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REGÉNYRÉSZLET  

BRASNY б  ISTVÁN  

DUMMER AUGUSZT  

A hajnal félelmetesen, kápráztatóan hideg lesz, üres, a megdöb-
bent falakon valami sorra eloltogatja a tapéták kéksugaras virá-
gait, és akad majd egy pillanat, amikor teljes lesz a csönd: tulaj-
donképpen erre ébredne az elmélked ő, de nem most, hanem sok-
kalta langyosabb és enyhébb id őben, amikor elsőnek hosszú, patyo-
latfehér hálóinge slingelt ujját venné szemügyre, majd pillantása  

frissen manikű rözött ujjaira tévedne, szarvasb őrrel kifényesített,  
apró, rózsaszínű  körmeire, és ágyában felülve, egyéb szórakozás  

híján, az ingnyak fodraiba vesz ő  gombokat kezdené ki- s begom-
bolgatni, nem bocsátva ki látószögéb ől az ablak előtti kerek, dió-
barnára pácolt asztalkát, amelynek rendjét, zilált levelekben oda-
vetve, különféle irományok terhelik, egy, a Közgazdasági Szemle  
számára megfogalmazandó cikk alapötletei, s e dolgozata reggeli  

vakarózás közben bizonyára el is nyeri majd végs ő  alakját, kevés  
kávétól s némi szirupos állagú, házilag el őállított szeszféleségt ő l  
serkentve, amitől összeszorul a torok és egy pillanatra elakad a lé-
legzet, a levegő  körben pedig méregbarna lángot vet, de minden-
esetre — még az igényes reggeli érkezése el őtt — szabadgondolko-
dóvá válik a lélek, és a fantáziák az eget hasítják, a toll pedig a 
papírt szántja, utána meg egyszerre elkezd ődik a nap, melyet a jól  
végzett munka gyönyöre nyit meg vagy indít, majd kemény, szi-
gorú sétapálca-koppintgatás követ az épp felmosás alá vett csu-
pasz kövű  iépcsőkön és folyosón, amelynek bíborszínű  vagy bordó  
szőnyegét porolás céljából csattogva verik valahol, nem látható hát-
térben, zsibogó reggeli fények, hajfonatszer ű  sugarak mögött, s  
eközben emitt a szolgáló úgy forgatja a felmosórongyot, hogy min- 
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din lehető  s lehetetlen helyekre behatoljon, mialatt billegve muto-
gatja hátsó felét, attól számítva, hogy nyilvánvalóan meghallotta a  
bot koppintásait — mindenképpen érdekesnek mondható amorális  
kezdeményezésnek számít most mögéje lopakodni, és alsótesttel  
megérinteni magasra vetett, párnás fenekét, de csak épp annyi id ő -
re, hogy tanácstalanul abbahagyja munkáját, már ne is mozduljon,  
hanem belegabalyodjon az ingerek és érzékisége, valamint ösztönös  
szemérmessége párviadalába, majd amikor kissé felegyenesedve,  
mintha fe Іt 1.zёtt haján akarna igazítani — mindezt valójában némi  
súrlódás, tapintás kedvéért teszi —, hirtelen odébbállni és elképzel-
ni megrökönyödött arckifejezését, amikor majd tágra nyi<tatt, már-
már riadt, de ugyanakkor meghatódott szemmel maga mögé tekint,  

s ott már nem lát senkit: az elmélket ő  ekkorra ugyanis kilopakodott  
a különféle csillogásoktól oly kedélyesen szikrázó, villogó és reflek-
tálódó utcára, maga mögött hagyta a rézzel megvasalt és félig ki-
nyitott ke гnényfa ajtószárnyat, és nyomban kávéházi fuvalmak,  
áradó parfümök, égb ől szitáló púderok és egyéb intim, megrögzött  

és szenzációs illatok után kezd szaglászni, melyiknek penetranciája  
szakadatlanul kitölti a leveg őt, hogy végetérhetetlenül lúdb ő rzik  
tőle a nyakán a b őr, és kénytelen kutató szemmel méregetni a szo-
katlan és számolatlan légi semmit, útmutatást, eligazítást vagy ta-
lán épp tanácsot lesve bel őle, miközben egyremásra elfordul az ut-
casarkokon, dámák útját keresztezi és tér ki kalapemelintve, kéz-
csókokat ígérve: a város elméje, roppantul kitágult látóköríí kom-
binátora, leendő  polgármestere, s őt további, égbe men ő  hivatalok  
pretendense, mindenesetre figyelemreméltó kapacitás, akinek igen-
is, van keresnivalója e szerény helyen, amilyet így vagy úgy, de  

gondos és alapos körültekintés után kiválasztott magának; most át-
vágva az utcán, botját suhogtatja, és gesztikulál, kirakatok üvegé-
ben méri végig magát tet ő től talpig, sötét, alagútszer ű  folyosókba  
szaglász be, amelyek mélyen bevezetnek a házak alá: mindenkép-
pen különös viselkedés egy fiatalember részér ől, aki evidenter na-
gj=obb sorsra jelöltetett nem az átlagosnál, hanem a kiemelked őnél  
is, hiszen pályáját eleve simának és szakadatlanul emelked őnek tud-
hatja, méghozzá oly csekély munka ellenében, amennyit már csak  

szórakozásból vagy unalom űzésből is elvégezhet, hiszen aduttságai,  
géniusza vagy talán még az ennek is felette álló sajátságai egyszer-
re mindent képesek megnyitni el őtte, ugyanis környezete, amelyben  
élni kényszerül, teljesen súlytalan és végeredményben kimondhatat-
lanul korlátolt, bár épp ezért figyelmet érdeml ő  módon felrója ne- 
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ki a sokakkal szembeni tiszteletlen magaviseletét, s őt egyáltalán 
excentrizmusát, amib ől mégiscsak több van benne a kelleténéi, illet-
ve a szokásosnak mondhatónál, egyszóval elfogadhatónál. Enyhébb 
kifejezéssel, magatartása olykor gyanúsan emlékeztet valami félke-
gyelműére; az a himbálózó, lóbálózó járása ugyanis, örökös vizsla-
tása, majd oda-odakoccanása valamihez, falakhoz, kirakatüvegek-
hez, hirdetőoszlopokhoz és lámpavasakhoz, mintha túlságosan is 
szűk és alacsony lenne neki minden utca, fejét pedig felszegi, akár-
csak ha állával szándékozna utat csinálni, keresztülfúrni magát 
valami tömegen vagy közegen, s úgy, ebb ől a magasságból néz le 
mindenre és mindenkire, mintha csupán csodabogarat szemlélne, és 
e kihívó fejtartásán csak a légritkább, mondhatni rendkívüli esetek-
ben változtat: ha n ői bokát óhajt szemügyre venni vagy figyelem-
reméltó alsótestet, ebben azonban annyi felháborító mocskosság, 
perverzitás és exhibicionizmus van, hogy a jelenet szemlél őjében 
kétségtelenül undorodást kelt, megvetést ébreszt maga iránt, f őképp 
amikor szembe haladva valamely kisasszonnyal, Spazierstockjával 
meg is célozza messzir ől a lába közötti elképzelt háromszöget, s fél 
szemével még hunyorog is hozzá, olyképpen, mint aki már része-
sült mindenféle kegyekben, állandó bentlakó lenne különféle leven-
dulaillatú ágyakban, ami nem igaz, hiszen csak száraz és riasztó 
elméletekkel foglalkozik, ilyesmikb ől kalkulálja a jövendőt, amit 
elhúzott szája sarkából katasztrofálisnak mond, s emellett még 
mindenfajta brutalitásokat is sejtet benne, eközben azonban nem 
átallj a  az odvas fogát piszkálni vagy ádámcsutkáját fel-alá moz-
gatva a nyakravalóját igazgatni, mint akit mélységesen untatnak a 
tulajdon gondolatai is, mert teóriáit szinte már megvalósulva látja, 
ám szemernyit sem nyugtalankodik emiatt, hanem oly méltóságtel-
jesen vonul le-fel az utcákon, hogy egy kísértet sem tehetne külön-
ben, aki huzamosabb kimen őt kapott a másvilágról, és abban is 
biztos, hogy újabb és újabb kimen őket fog kapni, tehát máris egé-
szen otthonos itt, zöldes visszfényű  arcáról különféle arcvizekkel és 
szeszekkel, hajából pedig lotionokkal távolítja el a penészt, amíg 
csak áttetsz őre nem kopik a sok tisztítástól és illatosítástól, s akkor 
majd alakot vált, kétségtelenül Leviathánná változik át, és rettene-
tes vágyait mindenképpen szaturálni igyekszik majd, s élményeir ő l 
emberbőrbe kötött mappába készít emlékeztet ő  feljegyzéseket. — 
Persze most, jelenlegi ébredése pillanatában, egészen más remények 
és reménykedések kerítik hatalmukba e Dummer Augusztot, vagyis 
az elmélkedőt, az egykori leánygimnázium volt matematika- és fi- 
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lozófi аtanárát, valamikor jobb körökb ől eredő  réveteg ábrándok  
feltétlen hódolóját, aki érdes alsó ajkát pillanatnyilag nikotintól  
sárga bajuszával csiklandozza, és dermedt lábát sietve húzza vissza  

a takaró alá, mivel ett ől kezdve már nem áll szándékában több bu-
borékot kavarni vele Szikofanta és Marinkó köré, akik igencsak  
elbágyadhattak a megismerkedésük felett érzett örömt ől, azután va-
lahogy általában erre a korai id őpontra tehető  Herschle Mutti éb-
redése is, aki majd bögrényi éjjeliedényével a kezében, számtalan  
katasztrófától verten és imbolyogva jelenik meg Dummer Auguszt  
elmélkedő  félálmainak határán, mint aki egy bizonyos egyenes  
utat keres, vaksin tapogatózva, magához Dummer Augusztlioz, aki  
a fia kellene, hogy legyen, de legalábbis utódja, leszármazottja,  
vagy csak egy másik nemű  és pólusú, de őt magát túlélni igyekv ő  
énje, egy elméleti lehetőség, amelytől több mint fél évszázaddal ko-
rábban viselős lett, s íme, világra is hozta még akkor mindazt,  
amit vele kapcsolatban esetleg elképzelt és megálmodott, úgyhogy  
azontúl már hiába kísérletezett a szüléssel, értve ezalatt bármi  
másnak a megszülését, testében soha többé nem fogant meg semmi  
egyértelmű , sem eszme, sem ivarsejt, tulajdonképpen csak fekete vi-
harok kavarogtak a hasában vagy a méhében, amelyeknek mind-
egyre követelőzőbbé váló tombolását férfi csillapítani nem tudta,  
egyetlenegy férfi sem mutatkozott alkalmasnak ilyesmire, bárhogy is  
feszítettek napközben violaszín atillájukban -- Herschl IYlutti szí-
ne, felségjele volt a sötét viola — ,  amikor az éjszaka jöttén, dús,  
gyertyafényes vacsorák után, még pezsg ő tő l is erősödve, addig is-
meretlen vulvája felé közelítettek, egyszerre elgyengültek, elgyá-
vultak, váratlan gondokba temetkeztek, bánatok öntötték el testü-
ket, úgyhogy szívük is már-már elakadt, szemük kiguvadt, és hom-
lokuk hidegen verejtékezett, foguk csattogva vacogott —ett ől Pe-
dig Herschl Mutti teste mélyében hunyt ki a vágyakozás, a feltá-
madt és erőre kapott, széjjeláradó sóvárgás valami után, rs ezzel  
be kellett látnia, hogy teste, Dummer Auguszt megteremtésével,  
minden időkre betöltötte rendeltetését, esetleges küldetését, már ha  
egyáltalán 6 szülte az elmélked őt, mert, természetszer űen, szülhetett  
valaki mást is, ahogy most, vén fejjel, elenyészett anyai ösztönein  

túl egy-egy rejtélyes tisztasággal felvillanó képben visszagondol  

magára a portus lefolyására, vagy pedig Dummer Auguszt feltéte-
lezhető  megfoganásának pillanatára, ami lényegében nem volt egyéb  

egy rendkívüli, megmagyarázhatatlan és kifejezhetetlen lelkiálla-
Fotnál; Dummer Auguszt lett e lelkiállapot utólagos kifejez ődése,  
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megtestesülése, attól függetlenül, hogy esetleg nem is őt hozta a vi-
lágra, mert Dummer Auguszt, vagyis az elmélked ő , mint elképze-
lés vagy hipotézis, mindig is ott lappangott valahol körötte, szel-
lemi környezetéhez tartozott, ugyanúgy, mint virághoz a tövis, 
vagy talán a jellegzetes illat, esetleg egy jellegzetesen új illat, még-
hozzá a bomlásé, a leegyszer űsödésé, a rejtett disszolúciós folyama-
toké, a felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, eredet nélküli, lap-
pangó kóroké, amelyek oly hirtelen és váratlanul tudnak rajtaütni 
egy-egy tenyészeten, hogy el sem lehet képzelni, miszerint ezer esz-
tendők óta jelen vannak ... ezek csipkézik ki Herschl Mutti ébre-
dését, ezek szuszogása el ől gömbölyödik össze az elmélked ő  oly ki-
csire a takarója alatt, akár egy rejt őzködő  pincebogár, pedig mégis 
képtelenség most nem emlékeznie azokra a reggelekre, amikor a le-
eresztett zsaluk résén a frissen sült kenyér illata áradt befelé, ab-
ban az időszakban, amikor éppen házas volt, éj-, ében- vagy amt-
racitként sötétl ő  testű  örmény vagy szefárd n ő  volta felesége, aki 
úgy pihegett mellette, ugyanebben az ágyban, akár valami poular-
de, s valahányszor feléje fordult, tömött, fehér és illatos combjaival 
sietve kulcsolta át a derekát, miközben ő  képtelen volt visszatarta-
ni szinte puerilis vihogását, ahogy felesége nem a combjai közt, ha-
nem a combja alatt átnyúlva igazgatni kezdte sohasem eléggé me-
rev phalloszát, dús sz őrzetével csiklandozva igyekezett el ő idézni 
váltig késő  erektióját, míg csak el nem indult valahol a le': eg őben 
— miként most is — Herschl Mutti tapintatlan csoszogása, mire 
felesébe mindahányszor sietve fúrta fejét a párnába, hogy elfojtsa 
gyors, már-már zokogásszer ű  lélegzését. 

EGY ÉJSZAKAI LENYOMAT 

Mindezen túl sokkal kellemesebb egy régi őszi este mélabús fu-
valmaira gondolni, a még háborítatlan és megbontatlan lombok 
kezdődő  didergésére, kicsiny fénykarikáira, amelyek független pla-
nétákként úsznak el az ember szeme el őtt, a világ lassanként álta-
1ánossá váló hippokratészi arcára, azokra a minimális torzulásókra, 
amelyeket utóbb lehetetlenségszámban megy felidézni, enyhe nek.-
rózisokra, amikor az első  szál ökörnyál fennakad az ember kalap-
ján, és a csillagok fénye teltebb lesz az utcai lámpákénál, az idült 
gyulladásos folyamatok a különféle szervekben pedig csillapodnak 
egy pillanatra, elül nyomasztó lüktetésük és sajgásuk, s hirtelen 
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tompaság és közönyösség lesz úrrá a tudaton, félálomszer ű  érzéke-
lések ütnek tanyát vagy raknak fészket az agytekervényekben, s  

így, teljességgel dekoncentrálva, zsibbadt arccal vágni neki emlé-
kezetben az éjszakai utcának, újholdkor, red őnyök és függönyök  
réseire figyelve, amelyeken át sóhajtásnyi fény pereg a tág pupil-
lájú szemgolyóra, hogy odabenn, az ablakon túl miként rendez őd-
nek el a dolgok, milyen ábrát villanta nyolcat vagy kilencet ver ő  
óra sétálója, s vetkezők vagy szeretkez ők uralják-e a szobát a gyé-
mántragyogású állótükörben, és lehetne-e álmodni keskenyebb ha-
sat, hullámzóbb köldököt, szikrázóbb fürtöket és sötétebb hónaljat  

annál, ami lassan és gyanakodva, bizalmatlanul tárul fel a szemlé-
lő  előtt, valójában azzal a sejtelemmel, hogy nézik, s conib;aiban,  
térdében is valamiféle emlékezet ébred, amit ől mellbimbói össze-
ugranak és kihegyesednek, ajka pedig elernyed és puha lesz, nyelve  

meg, mintha fuldokolna, egyszerre csak széjjelfeszíti fogsorát ... és  

ekkor hirtelen minden kihuny, mintha csak egy mozdulatot tenne  
az idő  felé, hogy átkarolja teljes tartalmában, vagy csak valahol  

továbblapoznának a napszakok között, utcákat mozgatva meg és  

kövezeteket feszegetve fel, de még ebb ől is könnyedség áradna —  
hanem amint az óra megközelítené az éjfélt, hirtelen oly idegen  

viharzású szél lepné meg a várost, mozgatná meg a tet ők mohos  
cserepeit, hogy a red őnyök fékevesztetten futnának alá a megszep-
pent ablakokon, s azontúl semmit sem lehetne látni, a vigiláns éj-
szakai járókelő  pedig egyszerre nem tudná merrefelé venni útját,  
behi-:zott nyakkal ténferegne, meg-megalapulva valamely bezárt ka-
pu mélyedésében, olykora kilinccsel is próbát téve, nem nyílik-e  
véletlenül, de, természetesen, a gondossággal bezárt kapuszárnyak  
mindahányszor útját állnák, és ő  maga is így tartaná ezt helyénva-
lónak, illetve oly érzése támadna, mintha bels ő  gemináciб  osztaná  
meg, valami feltárhatatlan érzelmi latit űd futna széjjel a bens ő jé-
ben, ez feszítené belülr ő l, és hurkolózna rá kívülről a nyakára,  
hogy hirtelenül világos, fényveréses utcák után kezdene sóvárogni,  
örökre megtelve ezeknek az utcáknak a váratlan hevességgel tá-
madt szélvihar által felkavart porával, áporodott és mefitikus le-
vegőjével, sötéten tovahemperg ő  hullámokat gyűrűző  be- és kiléleg-
zésével, a grünspanntól megmart ereszcsatornák szagával; másrész  
viszont, a benne lappangó vagy az imént feltámadt werwolf meg-
másíthatatlanul épp az ellenkez őjét óhajtaná, az in duplo létezést,  
a látszat és a rejtély egységét, a garázdaságot és az eltévelyedést,  
illetéktelen behatolásokra vágyna, önz ő  élvezetekre, tetemes kocká- 
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zatokra, vértelen hajnali hazatérésekre, hogy elbizonytalano đott lá-
bain alig tudjon megállni, és ágyába zuhanva eszébe se jusson össze-
gezni éjszakai élményeit, egyöntet űen adja át magát természete  
követelőző  erjedéseinek, azoknak a lehetetlen zimózisoknak, ame-
lyiket időnként csak nagy önuralommal képes elleplezni — s most  
egyszerre úgy érzi, kiáltania kellene, valamiféle artikulálatlan far-
kasüvöltést hallatnia, a benne meglapulva él ősködő  vagy lakozó  
farkas, gnóm vagy vámpír hangján, iszonyatos és elformátlanodott  

száját hatalmasra tárva, fogaival széjjelharapva vagy -marcangol-
va a sötétség burkát, leplét vagy esetleg foulard-ként lágy és sely-
mes tapintású anyagát, hogy a házak ablakai fölül a kagylódíszek-
rő l megroppanva omolni kezdjen a vakolat, és a rácsos pinceabla-
kuk üvegje pedig reccsenve beszakadjon, mintha csak egy váratlan  

robbanás elegyedne el a töményen áradó leveg őben, akkora fokú  
emfázissal, elszánt nyomatékkal a hangjában, amelyet mindenkinek  

meg kellene Hallania, és még a toronyórák is fejvesztetten érvelve  

verni kezdjenek tő le egy különben láthatatlan magasságban ... de  

aztán az éjszaka pszeudográfiája odarajzolja árnyékát a fara, mi-
les gloriosusként, s ő , aki az imént még hatalmas látomás volt  a 
tulajdon képzeletében, egyszerre csak egy csupasz, érdes felület ű ,  
eróziótól összehasogatott karsztmez őn áll, mintha csak a tovagö-
r јgni készülő  kövek mögött keresné önmagát, a gróbián, aki végül  

is eljutotta gyötrelmek útjára, s orrából vagy füléb ől kígyб  sziszeg  
kifelé, ahogy városi utcák macskakövét suholja a homok ebben a  

megfoghatatlan szélben, amikor valóságos glaciális folyamatok ké-
pesek elkezdődni nem a vérben, hanem az agyban, torl бdások és  
csuszamlások, horpadások és keser ű, hosszan tartó lerak бdások, üle-
Fedések, s ezeknek masszájába fúlva marad meg fosszíliáj .a, magával  
ragadva és hibernálva emlékeit, mint valami palliativumot a nyel-
ven: ó, de minderre kés ő  lesz gondolni, tönkretéve, teljességgel rui-
nálódva, és egyszeriben csak a végtelenségen, a ,szörny ű  mód nehéz-
kes infinitumon keresztül érezni kapcsolatot azzal az id ővel, ami  
a végezetével kezd ődik, és valamiféle balzsam, ír vagy panácea,  
csak egyedül azt nem tudni, mire ... beleszivárogva mindenféle  
talajokba, szüntelen jelenval бsággal a levegőben, minduntalan ku-
tatva vergődve és hányódva egy hamis és áttetsz ő  halmazállapotú  
térben, s akkor egyszerre ismét megjön valami szürke és borongó  

világosság, és mindezt a szellemet, akár valami jellegtelen és meg-
vagy arázhatatlan módon előkerült mocskot, gentiment odébbla-
pátolják.  
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Maurits Fer enc szö уegrajza  
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0, TE ÉDES FONTAINE! 

Valahol nagy mögöttes területek, illatos és átható szín ű  tágassá-
gok vannak, a fény körülhatárolhatatlan birtokai, ősi domíniumok  
és possessiбk, amelyeknek a pusztaságban oly váratlanul felbukka-
nб  rózsalugasa mezsgyéje vagy egy koronafasövény vagy egy  

öreg kőrisfasor, sőt olykor magányos, toronymagas nyárfa mutatja  

kiindulópontjukat, körben pedig, jókora távolságokra, sötét és  
összezilált kastélyok fekszenek, istállбk, ólak és magtárak között,  
cselédlakásokkal és soha meg nem növ ő  fasorokkal körülsáncolva,  
fehér, csak egy oldalukon épített téglakerítéssel, amelyen nyárid ő-
ben gyíkok napoznak, télen pedig fennakad a szélt đl hajtott pusz-
tai baltangó, amit a cselédek sietve tüzelnek el babonás kemencéik-
ben, mintha csupa rossz hírrel kelt volna útra... ó és boldog em-
lékezetek nőttek itt fel, ezen az érces leveg őn, s olykor feltámadva,  
miként a napból a t űz fényébe hullott szalamandra, széjjelözönle-
nek, kárpitként borítják el a falakat, dereng ő  lángokkal párnázzák  
ki a sarkokat, s id őnként hangokat, syllábákat, sőt szavakat válta-
nak egymással, kényelmetlenül és minössze csak futólag, pedig lé-
nyük összeér, peremeik azonosak, és tartalmuk is b őségesen kicse-
rélődhetett már, a titokzatos, fényérzékeny események és jelenté-
keny történések helye az egymáshoz való, távoli és sejtelmes von-
zalmak alapján rendez ődött el, pluviбse-ok s januárok és februá-
rok karolják egymást féktelen, megmagyarázhatatlan forgatagban,  

kavalkádban, fellelkesít ő  kniffekkel csábítgatva egymást, ébreszt-
getve különféle, egymástól idegennek tetsz ő  szenzualitásokat és ki-
mondhatatlanul valóságos kómákat, posztdatált hevületeket és in-
dulatokat, s esetenként elcsügged ő  árnyakat is, akik, immár kiáb-
rándultan, nyugovóra készül ődnek, feltett szándékuk szerint vég-
legesen, hónuk alatt szorongatva plümójukat, hogy a nyirkos hi-
deg ebben az elveszett házban nehogy beleüthessen a lábukba, vagy  

csupán huzamosabb ideig tartó, évekig is elhúzódó, makacskodó tá-
vollétet vettek a fejükbe, és szemrehányásokkal teli, tüntet ő  bú-
csúzkodásra jelentek meg itt, mint életük valamiféle via crucisán,  

pedig mindaz az égbe kiáltó perfiditás és galádság, ami ennyire mé-
lyen lesújtotta őket, máris a múlté, aminek egyszerre helye sincs  

itt ... s hiába ez a szeri бz sértődöttség, lassanként mégis elhivatott-
ságuk csúcsára érnek, álmokká változnak át, csupán tán Marinkó  

az egyedüli közülük, aki végleg eltávozik e helyről, és elfoglalja  
évszázadosnak vélt állapotát valószín űleg Virgil úr egykor oly  
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hanyagul fogasra vetett kalapjaban, s hogy ez a kalap oly huza-
mos ideig ott maradta fogason, arról legkevésbé maga Virgil úr  

tehet, akinek hirtelen halála negyven esztend ővel ezelőtt, a formás  
puhakalap fogasra való hajítása utáni pillanatokban nyomban be-
következett, pontosabban csak elkékült, és mintha — miután egyen-
súlyát veszítette — üveglap пуоmta volna le a padlóra, annyira  
lapis és súlyos lett, hogy testének körvonalai most, évtizedek múl-
tán is világosan meglátszottak a bolyhos sz őnyegen, s akárha indák  
igyekeztek volna befutni ezt a holt helyit, vagy legalább i s levele-
ket hajtottak, bár sokkalta kisebb sebességgel annál, ahogy a haj  

nőhet, hogy kibéleljék valamivel e végzetes tekn őt, s ez a folya-
mat, a szőnyeg mintázatának átrendez ődése, még mindig tartott,  
mintha csak valaki éjszakánként, puszta kedvtelésb ő l, hétrő l hétre  
nagy meggondolással egy-egy színes vonást tett volna a gyapjú-
szálakon: így készült utólagosan Virgil úr halotti leple, aki életé-
ben oly nagy veszedelmeket túlélt, mint például a bécsi Ringthea-
ter égését 1881•-ben, s itt is, szemben a már meglév ő  acélkékkel és  
ultramarinnal, a lángpiros volt túlsúlyban, talán valami tüzet lö-
vellő  szökőkút még kellő  ívben ki nemteljesedett sugarai vagy egy  

rendkívüli méret ű  kitinburok lassúdon, id őtlen növekedéssel ösz-
sLeálló rovátkái — az egészb ől csak a távoli jövend ő  hozhatott ki  
a szemnek is elfogadható formát vagy ábrát a bibelot-kkal megra-
kott, de eredend ő  fényezésüket már elveszített polcok alatt, ame-
lyekről nyári zivatarok nyirkos kékje ömlik alá szakadatlanul,  

akár a vízesés hangja, üres sötétséggel h űtve a fel-felvörösl ő  vagy  
-parázsló fontaine-t, amely egyszer bizonyára a tér oldalára fog  

állani, növelve dimenziói számát, és megváltoztatva felszökkené-
sének szögét, roppantul éles fénnyel írva át a világi kontúrokat,  

esetleg egyedül csak a Virgil úrral kapcsolatos dolgokat kímélve  
meg, tehát elsősorban a kalapot, amely minden bizonnyal átvészelt  

már hasonló vagy keményebb megpróbáltatást: pusztán az a kér-
déses, Marinkót sértetlenül meghagyja-e benne? ... vagy neki is  
költözködnie kell biztos búvóhelyéről, más időket kell a nyakába  
vennie, másfajta kor kagylóhéját fedezi fel buroknak, vagy vala-
mi alkalmas edényt keresni szellemének, hasonló űrtartalmút, mint  
például az elmélkedő  ágya alatti porcelán serrbli, ha már senki sem  
venné igénybe többé — ehhez azonban el őször el kellene távolítani  
Dummer Augusztot, vagy biztos helyre csempészni az edényt, s  

elrejteni: az időtlenség gondjai sokkal parányibbak annál, mintsem  

azt halandó, hétköznapi elme felfoghatná, és csak ritka az olyan  
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pillanat, amely önzetlen és mutuális barátságban oldódik fel, mi-
ként ez is, a szunnyadozó, álmában váratlan reflexekkel meg-meg-
ránduló Szikofanta mellett, hóna alá fúrt fejjel, ahonnan némileg  

más kilátás is esik a szakadatlanul alakuló szök őkútra, inkább ta-
lán mint egy kibomlott, vörös konty libben meg a szőnyegen, mi-
csoda csillagzáporos nyári éjszakán, de idebenn micsoda h űvösség-
ben, és a fényezett parkettára most nagyon is egyértelm ű  verejték  
ömlik, egy széles csíp őjű  test bepárásodott körvonalát hagyva ma-
ga után, amely — bár peremén halvány ködfoltok lecsapódásai lát-
szanak — még inkább éget, s micsoda perzsel ő  folt éled tőle az  
emlékezet borén!  

