G . Árpád: 8 Ady-illusztráció (mappa) 





K ö n y v e k 

Utusi Csaba: Megkésett híradás {Gulyás József: A tenger küszö
bén) 229 

Varga István: Hiteles irodalmi múltidézés (Burányi Nándor: Ka*-
manci Balázs) 232 

Gerold László: Könyv a színházról és a színikritikáról (Jovan Hris
tic: Pozoriste, pozoriste) 236 

Tbomka Beáta: Leleplező sztereotípiák (Hajnóczy Péter: M) 243 
Juhász Erzsébet: A műalkotás meghatározásának ecói módszeréről 

(Umberto Eco: A nyitott mű) 246 

S z í n h á z 

Gerold László: Magányos kellékek és magányos színészek (Illyés 
Gyula: Tűvé-tevők) 249 

K / a ti i e p z o m u v e s z e t 

Ács József: A jugoszláv grafika 1900 és 1950 között 252 

KRÓNIKA 

Bordás Győző: Meghalt Skender Kulenovic; Sikeres esztendő; Petko 
Vojnic Purcar kapta az év legjobb regényéért járó díjat; Ju
goszláv f i lmkri t ikái antológia készül; A jugoszláv szobrászat 
kiá l l í tása Budapesten; Az Újvidéki Rádió nyilvános hangver
senyei; Harmincéves a Lumina; Harag György Szabadkán és 
Újvidéken rendez; Újabb hangjátéksorozat a rádióban; In me
móriám Nagygel lér t János. 

Fehér István: A vajdasági pedagógusok nagygyűlése 

E számunkat A jugoszláv grafika 1900 és 1950 között c. belgrádi 
kiál l í tás anyagából készített válogatással , Ivan Benkovic (a 149. ol
dalon), Francé Mihelic (153), Ljuba Ivanovic (161), Bozidar Jakac 
(179), Tomislav Krizman (187), Miroslav Kraljevic (208), Dorde 
Andrejevic-Kun (216), Törte Kralj (223), Drago Vidmar (235), 
Balázs G. Árpád (255) és Mihailo Petrov (262) grafikáival illuszt
ráltuk. 



HÍD — irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. — 1978. február. 
— Kiadja a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat. — Szerkesztőség és 
küldünk vissza. — Előfizethető a 65700-603-6142-es folyószámlára; előfizetéskor 
kérjük feltüntetni a Híd nevét. — Előfizetési díj belföldön egy évre 100, fél 
évre 50, egyes szám ára 10, kettős szám ára 20 dinár, külföldre egy évre 200, 
fél évre 100 dinár; külföldön egy évre 12 dollár, fél évre 6 dollár. Diákok és 
egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 50 dinár. — Készült a Forum 

nyomdájában Újvidéken. 