LAKTACIÓ  

Mintha egy régi, mézként alácsorgó színekkel bemázolt mascara-
de viharzott volna itt végig, és a reggel jöttén lehetne csak felis-
merni szertehajigált kellékeit s elvásott hulladékait, az izzadságot  

még mindig szenvedélyességgel párologtató elhagyott intim ruhada-
rabjait, továbbá az elhajított coiffure- őket és diadémokat, s a hát-
térben a megtört és sirdogál б  mater dolorosát, gondosan megmun-
kált keretben, és ebben a lassú fényben fokozatosan nyilvánvalóvá  

válik Szikofanta testének valódisága és Marinkó megfoghatatlan s  

ügyefogyott szellemléte, tulajdonképpen egyugyanazon id őnek a  
két véglete, ezek között pedig az elmélked ő  összekuporodó és elve-
szettnek tűnő  létezése a hóba zuhant hajnalon, amikor a szürke  
áradás fokozatosan egy tompuló, tejes fehérségbe úszik át, ami  
talán az ablaküveg lapjának anyagától kap zöldes árnyalatú, alig  
áttetsző  tónust, melyben egyszerre lehetetlenné válik bármiféle  
identifikáció is, tulajdonképpen csak a háttér végtelenül fehér, lak,-
tikus, szerózus hömpölygése nevezi meg vagy mutatja fel a tárgyak  

különben rejtőzködő  felületeit, s ejti ki hangjait egy jóformán már  

bizonytalanná foszlott chiliasmus ígéretének, és olyan jeleket állít  
maga elé, amelyek egy nagyon is nyilvánvaló világvégre utalnak,  
legalábbis ezt tükrözné Marinkó arca, amit azonban belepnek e tej  
hullámai, réteges áramlásai, hogy elérhessék Szikofanta valameny-
nyivel feljebb megnyíló és halszájként pipálni készül ő , hústónusú  
ajkait, hogy cseppjei rájuk hullva vagy szájába csapódva, ha nem  

is végtelen, de feltétlenül tartós életre sarkallják; ez ugyan nem az  

6 vágya, hanem kifejezetten természete, lényege parancsa, a Ne- 
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meszisz által ráruházott tulajdonsága, s ami iránt els ődlegesen pre-
diszponáciбt, kihívóan sötét hajlamot érez, azt feltétlenül igyek-
szik is majd nagy megfontoltsággal elérni, megszerezni vagy kitel-
jesíteni, s eközben roppantul tömény misztériumokban ütni tanyát,  

miután hiábavalónak bizonyul olyasfajta megriasztása, hogy az ut-
cai kapuk feletti lunettára hervadt koszorúkat függesztenek, ame-
lyeket bizonyára láthatatlan sóvárgások perzseltek meg e1_ őbb, s 
ő , akár egy epigráfus, sorra kibet űzi majd a sajgó szomorúságokat,  

és magához vonzza az áttetsz ő  karú bánatot a sovány reggeleken, 
melyek micsoda csüggedést szabadítanak mégis a vereségükbe bele-
törődött lelkekre, hiába a felserken ő  бhaj, hogy megőri.zzék ki-
egyensúlyozottságukat, hiszen réges-rég tudomásul vették már a 
legrosszabbat: hogy attól mélyebbre, ahol most vannak, akarattal 
sem tudnának süllyedni, ám egyszerre valami vándorló delej meg-
löki a szívüket, és ettől úgy érzik, véget kell vetniük ennek a hely-
zetnek, ha másképp nem, háta tulajdon vérükkel mossák le ar-
cukról a világ gyötrelmeinek minden árnyékát. 

AZ 6SZERESNÉL  

Az elmélkedő  bundás kabátjában, de továbbra is a f űzöld va-
dászkalappal a fején, és súlyos, az alkalomhoz, a roppantul szigorú 
idő járáshoz, valamint a városhoz ill ő  bilgeriben, amelynek eset-
len vasalása majd erélyesen meg-megkoppan a jeges járdán — te-
hát úgy öltözötten, akár valami magabiztos gutgesinnt, ki a rézzel 
megvasalt bejárati ajtón, máris a nyákába véve a várost, lábas há-
zak árkádjai alatt törekedve el őre a zúzmarától fényl ő  hu-
zatban, kirakatok homályos, bepárásodott tükrében figyelve a 
mozdulataira és egyáltalán a megjelenésére, szakadatlanul ezüstló 
párát fújva, amely sz őrmegallérjára csapódik, teljességgel idegen-
ként, most próbálgatva a járást a falak mellett, lépteit az utcák 
emelkedéséhez, lejtéséhez, simaságához, domborzatához igazítva, 
menet közben távoli, szembeötl ő  pontokhoz igazodva, jégszín ű  
templomtornyokhoz, ágaskodó, festett épülethomlokzatokhoz, cif-
ra lámpavasakhoz, utcai t űzcsapokhoz, kerek hirdetőoszlopokhoz, 
villamosmegállókhoz, feltűnő  cégtáblákhoz, mellén, a szíve fölött, 
páncélnak érezve a kabát bels ő  zsebében elrendezett, újságpapírba 
csomagolt ezüstnem ű t, és szeme előtt a hótömeg, mint valami lete-
rített changeant, színeket vált, a zúzmarától duzzadt utcai vezeté- 
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kekről a jégtűk szivárványokat lobbantanak, az ereszek megnyúlt  
jégcsapjait pedig póznával verik le és tördelik a keresked ősegédek,  
hosszú, elnyújtott hó!-kat kiáltva és huj fogva, hallózva a közeled ő  
járókelőknek, a hócipős hölgyeknek és a kamáslis lábú, orrukon  
kerek, sötét szemüveget visel ő  uraknak; itt-ott már hólapátok dol-
goznak fahangon, és csákányok csattognak a jeges burkolaton,  a 
kávéházak könnyez ő, tágas ablakain néhol id ős polgáro',k kandi-
kálnak s pillogatnak kifelé, tasakos képpel, mint elaggott, lógó  
bőrredőkkel dúsan ellátott kép ű  fajkutyák, véreres szemükkel  a 
hideg és a fagy id őtlen fantazmáit fürkészve és kutatva, esetenként  
még az előttük tovahaladó Szikofanta arcába is belemélyedve, be-
levájva pillantásukkal, hiszen számukra természetesen out égal,  
hogy hová néznek, pupillájukban templomtorony képe tükröz ő -
dik-e vagy egy jelentéktelen, soha meg nem figyelt és ismeretlen  

arcé, amelynek láttán esetleg gyors fejszámolást végeznek, hogy az  

ilyen és ilyen megjelenésű , így és így öltözött ember hová iparkod-
hat ily korai órán a fagy el ől, mily ügyben hagyhatta el ekkorra  

már bizonyára átmelegedett hajlékát, párolgó és sokfajta illatot  

ontó reggelijét, helyette mindössze csak egy kortynyi gyenge min ő -
ségű  alkoholt, ákovitát nyelve a vacogás ellen, valami kiлönleges  
formájú és színű , öblös palackból, ahogyan még apjától láthatta ..  
Szikofanta azonban sokkalta színesebb egy ilyen hétköznapi, s ő t  
mindennapos fiatalember látványánál, idegenesnek ható fejformá-
ja inkább egy Nansen-útlevéllel utazgató, hontalan globetrotterra  
enged következtetni, akit, íme, a városban ért a tél, és nizonyára  
szállodaszámláját sem tudja már kiegyenlíteni, és jelenleg épp  
olyasmiben sánti'ká1, hogy tavaszig a város nyakába varrja  
magát, eltartásáért talán nyilvános b űvészprodukciókat, artistamu-
tatványokat és eleven élménybeszámolókat, vagy a helybeli elit  
számára rendezett zárt kör ű  szellemidézést, az okkultista tanokba  
való bevezetést ajánlva cserébe, esetleg a moziel őadások nie; kezđé-
se előtt különféle tánczszámok és ormótlan, nevettet ő  jelenetek el-
játszását, ami a kiskorú és hölgyközönség épülését volna hivatva  
szolgálni, egyszóval a bohóckodástól a fekete mágiáig mindent,  
csakhogy átvészelhesse az égalj e szörny űséges és dermesztő  évsza-
kát, s a jövőben majd gondja lesz rá, hogy az őszi napéjegyenlőség  
beállta után messzire elkerülje a mérsékelt égövnek még a tájékát is,  
időben jóval megel őzve a fecskék, a darvak vonulását, hogy ne  
kelljen kölcsönkért ruhadarabokban, szedett-vedett öltözékben  
markában szorongatva különféle hivatalok fagyos rézkilincseit re- 
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legítenie — ám ez csak egy villanásnyi, nyilvánvalóan kárörvend ő  
feltételezés a deformis koponyákban, telítve a bajba jutottak meg-
vetésével a látszólag annyira biztonságos kutyavacokról, ahol ki-
fejezett kívánságra mégiscsak forró teát szolgálnak fel rummal 
vagy rum né'lkül, de inkább mégis rummal, ám a törzsvendég úr 
óhajára akár tejjel is, vidéki orosz szokás szerint, az a оgelfrei 
fiatalember pedig afgán fejével sertepertéljen csak a dolga után, 
csizmája vasalt sarkával bizonyára nem jelentéktelen ekh бt verve 
a becsukott, de még így is mennyire huzatos kapuk alatt, ahová 
csak a nyár tud kellemes, elviselhet ő  áramlású légörvényeket vará-
zsolni, amelyek oly hűvösen simítják a lépcsőkön haladó lábat, 
hogy ilyenkor kiváltképpen nagy gyönyör űség lehet n őnek lenni, 
tisztára csupasz és enyhén verejtékez ő , borzolódó pihéjű  lábszárral: 
az elhaladó Szikofanta tehát kilép, tovasuhan diakróniájukból, pon-
tosabban megmarad a kiválasztott és biztonságosnak t űnő  jelenben, 
meni.nxén váltogatva azokat a szembet űnő  képeket, amelyek sem-
miképpen sem kerülhetik el mosta figyelmét, ám ezek csak egy-
ügyu utcai jelenetek, idillek vagy zsánerképek a több napos és he-
lyenként már összeaszott hóban, rejtett kéményekként füstölg ő  ut-
cai lefolyókkal és eltévedt, hirtelen véget ér ő  szánkónyomokkal,  
amelyek elő tt patkónyomok és fagyos, formájukat vesztett, meg-
feketedett lócitromok ölték el az eredeti hóréteget, a leveg őben  
pedig egy-egy rókamál karmos és a váratlan mozdulatokra gyöngy-
szemekként összekoccandб  körmökkel röppenő  mancsa, s e grande  
f rivolité mindenképpen tartósabb következményeket von maga wtán  
annál, amennyit egy felületes pillantás alapján gondolni lehetne, 
hevülékeny és csalárd atmoszférát teremt, mintha a vérmes, majd-
hogynem indulatos mozdulat lenyomata, mindenfajta generikus jel-
legével együtt ott maradna a hóban, s e felt űnő  helyet most kinek-
kinek belátóan el kellene kerülni, míg csak nem érkezik valaki, aki 
végleg bele fog gabalyodni, el fog merülni, tévelyedni vagy kár-
hozni benne, forró homlokát majd azzal az elsuhant látvánnyal 
Igyekezvén lehűteni, mert egy túlságosan hosszúra nyúlt, fejében 
:alán még mostanra sem felvirradt éjszakának volta részese, s mily 
bárgyú álmokat volt kénytelen valóságként végigszemlélni, és 
mintha még ezzel az itt elhalad б  perzsa, örmény vagy afgán fej ű  
fiatalemberrel is kezet fogott volna valahol, talán a dolgok leg-
kezdetén, akinek különös öltözetét akkor még csillogó dombok 
fénye sápasztotta, maga pedig annyira körülményes volt, akár egy  
félszegúszó vagy valami hasonló, ritkán látott tengeri rája vagy 
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ázalékkal táplál 'kozб  herkentyű, mostanra pedig mily magabiztos  
lett, felszegett állú és összeszorított ajkú, jellegzetes homme de clar-
té, akinek csalhatatlana szeme, és minden szituációban egyenletes  
a szívverése, a lélegzése, és még a hangja is mennyire öntelt  le-
hit... s nem bukik bele az utcai élet apró csapdáiba, nem habaro-
dik beli az olyan kicsi csodákba, mint egy áll vagy akár egy mell  
vagy váll formája a ruha alatt, ami, persze, lehet közönséges tömés,  
kiegész ftés, sőt csalás is, de ett ől függetlenül mennyire elb űvölő  az  
ilyesmi, az effajta hamisság ... hogy érdemes érte végigvirrasztani  
a :kiillatosított éjszakákat — Szikofanta azonban mélységes és alak-
talan közönnyel lépdel tova, ákár valami véletlen jelenlev ő  a vi-
lágban, akinek létezése semmit sem bizonyírt, nem szól semmi mel-
lett, sem ellen, csupán az ezüstök elzálogosításán vagy eladásán tö-
ri a fejét valami nem felt űnő  helyen nyitott, megbízható és j бked-
vű  üzletben, ahol a tulajdonos koponyáját csupaszra erodálta  a 
földi idő , s a feje búbján most kis, színes taréjszer ű  sityakot visel,  
akár valami püpök, az ártalmas és alattomos léghuzatok ellen,  a 
fogai .a szájában pedig töredezettek és csorbák, és akárminek az ér-
tékét akár fél szemmel is fel tudja becsülni, az üzlete mögött meg  
titokban italmérést vagy egyenesen tágas bordélyt tart, ahol maga  
is lakik, nem engedve oly egyszerűen tovagurulni azokat a vacogó  
fényű  érméket, amiket nagy megfontoltsággal számol el ő  mind-
ahányszor valami rejtett helyr ől: Szikofanta szerzeményét azonban  
még csak pillantásra sem méltatja, szinte le sem veszi a szemét a  
fiatalemberről, arcát fürkészi behatóan, mintha másolatot szándé-
kozna készíteni róla, vagy kételkedne eredetiségében, esetleg elvá-
rásait épp a szeméb ől akarná kiolvasni, abból az éles sugarú, lát-
szólag zöld fényekben fürd ő, nagy mélységek sötétjéhez szokott,  
foszforeszkáló szembogárból, amelynek nézése már-már dysphasiá-
ba kergeti az embert, hiszen semmi rokonságot sem mulatt az itt oly  
gyakran megforduló ekvilibristák, vásári er őművészek és kültelki  
zenészek még mennyire változatos modorával és kapkodó Jobbra-
balra tekingetésével, s .a viselkedése is mily fölényesen tartózkodó  
és méltóságteljes, jelét sem mutatja annak a hebehurgya szószátyár-
ságnak, amellyel kis híján mindenki a váratlan és rajtaütésszer ű  
r..avarától igyekszik megszabadulni... A fiatalember büszkesége és  
eltökéltsége inkább fels ő  körök jellemzője lehetne, oly rétegb ől való  
származásé, amely roppant magabiztosságot tud a háta mögött —
,még a mozdulat is, ahogy kirámolja zsebéből a késeket, kanalakat  
kés villákat, ügyelve közben kisujja hosszúra növesztett körmének  
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épségére, arra utal, hogy nem feltétlenül szükséges túladnia ezen 
a holmin, inkább csak a kereskedő  részint kapzsiságát, részint meg 
fukarságát akarja próbára tenni, felébreszteni benne a haszonlesés 
és a harácsolás ördögét, hogy utána jót nevessen rajta, és egy fi-
nomkodó társaságban élcként adja majd el ő , miként is sikerült őt 
megcsúfolnia ... tehát egyszerre nem jöhet más számításba, mint 
hogy keresztülhúzza e fiatalember elképzelését, szamárfület mutas-
son fezőri hajlamainak, úgyhogy külön-külön is nagy alapossággal 
veszi szemügyre valamennyi darab leheletfinom grav űrjét, majd 
pénzdarabbal megcsendítve hallgatja hosszan szálló, végül hajszál-
vékonnyá enyhülő, de még így is mily sokáig kitartó csengését, s 
keresi meg rajta a nemesfém kutyafej formájú bélyegét, azon kap-
va magát, mennyire hatalmába keríti a m űélvezet s e fiatalember 
habilitása, aminek hatására legjobb belátása szerint tesz ajánlatot, 
amit Szikofanta természetesen félvállról visz, legyintve csak, és 
néhány teljességgel jelentéktelen szót mormolva, mintha neki még 
az sem jelentene semmit, ha az ószeres elállna a vásártól vagy kö-
zömbös 'képpel megtartaná a holmit, talán még csak annyi-t sem 
mondva, hogy: kalap. Utána pedig a kifizetend ő  pénzt egy papír-
stanicliba számolva bele — szintén csupa ezüstöt, bankót, még csak 
mutatóba sem —, az ószeres Szikofantát nem a kijárat felé, ha-
nem ellenkezőleg, a pult mögé tessékeli, oly óvatosan téve vállára 
a kezét, mintha kabátja csupán törékeny tojáshéjjal volna kitömve, 
s eközben extra szórakozási lehet őségekkel kecsegteti, kiváló kár-
tyapartnerek ismeretségét helyezi el őtte kilátásba, valamint egy kis 
„hölgytársaságban való felfrissülést" is ajánl, megnyitva egy 
f ausse-porte-ot a szűk, zilált megvilágítású folyosóra, ahonnan régi 
hideg dohányfüst és öreg vadsültek szaga szállong kifelé, s valami 
hihetetlen moraj, amely népes társaság jelenlétére utal, bizonyára 
párnázott ajtókon és súlyos drapériákon túl, távola folyosó lát-
ható, fagyos és majdhogynem valós test ű  félhomályától, egy kelle-
mesen fű tött és mesterséges fényárban úszó teremben, ahol szaka-
datlanul zakatolnak a hölgyek 'kezében a csontlegyez ők, az urak 
pedig bodor és ezüstló füstfelh őket fújnak a szivarjukból a meny-
nyezet felé, miközben patyolat zsebkend ővel törölgetik könnyez ő  
szemüket és arányos metszés ű  szájuk sarkát, mintha az imént vet-
ték volna hírül valamely kedves hozzátartozójuk halálát, és most 
elérzékenyülve méláznának a múlt id ők crepusculáris 'ködén, ami-
ben csak Szikofanta ajtónyitása zavarná meg őket kissé, de ezt 
sem méltatnak többre fejük egy fél fordulatánál, hogy futó pil- 
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lantőst vessenek a belépőre, aki már bundás kabátját veti, és köz-
ben szórakozottan szemléli az árnyak játékát a magas, mintásra  
`estett mennyezeten.  

AZ EGYENSÚLYOZD MŰVÉSZ SZOMORÚSÁGA  

Ez az újonnan érkezett blagueur, ez az els ő  pillantásra is nyil-
vánvalóan nyálkás, már-már kocsonyás testű  mizéria, leszámítva  
természetesen szinte főúri 'kobakját, csikбszőrszerű , rövidre nyírt,  
pihés haját, aki az allúviumnak valami iszonytató tartományából  

kerülhetett e f anf reluche-be, és nem tudhatni, mit forgat most a  
fejében, miközben bizalmatlanul és úgyszólván utálkozva vesz  

szemügyre egy-egy berendezési tárgyat, bútordarabot, mintha már  

a puszta látványa is megfert őzhetné, őt, aki mint egy nyakkend ő-
vel bekötött zsákban, ragályokat, járványokat, fekélyeket és mor-
busokat hordoz az eleven testében, de mégis úgy néz a szín űket  
vesztett huzatú karosszékekre, mintha épp azok valamelyikében  
vett volna elfogódott búcsút valaha ett ől a világtól vagy épp ettől  
a helytől, ahol régebben egy teljes és der űs életet élt le, ceremo-
niális, de említésre sem méltó, egyhangú s közönyös hétköznapokat,  

délutánonként távcsővel az ölében szunnyadozva az ablak elđtt, s  
ha felérezvén, a környez ő  udvari erkélyek valamelyikén valami  

homályos eseményt vagy cselekményt tapasztalt, nyomban meg-
gyöngült szeme elé kapta a. Feldstechert, hogy a képet szeméhez  
közelítve élvetegen megszemlélje, s ha az tetszését megnyerte, órá-
kig is elgyönyörködött volna benne, elábrándozott volna felette,  

hogy futбlagos mozgalmakbбl építse fel életét, amíg csak a világra  
nézve oly jótékony alkonyat fenn nem akad az ablak csipkefüg-
gönyén, s ezentúl már csak az oly távoli fények villóznak majd  

apró csillagokként, meg esetleg messziről hallhatni valami frin-
gante hölgyike sikkantgatását, akit megcsippentettek valahol a sö-
tét utcán vagy egy közeli, még a csillagfényt ől is zöld indákkal el-
fedett filagóriában, és csak a fogai szórnak most varázslatos és  
tündöklően csábítб  szikrákat a vaksötétben, nyári derült ég pici  
villámaiként — de jaj, elmúlta nap, a fakó ablaktáblákat pedig  

be kell tenni, majd lámpavilágnál folytatni bonyolult, éjszakához  
illő  stúdiumot, estéről estére vaskos, töredezett lapú könyvek fölé  

bukva, amelyekben itt-ott van csak egy csonka ábra, szinte meg-
vetemedett trigonometriai alakzat vagy szögmértani rajz a g бt  
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betűk ólmos, szikáran szemerkél б  felh5i között, és jaj, most ezek  
révén sejteni meg minden igazságot a világban ... jelenleg pedig  
úgy néz itt széjjel, mintha vadidegen, sohasem érzékelt ambiensbe  
tuszkolták volna be, s hogy régi szokásait immáron örökre leve-
tette, látsz бlag azt sem tudja, melyik lábára álljon, honnan vegyen  

magának bátorságot ahhoz, hogy kedvére helyet foglaljon valame-
lyik bőrfotelban, amelyik a súlya alatt talán még össze is omolhat,  

hatalmas és felháborító kacagást váltva ki a jelenlev бkbгíl, s az-
tán pisztrángszeme villanásaival ,  akár valami falkonétával, hiába  

tör majd utat a kijárat felé, egyszerre csak fogva van, ide van  

szegezve e térhez, a csupa tükör falakhoz, és csupán a teáscsészék  

oeil-de-boeu f je fölé hajolva tetszeleghet még olyan ábrándokban,  

hogy talán az utcán tovavonuld világot nézi, és eközben érzi a  

fiatal nők hajába vagy ruhakivágásába M űzött perverz, húsos szir-
mú virágok illatát, amit érzékeiben semmi sem helyettesíthetne, 
pusztán csak az a zavard az egész látomásban, hogy valaki, közel-
re hajolva hozzá, szakadatlanul a fülébe mormol, kicsiny nyálcsöp-
peket fú a fülkagylójára, és lehetetlen tartalmú fogalmakat tudat 
vele, ám eközben nem képes elpalástolnia tulajdon melankóliáját, 
sorsa riasztó és kábító kanyarulatait és görbéit, míg csak a tea 
végképp ki nem hűl és a felszín be nem b őrösödik — akkor a 
mesélő  a vállára teszi a kezét, s intim barátságuk megpecsételése-
képpen egész életét el őadja, másik kezével sűrűn legyintgetve vagy 
csak tétova .síkokat húzva a leveg őbe, amelyek nyomán valami fe-
lületeknek, körvonalaknak és formaknak kellene ,megjelenniük, ki-
bontakozniuk, az id ő  eközben pedig suhanna, alkonyatok és virra-
datok váltanák egymást, amíg csak a figyeld Szikofanta teljesség-
gel bele nem illeszkedne az elbeszéld rejtelmes sorsába, egészében  

magára nem venné, és nem kezdene valamiképpenvtt-ott ígazitani  

rajta, már utólagosan persze, átalakítva az emlékezetet, és átszab-
va egy-egy pillanat sért ődötten feltárulkozб  jelentőségét, függđben  
hagyva a sorsdöntő  mozzanatokat, árnyékait odafagyasztva a tu-
lajdon képzelete falára, mintha a következ ő  pillanatban kivégző -
osztagot szándékozna el ővezényelni valahonnan, hogy végezzenek  
az adott helyzet vagy kétséges szituáció számba vehetetlenül sok,  

éktelen és megfoghatatlan fantomjával, amelyeknek ilyenformán az  

ő  óhaja alakítja ki a szerepüket, és addig tartja őket vissza önmagá-
ban, amíg nem érzi új бlag is fontosnak, hogy rászabadítva, ismét  
zavarba hozza velük társát, aki egyszerre Oly nehézkesen igazodik  
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el köztük, mintha valamennyiüknek a tulajdon szívét adná köl-
csön, és lélegzete páráiban tenyésztené őket.  

„A szél egész éjszaka csapdossa ,a kaput, a hatalmas 'kapuszárny 
égzengésnyi csattanásokkal válaszol erre a tolakodásra, tulajdon-
képpen a lakбk dolga lenne becsukni, de senki sem mozdul, késő  
vasi, ilyenkor már mindenki alszik, befülledt álmot dédelget szer-
vezeti valamelyik kimondhatatlan és meg nem nevezett részében, 
térségében, s ha egy-egy csattanásra fel is riad olykor, furesállkoz-
va elmosolyodik, végképp csalódottan álma menetében, és vala-
meddig még ébren hallgatózik, mintha meg akarna bizonyosodni 
róla, hogy nem igaz, nem igaz, egyformán szeles és barátságtalan 
minden, és sem az ajtó, sem az ablak el őtt nem áll senki, miként 
egy pillanattal korábban sejtette.  

Cecília még hajnal felé sem jön meg, valahol messze kwtyál-
kadhat, vagy csodára kedélyes társaság tarthatta vissza, odakinn a 
konyhában hiába ég dideregve, olykor nagyot ihunyorintva a lám-
pa: minden mozdulatlan, és úgy kuporog még mindig a helyén, 
ahogy a sötétedés odaállította, s mintha váltig rejtegetne valamit 
az árnyékában, amit a kapuszárny csattanásainak kellene kiugrasz-
taniuk onnan, csak amikor egy-egy pillanatra csönd lesz, érezni a 
magányosságot s hallani valami horkantásf élét a fal mögül vagy  
gyors, sustorgásszerű  párbeszédet, amely túl rövid ideig tart és  

túlontúl halk ahhoz, hogy érdemes lenne odafigyelni rá, sokkal  
inkább önnönmaga gondolataira, nem is, pillanatnyi ötleteire fi-
gyel az ember, és mindenáron aludni akar.  

Amikor pedig hajnal felé váratlanul eláll a szél, akárha kor-  
mányoznák vagy szabályoznák, és ett ől kezdve másfelé terelnék  
borzongб, kék folyamát, az udvar lassan derengeni kezd, és a  
szembeeső  lakásokban itt-ott sárga villanyfény gy űlik, odakinn  a 
kutat pedig rázzák, csörgetik, ostromolják a vízért, s az udvar  
végében levő  klozettok deszkaajtaját türelmetlen megvetéssel csap-
ják be, szinte kézről kézre adva egymásnak a kilincset — ilyenkor  
már el lehet oltania lámpát, mert a kinti világosság, akár a szenny-
víz az udvar lefolyójában, lassanként utat talál magának, és füst-
szürkén hömpölyögve mára sarkokat is 'kitölti: s ekkor váratlanul  
mély álomba zuhanni, szinte betegen a hiábavaló várakozástól,  
amely a sötéttel együtt fokról fokra feloldódott, szertefoszlott."  

(Szikofanta valahol itt, Cecília érkezése el őtt kapcsolбdatt be az  
álomba, illetve az 6 váratlan megjelenése sokkal inkább az ébren- 
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létre utalt, a helyszín felmérésére és felbecsülésére, Cecília szerte-
hagyott holmijainak megtapintására, fiókjai és zsebei átvizsgálásá-
ra, ruhái és alsóneműi futtában való összezilálására, majd rendbe  
rakására, hogy bizonyos, vele kapcsolatos dolgokról, testméretér ől,  
bőre és haja illatáról, vagy a ruhák mintái alapján szeme színér ő l,  
ajka ívéről és árnyalatáról, álla formájáról és egyáltalán a teint-
jéről fogalmat alkothasson magának, majd azt a következtetést  
vonva  le, hogy Cecíliának kihangsúlyozott, ovális álla van, ajka  
viszonylag nagy, telt, duzzadt, de halvány, s ha mosolyog, a fels ő  
fogsora icipicit ferdének t űnik, ám a szeme színénél zavarba jött,  
valójában — gyakorlatlansága folytán — az emlékezete volt kép-
telen arra, hogy elmélyedjen egy n ői szempárban, arcát pedig egy-
szerre gyűröttnek találta, már-már fesletten kihívónak, bár  a 
testétől szinte elkábult, úgyhogy egy fényképalbum szemlélésébe  

temetkezett előle, amelyben csupa idegen és feltehetően halott sze  
mélyiség volt összegyűjtve, valahogy úgy, miként a lepré3elt nö-
vények egy herbárium itatóspapír lapjain. A fiú azonban csak-
ugyan aludt; nem ugyanazt a vonzalmat érezte Cecilig irár. t, ami  
Szikofantát oly váratlanul árasztotta el, és egyszeriben í ќ löképes-
ségére kezdett hatni — nem biztonságot és kiszámítható viselke-
dést vagy magatartást várt tőle, hanem minden egyebet ezenkívül,  
akár szélsđséges vagy eltűrhetetlen viszonyulást is, felháborító ;  
bosszantó, visszautasító közönyösséget, hogy esetleg figyelemre se  
méltassa, miközben lebontja kontyba t űzött haját, sőt akár — ki-
bújva kombinéje pántjaiból és félmeztelenre csupaszítva magát, —
hónalja kiserkedt és bántóan szúrni kezdő  szőrzetLtásson neki  
szappanozni egy gyöngyházberakásos pamaccsal, hogy, miután le-
borotválta, nyugodtan aludni mehessen, és még álmát se terheljék  
effajta kényelmetlenségek, és miközben mozdulatait a mosdó fölé  
akasztott tükörben szemlélné, váratlanul megfordulva az apró bo-
rotválkozбpamacsról tenyérnyi nagy, izzadságszagú szappanhab-
felhőt csapna Szikofanta arcába, ezzel is a nyilvánvaló nemtetszé-
sét adva tudtára, hogy jelenlétét nem lesz hajlandó semmi szín  
alatt sem elviselni, de Szikofanta, behajtva a vaskos albumot, to-
vábbra is úgy tenne, mintha semmi sem ,történt volna, még csak a  
habot sem törölné le az arcáról, amely sercegve enyészne el egyre  
inkább 'kipiruló arcbőrén.)  

Amikor a nap, már jó kés ősen, a szemben levő  tetőorom fölé hág,  
és fényével szinte megmozgatja, felborzolja a cserepeket, é;  idelenn  
a sugarak 'különféle, dohoktól átitatott árnyékdrapériákban kezdi- 



REGÉNYRÉSZLET 	 289  

nek fuldokolni — a lakások belsejében ilyentájt tisztára semleges  
tevékenység folyik, formátlan, fényesre politúrozott bútorok tolo-
gatása, taszigálása, a puha törlđronggyal további, ijesztđ  fényref-
lexekkel való ellátása —, ekkor, mint váratlanul el őtűлő , csatakos  
éjszakai gubóból, a kapualj homályából Cecília bontakozik ki, fe-
jén sötét színű , vidám, kicsi, virágos '.kalappal, amelyet hátul vö-
r к isbe  játszó kontya emel meg kacér szögben, miközben fekete b őr-
kesztyűs keze szattyánbđr tarsolyában kulcs után tapogat, mintha  
csak egy fiktív Piaci bevásárlásból érkezne, és cip đje sarkának ko-
pogása el sem ült volna még az utca árnyékos oldalán, 6 maga Pe-
dig, kissé bágyadtan a koránkelést đl, alig várná, hogy egy kényel-
mes, párnás székben kiadósat nyújtózzon; tétován elmosolyodik, és  
mosolygásában roppant kimerültség és elégedettség van egyszerre,  
kellemes közérzetre utaló, álmatag arckifejezése már-már megfogha-
tatlan boldogságról árulkodik, s amint odabenn leveti magas sarkú  
cipőjét, továbbra is lábujjhegyen állva perdül egyet, majd vetk őzni  
kezd a megrökönyödött Szikofanta szeme láttára, ruhadarabjait  
sorra Szikofanta térdére dobálva, majd pucéran sertepertél a szom-
szédos szobában, hátulról nézve szinte hátborzongatóan fehér test-
tel, és végül fehér hálóingben, leeresztett konttyal lép ki egy álló-
tükörből, amelynek visszfénye átvilágítja a vékony kelmét, s így  
bújik ágyba, hogy azon nyomban elaludjon, oly mélyen, mintha  
halálosan fáradt volna, és energiái utolsó szikrájával mentette vol-
na át magát egy illd módon folyó álomba, miközben Szikofanta a  
frissen levetett ruhadarabokban még mindig érzi teste széf jelszivár-
gó melegét, s maga is egyre inkább azon töpreng, ne feküdjön-e  
melléje, ne vegye-e rá az álmodót valami ösztönös szeretkezésre,  
gyors, észrevétlen és rá nézve mindenképpen következmények nél-
küli kiсlégülésre, amit ha Cecilig Szikofantától ébren meg is ta-
gadna, álmában önnönmagától nem fog megtagadni, hiszen szöve-
teinek és csuklóinak emlékezete bizonyára teljesen éber, s már  a 
legkisebb ingerre is túlcsorduló hálával reagál — gondolja.  

Am Szikofanta sokkal inkább ki van szolgáltatva a fülébe ha-
toló hangoknak, kígyófüttyöknek, sustorgásoknak, mintsem hogy  
saját erejéből mozdulni tudna, az elbeszél ő  kézmozdulatai már eleve  
megszabják testhelyzetét, pusztán a gondolatai szabadok, formál-
hatók, egyszóval függetlenek, és most ezeken keresztül szándékozik  
felülkerekedni kétes helyzetén, valamiféle megvalósulást érni cl a  
valós időn kívül, függetlenül az elbeszél őtől, és jelen lenni Cecília  
ébredésénél... amikor a fiú, nem is jelentéktelen összeget emelve  
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ki a szattyánbőr tarsolyból, már eltávozott hazulról, magával szán-
dékozva csábítani Szikofantát is, aki azonban egyszerre nem haj-
landó odafigyelni az elbeszélésére, és fél ő , hogy csak sokára tudja 
majd megint felvenni a fonalat, ha sokat alkalmatlankodik a köz-
ben ismét árnyékba borult és homályossá vált el őszobában, ,ahol a 
fogason egy szemmel láthatóan gazdátlan férfibunda lóg, talán va-
lami régi látogató feledte ott, vagy éppen ellenkez őleg: Cecíliához 
egy pillanatnyilag nem jelenlévő  férfi is tartózkodik, a bunda sza-
bása után ítélve roppantul fess és elegáns, bizonyára valami jobb 
társaságbeli, kellemes hangú közőr, akit azonban magával ragadott 
megzabolázhatatlan vére, forró indulatai, és Cecíliát meg a fiút 
hátrahagyva messzi országokban keresi boldogságát; talán neves m ű• 
vész, muzsikus, akinek játékától megbolydul az utca népe, és pusz-
ta hangokkal is képes forradalmat, isteni revolúci&t támasztani, 
revolúciót, átitatva a szellem puskaropogásával, az emberi létezés 
nyomorúságának és visszatetszésének ágyúdörgésével — de talán 
nem is művész, hanem csak egy keser ű  szélhámos mindössze, aki 
tépetten és mocskosan caplat most valahol lebujról lebujra, és 
egyetlen gondja annyi pénzre tenni szert, hogy vonatjegyet váltva 
visszautazzon ide, élete talán legjelentéktelenebb és -eseménytele-
nebb színhelyére ... és az egészb ől semmi, mert tönkreteszi magát 
a rossz minőségű  itallal, a mérgezett szeszekkel, és remeg ő  'kézzel, 
tenyerét kinyitva koldul cigarettát vadidegen emberekt ől .. . 

— Igen, egy lecsúszott és sóher kötéltáncos — súgja sottovoce 
az elbeszélő  --, pardon, egyensúlyozó művész ... Az effajta hír-
névből kevesen tudnak csak biztonságosan vagy eléggé okosan él-
degélni, kívülrekedve mindenfajta eseményen és a fontos történé-
sek 'középpontján ... mert személyük egyáltalán nem t űri, hogy ne 
rájuk összpontosuljon a világ megfeszült, szinte már megfogható 
sikollyá dermedt figyelme, ami aztán végtelenül tartó tapsban és 
magukkal ragadó tekintetekben oldódik fel; Szikofanta itt kérdez-
ni szeretne valamit, átbukni az id ő  egy tetemes mennyiségén, de 
egyszerre tisztában van vele, hogy hangja úgysem jutna cl az el-
beszélőkhöz, hiszen valahol a gyermekkorában ál'lapodatt meg, de 
mindenesetre kilátástalan, már-már feloldhatatlan és a helyzethez 
illően talán túlságosan is együtt érz ő  szomorúság rak fészket a 
szemében, és mintha örökre a szívébe zárná a kallódó ekvilibristát 
vagy csupán az emlékét, oly gyöngéden simítja most végig ujjai 
hegyével a fogasra akasztott bundát, amelyre a boldogtalannak bi-
zonyára hamarosan szüksége is lenne, hiszen az éjszakák egyszerre 
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oly hűvösek, a napba pedig puszta szemmel is sokáig lehet nézni,  

annyira fázékony lett: Szi'kofanta aztán mégis lemondóan a fiú  

nyomába ered, odakinn az utcán azonban már nem látja, egyszerre  

eltűnt, és végeredményben ó maga is csak szomorúságot hagyott  

vissza maga után — úgyhogy Szikofantának egyszeriben nincs más  
választása, mint hogy visszaballagjon az imént elhagyott lakásba,  

és tekintetét le sem véve Cecíliáról, hosszasan virrasszon felette, s  

a kellemes melegben elálmosodva ügyet se vessen többé az elbeszé-
lő  hangjára, és 'kihűlt teáját is gondtalanul kilöttyintse, majd mo-
gorva képpel meredjen maga elé, akár valami életunt alvajáró, és  

így várjon a történet fordulatára.  

Itt, az ószeresnél, eközben egy intarziás és vékony, faragott pók-
lábakon álló sakkasztal körül elképeszt ően bonyolult, nagyszabá-
sú, már-már talán életbevágбan fontos játszma van kibontakoz б -
ban két hókafejű  úr között, akik mintha ikertestvérek Jennénék, és  
ez a jelentős játszma, mint valami másodlagos bábokat, az asztal  
köré tömöríti és zsúfolja mosta vendégek többségét, s elmeélüket  
próbára téve igyekeznék felmérni a kialakult pozíciókat, bizonyá-
ra valamiféle fogadás vagy nyerészkedés céljából, úgyhogy Sziko-
fanta, rövid időre megszabadulva az elbeszél őtől, akire különben  
sem figyelt már, türelmetlenül int az ajtó felé, és kabátját, kalap-
ját kéri, a papírstaniclibбl pedig egy ezüstöt gurít az asztal abro-
szára, majd bármiféle 'köszönés nélkül, szeleburdi módra távozik  e 
helyrő l, megfoghatatlan bánatokkal és algéziákkal telít ődve és eny-
nyivel súlyosabbá is válva tapogatózik végig a félhomályos folyo-
són, s a rejtett ajtót kinyitva már-már sért ődötten vagy legalábbis  
sértődöttséget színlelve siet ki az összefagyott, hószín ű  utcára, egy  
pillantásra sem méltatva a meglepetésében összerezzen ő  ószerest, aki  
népes klientéliájában most végképp nem tudja őt hová tenni, visel-
kedését pedig mire vélni.  



KOVÁCS NÁNDOR KÉT VERSE 

CSUPA GEOMETRIAI ABRAK 

Életünkre merőlegesen 
csupa geometriai ábrák. 
Szavahihető  s ámító 
szobrok, 
kilincselő  napi gondok: 
ez minden. 
Csak a szőnyeg 
és a lélek 
piszkolódik 
a sok jövés-menéstő l. 
(Ez mind megszokott 
fordulat már 
a költészetben. 
A halandzsa még nem, 
a halandzsa még rejti 
önnön logikáját, 
és néhanap felcsap 
hatalmas hulláma 
beléfullasztva, 
a szavak 
illatozó frízeit.) 

Aztán, 
aztán kitisztul 
a látóhatár. 
Erős fény szurkálja a mez ő t, 
s hajlik belé, 
meghajlik belé 
a szđ  is, 
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mit már kezdünk kiirtani: 
mit is kezdhetnénk 
a névmásokkal, 
a birtokos személyragokkal, 
valóban mit is kezdhetnénk velük, 
hisz olymindegy, 
•tőmondattal vagy hiányossal, 
szótagokkal vagy hangokkal 
(akár egy kézmozdulattal) 
fejezzük ki gondolatainkat. 
Ez azonban még mindig nem tanulmány, 
csak hitvány kísérlet 
a lehetetlenre, 
holtpontra jutva 
aszály idején, 
belemarkolva a végtelenbe. 

Csupa geometriai ábrák, 
életünkre merő legesen. 

ÍRÓGÉPEN 

Betűk. 
Még csak nem is 
ábécében. 
S ebbő l 
az összevissza rendbő l 
áll össze majd a vers 
feleselve 
a 
rendetlenséggel. 



CUNICULUS  

(Regényrészlet)  

írta, összeírta, átírta, mesélte, átmesélte, megmesé'lite, költötte, át-
költötte, dramatizálta és a megfelel ő  helyeken illusztrálta id őszá-
mításunk 1978. évében  

BALÁZS ATTILA  

CUNICULUS — KUMULONIMBUSZ — KOLUMBUS  

Kedves barátom! valahol minden összefügg. Imádok mesélni.  
Mesemondó szikla akarok lenni. Úgy érzem, időtlen idők óta ülök  
itta teremtés pálcikájával, a nagy fekete cilinderrel és a metsz& 
оІ lбvаІ , mellyel valamilyen kényszerb ől mégis minden kibontako-
zót lenyesek, mielőtt teljes szépségében kibomlana. Egyfajta célta-
lan muszáj-játék is ez. Színes üvegcserepek a napfényben. Üsszeke-
verem őket, s gyönyörködöm bennük. Tetszenek. Az enyémek is,  
nem is. Látom is magam bennük, nem is. A kavargó történetek,  
történetdarabkák, képek, gondolatok és gondolattöredékek, ötletek  
és ötlettöredékek, ötlettelenségek stb. szoros egymásmellettiségéb ő l  
kell kipattannia a szikrának. Nem én találtam ki. Lesem, mi lesz.  
Leshetem? Furcsa gondolatok kavarognak a fejemben. Csonkok.  A 
szelektáló mechanizmusba vetett hitem olykor meginog, s ez képes  
megbénítani — egy időre. Csak a Gutenberg-galaxis tökéletlen tö-
kéletességének ajzó gondolata oldja fel a görcsöt, meg a módszerbe  
vetett hitem. A módszerbe, melynek nem szabad tévesnek lennie,  
nem szabad rossznak lennie, j бnak kell lennie, sőt többnek. Ilyen-
kor folytatni tudom a szövögetés/metszegetés néhol könnyed, néhol  
könnyes, véres, öregbít ő  játékát. Az emlékez őtehetség mintha hal-
ványulna. Már-már mintha egy magam duzzasztotta folyóban ful-
dokolnék. (Jársz-e még horgászni? Emlékszem napszítta agyad  
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csodálatos koncentrációjára: tökéletes egyi đejű  kifelé- és befe-
lé-figyelés, pontos és gyors reagálás a legkisebb rezdülésre.  

Csodáltalak. Csendben a torkodra helyeztem volna ujjaimat. V .a-
l6jában nem érdekeltél.) Önállósuló folyam. Törvényeket igyekszik  
szülni, törvényeket igyekszik diktálni. Egyre kevesebb olyan ka-
nyar, amelyet én szeretnék. Félek, hogy untatlak, félek, hogy fö-
löslegesen ismételgetek. Értsél meg! itt 'babrálok ezzel az istenverte  
kalappal, s nem tudom kiemelni bel őle a nyulat, míg mások ezt  
olyan elegánsan csinálják. Figyelmem folyton elkalandozik. Kép-
zelj el egy sorozat felfújand б  léggömböt! Én azokat a léggömbö-
ket akarom felfújni, melyeket mások nem szoktak felfújni. Sz űz  
levegővel szeretném feltölteni, de Olyan sokan éltek és lélegeztek  
már előttem. A léggömböket alig tudom csokorban tartani. Minél  
nagyobbra fújod őket, annál szébben rajzol бdik ki oldalukra az  
ábra, s annál közelebb állnak a kidurranáshoz. Végül megharag-
szom. Rájuk húzom a kalapot, és faképnél hagyom őket. Akkor  
azután szikrázhatnak! (Pedig nem így van.) Nem akarom öket  
nagyon felfújni, s  szűz levegő  pedig — régóta tudom — humbug.  
Nem akarok nyakatekerten dialektizálni, mert nem tudok, pedig a  
dialektika ügyes kezekben a gondolati pontosság és árnyaltság ha-
tékony fegyvere lehet. (Ahogy az ellenkez đje is.) Pedig. Tu-
dod-e, mit mondotta mesemond б  szikla a mese végén a meséjét, a  
meséit tátott szájjal hallgató sziúknak, nem a sziúknak, hanem az  
irokézeknek? Tudod-e? Azt mondta, hogy: most már berekesztem  

a szavamat. Amíg világa világ, emlékezzetek a most hallottakra.  

Mondjátok tovább gyermekeiteknek és unokáitoknak, egyik nem-
zedék a másiknak. Lesz, aki jobban fog emlékezni, minta többiek,  

lesz, aki szebben mesél, mint mások. De egyet tudjatok: ha elmen-
tek egy mesemondóhoz, és megkéritek, hogy mesélje el nektek  

a rég volt történeteket, vigyetek neki ajándékot, kenyeret vagy  

húst, vagy ami éppen adódik, s hallgassátok végig akkor is, ha  
olyat mesél, amit már ismertek, mert soha többé nem fog mesélni  

nektek. Én mindent elmondtam, ami kezdetben volt, még azt is,  

ami még régebben történt. Most rajtatoka sor, hogy továbbadjá-
tok a meséket, és örökre emlékezzetek arra, amit t őlem hallottatok.  
Az eriaditív poggyász ugye? De én még nem tudom berekeszteni  
a szavamat, sőt úgy tűnik, nem is fogom tudni soha. Nem lehet  
ennek a végére érni. Az az istenimádó/istenverte nagyanyám kereng  
a fejemben meg a szifilisz, s kénytelen vagyok beszélni róluk. 0,  

Kalliopé, ó, Klió! gyertek, gyertek! Mindent át- meg átsz ő  akarat- 
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lanul is a történet, a történetiség, a történelem. História, Hispánia  

stb. Éljünk mindannyian százezer évig! Miért is ne? Nyilván a  
múlt égisze alatt vetettem papírra mondjuk száz évvel ezel őtt,  
hogy szilaj párzások a mindent elrejtő , s mégis el nem rejt ő  falak  
mögött, talajegyengetések, mesterkedések, képmutatások, koketté-
riiik, hazudozások, m űködő  mirigyek, szilárd, meleg, csúszós, rafi-
nált behatolások, amatőr kémek, rajtakapások és köréjük elmés szto-
rikat kanyarító írók, gyönyörű  estélyi ruhákban színházba igyek-
vő  emberek, függönyök, színészek. És nem kell szó szerint érteni,  
és semmi más, mint az írott szó varázsa. (?) És különben is nem  
árt majd egyszer leülni, s a hosszabb utak porát piszkálgatva ki 
lábujjaink közül elmondani gyermekkorunk kedves meséit. De ak-
kor, ha köztünk lesz, már nagyobb figyelemmel fogjuk hallgatni a 
szót kérő  atyuskát, Lin-csit: hivők, a buddhizmusban nincs he-
lye az erőfeszítésnek. Semmi egyébre nincs szükség, csak viselkedje-
tek természetesen és elfogulatlanul: kakáljatok és pisáljatok, öltöz-
zetek és zabáljatok. És amikor arra halad a Nagy-Fehér Nyulunk,  
ki vaiahová nagyon siet, ki idegesen órájára pillantgat, ki azzal is  

csal, hogy észre sem vesz, Aliz-magunk búcsúzunk, s már indulunk  
is. 6 óra 30 perc. Szól a rádió. Mit evett a kis Aliz? Bolondgombát.  
Ez az egyetlen helyes válasz. Lin-csiék kit űnően ismerték a gombá-
kat, s Lin-csi egész jól megvan Kalliopéval és Kli бval is. És elme-
hit a fenébe az ,  aki a faeces irritál, mert már hallani vélem: a na-
turáliákhoz való vonzódása kiforratlanságának és kiéletlenségének  

tudástó be. Miért hódoltunk be Trágárosznak helyenkбпt? Behó-
dolunk-e Trágárosznak, akinek akkora sz őrös füle van, mint az 
Isztriai-félsziget? Tkp. hagyom őket továbbra is a fenébe, mint a 
Cuniculus testi adottságai és jellembeli vonásai, valamint a nyúl 
közötti misztikus összecsendüléseket. És a kíváncsiság? Kedves ba-
rátom, a fejem zúgó kaptár. Gutenberg és McLuhan néz rám mo-
solyogva. És végül elnézésed kérem, ha ez az egész úgy t űnik ne-
ked, hogy holmi halandzsa, dodonai jóslat — err ől nem tehetek.  
Kicsit a nyúl hátáról vettük szemügyre a dolgokat, de sürget az  

ido.  

(Csak egy ilyen rövid, zárójeles kis intermezzo gyanánt iktatom  
ide e, hogy időközben Z:-val ismét jártam Velencében. Az álta-
lam jelölt útirány — többször is leellenőriztem — pontos, ezt Z. 
is megerősítheti. Z.-nek ez ügyben semmi oka sincs ferde tanú-
vallomást tenni. Pontosan úgy van, ahogy mondtam: a hídnál bal- 
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ra fordulsz, s végigmész a hitelek, albergók, pizzeriák utcáján a 
fehér térig. A sülő  pizza illata oltári. Ha nem térsz le az általam  

kijelölt útról, akkor okvetlenül el kell haladnod a HÁROM PÚ-
POSHOZ címzett sütöde mellett. A csábításnak nehéz ellenállni.  

Odabent ördöngös, fürge ujjak gyúrják, dolgozzák vékonyra a tész-
tát, kenik rá a paradicsomot, a Piros vagy egészen vörös szaftot,  

ami nélkül ez a kitűnő  valami el sem képzelhető , sózzák, borsoz-
zák — és origanбval fűszerezik. Ezt a régen roppant divatos f ű-
szert ma már jóformán csak az olaszos konyhákban használják, pe-
dig íze és illata alapján a világ hét legcsodásabb f űszere közé so-
rolható, a világ hat legcsodásabb f űszerével vetekszik. Kapásból —  
azt hiszem — csak az indiai sáfrányt említhetném az origano mél ~ 

tó ellenfeleként. A kukumagyökérport, ami a 30-féle f űszert tartal-
mazó Curry egyik alapvet ő  összetevője. Az origano latin neve Ori-
ganum vulgare. Magyarul balzsamf ű , fekete gyopár, kaslók, vad-
majoránna vagy szurokfű  (esetleg: szurdokf ű). Aromájában némi-
leg hasonlít a kakukkfűre valamint a majoránnára — ezért neve-
zik vadmajoránnának is --, azonban kétségtelenül mindkett őt mesz-
sze túlszárnyalja, mint holmi nyekergést az éteri muzsika. Íze meg-
határozatlan: kicsit csíp đs, kesernyés, ugyanakkor utolérhetetlenül  
ezoterikus — van benne valami, ami jellemz őbb a felsorolt els ő  két  
tulajdonságánál, de nem tudom megfogalmazni, bármennyire igyek-
szem is. Szurokfűnek is nevezik — mint mondottam —, de ez ne  

vezessen félre! az origano csak annyira szurokszagú, amennyire  

acetonszagú az acetonnal le nem öntött nyúl. Hiszen a nép sem  

csalhatatlan. Egyrészt ez. Másrészt a kényszer, hogy minden isme-
retlent, még ha óriási ugrással is, valami ismerthez hasonlítsunk,  
hogy meg tudjuk nevezni, el tudjuk raktározni. Az origano illó  
olajat, cser- és keser ű  anyagot tartalmaz. Erre mifelénk itt-ott hús-
ételek és különféle töltelékek ízesítésére használják azok, akik be  

tudják szerezni és szeretik is. Kolbászba kit űnő  — ezt ki kell dom-
borítanom. Z. kitűnő  spagettiszбszt tud készkсni origanбval. Hoz  
tunk is vagy 30 zacskóval a trieszti Via S. Francisco 33 alatti üz- 
letbő l . Trieszt útba esik. Ugyanott szagos sajtot is vettünk, jóíz űen  
elfogyasztottuk, majd rágyújtottunk egy-egy caporalra. Az üzlet  

előtt. Az elárusítónak és tulajdonosnak egy személyben két fekete  

macskája volt, s nem tudott angolul, csak spanyolul. Állítólag an-
dalúz rs baszk, apai és anyai részr ől. Bizarr volt. Nagyon j бl érez-
tük magunkat. Ugyanolyan jól éreztük magunkat a HÁROM PÚ-
POSNÁL is, ahol megfigyeltük, miként kerül a beparadicsomo- 
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zott, besбzott, beborsozott, beoriganózott tésztára a sajt, ami a 
rácsos, lezárhatб, zsíros, fekete sütőben majd nyúlóssá olvad, amit 
én imádok. Meleg, nyúlós sajttal a számban sikítani tudok. Gyö-
nyörű  érzés. A sajtra a vendég óhaja szerint kolbász, sonka, gom-
ba, kagylб, sós hal stb. kerül. Apró, caprit ölel ő, sós haltekercsek.  
Jólesik rájuk a sör. Azután elt űnnek a forrб, fekete szörny tor-
kában, utazása cethal gyomrában. Vigyázzunk rá, makarónista  

barátom, nehogy megkeseredjen a sajt!  

EUFEMIA.  
CAPRICCIOSA.  

Jellegzetesen ínycsiklandó illatuk van ezeknek a sütödéknek. 
Szinte hihetetlen, hogy milyen messziről kiszimatolja a nem náthás 
ember, hogy hol van a pizza-sütöde. Ebben az origanónak is nagy 
szerepe van. Az olaszos konyháknak különben is jellegzetes illatuk 
van. Az illattal New Yorkban is találkoztam, mégpedig s űrűn. 
Eleinte furcsa volt, később megszoktam. Rájöttem, hogy az ameri-
kai a pizzát legalább annyira nemzeti eledelnek tartja, mint az 
olasz. Az olaszok meghonosították pizzájukat az Újvilágban. A 
sülő  pizzának lélekemelő  hatása van, különösen reggel, habár reg-
gel nemigen sütik, csak elvétve. A reggeli leveg őben kígyózó pizza-
illat egyike a legvidítóbb dolgoknak. Pizza-illat kígyбzik Manhat-
tan felhőkarcolói közt, s kingkongkúszik fel az E. S. B.-re. Úgy 
értesültem, Spanyolországban is közkedvelt a pizza, de arra sose 
jártam. De még járhatok. Mostanában divatos. Városunkban is van 
három sütöde. A harmadik nem is oly rég nyílt meg — mondjuk, 
egy fél évvel ezelőtt — az egykori KAFE EKSPRES helyén. Fi-
nom Ott a pizza, úgy értem, jól sütik a pizzát, csak a tésztája egy 
kicsit furcsa, meg nem raknak rá elég origanót, így otthonról kell 
vinni, mert ott nem kapsz többet annál a kevésnél, amit belesüt-
nek. Három pizzeria. Lehet, hogy a negyedik is benne van valame-
lyik rövid távú fejlesztési tervben, nem tudom, nem vagyok be-
avatva ezekbe a dolgokba. Amikor azt mondom, hogy az említett 
helyen jбl sütik a pizzát, abba benne foglaltatik az is, hogy még  

fejlódniök kell. Bizonyára hiányzik a rutin, de lehet, hogy nem is  

az. Több, mint valбszínű , hogy nemcsak az. Valami, ami ezekben 
az ördöngös ujjakban és gazdájukban lakozik, de ezt nem érdemes 
boncolgatni. Zsákutca. MIÉRT HAROM PÚPOS?  Аг tiс sбК vа l, 
ajókagyű rűvel is kitűnő . A-r-t-i-cs-ó-k-a. Nem rossz. Határozottan 
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tetszik. Kimondottan szeretem az articsókát a pizzán, a húsos vi-
rágzatú articsókát. Articsóka vagy carciofini többes számban.  A 
pizzát kizárólag sörrel kell leöblíteni, a bor olyankor szentségtörés.  
Nem is flaskós sörrel, kizárólag csapolttal. Masszív, habos, h űs  
korsó, azután jöhet a caporal, Gitanes, kék doboz, kék füst. Nem  
szeretem, amikor el őttem hagyják az üres tányért.  

Would you be so kind to clean up the table?  
Momento.  

Az ételmaradék mindig zavar. Az imént még az árületig kívána-
tos valami maradványai az elsó füst után undort váltanak ki. Jól-
eső  elnehezedés. Nem kell sietni.  

Elég volt?  
Igen. És a tiéd?  
Is tele van.  
Finom volt, ugye?  
Remek, imádom az .articsókát. Otthon nem 'kapható articsó-

kás pizza.  
A Földközi-tenger környékén terem. ABels ő-tenger környé-

kén.  
Attól még eljuthat hozzánk.  
Drága. Kis üvegekben árulják, olajban. Van is egy a frizsink-

ben.  
Tényleg? Miért nem mondod?  
Miért nem érdekl ődsz?  
Kapsz egy barackot!  
Abból botrány lesz.  
Fenyegetsz?  
Nem, csak mondom. Az a furcsa ajkú pincér már hegyezi  

a fülét.  
A Gino?  
Úgy hívják?  
Azt hiszem. Az el őbb úgy tűnt, hogy ezen a néven szólította  

a másik.  
Gino!  
Ne bolondozz!  
Miért ne?  
Induljunk! vár bennünket nanoszбmiás emberkénk.  
Várjunk még egy picit.  
Érdekel ez a pincér?  
Izgatóan csúf.  
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Ilyennek született. Gin бkánk magzati fejl ődése során a két 
orrnyúlvány összenövése elmaradt. Úgy nézem, egy m űtéten már 
átesett. Minden ezredik ember ilyen. 

Nehezen szophatott. 
És még дehezebben tanulhatott meg beszélni. 
Honnan tudod, hogy tud beszélni? Hallottad? 
Nem, de úgy néz ki, mint az, aki nem tud beszélni. 

-- Miért, hogy néz ki az, aki nem tud beszélni? 
Megadom magam. Bekerítettél.  
De nem púpos.  
Ez a kettő  nem feltétlenül jár együtt.  
Fárasztó vagy néha.  
Tudom.  
Nézd, hogy mosolyog!  
Vérfagyasztó.  

— Milyen ügyesen bánik azzal a tállal!  
Mint amaz a tésztával. 
Nézzük meg a templomot! j б ? 

A temploma tér jobb oldalán helyezkedik el, el ő tte három fe-
dett kút plusz egy a tér túl oldalán. A túloldali a legnagyobb kb. 
kétszer akkora, mint a templom el őtt lévők. Henger alakú kőkává-
ját cifra faragványok díszítik. Csendes, méltóságteljes. Megfáradt  

emberek üldögélnek a tövében, csendesen társalognak. Láttál már  

pepitás léggömböket? Felgy ű rt farmernadrágos, fekete hajú, kreol  

bőrű  suhanc árulja: piros, fehér, fekete, zöld, sárga és lila. A nagy  

kút mellett áll. Kutaknak nézem ezeket a tér kövezetéb ől kikandi-
káló, a tér kövezetével összen őtt hengereket. Az esđmarta, rozsdás  
fémtányér-sapkákon apró lyukak. Idegesít ő . Amikor megpróbálok  
bekukucskálni, fejemmel elfedem a nyílást, érzem a nap melegét a  

tarkómon, nem látok semmit. A fehér fényárban úszó tér után —
érezni vélem — híívös sötét. Az egyik lyukon bepréselt parányi ka-
vics nyomán icipici csobbanás sincs. Zuhan a végtelenbe? Vagy ki-
párnázott, mohos talajon landol? H űs, mohos talajon fekszik a tér  
melege után. Talán hálás is. Lehet, millió bőr, gumi, műanyag, fa  
vagy meztelen talp, mint folyó, súrolta a követ kaviccsá, parányi  

kav iccsá, mely végre nyugalmára lelt a kút mélyén, ha ugyan  
nincs ott lenn egy kis zöld kíSev ő . Kicsi zöld kđevd. Millió 'bór, gu-
mi, műanyag, fa vagy meztelen talp zarándoklása. óriási ,  megkö-
vült, absztrakt, sisakos üreginyulak örökre dermedten a kitörés  
pillanatában. (?) Anya és gyermekei. Pofáikon díszítés. Mely bün- 
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tetés mi bűnért sújtotta örök, örök, örök mozdulatlanságba? Fent-
ről orv sorozat, golyólyukas páncélsityakok. Sz őrös testből víz fa-
kad. Izmos rángás, a földben ér pattan. Nyissz. Most már örök  
csöndbe burkolózva. Még éreztük, mozdulni már nem tudtunk. A  

léggömbök odaát vadul táncolnak a zsinegen. Szell ő, szabadulni  
igyekvő  hélium — fel! Fel a magasba! a templomtoronynál is ma-
gasabbra, hol csúcsán furcsa obszidián-csillogás. (?) Fénysugarak-
ban tobzódás. Szemfájdító, ny .akmereví'tđ, kivihetetlen. Fenn H--
liosz vakító szekere. Héliosz mosolya. A szürkül ő  nagy kövek közt  
zsenge hajtások: f ű , sőt virág magasan virít a templom tomporán.  

A, nevezhetem, utcai fronton egy vakablak, alatta az ajtó fölött  

elmosodó, úgy vélem, 271B. Tépett fekete galambgubók, a vakab-
lakban galambmész. Idelenn hét-nyolc galambformájúbb szintén  
fekete állhatatosan szedeget.  

Z., tudod milyen a csirke?  
Milyen?  
Buta. Tudod-e, miért?  
Nem.  
Ailandбan csipeget, és nincs rázkódást tompító berendezése  

a csőre és az agya közt.  
És a galambnak?  
Nem tudom.  

A vastag, csukott ajtók mögött biztosan h űvös, minta kút alján  
és félhomály. De az ajtók zárva.  

SI VENERALE CORPO DI ST. LUCIA  
ORIGANUM VULGARE.)  

Etetés. :  
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Éppen PIZZÁT sütött a nyúl — nevezhetném N. N.-nek is, de 
maradjon inkább egyszer űen csak: nyúl —, amikor betoppant a 
kétévenként újraválasztott erdei komisszi б : a sün, a rбka, a medve, 
a farkas, és a nünüke, élén magával a bagollyal. Szólta bagoly: 

Kulcsfontosságú probléma megvitatására került sor tegnap a 
Keleti Nagy Platán alatt, ami fel ől nem tudom, értesültél-e, hiszen 
a harkály tagadja, hogy a hír befutott lapzártáig, de ez nem lé- 
nyeges, ellenben ezeknek a hosszas értékelés után született döntések-
nek a homlokterében határoztuk el, hogy személyesen meglátoga-
tunk, és tudatjuk veled, miszerint, jobban mondva tájékoztatunk  

afelől, hogy hosszas mérlegelés után abban a megkülönböztetett  

tiszteletben részesítünk, mely megkülönböztetett tiszteletben val б  
részesítés javaslatát a tegnapi ülés résztvev ői egyhangúlag elfogad-
ták, s amely a törvényileg rendszabályozott beszolgáltatást ille- 
tően  .. . 

Arról van szó, bagoly kolléga úr is azt igyekszik mondani,  

ma rajtad van a sor, te adod oda ebédedet az oroszlánnak — sza-
kította félbe a nekihevült toll аsfülest a róka.  

Mi egyebet tehetett a nyúl, kisütötte illatos pizzáját, s fris-
sen-gyorsan útra kelt, hanem útközben megszomjazott, a kút felé  

vette az irányt, s amikor belenézett, ment ő  ötlete támadt. Az orosz-
lán morogva fogadta:  

Hol az istenben vagy ilyen sokáig!  

Elnézést kérek, 6, fenség, utamon nem várt akadályok gör-
dültek elém. Itt a finom pizza. Olasz specialitás. Készítését még  

déddéddédapám leste el a messze híres olaszföldön.  

Add ide!  
Jб  étvágyat, 6, fenség!  
Köszönöm viszont. 
Hanem elnézést, 6, fenség, hogy alkalmatlankodni merésze-

lek továbbra is, csak azt szeretném megkérdezni, ki lehet az az  

oroszlán, aki megállított útközben, és elvette az, 6, fenségednek  

sütött pizzát, úgyhogy, 6, fenségednek újat kellett sütnöm — saj-
nos, már csak a maradékból.  

Az oroszlán harapásra tátott szája tátva maradt a levegdben:  

Micsoda?!  
Mondom, egy másik, oroszlán, 6, fenség. Nem ismerem.  
Hol történt a dolog?  
A Nyugati Nagy Platántól nem messze, 6, fenség. A függ ő-

leges barlangnál. Oda fészkelte be magát a betolakod б .  
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Szörnyű  haragra gerjedt az oroszlán:  
Indulunk! vezess!  

Mondanom se kell, így mentette meg pizzáját a nyúl. Nyomban  

e! is indult haza, a bérc felé, azonban fele úton se volt, hatalmas 
hóvihar támadt. Ment, mendegélt tovább, hanem egyszer csak a 
szél kezdte ám csúnyán átjárni nyári gúnyáját. Arcába szórta a ha-
vat, csípte, mint milliónyi apró tű . Befütyült az orra alatti hasadé-
kon, felfújta pofazacskóit, hiába pr бbált fütyörészni. Aki nem hi-
szi, járjon utána. A fehér kavargásban a bérc alig látszott, de csak  

ment rendületlenül, némán, immár megmeredt pizzájával a hóna  

alatt. A jéggé fagyott ketchup egyáltalán nem veszélyeztette azzal,  

hogy bemaszatolja bundáját. Jófajta ketchup volt, a Cirio-féle,  

amit születésnapjára kapott sünékt ől kárpótlásul, hogy egyszer úgy  
túljártak az eszén. Szó, ami szó, lóvá tették akkor és itt. Kés őbb  
ugyan bevallották, hogy becsapták, az бta őrizkedik a hencegéstő l.  
Így van ez, az ikerformájúaké a világ, persze, ha ügyesen ki tudják 
használni. Ugyan ki tudná két sün közül kiválasztania lányt. Ta-
lán a diákok, akik olyan visszataszító rajzokat rajzolgatnak unal-
mas órákon, hogy egy sün, rajta egy nyúl, s odaírják, hogy minden 
szerelem fájdalmas. Nagyon szellemes, mondhatom. A nóta szerint 
egyes fiúk buzgalmukban még a sünt is. Ejnye no! vagy ejnye na!  

mire való ez? A poén, az elmaradhatatlan, persze, az, hogy el őbb 
megborotválják. Isten ments! A réz f án f ütyül őjét vagy a rézangya-
lát! Egészen kih űlt, de majd felmelegítem otthon, csak érjek vala-
hogy haza. Bajszomra mondom, jól beketchupozom még egyszer. A 
tapasztalat azt mutatja, nem ki f fizet ődő  a túlzott spórolás. Nem és 
nem, a tékozlás se jó. Legfontosabb az arányérzék. Például tavaly, 
de hagyjuk ezt, kit érdekel az, hogy mi volt tavaly. A tavaly az 
csak tavaly és punktum. Az igazságnak tartozom azzal, hogy egyre 
jobban fázom. Édes gyapjúsz őreim, melengessétek még egy kicsit 
ezt az árva lelket itt, még nem jött el az ideje annak! Azt mond-
ják, a fagyhalála legszebb. Brrr, hát létezik egyáltalán szép halál? 
A testek általában sűrűbbek lesznek, fajsúlyuk növekszik. Nem tu-
dom, Ti a köze ennek azokhoz a gyönyörúszép hallucinációkhoz. 
Jó volt az a film. Csak a fenekére huppanta hóban, a nő  meg ne-
vetett, fejét hátravetette, hófehér hattyúnyakon pihék. Néha szük-
ség van a filterekre. Tényleg jó film volt, nem mint az a csapni-
valóan rossz novella, igaz, akkor úgy írtak, de az nem mentség. 
Az-e? Én nem akarom elsietni a dolgot. Mindenesetre úgy t űnik, 
egyelőre a 39,5 fok megvan. Jó lesz utánanézni, ki is volt az  a 
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Kocsis. Van olyan is, hogy hópihekristálylángrácshereboltozata-csil-
lagportoronyhagymázkényszerképzet úr ,  titok, föld, csillagrendszer,  
kertkapu, tejút, lét és nemlét, itt, most, agancs, nép, elhivatottság  
é5 szimpatikus, aranyos emberkén Babits-bajusz. Valahol olvastam,  
megbízható helyen, hogy ilyenkor élénkebbé válik az anyagcsere,  
meggyorsul a tápanyagok oxidációja, ezáltal több hő  termelődik.  
Nem árt ismerni ezeket a dolgokat. Mintha alábbhagyott volna,  
vagy kezdek én is hallucinálni? Most mára bérc teljesen elt űnt, s  
a nyulat kételyek kezdték gyötörni: vajon sikerül-e bekenni pizzá-
ját azzal a j б  Cirio-féle ketchuppel, mert a helyzet kezdett ko-
molyra fordulni. Hallucinált. A szél, ahelyett, hogy alábbhagyott  
volna, felerősödött, s kétmaréknyi hób бl gyúrt labdákat csapkodott  
fagyos füleihez. Ezek az ütések kezdetben elviselhetetlen fájdalmat  

okoztak neki, kés őbb már nem. Máskor hasznos, periszk бpszerű  
hallбszerveiben, melyek kánikulában б ránként/négyzetcentiméteren-
ként — hozzávet őleges számítások szerint — tíz kal бriát sugároz-
nak az éterbe, könnyen végzetessé válható óvatlanságának köszön-
1'etően megfagyott a víz. Nem göngyölte össze id őben, pedig az  
,ívöltő  szélben semmi hasznát sem vehette halló- és h ű tőszerkezeté-
nek. Főleg az utбbbira nem volt szükség. Ilyen esetekben, amikor  
-t higany fagypont alá száll, a kutyaharapást sz đrével ellenére a hű -
tés téves metódus. Antif rizre gondolt, és elmosolyodott. Hetedhét or-
zá.gon túl híres volt akaszt бfahumoráról. Nem volt istenfél ő, még-
; az idő  múltával egyre sű rűbben környékezte meg a gondolat: ez  

csak valami fels őbb hatalom által rászabott büntetés lett. Akárhogy  

nézte, az oroszlán-ügyben nem találta magát b űnösnek. Jogosnak,  
t, szimpatikusan fondorlatosnak vélte azt, amit a zsarnokkal cse-

ekedett. Igy vélte, ha van igazság, s a fentiek igazságosak, már-
?edig azoknak kell lenniök, akkor szemfülességével, találékonysá-
sával elnyerhette tetszésüket. De mégis itt van ez a kellemetlen hó-
ihar. Azután arra gondolt, hogy azért kell lakolnia, mert ap бsa  

születésnapján túl sok bodzapálinkát ivott, s annak ellenére, hogy  

t sün-eset után megfogadta, sosem fog hencegni, többé, hencegett.  

zt mondta az egész vendégsereg füle hallatára, hogy ő  bizony  
megfutamítja a farkast, s ami az egész dologban a legfurcsább,  

neg is futamította, de csupán a szerencsés véletlennek köszönhe-
~ően, ezért másodszor is fogadalmat tett. Azt is megígérte önmagá-
nak, hogy soha többé nem festi falra az ördögöt. Pontosan abban a  

pillanatban ígérte ezt meg, amikor a falra festett ördög megjelent,  

miután ő  a sebtében menedékül választott fa ágár бl egyenest az or- 
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das fejére pottyant. Ki látott nyulat fára mászni? A nóta hazudik,  
pedig hányszor elénekelték dáridózás közben. Habár a hencegés  

csúnya dolog, akárhogy mérlegelte, nem találta ilyen súlyos bün-
tetéssel egyenérték űnek. Volt egy ügye a nyúlnak valamikor, vala-
hol (hogy Pontosan mikor és hol történt, nem fontos, lehet, hogy  

1786. október 6-án, az is lehet, hogy 1848. szeptember 10-én, az is  
v alószerűen hangzik, hogy 1913. április 33.-án vagy 1931. július  
11-én, a Darmstadter és a National Bank cs ődjével egyidőben Ke-
nyában, Svédországban vagy Medenacsban), amelyre nem szivesen  
emlékezett vissza, amely valószínűleg nem is vele történt, de gyen-
gébb pillanataiban komolyan furdalta a lelkiismeretét. Az egyetlen,  
amikor igazából engedett az ördög csábításának. Nem lesz jh.  Idő-
vel és térrel kell felfegyverezni. Konkrét nyúlról kell beszélni. Új-
bб1 kezdem. Volt egy ügye a nyúlnak valamikor, valahol (hogy 
Pontosan mikor és hol történt, nem fontos), amelyre nem szívesen  
emlékezett vissza, amely gyengébb pillanataiban komolyan furdal-
ta a lelkiismeretét. Az egyetlen, amikor igazából engedett az ördög 
csábításának, aki a róka képében jelent meg el őtte. ínséges idők vol-
tak azok, s úgy tűnt, nincs más hátra, mint bűntársává lenni a ró-
kának, aki a maga módján tökéletes tervet agyalt ki. Lopni! Még-
hozzá kalácsot. Hencegés és lopás közt ég és föld különbség az 
utóbbi javára — negatív irányban. sszeborzadt. Nem mentség az,  
hogy akkor éheztünk. Egyáltalán nem. Azt sem találta enyhítő  kö-
rülménynek, hogy a kosarat cipel ő  lány kesztyűt akart csináltatni 
belőle — azért tette le a terhét és hajolt le érte. Lelki szemeivel a 
szűcsipar legutóbbi divatsikolyát látta meg az úton hever ő, látszó-
lat tlettelen nyúlban. Nem, nem mentség az, hogy keszty űt akart  
c зΡiiáltatni belőlem annak ellenére, hogy az nem egy szép dolog, de  
neki megbocsátható, mert f ázott a keze. Gondolom, egészen meg-
gémberedett abban a nagy hidegben. Szegény, nyáron a farkas, té-
len a róka meg én. Meddig él még az a raplis öreganyja? Mindezt  
annak a kleptomániás rókának köszönhetem. Meg is tanítottam  
keszty űbe dudálni, habára róka esetében elképzelhető , hogy csü-
törtököt monda pedagógia. Mindenesetre, ha a lopásról nem is  
szokik le, azóta jól meggondolja, miel őtt lékbe dugja a farkát. Én 
igazán nem is voltam rászorulva arra a kalácsra. Mértéktartó rág-
csálással nyugodtan átvészeltem volna a telet. Most nézhetem, hogy  
kerülök ki ebb ől. Miért nem küldik javítóintézetbe azt a rókát?  
Mindig rosszban sántikál, f őleg azóta, hogy ellőték a hátsó lábát.  
Világ cinikusa, nem született aszkézisre, s mindig bajba rántja  a 
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másikat. Jól megjárta. Az ilyeneket büntetni kell. Foghíjas ez az 
erdei-mezei tgazságszolgáltatás, pedig milyen tömeges. De mi, nyu-
lak, nem változtathatjuk meg a világot, nem válthatjuk meg. Nem 
is tudom, mi hiányzik. Az összetartás? Feni tudja. Talán nem is va-
gyunk elég bátrak. Ki tudja. Fenemód hideg van, csak a szél gyen-
gülne egy kicsit! B űn és bűnhődés, ez a kettő  együtt jár. Ennek így  

kell lenni. Úgy látszik, mások megbüntetése nem oldoz fel. H ű, az  
istenit! ez jó orrba dörgölt. De könyörgöm, álljunk meg egy pilla-
natra! Kislány ide, kislány oda, ő  az én bőröm akarta lenyúzni.  
Vegyük csak ezt fontolóra! Az imént nagyon könnyen megbocsá-
tottam neki. Hát már mások megnyúzása nem is számít f őbenjáró  
bűnnek? Maga a szándék majdnem olyan súlyos, mint maga a tett.  

Persze, enyhítő  körülmény az, hogy 6 holtnak vélt. Halljátok ti  

odafenn? Enyhítő  körülmény-e ez? Kezdek meghülyülni? Nem vá-
laszolnak ezek egy nyúlnak. Csitt, ezek gondolatolvasók. Csitt,  

csitt! Édes jó dnyám, csitító szavaid most is hallom. Ugyan merre  

jársz? Az a gyanúm, ezer fiad közül egyedül én fogok b űnhődni  
összevissza beszéd címén. A kislány így vagy úgy valószín űleg szin-
tén bűnhődni fog, de ez engem nyilván nem oldoz fel — eddig  

eljutni nem volt nehéz. Könnyen ment, különösebb logikai ugrás  

nélkül. Atyám! legbutább gyermeked voltam, emélkszel még rám?  

Nem hiszem. Ekképp morfondírozva csetlett-botlotta hófúvásban,  

kerülgette a buckákat, melyeket hol ide, hol oda épített a szeszé-
lyes légörvény: a hátrahagyott torlaszokat a magasba emelte, s is-
mét elébe szórta. Teljes egészében az ösztönére bízta magát, a lel-
két fogva tartó, melengetve szállító, viharral küszköd ő  törékeny,  
bundás hajбcskát, a kis földi lélekveszt őt. Fordítsuk meg ezt az  

egészet, s vegyük szemügyre a másik oldalát! Nézzük ezt az egészet  

a derűsebbik oldaláról! Nem más ez, mint kaland. Bajszomra mon-
dom, kaland, mely szerencsésen végz ődik, hajónk hosszú megpró-
báltatások egész sora után biztonságos révbe fut majd, s a kapitány 
elnyeri méltó jutalmát. Lássuk, mi is lesz az. Nem is kell ezen sokat 
gondolkodni. Megvan. Olyan kézenfekv ő , hogy kézenfekv őbb nem 
is lehet. Itt van a nagy kerek pizza a hónom alatt. Megküzdök sa-
ját pizzámért, harcolok saját pizzámért, s végül elnyerem saját piz-
zámat. Bravó! Én vagyok a vakmer ő  Hatteras kapitány, a jeges 
óceánok Kolumbusa. Ho-vá-mégy-te-kis-nyu-lacs-ka-in-gyom-bin-
gyom-tá-li-ber-tu-tá-li-ber-má-li-ber. Most eltűnt egy pillanatra: a  
szél telehordta az árkot, nem vette észre, s belehuppant. (És félelem  

mardosta szívünket és közöny.) De már el őkászálódott a túlolda- 
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ion. (És köszöntjük: icce, cuniculus!) Nem jutok egykönnyen dög-
rovásra, hél In-gyom-bin-gyom-tá-li-ber-tu-tá-li-ber. A megpróbál-
tatások hiánya az élet megrontója. Halála relatív jólétre! Hogy is 
van ez a tanulságos versike? Ott lenn, hol csend honol a dús tájon, 
nyúl baktat, sok a jó falat, a környék steril, veszély nincs, langyos, 
lagymatag minden, unalmas. Éljenek a megpróbáltatások! Halál az 
elért Eldorádókra! És fenn, ha van valami, az Eldorádó? És az égi 
helytartó? Neki is valaki parancsol. Ugye, így kell lennie? Atyám, 
végy magadhoz, szenvedek. Csitt) csitt! jobb lesz ezzel nem vicce-
lődni legalább addig, míg fény nem derül a torinói Krisztus-lepel 
titkára. De én lehetek ő, akit állítólag csak a fuldoklók látnak. 
Nem tudok én ezzel zöld ágra verg ődni. Feltehetjük-e ebben az 
esetben a kérdést az egész világmindenség keletkezésér ől? Természe-
tesen. Ez pedig mit jelent? Jelenti kérem szépen azt, hogy megkí-
séreljük megmagyarázni, hogyan keletkezett maga az anyag. Mi 
tudjuk, hogy az anyag örök, tehát a világ is örökt ől fogva létezik. 
Tökéletes kóan, s a buzi f izikaresi nagyot harapott az almába. Te-
hette, mert zseni volt. Különben semmi köze az egészhez, és mégis 
sok köze van az egészhez. Ezt így mondják. Ez a második tökéle-
tes  kóan. Folytathatnánk tovább, de jobb lenne ehelyett felkötni a 
nyúlcipő t és iszkiri, és se füle, se farka, pardon, köd el őttem, köd 
utánam. Igy menta nyúl a hóviharban immár messze maga mögött 
hagyva az árkot — merem mondani —, miközben a szél er ősen fújt 
továbbra is, sodorta a havat, egyre hidegebb lett, a ketchup egyre 
keményebb, a bérc pedig egyre jobban egyáltalán nem látszott. 
Nem kellett attól tartania, hogy a ketchup összemaszatolja bundá-
ját. Nem, ettől egyáltalán nem kellett  tartania. Únmaga biztatására 
néha hangosan elénekelte, hogy: ho-vá-mész-te-kis-nyu-lacs-ka-in-
gyom-bin-gyom-tá-li-ber. És viccelődött: ave Ceasar, morituri te 
salutant! Üdvözlégy császár, a halálba menők üdvözölnek! Iskolás 
éveiben nagyon szerette a történelmet meg a latint, míg a matema-
tikát utálta. Sajnos, tanárai nem fedezték fel a benne rejl ő  vonzó-
dást eme tantárgyak iránt, így ezekb ől a tantárgyakból is túlnyo-
mórészt hasonló osztázatokat kapott, mint az általa mélységesen 
megvetett matematikából. Lendülete azonban sosem tört meg, s az 
iskolapadot kinőve, átlépve a Rubicont, szabad idejében valósággal 
falta a történelmi és a latin literatúrát — így lendült át könnyedén 
a dilettantizmus 'kőfalán. Kis rövidnadrágos virgonc tapsifüles isko-
latáskával a keze'ben, aranyos volt. Mosta pizzáját szorongatva 
mint a viharban. Talán csak nem saját Danaida-ajándékomat, kis 



.,08 	 H2D  

trójai falovamat szorongatom? De ezt a gondolatot sikerült gyor-
san elhessegetnie. Ment tovább rendületlenül. Gondolta: biztonság  

kedvéért talán imádkoznia kellene, de nem tudta még a Miatyán-
kot sem, eredeti ötletei pedig nem voltak, így hagyta az egészet a  

fenébe, és ment tovább. Gondolata: talán áldozatot kellene bemu-
tatnia, de mivel önmagán és pizzáján kívül semmi más feláldozható-
val nem rendelkezett, ezeket pedig teljes értelmetlenség lett volna  

feláldozni, nem mutatott be áldozatot, ellenben megígérte, ha haza-
ér, gondolkodni fog róla. És ment tovább. A pizza jobb, mint a 
kalács. Még a legegyszerűbb sajtos/paradicsompürés pizza is fino-
mabb mindennem ű  kalácsnál. Meleg, nyúlós sajttal a számban sikí-
tani tudnék. Gyönyör ű  érzés. Meddig nyúlik a sajt? Nyilván szab-
ványosított sajt-próbatesteket kellene folytonosan növekv ő  húzóerő  
segítségével megnyújtani. Nem hallottam, hogy valaki is ilyen ba-
darságokra fecsérelné drága idejét. Én is miken nem töröm a fe-
jem! Jobban tenném, ha f figyelnék a lábam elé. Az el őbb is hogy be-
lehuppantam abba az árokba. Azt hittem, végem, ütött utolsó má-
sodpercem, de nem. Emlékeznem kellett volna rá, hogy Ott van.  

Egyszer csak elsötétült körülöttem minden. Még jó, hogy ki tudtam  

kecmeregni onnan. Mákos kalács, diós kalács, kakaós kalács és ki  

tudja, Ti még. Mákos rétes, túrós rétes, tökös rétes, aki nem lép  
egysz с f re, ugye? Ilyen bukta, olyan bukta, darázsfészek, torta. Ha-
bostorta, gyümölcstorta, diótorta, rumos szelet. Mandulás epertor-
ta? Még a mandulás epertortáért sem adnám oda a pizzát, főleg o 
finom gombásat. Hagymás vajban párolt, ahogy a szakik mondják:  
kis cikkekre vágott gomba. óriási! Doberdo-szeletek, epres diplo-
matapudingok fenébe! Kell ő  óvatosságot igénylő  körültekintéssel  
ugyanoda tanácsolom a francia baracktortát is. Hoppla! Mit össze  

nem hordott. Bosszantó. Az egyetlen és az igazi a pizza, a pizelle  

elbújhat mint holmi ócska hamisítvány. Piskótatorták, átok reátok!  

Mindannyiatokhoz habostortát vágnék. Tejporban gázolok. Amerre  

nézek, tejpor. Tejpor mindenfelé. Bezzeg neki jól jött volna a tej-
por, tápláló por, vízzel hígítva majdnem tökéletes tej. Csodás. Mi-
kor is találták fel a tej porítását? Nem jut eszembe. Ha ez csak-
ugyan tejpor lenne, nem vesztek volna annyian oda. Kíváncsi va-
gyok, csakugyan megmentette-e volna őket egy ilyen nevezhetem:  

csoda. Hiába, a testnek táplálékra van szüksége. Átkozott por-
hüvely!  
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(AZ ÉVSZÁM OLVASHATATLAN) 

V III. KÉ л  

IDAS EGY SZEMÉLYVONAT ELŐTT 
EGYENRUHÁBAN 
FIATALSÁGÁT KOMOLY 
MÁR-MÁR ZORD TEKINTET 
MCIGÉ REJTI 
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A MEGFAKULT  
SÁRGA FÉNYKÉPEN  
ENERGIKUS KÉZÍRÁS  
FEKETE TINTÁVAL  
BATAJNICA 1926.  

KЁЛ  

PALICS  
NYÁR ÉS ERDŐ  
IDÁS HAJADONFŐTT  
POROS CIPŐBEN LENGE INGUJJBAN  
GYl`JROTT LOTY0GŐ  NADRÁGBAN  
MOSOLYOG MOSOLYOG  
MELLETTE  
ELFOG6DOTT FIATAL LÁNYKA  
PLЇЈSSSZOKNYÁBAN  
KISSÉ MEREVEN  
HOSSZÚ HAJJAL  
KARJÁN RETIKÚLLEL  

(A FÉNY ROSSZ SZОGBEN  

IDÁS EGY KICSIT HASONLfT  
MOST RADN0TI MIKLÓSRA  
A MAGYAR Kt5LTŐRE  

KÉP  

KÉT NÉMET KATONA  
VERI PUSKATUSSAL  

IDAS SZAKADOZOTT FEHÉR INGBEN  
VÉRZIK AZ ARCA  
ÉS A JOBB KEZE  
MOTORKERÉKPÁRRA TÁMASZKODIK  
A NÉMET TISZT ROHOG  
HIÁNYZIK IDÁS EGYIK CIPŐJE  
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A FELVÉTEL RUMÁN KÉSZÜLT 
A PRAVOSZLÁV TEMPLOMNÁL 
1941 ÁPRILIS VÉGÉN 

X I. KÉP  

ELCSIGÁZOTTAN KIMERÜLTEN 
HAJADONFŐTT 
BŐ  TÁBORI RUHÁBAN 
VÁRJA IDÁS 
A MUNKASZOLGALATOS-TÁBOR 
FELSZABADÍTóIT 
BADEN BADENBEN 
FEJE KÖRÜL ROVAROK KÖRÖZNEK 
PANNбNIA ÉS A NAP 
MEGDŐLT LÁTOMÁSAI 
NAGY FEHÉR GOMOLYFELHŐ  A FEJE FOLOTT 
MINTA MÁRTÍROK 
DICSFÉNYE 

XII. KÉP  

KORHÁZI ÁGY 
A JOBB COMBJÁN JÓKORA KÚTÉS  
VÉRES RоZSA 
VIRÁGZIK RAJTA 
MEGFESZÜLT ARC 
ÉLETTELEN TEKINTET 
AZ ÁGY VÉGÉNÉL 
KOMOLY LÁNYKA 
PARTIZÁN ZUBBONYBAN 

A FÉNYKÉPÉT EGY 1945 JANUÁRI 
FOTбú JSÁG TÁBLÁ JÁRбL VE'1" 1 ÉК  LE 

A FALON AZ AGY FÖLÖTT 
MORFINISTA ÁLMOK 
ALIG KIVEHETŐ  FOLTJAI 
HALVÁNYULNAK 
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KЕP  

FÉLBEHAGYTA A MUNKÁT 
ÁTIZZADT ING LOG RAJTA 
MOSOLYOG 
LAPÁTJA MÉLYEN FÖLDBE NYOMVA 
KÖRÖTTE MÉG SOK 
LAPÁTOS  
A HÁTTÉRBEN FEHÉR ALAPON 
NAGY FELIRAT 
ÚJJÁÉPÍTJÜK AZ ORSZÁGOT 

KÉP  

KOMOLY ÉS ZORD TEKINTETŰ  A SZOKOTTNÁL 
HOSSZABB HAJJAL 

A VAUSTASOK NYÁRI EGYENRUHÁJÁNAK 
FEHÉR ZUBBONYÁBAN 
A KÉP GYŰRÖTT ÉS SZAKADOZOTT 
IGAZOLVANYBOL KITÉPVE  

EZ IDÁS 
A VASÚTÜGYI MINISZTÉRIUM ALKALMAZOTTJA 
VALAMIKOR A HÁBORÚ UTÁN 

KÉP  

IDÁS ÉS MIĆO SZOMSZÉD 
A KERT DESZKAPALÁNKJÁNÁL 
NEVETNEK VALAMIN ÉS CIGARETTÁZNAK 
IDÁS ELŐTT HOSSZÚ ÁGYÁSOKBAN 
FIATAL ZÖLD SALÁTA 
A KAJSZI ÁGAI KIRÚGYEZTEK 
A KONYHATETŐ  FÖLÖTT  
EGÉSZ VÉLETLENt7L  
EGY GALAMB RÖPÜL 
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KÉP  

NYAKKENDŐBEN  
ÉS SZÜRKE NEMEZKALAPBAN  
VAN MÁR CIPŐJE ZOKNIJA ÉS INGE  
NYUGDÍJAT KAP  
A JOBB COMBJÁN GELLERTÓL KAPOTT BENŐTT MÉLY  

SEB  
NEHEZEBBEN' HAJOL  
ZIHÁL  
MINTHA MINDEN CSIKOROGNA BENNE  

KÉP  

JANJA MATKOVIĆ  
SZÜLETETT BAJIĆ  
KISÍRT SZEMMEL  
ÁLL FEKETÉBEN  
KÉT SZOMORÚ  
FELNŐTT FIÁVAL  
MоGсTTÜK RAGYOG  
A SZABADKAI VÁROSHÁZA  
NAGY ÉPÜLETE  

EGÉSZEN A FÉNYKÉP JOBB OLDALAN  
NAGY ŐSZIROZSABOKROK  

IDÁS NINCS TÖBBÉ  
1967-ET ÍRNAK 

GARAI László fordítása  
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DOKUMENTUM-VERSEK  

Jegyzet a Fotobiográfia elé  

Amikor azt mondja: „PAZAR CSENDÉLET / GYÜMС  LCCSEL, 
DINNYÉVEL BORRAL SÜTEMÉNNYEL", mikor azt: „IDÁS FE-
KETE TÉRDHARISNYABÁN", vagy: „A KAJSZI AGAI KIRÉf-
GYEZTEK", akkor biztosak lehetünk, hogy nem volt szándékában töb-
bet mondani, mint amit a csendéletr ől, Idasról, a baraakfár бl néhány 
szóban kifejezett, s bármir ő l ,is ІьeѕzёІ  — mert költdi 'kifejez őeszközei kö-
zé tartozik az elmondás --, mindig az adott valóság tárgyi jelenléte lesz 
legközvetlenebb élményünk. Slav'ko Matkovi бnak, a Cvetovi saznanja (A  
megisrnerés virágai), 1973 és a Mi smo mali šašavi potroša či (Mi együgyű  
kis fogyasztók vagyunk) 1976 cím ű  verseskötetek szerzőjének ezek az  
Idasról készített fotográfiái nem a metaforák képzeletvilágába sodornak 
bennünket, hanem a tapintási érzékletek porózus tartományába. A képein 
szereplő  dolgok — hattyúk, széles karimájú kalapok, ,kardhüvelyek, lenge 
ingujj, pravoszláv templom, nagy fehér gomolyfelh ő  stb. — kitapintha-
tóak: tömegüktő l, kiterjedésüktől függően elmozdíthatóak vagy elmoz-
díthatatlanok, s ha végső  soron ujjbegyünkkel anégsem tudjuk térbeli 
alakzatukat követni és megrajzolni, mert körvonalai kifutnak birtoklási 
ösztönünk hatótávolságából, akkor marad a verselemek, a tárgyak els ő  
közvetítőcsatornája, az alkalmilag kölcsönvett megjelenít ő  közegnek, a 
fényképnek, a szavakból rótt képnek az „anyagszer űsége". A fekete szegé-
lyű  vagy barna színrétegz ődésű , újságban élét veszt ő  vagy anegsárgult, 
gyűrött vagy éppen szakadozott felvételek valósága. Matkoviié készül ő  
vizuális regényének ez a versbetéte, úgymond „fejezete", Leonid Matko-
vié-Idas fotobiográfiája nyelvi síkon létrehozott képsor, amit szerz őjük 
költői 'képek helyett a köznapi élet kelléktárával, a fényképek szándéko-
san elrendezett vagy véletlenszer űen adódott tárgyaival és szerepl ő ivel 
alakított ki. Matkovié prózaverseinek a legközelebbi párhuzamait a kép-
zőművészetben kereshetjük. A történetet, eseményt fotó és szöveg segít-
ségével megjelenítő  sitory art, a val бság, a fató és a kép hármasságára 
alapozott fotórealizmus, a dokumentum-művészet s általában a fotót do-
kumentálásra felhasználó stílusirányzatok irodalmi rokon m űfaja bonta-
kozik ki bennük. Verseire a lényegre szorítkozó szenvtelen leírás, a fény-
képezőgép lencséjének a látásmódja jellemzđ . Célja a puszta dokurnen-
tálás, de már ezzel is felkelti érdekl ődésürnket, akár a kezünk ügyébe 
,kerülő  régi képeslapok, a családi albumok rozsdásodó fényképei. Néze-
getjük őket, és a korabeli helyzetek, a kimerevített valóságpillanatok to-
vábbmozdulhatnak bennünk, ha van inddktivitásuk, ha fogékar_yak va-
gyunk irántuk. Az 1909-től 1967- ig terjedő  emberöltöt térelválasztó pan-
nóként bontják szakaszaira az mdőrendbe állított fényképek: régiek s  
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aztán jelenünkhöz egyre közelebbiek, amelyek az elhalványulásukkal for-
dított arányban szímeződnek képzeletünkben egy századunk kétharmadát 
átfogó emberi életnek a történelem pasztellködét đl érintett rajzává. 

GARAI László 



AZ Ő  MÉHÉNEK AJTAI  

(Regényrészlet)  

MIRKO KOVA Č  

„Mert nem zárta bé az én anyám méhének ajtait;  

sem pedig az én szemem el đl nem rejtette r:1 a nyo-
morúságot."  

(Jбb Könyve 3, 10)  

A TALALKOZAS. Stjepan K. belépett a kapun, az ápolón ő  pe-
dig minden porcikáját kelletve robogott el őtte. A fiatal testekben 
sem forr semmi új, minden elragadtatás öröklött valami. S a szere-
lemben is mindent látott mára világ. A n ővér kint hagyta a be-
tonjárdán, az osztály bejárata el őtt, ott, ahol minden pillanatban 
felrobajlotta vasazat, baljóslatúan csörömpöltek a konyh э i edé-
nyek, lábosok, teásibrikek, szilvakomp бtos tálacskák. Az ápolónő  
maga sem tudta, mikorra készítik fel a beteget. Stjepannak nem 
maradt más hátra, mint hogy néma szemlél ője maradjon a történé-
seknek, a nyikorgásnak, minden csapódásnak és zajnak, a h űvöskés 
reggelnek, amelyben ápol бnők futkároztak ide-oda. 

Többé már semmi sem telt lassan, olyik-másik természeti jelenség 
meggyorsítja az életet, az es ő  például, de az is csak, amikor meg-
ered. Meglehetősen alacsonyan söpörve végig szél kerekedett. Ra-
kásnyi papírt, mindenféle könny ű  hulladékot, szennyet sodort 
egészen a drбtig, ami azt jelenti, hogy északi szél fúj, tán még el-
múlik a nap eső  nélkül. A természet azonban egy szempillantás  

alatt megcáfolja és visszájára fordítja minden j бslatunkat és tapasz-
talati megfigyelésünket. Nem azért, mert hazug, hanem mert tény-
leg a földi változások szószól бja.  

Arra messzebb ezt látszott meger ősíteni a platánok erőtejes su-
sogása. Ahogy ott álltak felsorakozva, egyfajta véd ősáv, határvo-
nal voltak két világ, vagy csak két teremtés, 'között: az egyik még  

jár, a másik meg fekszik, de közös bennük, hogy mindketten pesti- 
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sesek, ámbár a dolgok természete szerint mégis csak egyikük a ba-
cilusgazda.  

Odafönt vadludak éke húzott el az égbolton, id őnként kiáltás  
szakadt ki a madártorkokból, amíg a vonuló raj el nem t űnt a tá-
volban. És ezt a helyváltoztatást, annak szükségletét bejelent ő  ri-
koltozásukat más, távoli hegynyúlványok fölött is elhintik, és így  

mindenütt a hideg, a csikorgó tél ,  a jégcsipkék, a befagyott csövek,  
a madarak és macskák aytafiságának hírmondói lesznek.  

Stjepan jócskán elkínzott volt, f őleg az álmatlanság miatt. Vas-
nyoszolya az, ahol fojtogatnak éjszakánként. Reggel fejfájásra éb-
red az ember, fájdalmakat érez a homloküregében és végiga nyak-
szirtjén. A füléből mintha zajok patakzanának. Stjepan mégis nyu-
godtabb volt, mint eddig. Mintha már kimeritették volna az étélet 
izgalmak. Hozzászokott, törékeny az ember, csak rúg egyet, és el-
apad. A gondolatok, az más, azok mintha tartósabbak volnának 
némileg. Most sem hagyták el. Hanem mindig, amikor a régi lift 
ermбtlan kabinja levágódott, elfogta az izgalom. N őttön-nőtt,  
majd elfakadt, minta léggömb.  

Lassú léptekkel távolodott a betonjárdán az épület homlokzatába  

vágott alacsony ajtókig, ide — mint valami kamrákba — vezették  

be a betegeket, majd megint visszajött a bejárat közelébe, és ott  

álldogálta lépcsőház hangzavarát hallgatva. Az id őjárásnak az az  
előbbi játéka, az a riadó a klinika udvarában, lecsendesedett, bár  

nem túl hirtelen, az előhírnökei még igyekeztek visszatérni, de ki-
fulladva már, egyszer űen csak átsuhantak az udvaron, és elültek  

úgy, mint amikor a gép csak félnyög az épít őtelepen, de nem képes 
végigdolgoznia munkanapot. A nedvességfoltos, de egyébként szá-
raz betonra cseperészni kezdett az es ő, összepöttyözte, majd meg-
állt. 

A természet olyan, amilyennek a krónikás bemutatta. A felh ők 
alacsonyra ereszkedtek, s zimankó, áradt bel őlük. A zápor egyelő -
re elmaradt, villamossínek közelsége és gyársziréna jajdult, ebéd-
szünet van valahol. Stjepan eresz alá húzódott, beköszöntött az 
egyenletes hideg, a korai tél, jön, legalábbis errefelé, az az európai 
latyakhullám, amiközben az ország déli vidékein fokozatosan ki-
derül, tehát visszatér a kés ő  őszi verőfény bódulata, amikor az 
egész övezet, L.-lel bezárólag, a legközelebb kerül a mediterráneum-
hoz az évnek ebben a szakában. 

A bejárati ajtóban megjelent az orvos, lagymatagon és határo-
zatlanul kezet nyújtorot -- sem üdvözlésnék, sem kézszorításnak  
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nem mondható —, és ellépett Stjepan mellett, aki Rosa felől kér-
dezte. Az orvos megtorpanta lépcs őn, barátságtalan arccal vissza-
fordult, kijelentvén, hogy neki más betegei is vannak, s ő  a szívén 
viseli azok sorsát is, akik fel ől senki sem érdeklődik, majd fölment 
a lépcsőn, és egyszerűen elillant, lépteinek kapogásat egészen az 
utolsó emeletig követni lehetett, ott аztán elvegyült a lármás n ő i  
hangzavarban. Tehát semmi sem maradt .a tegnapi közvetlenségb ől,  
ez annak a jele volna, hogy minden távolodik és elszakad egymás-
tól, vagy pedig a közeledés csak abban az üvegcsékkel és ampulák-
kal bélelt, kínosan fehér szobában lehetséges, ahol sor került rá, s  
ahol — amint elköszöntek egymástól — minden bizonnyal tüstént  
feledésbe merült? Stjepan ezt nem tudta felfogni, meg volt bántva,  
de hát ez a város, gondolta magában. Ez az ár, amit az egyszer ű  
jб tét lélek fizet a maga paraszti együgy űségében.  

Közben a bejáratot is paskolni kezdte az es ő, amelyet a szél  
sodort befelé. Stjepan beljebb húzódott, a bal kéz felöli fal mintha  
égett volna valamikor; most az emberemlékezet óta piszkos, ala-
csony ablak éppen arrafelé nézett apró üvegkockáival, ahová Stje-
pan K. gyakran ellátogatott, nappal, hogy könnyítsen a vúrákozás  
terhén, éjszaka pedig, hogy fölbámészkodjon Kosa sápadtan  kivilá~ 

gított ablakára. A hársfa törzsét és ágait már megáztatta az es ő ,  
a drótkerítésen lyuk tátongott, alkalmasint senkinek sem szúrt sze-
met, és nem is tettek semmit, hogy befoltozzák. Mindaz, amit még 
arra távolabb láthatott, a közvetlenül a platánok csúcsára hajló 
szürke és hideg égbolt, mindazok az es őnek kitett visszatasr.ít б  for-
mák, most nyomasztóan ivódtak beléje. Úgy tetszett, minden, ami  
az ereszről lecsurog, benne gyűlik össze. Mélypontra jutván, úgy  
érezte magát, mint a kivert kutya. Akkor hát mi sem természete-
sebb, mint az, hogy földerül majd, ha meglátja Rost.  

A vasrácson keresztül végre felfedezte Kosa megapadt, de szép  
arcát, a felesége a tágas kórházi felvonó padlóján, hordágyon fe-
küdt, úgy érkezett le ide, ebbe a komor, kormos világba, mint a  
napsugár, nem is annyira a bágyadt beteg, mint inkábba fáradtan  
pihenő  ember benyomását keltve. A szemét egészen kitöltötte  a 
feltámadó, gyöngyöző  örvénylés, Stjepanra pillantva szelíden el-
mosolyodott, a takaró alól kivonta .a kezét, és gyengéden, hálásan 
megérintette a Stjepanét. S ő  végre megnyugodott.  

Miközben a segédszemélyzet kiemelte a liftből a beteget, Stjepan 
is a hordágyhoz lépett, s megfogta egyik végét a vánkos fel őli ol-
dalon. Még a folyosón váltattak néhány szót, az asszony halkan, 
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szaggatottan beszélt, ő  pedig tártózkodбan, elfojtva mindenféle  
érzelemkitörést, vigyázott, ne fárassza egyetlen kérdéssel sem.  

Az ajtó előtt az ápolónő  esernyőt tartott a beteg fölé. Arrúl  

meg Stjepanra csöpögött.  
De ő  csak vitte, és csupa lényegtelen dologról fecsegett, mint min-

dig, amikor nem találunk szavakat, és amikor úgy tetszik, rövid az  
időnk. Ezt-azt azért mégis elmondott, így aztán elpanaszolta ál-  

matlanságát, hogy éjszakái milyen hosszúra nyúlnak, és hogS' egyet-
lenegyszer sem látogatta meg az az aranyat ér ő , egészséges álom, 
amióta Rosa nincs otthon. 

Ellenben eldicsekedett Vlaho Gu četić  és családja figyelmességé-
vel, amelyet egyedül úgy tudnának nekik némileg viszonozni, ha 
Rosa meggyógyul. Már napok óta rabnak érzi magát abban a szo-
bában. S akkor, a két épület közötti rövid távon, felpislákolta re-
mény is, az újrakezdés meg egy boldogabb korszak eljövetelének re-
ménye az élet delén, az öregségre való jobb felkészülés, a kis bir  

tokukon való további élet, a szül ő i házba való visszatérés reménye,  

amikor végképp bebizonyul az a régi igazság, hogy a házunk kü-
szöbe a legmagasabb hegy, mert a legnehezebb átlépni jövet is, me-
net is. Az ember ott, azokban a nagyvárosokban is az üdvösségé-
re gondol, mért maradnánk le mi, amikor a lélek láthatatlan szálai 
az üdvösség egyazon történetéhez kötnek bennünket. 

A teremtmények úgy újulnak meg, hogy mindaddig fölfelé száll-
nak, amíg egyetlen folyamba torkollva titokzatosan el nem t űnnek 
a mélyben. 

Stjepan megvárta a vizsgálat végét, noha jócskán elhúzódott. Ez  

gondba ejtette, türelmetlenül sétált fel-alá, vagy csak álldogált, és 
kibámult az oszlopos el őcsarnok hátterében levő  ablakon, a szün-
telen összefolyásra és a szemétdombra, itt gy űlt össze, ázottan és  
lehangolóan, a kórház minden szemetje. Az es ő  megint abbahagyta,  
a szél azonban még sodort egy-egy cseppett, amely kellemetlenül és  
hidegen koppant, különösen, amikor az ember nyakába esett, vagy  

végiggördült az egyébként állandó ldmérséklet ű  bőrön.  
Stjepan az .ajtóig 'kísérte Rosa hordágyát. Ezúttal nem beszélget-

tek, hanem mindketten, Rosa fáradtan, Stjepan pedig feszült figye-
lemmel, az ápolónővért hallgatták, aki még mindig nyitva tartotta  

az ernyőt, pedig már nem esett. Vidáman cserfelt afölötti örömé-
ben, hogy minden úgy van, ahogy van. Olyan lelkesen beszólt, mint  

aki kitanulta ezt a mesterséget. Minden jobb, mint várták. Mintha 
a betegségtő l megtámadott belek eltávolodása és vékonyodása meg,- 
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állapodott volna. A nyugalom hirtelen állt be. Ett бl minden meg-
erбsödik és ellenállóbb lesz. Az összenövés szemmel látható. Ez  a 
magyarázat, ha szakszer űtan volt is, bátorított. A n đvér Stjepan  
kezét szorongatta, az ujjait úgy f űzte az ő  ujjai közé, mintha sétáló  
szerelmespár vagy valamilyen menetben együtt haladó és egymás-
hoz közelálló teremtmények volnának. Jeléül annak, hogy Stjepan  
legyen csak nyugodt. Már egy hét múlva meglátogathatja Rosát,  e 
tekintetben mindenki egyetért az osztályon. Egy kis elemózsiát is  
hozhat neki, aludttejet, kekszet, kompótot, miegymást. Іjságokat 
is, meg valami könnyű  olvasnivalót. Ezenközben megérkeztek a  
XIII. osztályra.  

Rosa hosszú pillantást vetett rá búcsúzóul, a szeme tiszta, ám-
bár álmos volt. A szelíd, bájos asszonyt bevitték a folyosóra, amely  
itt is komor benyomást keltett. Kellemetlen, er ős szag terjengett.  
Stjepan elkísérte tekintetével Rosát végiga folyosó hosszán, egé-
szen a szobájáig. Onnan pedig valami émelyít ő  meleg csapta meg  
a résnyire kinyíló ajtóból.  

Miután búcsút vett a személyzett ő l is, Stjepan K. könny ű  léptek-
kel jött le a lépcs бn. Mára kapuban, kellemes meglepetésként, Vla-
ho Gućetiб  várta.  

— Reggel esernyd nélkül mentél el — mondta.  
Stjepan közölte vele a Rosa állapotának javulásáról szóló j б  

hírt. Sétáltak, s eközben megléptek egy zápor alól, majd jobb han-
gulatban, mint addig bármikor, szépen, barátian megebédeltek a  
Manézsban. Azaz, valójában szerfelett vidáman. A csevegés során  
nosztalgiával dicsérték a déli vidékek éghajlatát, az ottani ég kék-
jét meg az évszakokat, amelyek 'között arrafelé sosincs öles határ,  
hanem természetes átmenet alójában, az elkerülhetetlenségnek sze-
líden engedelmeskedve és egymás bájainak hódolva váltakoznak.  

Amikor a mi gyönyörű  délvidékünk kerül szóba, az akkor nem  
az id5járásról való üres fecsegés, nem is gond űző  beszélgetés, ha-
nem annak a ritka adománynak az őszinte kifejezése, hogy az em-
ber eggyé tud válni a természetttel. Ott még a halál is „az ölet ezüs-
tös rápillantása".  

A HALÁL. Stjepan szobájának ajtaja résnyire kinyílt, mintha a 
settenkedő  szél lökte volna be éppen csak annyira, hogy bejöhes-
sen a friss levegő . Stjepan könnyű  álmú volt, mindjárt fölkapta fe-
jét a párnáról, és belemeredt a sötétségbe. Majd elég hangosan kat-
tant a villanykapcsoló, s a fény, akármilyen gyenge volt is, kelle- 
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metlenül áradt cl az éjféli vaksötétben. Amikor az ajtóban megpil-
lantotta a megtört Anká ~t a vállára terített kabátban és zsebkend ő -
vel a száján, mindjárt mindent megértett egy szó magyarázat nél-
kül. Erőt kellett vennie magán, hogy felkeljen és felöltözzék. De  

azért némán elvégezte ezt is, csak egy mély sóhaj szakadt ki bel ő le,  
és megborzongott. A konyhában valaki elhúzta a széket, székláb  

csikordulta cementlapos padlón. Vlaho ült az asztalnál, cigaret-
tázva. Ilyenkor éjszaka ott még nyárid őben is hideg van.  

Hágy óra? — kérdezte Stjepan.  

Éjfél múlt — felelte Vlaho, s pálinkát töltött a kis poharak-
ba lélekmelegít őnek, de ennél többet is megittak.  

Hát, ez is megtörtént, s éppen most, amikor egy kicsit re-
ménykedni kezdtünk — mondja Stjepan.  

Anka tüzet gyújtott, ropogva tördöste a csendben a gyújtósnak  

való fenyőlécet. A fa száraz volt, és könnyen tüzet fogott. Stjepan  

kiment az előszobába, és felhívta a kórházat, meghallgatott min-
dent, majd visszajött, és leült a konyhaasztalhoz, itt továbbadta,  

amit megtudott, b ővebben pedig majd holnap reggel.  
Amit kell, azt már tudom — mondotta Stjepan. — No de  

amikor a halálról van szó, az ember sohasem tud róla eleget. Már-
pedig, úgy látszik, ő  is szereti, ha beszélnek róla, hogy s mint  

jött el.  
Anka kávét főzött, a konyhában kellems illat áradt el. Halkan,  

nyugodtan beszélgettek, és mindenr ől a legtermészetesebben. Egy-
két órát üldögéltek így, Anka ölébe ejtett kézzel, azt a tulajdonsá-
gát, hogy mindenkivel őszintén együtt érez, most sem tagadta meg.  
Stjepan sápadt volt, sarcáról tompán ver ődött vissza a gyenge  
világítás meg a csempe fehérsége. Aztán ki.-ki visszafeküdt az ágyá-
ba. Stjepan csak szunyókálni tudott, aludni sehogy sem. Késón és  

sokáig virradt, a sötétség habozva, ita ІП  még a beszű rődő  világos-
ságnál is határozatlanabbul vonult vissza. Csak az es ő  verte, ko-
cogtatta hangosan az ablaküvegeket.  

AZ ELVÁLÁS. Stjepan K. a délutáni vonattal érkezett L.-be.  

A sokadalom a vecsernyére hívó harangszóra jött össze, minden-
ki úgy tódult ki, amiben volt, csak a vászoncselédség ölt к zött fe-
ketébe.  

Stjepan hajadonfőtt és már jócskán megtörten, mindazonáltal  

méltóságteljesen jelent meg, sorra lekezelt, ahogy özvegyemberek  

szokták; büszkén, hogy férfiasan viselik el fájdalmukat, és — bár  
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meg akarják ríkatni — visszatartják könnyeiket; ha a férj sírva  

fakad, az rossz jel.  
Osztozom fájdalmában.  
Erőt, egészséget a maradéknak.  

Dicsértessék az ÍTr neve. 
Részvétem. 
Isten adta, isten vette. 

A csupa letört hang egyetlen zsongássá, egyetlen mormogássá  
olvadt össze a peronon. 

A napkorong megfelezve lebegett a nyugati hegylánc taraján, 
majálisi máglyaként még csak az egyik fele lángolta hegy legtete-
jén nemesfém ragyogásában az is lecsúszott lassan, elsüllyedt a föld 
alatti világba. Meg kell értenünk, hogy mindent, ami létezik, bera-
gyog a fény, eszerint Rosának ezt az örök álm4.t is itten. 

A koporsóját kiemelik a tehervonatból, és kézen viszik tovabb. 
Az éjszakát az ebédl őasztalon tölti: a szobát már kiürítettek, a bú-
tort pedig bezsúfolták a tágas kamrába — mint tudjuk, Ott is sok 
minden történt, hiszen életének jó részét ott ,töltötte. 

Most lássuk csak, térjünk vissza egy kissé a múltba, minden lény 
a világra hozott valamit az apostolságból, ha pedig kitaszították a 
közösségből, az azért történt, mert megfejthetetlen talány maradt. 
Márpedig a lényekről, méghozzá több könyvoldalon, mint itt tör-
téni 'k, lassan-lassan le kell fejteni a rejtély palástját, s akkor ámul-
va látjátok majd, hogy értékük miatt jöttek a világra. Mindenr ő l 
még őszintébben lehet beszélni, különösen, ha olyan világokr бl van 
szб , amelyeket — némileg megnemesitve — jogként és magasabb 
követelményként állítunk azon rétegék elé, amelyek egyébként is 
romlásra hajlamosak. 

A koporsó két oldala mentén ácsolt fapadokat állítottak be, 
mert !különben hol esnék a virrasztás, és .a gyásznép — falatozgat-
va, pálinkázva — hol diskurálna a halálról meg az ittmaradattak 
keserűségéről, miközben folynak az el őkészületek a temetésre. 

Egyébként hát Rosa koporsója fölött sem maradhatott el az a 
nő i szőrszálhasogatás, hogy az elhunyt így meg úgy van felöltöz-
tetve, azonkívül rendbe tették a haját, és levágták a körmét, aztán 
a kezét — jobbját a bal fölé helyezve — átlósan keresztbe fektet-
ték, majd két vékony viaszgyertyát is tettek, szintén keresztbe, a 
keze ügyébe, új, csuklyás szemfödelet hoztak ki, a ravatalt körül-
térdelve sürgölődtek még ott a halottat felkészítend ő  a másvilágra, 
merthogy a szemfödelet sem szabad összevarrni vagy úgy megt űz- 
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ni, hogy ráfeszüljön a megboldogultra, különben hogy és miként  
támadna föl, márpedig ez meg van ígérve nekünk, és a papok ga-
rantálják.  

Fölokosítottak itt bennünket arról is, hogy a halálnak is megvan  

a jб  oldala, milyen sokáig tart, amíg megismerkedik és menbarátko-
zik az élőkkel, s akkor jön el, amikor már elegend ő  derék dolgot 
műveltünk; továbbá 'kiegyenlít mindazzal, ami után úgy sóvárog-
tál. Nézz csak körül, hogy sürög-forog mindenki az üdvözüléséért. 
Csak a hitványa űz csúfot a halálból és művéből, míg a nagy em-
bereket és korokat a halál magához emeli az ő  nagy építményébe. 
Mégis az együgyűeknek nagylelkűen megbocsát, sokáig élteti őket 
és hagyja, hogy jócskán megkínlódjanak és százszor is megbánják 
csúfolódásukat. Szóval, mindenkit, aki ott fölváltva ült vagy állt, 
odalépett a halotthoz, és megcsókolta, Luka Metrevié megörökített 
a fényképein. 

M. megáll a ravatalnál, és a temetésre gondol. Az édesanyjától 
való végleges elszakadásra. Mégiscsak valami szeretetféle köt össze 
bennünket. Az elválás, bár nem örök, azért kétségtelenüi komoly. 

A temetőt már korábban leírtuk, és nem egy fejezetben érin-
tettük. Most legjobb lesz, amíg ilyen szépen süt a nap, kimenni az 
olajfaligetbe, föntrő l körülnézni és még naplemente el ő tt leszaladni 
a lejtőn a temetőkertig. Hogy az a meredély milyen hirtelen simul 
bele a síkságba, mennyi ésszerűség van .a világ teremtésében! 

Ránk hagyták, másszunk föl és naplementéig maradjunk ott az 
olajfák és bokros hajtásaik között, de még messzebbre is mentünk, 
és átengedhetjük magunkat a lenyugvó nap utolsó sugarainak, hogy 
otthagyják foltjaikat a dolgainkon és az olajfák között szélesen 
meglapuló füvön. Itt mindjárta mezsgye mögött pedig ordítozik a 
szamarunk. 

M. megtörti a pogácsát, Stjepan pedig elszórja az abrakot a föl-
dön. Fölvágjuk a sajtot, cipót bogozunk ki a kenyereskosárból, 
friss túró csikorog a fogunk alatt, maradt mindenb ől bőven a te-
metés után, hús is lesz egész héten, ahogy megjött a távir аt, mind-
járt leölték az ökröt, és bizony alaposan megnyomta a mérleget. 

A jó falatokat borral öntözzük, majd az egészet aszalt fügével, 
kaláccsal és piskбtával édesítjük. 

A külvilág gazdagságától övezve nyugodtan nézdeljük Rosa 
sírját odalent. 

A szamár kibőgte magát, elnyugszik lassan, ő  megmondta a ma-
gáét, .azazhogy a türelem és az engedelmesség ezután következ ő  idő - 
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szakára gyű jt erőt. A kínok történetében ő  a megmentő ; mindig, 
amikor túlságosan eladósodunk és túl sokat fecsegünk, ő  húz ki a 
csávából, az igavonó. Ha egyszer nevén nevezik a hercegovinai Új-
jáépítő t, а  с sас sігбІ  sem szabadna megfeledkezni. 

Ugyanezt kell mondanunk az olajbogyóról és más áldásairól a 
délvidéknek, ennek a mi megvalósult csodánknak, mely mennykö-
ves tájként robban bele a térbe és tölti ki teljesen, ezért v an az, 
hogy számos ábrázolása nem a természet, hanem a tökéletes m ű  
leírása, mely mű  attól ered, aki röptében megállt függ őónnal a 
kezében, s egy szuszra elvégezte az építés h őstettét. L. ott van a füg,-
gőбn leírta körben, minthogy minden, ami van, mozgás által szü-
letett. Ha valamit is elértünk eddig, legalább csodálattal értük el. 

Stjepan K. feljegyzi háza romlásának dátumát. Az otthona üres. 
Amíg a halott, az ő  halott felesége, Ott feküdt az ebédl őasztalon, 
úgy tetszett, még nincs elvégezve minden. Félre a reménnyel, félre 
az örökkéval бság annyira áhított „hármas jegygy ű rűjével" (opus 
tripartitum), hanem most mit tegyünk a fennmaradásunkért?  

A TIZENEGYEDIK CIKKELY. Sok munka vár ránk: kipo-
rolni a szőnyegeket, vagy csak kiteríteni valamely hangyafészek  
fölé, fölráznia szalmazsákokat, megsz őni a csergéket a т ámákon,  
beszegni a bárányoztató aklot, fölraknia mezsgyefalakat, kihorda-
ni a trágyát a mez ő re, bemeszelni, beojtania gyümölcsfákai, kiva-
karni a hordókat, beónozni az üstöket, behordani a boronafát,  

befödni a takarmánygórékat, megkaróznia babcet, a teheneket fo ~  

lyatásra, a kecskéket párzásra vezetni, kimiskárolni az emsét, meg-
köszörülni az ekecsoroszlyát, kikalapálnia fejszéket, fenkövet ven-
ni Trebinjében, leverni a diót, vigyázni, nehogy a jószág t ~ losba té-
vedjen, mert abból perpatvar lesz, kicsalnia méheket a kaptárból,  

rrrr, rrrrrr, fokhagymát dörzsölni be, míg a sonkát sózzuk, remél-
ni, hogy estefelé majd csak föltámad egy kis szél, hogy kiszeleljük  

a búzát a szérűn, a vegetáció szünetelésének idején sárga olajat 
használnia sz ő lő  téli permetezésére, megvigyázni a maraszkát a 
barna penészt ől, pusztítani a „zöld lepediköt" a fügefákon, amíg  
még szép téli napok járnak, úgyszintén a foltos árvacsalán harma-
dik nyári nemzedékét is, a mandulafélék közül az önme r;rerméke- 
nyítő  fajtát termeszteni, havonta egyszer az öreg borokat is felön-
teni így, hogy még a hordó szádja is csuromvíz legyen, végezetül  

kimenni az olajfaligetbe, amely hosszú láncolatban L.-t ől délre te-
rül el, nyugat felé pedig teraszosan emelkedik, ott elnézni a fiatal  
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hajtásokat és csemetéket meg a fattyúkat a törzseken, és eltávolí-
tani mindent, ami nem lombszaporító, ugyan akkor tanulni a medi-
terrán jelképekből, jelzéseik és párhuzamaik közül sokat megszív-
lelni, miközben itt nincs minden jelent őség nélkül a népes gyerek-
had és a megújulás, elsősorban a családi, de a lelki megújulás képe  

is, mindenekelőtt pedig reménykedni a Hiszekegy tizenegyedik cik-
kelyében: hiszem testnek föltámadását, amely valбra is válik, mi-
helyt vége lesz a látható világnak. Íme, ezt kell tennünk a fenn-
maradásért.  

BORBÉLY János fordítása  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

ADALÉKOK EGY ÉLETMÍJHÖz  

CSÁKY S. PIROSKA  

Edvard Kardelv művei magyarul  

Bibliográfiánk célja, hogy segítséget nyújtson azok számára, akik  

Edvard Kardelj életművét tanulmányozzák. Betekintést ad a szer-
ző  könyv alakban megjelent írásaiba a felszabadulás éveit ől kezdve  
napjainkig (1945- 1978). A folyóiratok és más id őszaki kiadvá-
nyok anyagát ezúttal mell őztük, kutatásunk csak a könyvekre 'kor-
látozódott.  

Az anyaggyűjtést meglevős és készülőt adattárak anyagából vé-
geztük elsősorban, de legtöbb esetben magukból .a kiadványokból is  

ellenőriztük, az adatokat. Sajnosa gy űjteményes kiadványok nehe-
zen hozzáférhet őek — könyvtári ellátottságunk hiányosságát a  

kutatómunka folyamán érezzük legjobban — ,  éppen ezért pótolni-
való bizonyéra maradt még munkánkban. Kongresszusi dokumen-
tumok, politikai és társadalomtudományi cikkek gy űjteményében 
lappanghat még nyilvántartásra érdemes szöveg. 

A bibliográfiai leírása nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás 
[ISBD(M)] alapján készült, az adatok sorrendjét ez határozta meg. 
A központozás szimbólumait is a szabvány .alapján alkalmaztuk. 
Az ISBD(M) központozásában használt szimbólumok a szokásos 
központozási jelek, de használatuk és funkciójuk eltér a helyesírás-
nak megfelelő  használattól. 

Bibliográfiánk anyagát id đrendben közöljük, azon belül pedig a 
szerző  műveit betűrendben. Nem választottuk külön az önálló m ű-
veket a gyűjteményes kiadványokban megjelent írásoktól, így kö-
vetkezetesen betarthattuk az id őrend alkalmazását. . 

t Csákí S. Piroska: A Jugoszla'viai magyar könyv: 1945-1970 — оjvidék, 1973 — 570 L  
Tomán László készülő  bibliográfiája: A Forum Könyvkiadó kiadványai (kéziratban).  
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[Beograd : Und za informacije pri predsedni3 ~tvu vlade NR  
Srbije], 1948 (s. n.). — 31 1. ; 19 cm  
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A szerb nyelvű  kiadás címe: Govor na zasedanju Geneialne 
skupštine OUN. 
Edvard Kardelj a jugoszláv küldöttség vezet ője volta párizsi köz-
gyűlésen. Beszédében támogatta a fegyveres er ők csöklkentésére tett 
javaslatot, amely ,komoly és fontos hozzájárulás a harchoz a 
béke és a békés nemzetközi együttm űködés megszilárdításáért ..." 

Harca Tervért / Kardelv [Kardelj] Edvard, Borisz Kidrics [Boris 
Kidri ] ; [fordította Sulhóf J бzsef]. — Noviszád : Magyar Szó,  
1948 (Noviszád : Buduénost nyomda). — 99 1. ; 16 cm  

A szerb nyelvű  kiadás c ~me: Borba za plan.  
Fűzve  

A J[ugoszláv] Kommunista] P[árt] harca az új Jugoszláviáért,  a 
népurálomért és a szocializmusért : Beszámoló Jugoszlávia  Kom-
munista Pártja V. kongresszusán / Edvard Kardelv [Kardelj]. —  
Beograd : s. n., 1948 (s. n.). — 114 '1. ; 18 dm  
A szerb nyelvű  kiadás címe: KPJ u borbi za novu Jugaslaviju, za  
narodnu vlast i socijalizam  
Fűzve  

JKP KPv levelei és a SzK(b)P KPv levelei. — [Beograd : Tájé-
koztató Iroda, 1948]. — 91 1. ; 20 cm 
A füzet idézeteket közöl Tito és Kardelj beszédeib ő l és leveleibő l 
1948 május—júniusi keltezéssel 
Fűzve  

A mez őgazdasági szövetkezetek a tervgazdaságban / Kardelv Ed-
várd [Kardelj Edvard]. — Szubotica : Magyar Kultúrszövetség, 
1948 (Szubotica : Minerva ny.). — 62 1. ; 20 cm  
(Tervgazdálkodásunk útján ; 3 füzet) 
A szerb nyelvű  kiadás címe: Zemljoradnićko zadrugarstvo u plan-
skoj privredi.  
„A szervezetileg és gazdaságilag szilárd mez őgazdasági szövetke-
zeti mozgalom... a legalkalmasabb és legeredményesebb eszköz 
általában mez đgazdaságunk tervszer ű  átalakítására ..."  

1949.  

Falupolitikánk feladatai / Edvárd Kardelv [Edvard Kardelj] ; For-
dító Kolozsi Tibor. — Novi Sad : Bratsztvo-jedinsztvo, 1949  
(Szubotica : Minerva ny.). — 41 1. ; 20 cm  
(Tervgazdálkodásunk útján ; 5 : Hfd Könyvek)  
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A szerb nyelvű  kiadás címe: Zadaci naše politike na selu.  
A könyv 1949. VI. 28-tól VIII. 8-ig készült. 
Fűzve  

Helyi jellegű  termelésünk és kommunális gazdálkodásunk feladata:  

: A kommunális-ügyi minisztériumok képvisel đ i és az egész ország 
járási és városi népbizottságok titkárainak tanácskozásán megtar-
tott elđadás /Edvárd Kardelv [Edvard Kardelj] ; fordította Ko-
máronLi József. Vajdaság helyi termelése és szociális gazdálkodása  

/ Heisler György. — Nov. szád : Bratsztvo-jedinsztvo, 1949 (Szu-
botica : Minerva ny•). — 112 1. ; 20 cm 
(Tervgazdálkodásunk útján ; 8 : Híd Könyvek) 
A könyv 1949 decemberétđ l 1950. I. 10-ig !készült.  
Fűzve  

Jugoszlávia külpolitikája : A Jugoszláv Szövetségi Népköztársa-
ság nemzetgyű lésében 1948. évi december 29-én tartott beszámoló  
/ Edvárd Kardelv [Edvard Kardelj. — Belgrád : [Tájékoztató  

Iroda], 1949 (Zrenjanin : Štamparija i knjigoveznica Oktobar). —
44 1. ; 16 cm  
A szerb nyelvű  füzet címe: Ekspoze o vanjskoj politici FNRJ  
Fűzve  

1950.  

A népi demokrácia Jugoszláviában / Edvárd Kardelv [Edvard 
Kardelj] ; [fordító Gellér Tibor]. — Noviszád : Bratsztvo-je-
dinsztvo, 1950 (Szubotica : Minerva ny.). — 106 1. ; 19 cm 
(Korunk kérdései ; 20 : Híd könyvek)  
A szerb nyelvű  kiadás címe: O narodnoj demokratiji u Jugoslaviji.  
A tartalomból: A népi demokrácia +különféle meghatározásai ; A 
népi demokrácia és a proletárdiktatúra ; A mépi demokrácia for-
mái ; Államépítésünk elvei ; Nép'bizottságaink szerepe és ereje ; 
Az új népbizottsági törvény jellegzetességei ; A népbizottságok 
szervezeti felépítése ; A népbizottságok gazdasági tev бkenysége , 
A hatáskör a egszabása ; A népbizottságok megszilárdításának to-
vábbi feladatai. 
A könyv 1949 dec. 10-tđ l 1950. jan. 15-ig készült.  
Fűzve  

Az új Jugoszlávia útja / Edvárd Kardelv [Edvard Kardelj] , 
[Fordította Ko11in József, Sulhóf József, Kolozsi Tibor, Majtényi 
Mihály, Steinitz Tibor]. — Naviszád ; Testvériség-Egység, 1950 
(Szubotica : Minerva ny.). — 489 1. ; 20 cm + a szerzđ  arcképe  
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A címadó írás eredeti címe: Pot nove Jugoslavije.  
Szerb nyelven több kiadása is van. Az els ő , 40 lap terjedelmű  kis  
füzet formájában Újvidéken a Slоbodna Vojvodina kiadványaként  
látott napvilágot 1944-ben. Ezt újabb kiadások követték Belgrád-
ban 1945-ben, 1946-bon, majd 1949-ben. 
A tartalomból: Cikkek és beszédek a Népfelszabadító Harc ide-
jéből. 
Fűzve  

Harc az Ötéves Tervért / Milentije Popovics [Papovié], Borisz  
Kidrics [Boris Kidri č], Edvard Kardelv [Kardelj] expozéja a Szö-
vetségi Népszkupstina VIII. rendes ülésszakán. — Noviszád :  
Bratsztvo-jedinsztvo, 1950 (s. n.). — 47 1. ; 22 cm 
Az 1950. évi költségvetés vitája. 
Fűzve  

1951.  

Hazánk fejlődése és helyzete : A Jugosiláv Szövetségi Népköz-
társaság 1951. évi költségvetési vitája. —Újvidék : Testvériség-
Egység, 1951 (Újvidék : Budutynoszt ny.). — 139 1. ; 16 cm  
(Politikai Kiskönyvtár ; 28)  
A tartalomból: Edvard Kardelj miniszterelnökhelyettes-külügymi-
niszter expozéja. — 85-138 1. 
Fűzve  

1953.  

Jugoszlávia kommunistáinak harca a szocialista demokráciáért  
A Jugoszláviai Kommunistáak Szövetségének (Jugoszlávia Kommu-
nista Pártjának) hatodik kongresszusa / [Fordította Kolozsi Tibor,  
Bogdánfi Sándor, Kollin József, Hornyik János, Kovács Károly,  
Vukovics Géza]. —Újvidék :Testvériség-Egység, 1953 (Újvidék  

Zmáj ny.). — 354 1. ; 21 cm 
A tartalomból: Edvard Kardelv г Ρfelszбlalása. — 171-197. I. Az  
új vezetőség / Edvard Kardelv jelöl őbizottsági jelentése. — 341-
347 1.  

1955.  

A járások és községek új berendezésér ől / Edvárd Kárdely [Ed-
vard Kardelj]. —Belgrád : „Partizán", 1955 (Noviszád : Bu-
dutynoszt). —  71 1. ; 16 cm 
A Szövetségi Népszkupstinában 1955. június 16-án elhangzott 
expozé. 
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Megjelent szerb nyelven: Povodom novog uredjenja sa еzova i op-
ština címen  
Fűzve  

A szocialista demokrácia a jugoszláv gyakorlatban / Edvard Kar-
delv [Kardelj] ; [fordította Varga László]. — Belgrád : „Jugo-
szlávia", 1955 (Szubotica : Minerva). — 77 1. ; 16 cm 
A szerb nyelvű  kiadás címe: Socijalistitka demokratija u jugoslo-
venskoj praksi.  
Kardelj elvtárs ezt az el őadiást norvégiai látogatása idején 1954. 
aktбber 8-án Oszlóban a norvég munkáspárt aktívája el đtt tar-
totta.  
A tartalomból: A szocializmus építésének útjai ... ; A szocializ-
mus tfejlődésénék eltérő  feltételei a fejletlen országak'ban ... ; A 
szocializmus és a szocialista demokrácia fejl ődésének feltételei Ju-
gasz'láviában ; A szocialista demakrác ~ia gépezete Jugoszláviában ; 
A gazdaság fizetési rendszere ; A szakszervezet megváltozott sze-
repe ; A gazdaság demokratikus önigazgatásának két alapvet ő  té-
tele ... ; A Kommunisták Szövetségének és Jugoszlávia Dolgozó 
Népe Szocialista Szövetségének szerepe ; Gyakorlat és távlatok. 
Fűzve  

1956.  

A kommunisták Szövetsége Központi Vezet őségének VI. plénuma  
: 1956. március 13. és 14. — Noviszád : Magyar Szó, 1956 (No-
viszád : Zvezda ny.). — 70 1. ; 22 cm 
A tartalomból : Edvard Kardelj záróbeszédé az ifjúsági munkáról 
61-70 1.  
оjságmellékletiként jelent meg. 
Fűzve  

A mezőgazdaságról : Szövetkezeti politikán'k feladatai / Edvard 
Kardelv [Kardelj] felszólalása a szövetkezeti f őszövetség 1956. 
április 23-ti ülésén ; ford. Vukov'ics Géza. — Noviszád : Magyar 
Szó Lap- és Könyvikiadó Vállalat, 1956 (Noviszád : Zmaj ny.). 
—491.;19cm  

(Időszerű  könyvek) 
A tartalomból: Termelés és szocialista viszonyok ; ... ; A ter-
melőeszközök társadalmasítása ; Társadalmi alapok a anez őgaz-
daságban ; ... Szövetkezeti vállalatok. 
Fűzve  
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Szövetkezeti politikánk feladatairól / Edvard Kardelv [Kardelj].  
—Noviszád : Magyar Szó, 1956 (Noviszád : Zvezda ny.). —

161. ; 24 cm  
(Politikai ;füzetek ; 3)  
A szerb nyelvű  kiadás címe: O zadacima naše zadružne politike  

Fűzve  

1958.  

A Jugoszláv Kommunista Szövetség új programja alkalmából :  

Beszámoló a VII. kongresszuson / Edvard Kardelv [Kardelj] ;  [a 
cimiapot tervezte Hangya András]. — Novi Sad : Forum, 1958  
(Novi Sad : Forum ny.)• — 61 1. ; 17  cm 
(Időszerű  könyvek)  
A szerb nyelvű  kiadás címe: Povodom nacrta programa SKJ.  

Borítékcím: A Kommunista Szövetség programtervezetér ő l.  
Fűzve  

1960.  

A szocializmus és a háború : A koegzisztencia politikájának kínai  
bírálatáról / Kardelv [Kardelj] Edvard ; fordította Kollin József.  
Novi Sad : Forum, 1960. (Novi Sad : Forum ny.). — 182 1. ;  
20 cm  
(Politikai könyvtár)  
A szerb nyelvű  kiadás címe: Socijalizam i rat  

Félvászon-kötés  

1961.  

A szlovén nemzeti kérdés fejl ődése / Kardelv [Kardelj] Edvard  
Sperans ; fordítatták Bodrits István, Kovács Károly, Sztáncsics  

András, Vukovics Géza ; a fed ő lap Boldizsár Iván munkája. —  
Novi Sad : Forum, 1961 (Novi Sad : Forum ny.). — 535 1. ;  
20 cm  
Eredeti cím: Razvoj slovenskega namodnega vprašanja.  

„ ... a mű  neon azzal a szándékkal íródott, hogy a szlovén nép  

∎kimerítő  politikai történelme legyen, hanem hogy történelmi és el-
méleti bizonyítékok egybegyűjtésével alátámassza a munkásosztály  
vezette forradalmi akció szükségességét ... A szlovén nemzeti  

kérdés fejlődésében megkíséreltem, hogy elméleti alapokat fektessek  

le a szlovén nemzeti kérdés megmagyarázására és az ezen a téren  

folyó harc konkrét politikai céljainak, iтбdszeгe іnоk és szervezeti  
formáinaik aneghatározására ..."  
Vászonkötés  
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A szocialista demokrácia a jugoszláv gyakorlatban / Edvard Kar-
delj ; fordította Kolozsi Tibor. A kommuna mint társadalma-gaz-
dasági közösség és politikai-terüloti egység / Dr Leo Ger kovi ć  ;  
fordította Nagy Lajos. — Novi Sad : Forum, 1961 (Novi Sad :  
Forum ny.)• —77. 1. ; 17 cm  
(Idđszerű  könyvek)  
Kardelj cí'kkénak szerb címe: Szocijalisti čka demokratija u jugo-
slovenskoj praksi.  

1954. X. 8-án Oslóban, a Norvég Munkáspárt aktívája el đtt tar-
tott elđadás. — 5-58 I.  
Fűzve  

1962.  

Időszerű  társadalmi és gazdasági kérdések, intézkedések / fordí-
totta Jancsics Miklós, Kollin József, Kovács Károly ; sajtó  alá 
rendezte Lwkó András. — Novi Sad : Forum, 1962 (Novi Sad  
Forum ny.). — 139 1. ; 17 cm  
(láőszerű  könyvek)  
A tartalomból: A szocialista viszonyok továbbépítése a társadalmi  
önigazgatás alapján / Edvard Kardelj expozéja a szövetségi kép-
viselđ ~házban 1962. május 28-án. — 45-77 L  
Fűzve  

1963.  

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság alkotmánya / for-
dította Kollin József ; a fedбlapot Kapitány László !készítette. —
Nov,i Sad : Forum, 1963 (s. n.). — 120 1. ; 20 cm  

Edvard Kardelj expozéja az alkotmányjavaslatról. — 5-27 1.  
Félvászon-kötés  

A szocialista falupolitika problémái : 'beszámoló a Jugoszláv Dol-
gozó Nép Szocialista Szövetségének IX. plénumán /Edvard Kar-
delj ; fordította Kovács Károly. — Novi Sad : Forum, 1963 (Szu-
botica : Minerva). — 394 1. ; 20 cm  
A szerb nyelvű  kiadás címe: Problemi socijalisti čke politike na  

selu.  
Erőteljes, ösztönző  fejlđdés: anegnyitó beszéd a XXX. Neanzetközi  
Mezđgazdasági Vásáron, Újvidéken, 1973. nnápus 11-én. — 5-121.  
Vászonkötés  

A társadalmi igazgatás Jugoszláviában : Cikkek és 'beszédek gyűj-
teménye 1950-1960 / Fordította Varga László. — Novi Sad :  

Forum, 1963 (Novi Sad : Forum ny•)• — 503 1. ; 20 cm  
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Eredeti címe: Društveno upravljanje u Jugoslaviji : zborni~k čla-
naka i govora 1950- 1960.  
Edvard Kardelj cikkei a tartalomból: A munkásigazgatásért ví-
vott harc története ; A munkásönigazgatás tapasztalatai és fejl đ-
dése Jugoszláviában ; A szocialista demokrácia a jugoszláv gya-
korlatban ; A polgár helyzete politikai és gazdasági rendszerünk-
ben ; A községek és járások új berendezése alkalmából ; Az isko-
láik igazgatásáról szóló törvény alkalmából ; A társadalm ј  igazga-
tás ; A munkástanácsok els ő  kongresszusán elhangzott beszéd ;  
A szocialista gazdasági viszonyok fejlődése és a munkás- és tár-
sadalani önigazgatás jelentősége ; A munkásönigazgatás bevezeté-
sével megkezdődött hazánkban a szocialista demokrácia és a szo-
cialista viszonyok gyorsabb és erő teljesebb fejlődése.  
Félvászon-kötés  

1964.  

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság alkotmányos rend-
szeréről / [Írta Edvard Kardelj, Milentiije Popovi ć, Veijki Vla-
hović, Petar Stamboli ć] ; Fordította Kollin József ; sajtó alá ren-
dezte Major Nándor. — Novi Sad : Forum, 1964 (Novi Sad :  
Forum ny.). — 240 1. ; 17 cm  
(Időszerű  könyvek)  
A szocialista társadalmi-gazdasági viszonyok és a társadalmi ön-
igazgatás alkotmányos alapjai / Edvard Kardelj. — 5-76 1. 
Fűzve  

1965.  

A J[ugoszláv] K[ommunistaJ Szövetség] VIII. kongresszusa .  

1964. december 7-13. Beograd / fordítók Bodrits István, Bogdán-
fi Sándor, Jancsics Miklós, Kollin József, Vukovics Géza ; a fe-
dőlapot Kapitány László tervezte. — Novi Sad : Forum, 1965  
(Novi Sad : Forum ny.). — 306 1. ; 20 cm -}- fényikép-illusztrá-
ciбk  
Eredeti címe: Osmi kongres SKJ . 

A gazdasági fejlđdés társadalmi-gazdasági feladatai a következ ő  
időszakban / Edvard Kardelj. -- 57-114 1.  
Vászon -  és bőrkötésben is  

A Szerb Kommunista Szövetség ötödik kongresszusa / fordította  
Bodrits István, Hornyik György, Jancsics Miklós. — Novi Sad :  
Forum, 1965 (Novi Sad : Forum ny.). — 335 1. ; 20 cm  
Eredeti címe: Peti kongres Saveza Kommunista Srbije  
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A aortalomból: Edvard Kardelj üdvözl ő  beszéde. — 9-21. 1.  
Fűzve  

Utazása századokon át : Gazdaság-történeti ismertet ő  fiatalok 
számára / Kardelj Edvard ; fordította Cv etiko Elvira ; illusztrálta 
Vidič  Janez ; a ,fed őlapot Ravnikar Ljubo készítette. — Murska 
Sobota Pomurska zalozba, 1965. (s. n.). — 132 1. : ill. ; 16 cm  

Eredeti címe: Potovanje skozi é аs.  

Edvard Kardelj ezt a művét 1933-bari irts — Sándor király ja-
nuár hatodiki diktatúrája és a súlyos cenzúra idején. „Számos  
gondolatot tartalmaz, amelyet akkor nem lehetett világosabban  
kifejezni, s nem egy befejezetlen vagy ez бpuszi szó van benne" —
írta a bevezetőben. „A •mű  ....minden hiányossága ellenére sajá-
tos példája annak, hogyan törtünk utat mi, kommunisták akkor-
tájt a forradalmi marxista elméletnek az ifjúság soraiban." 
Štefan útra kel ; A legsötétebb napokról ; És elhullott az elsó 
mag ; Rabszolgatartók és rabszolgák ; A 'barázdák elmélyülnek ; 
Fejlődnek a városok; És a házak sohasem elég magasak ; Nincs 
visszaút ; Az utazás véget ,ért. 
Kartonkötés 

1966.  

A Kommunista Szövetség id őszerű  problémái a reform végrehaj-
tásáért vívott harcban : A Jugoszláv Kommunista Szövetség Köz-
ponti Vezetőségének III. plénuma / fordította Jancsics Miklós,  

Kollin József ; sajtó aiá rendezte Lwkó András. — Novi Sad :  
Forum, 1966 (Novi Sad : Forum ny.). — 144 1. ; 17 cm  
(Időszerű  könyvek)  
Társadalmunk (képessé vált arra, hogy jelentós további lépést te-
gyen az önigazgatási rendszer megszilárdítása felé — hogy dönt ő  
módon túltegye magát a többletmunkának az állam részér ől tör-
ténő  kisajátításán / Edvard Kardelj. — 90-112 1.  

Fűzve  

1968.  

1 J [ugoszláv] K [ommunista] Sz [övetség] feladatai az önigazgatási 
társadalmi-gazdasági viszonyok további kiépítésével kapcsolatban:  
: A JKSZ kilencedik kongresszusának vitaanyaga / forditotta Bo-
zsáki Ernő , Hornyik György, Jancsics Miklós, Magossy László,  
Pilcz Nándor. —Újvidék : Forum, 1968 (. Јjvvidék : Forum ny.).  
— 176 1. ; 19 cm  
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(A JKSZ kilencedik kongresszusának dokumentumtervezetei)  
A JKSZ KB tizenegyedmk ülése.  
Edvard Kardelj vitaindítója. — 5-12 1.  
Fűzve  

1971.  

A gazdasa'g Г  és politikai viszonyok az önigazgatású szocialista tár-
sadalomban :Beszámoló / Edvard Kardelj. -- Novi Sad ;Belgrád  
: „Dolgozók" szerkesztősége, 1971 (Novi Sad : Forum ny•). —
44 1. ; 24 cm  
(A II. Jugoszláv Ónigazgatási Kongresszus Ússzehívó és Elđké-
szítđ  Bizottsága)  
A szerb nyelvű  kiadás címe: Ekonomski i politikai odnosi u sa-
moupravnom socijalisti ćkom drustvu.  

A szocialista önigazgatás Jugoszláviában megtett útja; Egyes ki-
indulópontok az önigazgatás fejlesztéséhez ; Problémáirnk és fel-
adataink ; A Piac és a jövedelmi иiszonydk ; Az élő  és a holt  
munka önigazgatásának egysége, a szocialista társadalmi újrater-
melés és a munka szerinti elosztás alapján ... ; A szemnélyi yöve-
delmek és a munka szerinti elosztás problémái ; Az önigazgatás a  
társult munkában és a társadalmi önigazgatás ; Demokratizmus  
és felelősség ; Az állam és a társadalmi önigazgatás ; Az önigaz-
gatás és a nemzet ; A termel őerők fejlődése és a nemzet.  
Fűzve  

1974.  

Társadalmi és gazdasági viszonyok az önigazgatású társult mun-
kában : Szövegválogatás / Edvard Kardelj ; válogatta Mr Sreten  

Sokić  ; fordította Aladics János. —Újvidék : Forum, 1974 (Új-
vidék : Farum ny.). — 119 1. ; 17 cm  
(Milentije Popovi ć  önigazgatói iskola)  
A Politikai Tudományok Karának Politikai Tanulmányi Intézete,  
Az Eszmei-politikai Képzés Osztálya, Beograd.  
Eredeti címe: Drustveno-ekonomski odnosi u samoupravno udru-
ženom radu.  

A társadalmi tulajdon jelent ősége a szocialista önigazgatásban;  A 
társadalmi jövedelmek gazdasági ellen őrzése a dolgozók részéről ;  
Az élő  és holt munka összefüggései ; A dolgozók holt munkájá-
bб1 eredő  jogok társadalmi-gazdasági összetev őd ; A munkának és  
társadalmi tőikének a dolgozók ellenőrzésével történd társítása ;  A 
munka és a társadalmi eszközök társítása ; A munka és a jávede-
lm társulásának társadalmi szabályozása és irányítása ; Az egyes  
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alkotmányosítások irányelvei a b ővített újratermelés rendszeré-
ben ; Az eszközök közös beruházásának gazdasági viszonyai ;  A 
bankok szerepe a bővített újratermelésben ; A társult munka for-
galmazási és termelési szervezeteinek gazdasági viszonyai ; A jö-
vedelem és a személyi jövedelem elosztása a társult munka felté-
telei között ; Az önigazgatási érdekközösségek ; A jöv ő  önigaz-
gatása. 
Fűzve  

1975.  

A társult munkára vonatkozó alkotmányos alapelvek valóra vál-
tása / Edvard Kardelj ; fordította Juhász Géza. —Újvidék : Fo-
rum, 1975 (Újvidék : Forum ny.). — 61 1. ; 19 cm 
Eredeti címe: Uresničevanje ustavnih načel v zaduženem delu.  

Fűzve  

1976.  

A J[ugoszláv] Kommunista] Szövetség] közvetlen eszmei-politi-
kai feladatai a társult munkabeli szocialista önigazgatási társadal-
mi-gazdasági viszonyok továbbfejlesztésére irányuló harcban :  A 
JKSZ KB harmadik ülése / fordította Pilcz Nándor. —Újvidék  
Forum, 1976 ((Јjvidék : Forum ny.). — 93 1. ; 19 cm 

A társult munka törvénytervezetének eszmei-politikai alapjáról és 
egyes mélyrehatóbb megoldásokról / Edvard Kardelj fejtegetése.  
— 53-82 1.  
Fűzve  

Szocialista önigazgatás : Válogatás Edvard] Kardelj műveiből /  
fordította Bodrits István, Juhász Géza. —Újvidék : Forum, 1976  
(Újvidék : Forum ny.). — 406 1. ; 20 cm  

A nemzetek közti viszonyok egyes kérdése szocialista rendszerünk-
ben ; Tito és a Jugoszláv Kommunista Szövetség ; A nemzeti kér-
dés és az el nem kötelezettség politikája ; A kommunista Szövet-
ség osztályhelyzete ; Az alkotmánymódosítás eszmei és politikai 
kvindulópontjai ; A társadalmi tulajdon ellentmondásai korunk 
szocialista gyakorlatéban ; Nem „kemény kéz", hanem szilárd 
szocialista demokrácia ; A társult munkára vonatkozó alkotm.-
nyos alapelvek valóra váltása ; Az önigazgatása szocialista tár-
sadalom fejlődésének egyik törvényszer űsége. 
Az összegyűjtött felszólalások elhangzottak: a nemzetek közti 
viszony időszerű  kérdéseit tanulmányozó csoport 1964. június 
11-én megtartott összejövetelén ; a JKSZ KB 1967. dec. 28-i ün- 
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nepi ülésén ; Tanzániában, a Dar es Salaam-i egyetemen 1968.  
II. 28 -án ; a Szlovén KSZ KB 1969. akt. 13-i VIII. ülésén Ljub-
lyanában ; a JKSZ Elnökségének ülésén Belgrádban, 1971. márc. 
2. ; A JKSZ hercegovinai községközi konferenciáján 1972. Ifi. 
18. ; A Politikai Tudományok Nemzevközi Egyesülete kerekasz-- 
tol -értekezletén Dúbrovnikban (1975. szeptember 9-13.). 
Vászonkötés 

1977.  

41. 	A szocialista önigazgatás politikai rendszerének fejlődési irányai  
/ Edvard Kardelj ; fordította Bálint István, Burányi Nándor, 
Pilcz Nándor, Vukovics Géza. — Új гviidék : Forum, 1977 (Újvi-
dék : Forum ny.). — 240 1. ; 20 cm  
1977. június 13-án Belgrádban a JKSz KB Elnöksége 30. ülésén  
kiindulópontként fogadta el a politikai rendszerünk további fej-
lesztésérđl és a JKSZ feladatairól folytatott vitához. 
Egyidejűleg jelent meg szerbhorvát (cirill- és latin 'bet űs változat-
ban), szlovén, anaced бn, albán és magyar nyelven 1977 szeptem-
berében.  
Tartalmi tagolódása: A szocialista önigazgatás politikai rendsze-
re tová'bbfejlesztéséneck társadalmi-gazdasági feltételei ; A kapita-
lista tulajdon politikai rendszere és a társadalmi tulajdon politi-
kai rendszere ; Az önigazgatási érdekak demokratikus pluraliz-
musa a demokratikus politikai rendszer új formája ; A szabadsá-
gok és a jogok tartalma és jellege szocialista önigazgatású társadal-
munkban ; Az önigazgatási demokrácia politikai rendszerének 
továbbfejlesztési irányvonalai ; A társadalom vezet ő  szubjektív 
erő inek feladatai ,politikai rendszerünk továbbépítésében. 
Fűzve  



AZ ESSZÉ TRAGIKUS FORMA  

KARDOS ANDRÁS  

„Tegyük fel, hogy egy patkány vagy más apró  
állat megeszik egy szent ostyát: a) lenyelte Krisztus  

testét? b) ha nem, hová t űnt? c) ha igen, mit csinál-
junk a patkánnyal?"  

(Mészöly Miklós)  

1.  

„Magam vagyok háa könyvemnek tárgya", mondotta Montaigne  
1580-ban, és ezzel tudatasí ~totta a filozófia platonikus fordulatát. Kí-
sérletnek (essay) nevezte toronyszobájában írt reflexi&it, melyeket köny-
vekhez, gondolattikhoz fűzött, s amelyeknek végső  tárgya a „magaara  
vagyok". A fordulat nem „lírai". A kritika (Lukács nyomán hívara így  
az essay-t) az ész, a ráció immár évezredes válsaghullámainak teranéke,  
létrejön, amikor a szubjektumnak az abjektunvm+al való bens őséges vi-
szonyából kiemelkedik, ,és a „jélent đség" „ultraviolett sugara" lesz. le-
gel ismert meghatározásában arról ír, hogy a , fiilozófia szükséglete"  
az „egyesítés hatalmának" elt űnésekor alakul ki. Valószín űleg ebben  
tévedett, de meghatározása igen pontos, ha a kritikára vonatkoztatom.  
Az essay a tragédia intellektuális változata. Lukács tragikus világlátá-
sának legkövetkezetesebb eredménye A lélek és a f ormók. A kötet ele-
jén található essay az essay-r ől, a Levél a kísérletről, a kritika talán  
legegyetemesebb értelmezése. „Az intellektualitás, is Ifogalmiság ez -- ti.  
a kifejezés után vágyó gesztus nélküli élmény, K. A. —, mint szen-
tmmentalista élmény, mint közvetlen valóság, mint az életet közvetlenül  
megmozgató valami; a  világnézet a maga meztelen tisztaságában, mint  
lelki szenzáció, mint motorikus ereje az életnek." Ha a fogalmiság  
mint szentimentalista élmény jelenik meg a diszkurzív gondolkodás  
éterében, ajkkora ,kérdések csak végső  kérdések lelhetnek, és a feleletek  
nem megoldások, „hanem szimbólum, sors, tragédia, csakúgy, mint  
bárnnely költészetben". A filoz бfia mint rendszer megoldásokat kínál.  
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Ha az „egyesítés hatalma" elt űnik az életbő l, akkor sem kérdések, som  
megoldások nincsenek.  

Lukács György g őgös ember volt. „Mert két lelki realitás létezik, az  
élet és ;az élet, és mindegyik egyformán realitás, de egyszerre mindig  

csak az egyik lehet az." Az essay-elmélet kündul бpontja ez. (S valószí-
nű leg Lukács és az összes platonista legkegyetlenebb — mert legkövet-
kezetesebb — mondata.) A platonista a „lélek kocsisa": demokráciája 
gđgösségében van, hiszen aki bepillanthat a felh őtik aközé (a formába nö-
vés misztikus pillanata ez, mondja Lukács), annak csak tudomása lehet  

az életrđl, de kapcsolata azzal nincs. És a legnagyobbak Platбntбl Kier-
kegaard-ig gőgös emberek voltak. A gőg a tragikus intellektus demok-
ráciája. „A tiszta érték, ha van olyan, az lenne, ha tanúk nélkül ten-
nénk, amit képesek vagyunk a világ előtt megtenni." (La Rochéfou-
cauld) A kritikusnak ,nincs tanúja. Az essay — a „tiszta érték" — a 
tragikus stílus két lehetséges formájra közül az egyik. (A másik a pa-
radoxon.) 

A stílus valamely érzékelési mód formatörténete. A stúlus csak addig 
formatörténeti ikategória, amíg a fenti Lukács-megállapítás nem lesz a 
platonisták élménye: az egyesítés hatalma — a stílus léhat ősége — meg-
szűnik. Az eredmény: a tanúk nébküli forma, az élettel szemben álló kí-
sérlet. Kierkegaard felbontotta az eljegyzését. Likács György nem vet-
te feleségül Seidler Irmát. Regina Olsen egy boldogtalan házasságba, 
Seidler Irma +az öngyilkosságba menekült. „Mert ekét lelki realitás lé-
tezik ..." 

A művészet — „a kép" — az érzékiség területe. A kritika számára 
művészet nem létez гk; a „jelent őség" a képоk, a dolgok mögött van:  
az essay-transzparanoia. Kép és jelent őség között nincsen közvetítés: a  
kritika rendje a rend -- egyetlen — +kritikája. A lukácsi pbatonikus —  

ha nem is a paradoxon formáját választja — a paradoxon formakons-
tituáló, világlátás-meghatározó élményét nem kerülheti meg. Kassner  
fogalmazta meg az alapparadoxot: „Mert mindig és mindenütt talál-
ekoztatn emberekkel, akik rendkívül jól játszották egy hangszeren, s őt 
a maguk módján még +komponáltak is, de az életben aztán a zenén kí-
vül nem tudtak semmit sem. Nem különös ez?" Több annál. A stílus 
története a formák hatásában kisalakult sze хustörtén еte. Az essay a 
szexuális gyakorlat nélküli orgazmust keresi. A kritika: a cselekvés 
líráj a  (Ágoston Vilmos), ám a praxisról mit sem tud. Az egyetlen (tisz-
ta) Érték az életben — az életen kívül. 

Forma és sors. Egy fej két arca, melynek egyik felét a felh ők köde 
elérhetetlen távolságba helyezi a másiktól, csakhogy mind a kett ő  tud-
ja, hogy végső  soron egy fejhez tartoznak. De mi történik ott, ahol a 
sors végzetesen különválik a formától? Általában a sorsprobléma hatá-
rozza meg a formaproblémát. Á+m „a kritikus írásaiban a forma a sors, 
a forma a sorsot teremt ő  princípium". A két szféra között mégis van 
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„közvetítés": a kritika egynem ű  közegét ugyanis a forma adja, mely 
mint anyag felveszi a dolgok (a sors) funkci бját. Platón még eleven 
emberből (Szókratészb ő l) merített. A modern kritika többnyire már 
valóságos 'formákat formál. Az univerzáliák és reáliák középkori vitá-
já~t az el őbbi javára döntötték el. (?) 

Az essay az élet értékelése: világnézet. A stílus is világérzékelés volt, 
s így formája a konszenzus rekurzusa. Ha a világlátás nem egyszemé-
lyes választás eredanénye, annak igazsága egybeesik a forma értékével. 
Mind a kettő  a szociális hatásban jön létre: érték és igazság tautologi-
kus fogalmak. A krivikában •érték és igazság közé a polgári próza ne-
hezéke kerül. „Igen, az igazság felé kell törekednie a kísérletnek, de 
mint Saul, apja szamarát keresvén találta meg a királyságai, úgy fog-
ja az igazságot igazán keresni tudó kritikus útja végén megtalálni a 
nem keresett célt, az él őséget." Az igazság, a szociológiailag megvaló-
sult érték, az „él őség". Az érték, melyet az essay egyedül kereshet, az  
élet kategóriája. Épp ezért az igazság keresésének direkt útja járhatat-
lan: ez a naturalizmus igazsága csupán. De — Lukács szavával — a 
mítosz igazsága tragikus kerül őutakat igényel. 

Bretter György .két és fél oldalas tanulmányt szentelt az esszé elméle-
tének. „Mert a ráció tiszta eszközeib ől az életet levezetni lehet, ám a 
mi életünk nem deduktív élet, nem az elméleti rendszer következménye, 
hanem maga az önmagát termelt és pusztító, az önmagát teremt ő  élet." 
Lukács számára az essay szempont, prioritás az élet felett. Kündul бpornt-
ja a kettő  tragikus meghasonlottsága. Igy a .kritika az érték ideavilágá-
ból méri meg az életet. S a kritikus: platonista, kinek nemz ője az ideák 
világa. Bretter: „Az esszéírás kiindulást jelent abból, ami van, bármilyen 
legyen is a létez&k formája." A létez đ  birodalma: „a fák, a kövek, a 
házak és a 'hagymák". A kritika mind Lukács, mind Bretter számára 
„állásfoglalása telítettség nevében". A kritika — magatartás. 

Lukács — az essay egyik legkövetkezetesebb teoretikusa — g őgös em-
ber volt. Nem véletlenül áll Kassner-tanulmányának elején a fentebb 
idézett pár sor Kassnert ől. Lukács számára ez paradoxon volt — és 
maradt. 1  

Bretter soha nem írt tanulmányt A lélek és a f ormákrбl. Számára az 
esszékorszak Lukács szimptomatikus, de... Bretter tanulmányt írt Sink б  
Ervinről. Sinkб  újvidéki naplбjábбl és az Egy regény regénye bapjairól 
tudjuk: Sinkó és M a forma életét élték együtt az életben.  

1 Miután Lukácsa „végigelmenés" legnagyobb teoretikusa, aki majd minden  
utat megpróbált (és végigjárt), ezért az egyes megállapítások mindig csak egyik  
útjára (mint épp akkor választott életútra) s nem az utak összességére vonat-
koznak.  
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2.  

„Nincs enyhülés, csak alázat és út van és jól  
van."  

(Sinkб  Ervin)  

„Ime, barátok akartak lenni Szókratész és a két fiú, és azt sem tud-
ták, hogy mit jelent az, hogy barátság." Hogyan választhatok barátot, 
ha azt sem tudom, mi az, hogy barátság? Ahhoz, hogy „tudják", nem 
kell, sőt nem is lehet választani. A tudás feltétlen és abszolút. A válasz-
tás feltételes és viszonyított. Szókratész választott. A tudás korát az  ön 
tudaté váltja fel, Hegel az igazság felfogásánaak 'ekét szakaszára utal. 
„Minden azon snúli ~k, hogy gaz igazat ne csak mint szubsztanciát, hanem 
éppen annyira mint szubjektumot is fogjuk fel és ifejezziúk ki." Ha az  
igaz mint szubjektum léteziik, akkor az igazat nem tudom, hanem válasz-
tom. A szubjektum forma, melynek segítségével a kritikus értéket állít. 
Ha az igaz csupán szubsztancia, úgy a róla való tudás a szociális térbe-
ni megvalósulást jelenti. Lukács kötetcímével élve: a lélek és a formák; 
minden essayQ kiválasztás, ahol a lélek formát (anyagot) keres magának. 

Bretter tanulmányt írt Sinik бrбl. Lukács Kierkegaard-r бl és Regine 
Olsenről. Hamvas Béla a fákról. A forma és a lélek találkozása meg-
szenvedett választás eredménye. A kritikus csak arról ír, ami „lelkére 
jellemző", csak arról, aminek száanára az essay prizmáján megtörve „je-
lentősége" lesz. A meg nem írt essay (a csend) éppúgy a lélek igazságvá-
lasztása, mint az ellentétes formák foglalaroai. A kiválasztás aktusa te-
hát eleve értékelés. A filozófia totalitás-modell, mondja valamelyik ta-
nulmányában Bretter. Az antropológiai korban a „tudás-totalitását"  

(rendszer) a  „fonna-totialitása" váltja fel. Bretter tanulmányt írt Sinkó-
rњl. És nem írt tanulmányt A lélek és a f ormákrбl. A megírt rés a meg  
nem írt esszé a kritikus választott , ;forma-totalitása". 

Sinkó az Egy regény regényében ír BabelrőM, akiivel egy házban lakott.  
Babel — aki rendkívül tisztességesen viselkedett az akkori id đk Moszk-
vájában! — annak a filanvállalatnak volt a lektora, ahová Sinkó mint  
fargatбkönyvírб  dolgozott. Ső t ő  lektorálta — elismer ő leg — Sinkб  nem  
egy munkáját is. Mikor Sinkó ellen megindul a gépezet, Babel nincs 
odahaza. Mint tanúra szükség van rá; Babel megérkezik. Kezében van 
barátja sorsa: ha igazat vall és vállralja karáb ы  véleményét Sinkó for-
gatókönyveiről, az megnyerheti a pört. Áim Babel — miután „tájékozó-
dott" — Sinkб  ellen vall. Mikor kés őbb Sinkónak el kell hagynia a 
Szovjetuniót, könnyes szemmel próbál t őle bocsánatot kérni.  

Azon emberek -- elsősorrban értelmiségiek — számára, kiknek a forra- 

1  A két esszétípus közti különbséget a kétféle írásmódban is jelzem. Ahol az  
eredeti — lukácsi — változat maradt meg a második rész után, ott a megálla-
pítás mind a két típusra vonatkozik.  
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dalom a hit és a tett el nem választható, de valójában elvált fogalmában  

jelentkezett, a mozgalom mint erkölcsi probléma vetődik fel. A fenti  
történet a „ki vagyok én" egzisztenciálantol6giai feladványa. Az én és  

te, te és az Igy, mi és az Ügy stb. viszonyszerkezete csak akkor vizsgál-
ható-vethető  morális és történelmi elemzés alá — ha az el őbbi kérdés  
fel sem vethető . 

Walter Benjamin meséli el (Puskin és Ernest Bloch nyomán), hogy 
Patyotnkin herceg — aki valójában irányította az állam életét a cárn ő  
helyett — az év egy szakaszában mindig bezárkózott a palotájába, és 
félig őrült állapotában semmivel sem törddött. Egyik évben jelentkezett 
egy Suvalkin nev ű  egyén az udvarnál, azzal, hogy 6 ráveszi Patyom-
kint az épp akkor aktuális iratok aláírására. Teljes a 'hitetlenség; Suval-

in felmegy a herceghez, és bemutatkozván átnyújtja az iratokat. Pa-
tyomkin szб  nélkül átveszi és szignálja az aláírandókat. Az udvarnál tel-
jes a döbbenet, mikor Suvalkin átnyújtja az aláírt okmányokat; mikor 
aztán valaki megnézi az aláírást, látja: minden kérvényen Suvalkin neve 
szerepel. 

Bretter az Optimistákat egy dilemma kelevkezéstörténetének tartja. 
Szélesebben is igaz ez: Sinkó nagy regényei egy dilemma dokumentumai. 
Ha  felelet lenne, vagy lehetett volna, Sinkó tézismíúveket irt volna. A 
dilemma egy „presinkбista" megfogalmazása a Lukács idézte Judit drá-
mából való: „És ha isten közém és a nekem rendelt tett közé a b űnt 
helyezte volna — ki vagyok én, hogy ez alól ,kivonhatnám magam." Vér-
tes (az Optimisták Lukácsa) így érvel: „Hinni más, mint tudni, hinni 
épp azt jelenti, hogy az ember tudatosan irracionális magatartást vesz 
fel saját egyéni életével szemben." A hit és az ügy ,diile пntmája Sinkб  szá-
mára soha fel nem oldható: a bűn értelmiségi metafizikája a moderi kor 
emberének „fizikája". Sinkб  innentől kezdve csak esszét írhat. (Amikor 
nem, le kell vonnia következményeket: zsákutcába jutott. Paradox 
igazsága van Biri Imrének, mikor megjegyzi, hogy „Sink б  Ervin élet-
művének középpontja: költészete". A forradalom bukása utáni 'krisztiá-
nus fordulat valóban a lírát emeli ∎középpontba; a lírai én a társadalmi 
közeget [a tettet] tragikusan nem tudja figyelembe venni. Sinkó az 
Isten—ember viszonyban keresi a hit lehet őségét. Bretter a „homokára" 
vita kapcsán mutatja ki, hogy az új költészettel kapcsolatban miként 
akarj a  Sinkб  a líra szociológiai fordulatát. Saját magára vonatkoztatva: 
a líra szocialogizációja, az esszé.) Sinkó azon kivételek közé tartozott, 
kiknek megadatott, hogy saját élete legyen ,kritikájának formája. Az Egy  
regény regénye esszé, kísérlet, melyben a sorsot adó forma a szubjektum 
sorstörténete. S az eredményr ől joggal mondja Bretter, a gondol Кodб-
f enomenológus teljesítménye ez. Az esszé valóban fenamenol бgiai látiás-
mбd: a gazdasági itt „zárójelbe" kerül, s ami marad, a mindennapok  

érzés- és érzékelésvilágának döbbenetes erej ű  láttatása. Az esszé útja  
(Schillert variálva) : a  naivból a szentimentálisba érkez ő  látásanód 1e- 
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írása: Hiába írja alá Patyomkin herceg Suvalkin nevét: a személyiség léte  

kérdőjeles csak, az 6 egzisztenciája és integritása zavarható és szüntet-
hetđ  meg, a hatalom akkor is a „kollektív csalás" egyetlen világosan el-
különülő  (noha el nem különíthet ő) és 'kikezdhetetlen formája. 

„Az ember mindenre parancsot kapott, és úgy kellett azt fogadnia, 
mintha nem parancs, hanem csakis a róla való gondoskodás egyetlen le-
hetséges formája volna" — írja Sinkó. 

A kritikusnak főműve nem, csak főművei vannak. Minden kísérlet,  
mélynek prizmáján megtörik a dolog sorsszer űsége, áhol a sorsa formá-
ba növés misztikus pillanatába jut, f őmű . Bretter Sinkó-tanulmánya is 
az. A Sinkó-interpretáció, a Sinkó- H űben való válogatás, az esszéíró 
Bretter legmélyébb formaproblémáira világít rá. Sinkó esszéi Bretter di-
lemmáit vetik fel sors és forma között. Nincs olyan idézet tanulmányá-
ban, mely ne kett őjük hit és tett közötte dilemvmáit tárná fel. S ahol a 
végső  kérdések azonosak (vagy legalábbis mély közösségük van), a vá-
laszkísérletek különbözősége nem releváns. De az a sziimbólumak bemu-
tatása, az a szimbólumok jelentésszerkezetének feltárásakor létrejöv đ  
eredmény: a formaközösség. 

Sinkб  esszéit a 'két háború között a Korunk közölte. S ez a véletlen 
földrajzi azonossága filozófus számára a „jelent őség" szü шkségszerűségé-
vel hat. I gy  aztán az esszéket tárgyaló része a tanulmánynak a kronoló-
giai haladást egyesítheti a Sink б  életerőben való kiemelés-válogatással. 
Minden a „jelent őség" fényében jelenik meg. 

Simon с  Weil szép essay-ben indokolja meg, miért nem vállalja đ  a  
keresztény egyházat. A mély hit elutasítást jelent minden intézmér ►yesí-
tett, tehát az értékeket elkülönült érdekként véd ő , s így azokat a dogma 
formájába dnerevítő  gépezettel szemben. Lukács megírta a Taktika és  
etikát. Azután egész hosszú élete az intézmény utasítatta önbírálat-soro-
zat története lett. Weil az elkülönült misztiikát választotta, Lukács az 
intézményesített mozgalmat. Sinkó tagja volt a  pártnak. És a bukás 
utána dilemma-regényben félvetette kérdéseit. A húszas évek esszéi már 
a válaszszimbólumok. Az individualitás önértékét feladni nem tud ć  for-
radalmár a hit és a mozgalom immár antinómiába rendez бdött pólusait 
csak a vagy-vagy élességével éiheti meg. E korszak vezércsillaga: Sören 
Kierkegaard. „Az önelégült, mindent nivelláló, a jelszavakban, szervezet-
ben élő , saját egyéni felel ősséget elfelejtett emberek között félelemben és  

remegésben kérdi meg magát Kierkegaard: vagy-vagy?" Az esszé csak  

ezt a szimbólumot (választást) ismeri. Bretter így foglalja össze a hu-
szadik századi „örök" dilemmát: „A filozófiai rendszer valahány teore-
tikus problémája háttérbe szorul: a dönt ő  az, hogy az »én« abban a 
világban, amelyben él, egyesítheti-e az antinómiákat, vagy erre éppen 
világa miatt képtelen." Sinkó, Lukács Hebbel-idézetét ől indult. Ott az  
igy iránti odaadásában a „ki vagyok én" erkölcs nélküli individualitása  
mint az elszemélytelenedett létezés jelenik meg. Az Igy .morál nélkülivé  
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változtatja az egyént. A közösség csodálatos illúziója a megváltást a  

választás nélküli (tehát erkölcstelen) odaadásban ígéri. De Sinkó tudja,  

hogy ez nem csak metafizikai probléma. Az .erkölcsi döntés nélküli egyén  

önmaga ellentétében jelenik meg. A hit letéteményese nem az individuum,  

hanem az ő t helyettesít ő  (!) gépezet (Isten), mely intézményesített hit-
válágávаl a személytelen közösség manipulatfv hatalmát teremti meg.  

„Kierkegaard problémája a hit." És 6 tudta, hogy a 'kereszténység elleni  

legnagyobb bűn, ha eleve adottnak veszem a viszonyt. Sinkó nem vette  
adottnak: „De szabad-e másokat az én igazságomért az én megöietésern  

bűnébe vinni?" A hit és tett morális antinóuniája ez. A morál csakis az  
én, a megmentett személyiség prablémája: a hit csak mint elk јilönјјlt 
tett létezik. Ennek szoeializáaiója nem lehet egy küls ővé vált apparátus  
döntésének függvénye. A hagyományos dilemmán, melyet Lukács vetett  
fel a Bolsevizmus mint erkölcsi problémí аn, Sinkó (és Bretter) rég túl  
van. Az erkölcsi hit és tett igazi kérdése: az én feláldozásom b űnébe  
juttathatok-e másakat? A hit emberének fel kellett vetnie a kérdést. Am  
Sinkб  nagyon jб1 tudja, hogy a szocializáció nem csak az „én" oldalá-
rán problematikus. „így történik, hogy mikor legvilágosabb az egyén 
szubjektivitása, morális öntudata, ugyanez az öntudat kérdésessé teszi  
jogát, hogy mint közösségt đ l független, abszolút morális öntudat csele-
kedjék. Ő  és az 6 Istene közé odaállnak a többiek b űnei mint az övéi."  
Az essay az intézmény nélküli (egy)személyes hit formája. Sóvárog a  

konszenzusra, ám sóvárgásának be nem teljesülése teszi lehet ővé magát  
e formát. Tragikus forma, „tragikus, azért, mert az ember sem elkerülni,  
sem elfogadni nem képes ezt a paradoxont, az ember ugyanis csak  
annyiban ember, amennyiben a szintézis valóságos lehet őségét állítva, az  
élete középpontjába helyezi, miközben állandóan tudatában van annak,  
hogy maga ez az állítás sem kerülheti el a paradoxont..." (Goldmann).  
Kassner megfogahnazta a g őgös ember essay-jének nagy paradoxonét.  
A lélek és a formák Lukácsa számára a paradoxon meg is maradt. Bret-
ter nem volt gőgös ember. Ironikus volt. A gőgös ember demokráciája,  
hogy szemben áll az élettel. Sem Sinkó, sem Bretter nem volt erre képes.  

Eljutottak a mechanizmus embertorzító struktúrájának visszavonásáig, az  

individuum visszavételéig: az elkülönнlt hitig. Ebből lett nálunk az esz-
szé. „A szókratészi életforma nem ismer el más cselekedetet, mint azt,  
melynek egyetlen targya a szubjektum, a saját élet, mint szakadatlan  
intenzív cselekedet." Am a saját élet elkülönült moráljának paradoxo-
na: a többiek bűnei a hit konstituálóivá válnak; csak ezáltal lesz a hit  
immanens, a hit lovagja vallásos ateista. Ebben a magatartásban a for-
m és a sors nem kerülhetett oly messzességbe egymástól, mint Lukácsnál.  

Sinkб  élete és műve egyszemélyes kísérlet a kassneri paradoxon felol-
dására. És ez a kísérlet Bretter számára nem szimptamati.kus, de paradig-
matikus volt.  
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3.  

»Ha az értelmetlen belülr đ1 nem elemezhetđ  és kívülről nem élhetđ  
át, mit tehet akkor a filozófus?" (Ágoston Vilmos idézi Lipsiust бl éppen  
Bretterrđl írott recenziójában.) Kérdezzünk tovább: mit tehet ilyenkor  
az ember? Alászáll önnön mélységeibe. Ha a helyzet nem eleanezhet đ  
(belülríSl) és nem élhet đ  át (kfvülrđl) : itt kezdđdik a pszicaholбgia kaland-
ja. A filizбfus a kollektív pszichológiát ( Кеrényi), a mitolбgiát kapja a  
kifejezés anyagáúl. „ ... a mitológia ugyanúgy hat, mint a legközvetle-
nebb pszichológia: pontosan úgy, ahogyan a psychének az egyén feletti  
által ösztönzött, képekben abjektivált .tevékenysége." Kerényi elmeséli  
bizonyos Sir George Grey nevű  angol állaunférfi esetét, aki Polinéziába  
érkezvén nem tudott érintkezni a bennszülöttekkel, mert nem ismerte  
mítoszvilágukat, s azoka mindennapi beszédben is a mítosz nyelvén fe-
jezték ki magukat. Sir Grey 1855-ben publikálta könyvét a bennszülöt-
tek mitológiájáról, melyet meg kellett tanulnia, hogy érintkezhessen  
velük.  

Valaha (mondjuk, a görögöknél) a nyelv, a kamimunikáció, az erköl-
csi létezés a mítoszban artikulálódott. „Individuálmitológna" és „kollek-
tív pszićhológia" azonos volt. Egyén és közösség a mítosz nyelvén és er-
kölcsében élt. A bels đ  az đserkölcs választása; mi más az esszé? S a  
kétségbeesés nyoanatékos választása a mítosz, mely „mindig csak látható,  
tapasztalható, vagy legalábbis képekbe foglalható".  

A mítoszesszé nem hasonlat és nem példázat. A példázat allegórikus,  
a hasonlatnál mindig ott á'll a hasonlított is. Bretter mítosza: metafori-
kus. Mágikus nyelv: ha valaminek a fejére olvasod, átvilágítódik, és át-
veszi, realitássá változtatja a sugarakat; érezni 'kezdjük a nyelv erejét.  
„A metafora a lélek nagyobb realitását és evvel az empíria nagyabb ina-
dekvátságát, nagyobb irrealitását jelenti." (Balázs Béla) Az archetípus  
átvilágítja az empíriát. A mítosz ut бé'lete: a megbomlott történeimi je-
len idő . „ ... A ma az övék (ti. az embereké), amit jelenné csak tettekkel  
tehetnek", mondja Bretter. A mitológia a történelem ar ćhetipoiógiája.  
A tett akarása teremtette az id őt. A történelem öntudata a múlt, mely  
önmagában a mához kapcsolódik, melyb đl csak a tett akarása formálhat  

jelent. Marx és Freud itt összecsengenek: a norunális gyermekkarba való  

visszafordulás és a vágya pszi ćhoterápián keresztül „a vallás és az er-
~kölcs eredetének !kutatásához".  

Marx ismert megjegyzése a homéroszi eposzok hatásának titkairól nem-
csak az esztétikai befogadás kulcsa: ha a tett vágya lélezik, akkor az  

đserkölcs felidézése személyesen érinti a „ina" emberét. Kerényi olyan  
elbeszélésnek tartja a mítoszt, mely „bels đ  rezonanciakeltés, melyben az  
is serkentđleg hat a tudatra, hogy az elbeszélt történet személyesen érin-
tette az elbeszél őt és a hallgatóját".  
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A kritikus anyaga a forma. Ha ez a forma az ősidđ  formája, ha nem-
csak az essay, de már formaanyaga is a „végs đ  lényegek" đsvilágábб l  
való, akkor ez azt jelenti: a tett vágya — a kritikus szemében -- nem 
létezik az embereikben. A mélylélektanhoz fordul, a tudatalattihoz, hogy 
az „egyénfeletti" segítségével a tett vízióját varázsolja — maga elé. 
„Más esélyünk nincs, mint az alkotás. Minden, ami önmagunkká tesz. És 
csak az tesz önmagunkká, amivel hozzájárultunk korunk arcának ki-
alakításához. Anni összekapcsol bennünket a világgal, azokkal, akik a 
tettben túlmutatnak habzsoláson, telhetetlen önösségükön, akik a terem-
tésben összekapcsolódnak, mert nemcsak a mát akarják, hanem mérhetet-
lenül tö:bbet." Az esszé tragikus. A szociológiai érték akarása az Érték 
formája. Hamvas Béla féltette a kérdést: „És mi a virágmorál?", és fe-
lelt: „virágzani". 

Ha a normális gyermekkorhoz való viszony oly problémátlan lenne, 
miként Marx feltételezte, a mítosz csak a m űvészet anyaga lenne. Bretter 
a kritika formájává tette: a hatás számára közel sem volt oly evidens. 
Silenus 'követte Bacchust. És látta, ahogyan az embereket elönti a má-
mor, és a mámorban négykézlábra ereszkednek. „Valamikor Silenus  

ő rizte a forrásaktit." Félisten volt, akiknek „lelket kell vinniük az élette-
len  dolgokba". Silenus ment az ő rjöngő  tömeggel, és ő rjöngésében józan  
maradt. Tiszta ésszel tudta a mámort, és nem fordult vissza. És egyre 
többet tudott. Bohóc volt. Dionüszosz valóban mítoszt csinált. A rnába 
feledkező  emberek bacchanáliáját. A kör körebb, mondták az őrjöngők, 
és az Isten is megrettent. Am hatni nem tudott Silenusra. 

Silenus „döntött: elmondja az embereknek, hogy milyenek". Silenus 
részeg volt, és az emberek a szakállát ráncigálták. A szeme végig józan 
maradt: elmondta az embereknek, hogy milyenek 5k; („véreznek"). És 
voltak, akik gyógyfüvekért mentek az erdőbe. És ha táncolni kell és 
négykézlábr a  ereszkedni, hát teszi. Visszaút nincs. Metafora. Er ősebb, 
mint a jelkép, több, minta szimbólum. Ezekben az empíria nem in-
adekvát. 

A kritikus viszonya a mítoszhoz: a paradoxon. A mítosz mélylegen-
dája az empíria fényében a paradoxon formáját ölti. De van-e a para-
doxonnak erkölcse? Csak annak van. Csak annak, ami az egyértelm ű-
ség kényelmét feladva a monologikus igazság ezoterikus terrorja helyett 
a poliifonikus kerül őutat, az Igazság befogadhatatlan dogmája helyett a 
szociológiai érték befogadását célozza. A paradoxon mint esszéforma: 
lázadás. „ ... a világot nem lehet legyđzni, s aki lázad sorsa ellen, annak 
tudnia kell, hogy a világot nem lehet legy đzni, mert a sors éppen az, 
hogy a világot legyőzni nem lehet, és mégis lázadni kell ..." Apollón ke-
gyetlen volt és szép. Megölte a küklopszokat, és Zeusz megbüntette. 
Kovács lett egy évre. És Apollón, aki önzésében nimfákat rontott meg, 
és Földanya kígyóalakját öltötte fel: „a fáik, a kövek és a hagymák bi- 
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rodalmában" legyőzte magát, és „emberi mбdon a szolidaritásban és a  
kockázatban találkozik a többiekkel". A szociális hatás nélküli forma —
lázadás, mely mindig tragikus és paradox: „a sors ,éppen az, hogy a vi-
lágot legyđzni nem lehet, és mégis lázadni kell".  



HAGYOMÁNY  

EGY „NAIV" ÉLETfRÓ  

BORI IMRE  

Az oromhegyesi Balázs Mátyás, akinek szövegei alább .következnek, 
nem a költői vagy a twdósi célh tagja, nem „hivatásos" író, hanem juhász-
ból lett írogató parasztember, igényeivel pedig már ebb ő l a létformából 
is kinőtt: többre vágyak. Olvas, televíziót néz, írógépe van, s a publiká-
lás lehetőségével kaсérkodik. Portájáról, amely egyike az egymás mellett 
sorjázó Balázs-portáknak, mintha az egykori .nagycsalád emlékét őrizné 
ilyen imбdоn a família, csalódottan távozhat tehát a néprajzi gy űjtő , 
aki a polgáriasodástól érintetlen népfii után kutat, hogy dalait, balladáit, 
meséit lejegyezze. Balázs Mátyása népi hagyomány đrző ről kialakított 
emberkép krivériwmait már nem elégíti ki, még ha egy juhászdinasztia 
tagjának is tudja aragát. Sajátos és fölöttébb jellemz ő  helyzet az övé te-
hát, s ha meghatároznunk kell, akkora képz őművészettől kölcsönzött 
szóval „naiv" írástudónak -- költ őnek és életírбnák nevezhetjük, hiszen 
írói megnyilatkozásainak vannak olyan jegyei, amelyek mutatják, hogy a 
klasszikus író-fogalamlba sem fér а  В a І zs-je Іensёg. Írástudóról van sz б , 
akinek írói öntudata is működik, de írói tudatossága révén még közelebb 
álla közösségi, a szóbeliségre alapwló gondolkodás- és látásrendszerhez, 
mint az indiиiduálishoz, amelyen az írói lét iképz ődik. A múlt században 
vagy századunk első  felében még mese- vagy nótafa lett volna, ma azon-
ban „naiv" 'költő  és író, akit nem a reprodukáló hajlam jellemez, hanem 
az alkotói kedv, allkatásai azonban már nem kerülnek a néprajz figyelte 
széténeklés, variálódása folyamataiba, hanem papíron maradnak, legfel-
jebb a család vesz róluk tudomást. 

Az irodalom alatti „irodalom" tanulanányozója figyel fel els ősorban a 
Balázs Mátyás képviselte írótípusra, de fel kellene figyelnie a néprajz-
tudamánynak is rá, amikor például Olyan jelleg ű  versre bukkan, mint  
amilyen Balázs Mátyásnak a Nagy Rózsa cím ű, 1961-ben született bal-
ladája. Ez a tízszakos vers jól mutatja, hogy egy lány tragédiájának köl-
tő i elmondásakor a helyi balladák manierja befolyásolta — az ilyen jel-
legű  esemény költő i formáját látta bennük. 

Balázs Mátyás azonban ihletett perceiben nem népies költ ő, noha Csé- 
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pe Imre nagy tisztel đje, miiként következíS, a költ đt idéző  verse is bizo-
nyítja:  

Csépe Imre  

„Mondd,  
mit írjon a költő ,  
ki nem szerelmes  
sem asszonyba,  
se lányba?"  
Igy elmélkedik  
egykor  
szegénykém,  
az árva,  
aki szerelmes volt  
népébe,  
és a bácskai tájba.  

1974  

Az 6 népiessége 'közvetlenül Pet őfi versvilágára megy vissza — ízléstör-
téneti szempontból 'figyelemreméltómódon. A leíró vers prototípusa  Ba 
lázs Mátyás szemében is Petőfi Sándor tájköltészete, amelyben a valóság  
költészetité alakításának a módja látsz7k követend đ  példának. Mint az  
1961-ben írt Téli napok cím ű  versében is, amelynek néhány szakaszát  
idézzük most:  

Havas árak m еntén pipiskék lapulnak,  
csonttá fagyott gallyon madárkák vacognak.  
A bozót tövébe nyuszi meghúzódott,  
talán szép tavaszról éppen most álmodott.  

A hónak tetején feketés formában,  
mintha falevelek szélt ől szaladnának.  
Egy csapat foglyocska törtet a viharban,  
mert bizony đ'kelmék ilykor nem nyugodnak.  

Nincsen béke sehol, kinn a pusztaságon,  
f elbđszült hóvihar ordítoz s tájon.  
Ki nem néz senki sem a meleg szabá'ból,  

kutya fel sem pislant a szalma vackából.  

Bemehet az ember a tanyára csendben,  
nem kell ütőszerszáan mind a két ikezébe.  
Kiabálhat hosszan, úgy sem hallja senki,  
mert a szél az ajtót amúgy is zörgeti.  
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No, véletlen-egyszer kinyílik az ajtó,  
bableves illata árad a konyhából.  
Benn a tűzhely mellett, töpörödött anyó, 
ábmodozik mélyen a szétment családról. 

„Gyerek a múltkor itthon volt egy napot, 
de hamar visszament, mert szereti a várost. 
A lány bizony, szegény, még messzebbre került, 
oly ritkán jön haza, de nem is jöhet s űrűn .. . 

S mert nem feladatunk ezen a helyen Balázs Mátyás verseinek részlete-
sebb bemutatása, minthogy a bennük araagáról jelt adó ízlésr ől egy má-
sik, összehasonlító anyagra támaszkodó tanulmányunkban készülünk be-
száanolni, olyan verseiből is idézünk, amelyek ennek az ízlésnek egy 
másik ;pólusán keletkeztek. Ezek között vannak 'képversek is. Most azon-
ban egy 1976-os .epigrammatikus kis versét írjuk ide:  

A város  

A szája még pálott volt 
ahogy holtan hevert 

a duruzsoló њák alatt 
a merevedő  ,kockaköveken 

az istenadta madárka. 

A „naiv" köbtő  azonban nem elégedett meg a versírással — „élet-
íróvá" is lett, nyilván szoros összefüggésben ennek a m űfajnak feltűnő  
időszerűségével. Nem önéletrajzot í .rt a divatos paraszti önéletírások min-
tájára, hanem a pásztor'kadásnak eunlékeiben đrzött képét örökítette meg  
egy nagyobb terjedelmű , több mint száz gépelt oldalt kivet ő  anunkájá-
ban — szemünket világunk egy eddig lényegében ismeretlen, homályban 
maradt részletére nyitva meg. Móra István a múlt század végén a hor-
gosi „ürüjárás" életér đl iközölt twdósításokat (lásd: Tripolszky Géza: A 
Tisza-vidék népélete Móra István írásai tükrében. A Hungarológiai In-
tézet Tudományos Közleményei. 23-24. szám, 1975. 199-213. old.),  
Tripolszky Géza Zentán kutatja a juhászélet jelenségeit, Balázs Mátyás  

szövegeiben Oromhegyes, a „kanizsai nagyjárás" pásztorvilága szólal  

meg meggyőzđ  anódon, hitelesen. Ez a pásztorvilág ternnészetesen nem ve-
heti fel a versenyt a nagy pásztortájakon kialakulttal, mint amilyen a 
köztudatban például a Hortobágy vagy Bugac. Balázs Mátyás szövegei  

azonban bizanyitják, hogy azért ennek is volt szigorú szokásrendje, eti-
kája, s ernbernenyészete, megörökítésre méltó „v гlágképe". A folklorista 
talán szabatosabb, mindenre kiterjed đbb leírásaktit vár Balázs Mátyástól, 
mint amilyeneket a művébő l vett szeanelvénydkben talál. Hitelességüket,  
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„életességüket" azonban aligha vitathatja bárki is. Szerz őnk közvetlen 
tapasztalatai, józan sz вmlélete, tárgyilagosságra való törekvései kell ő  fe-
dezetet adnak lendületes nvondata'inak. Nem kell tehát szégyenkeznie 
olyan jelentős művek társaságában sem, mint amilyen páldául Luby Mar-
gité (Fogyó legelőkön, Bp.) a negyvenes évek elejér ől, amely a pásztor-
élet leírásának ma is számottev ő  alkotása. 

Balázs Mátyás érdekl ődése széles körű , előadásmódja is változatos, bár 
szemmel láthaіtóan vannak a pásztoréletnek olyan részletei, amelyeket 
munkájában neon érintett. Festett néhány arcképet a riporter módszeré-
vel. Megszólaltatta Dávid Mátyást, akinek a rokonsága juhász volt, 
maga azonban a lovakat szerette. Beszélt Hernyei Istvánról, az utolsó 
csikós számadóról a kanizsai pusztán, s megidézte Visontai Andrást, az 
utolsó lovasbetyárt. Szívesen írt meg anekdotikus életképeket. (A nagy-
pénteki kolbászos tarlhonya; Zsandárok .kezébe adta egymást a ekét jó 
barát; Bilincsbe verve átúszott a Tiszán; Hurka Péter a libatóban; Szlá-
vity Miska kivégzése; Az öreg Susik halála; A vonat alá került juhfalka; 
Balázs Jóska a pokolbéli ördögt ől sem fél), és részletesen foglalkozott a 
gyermek- és a kamaszkor életével. Leírta a pusztai gyerekek játékait és 
művészkedését, a büntetések módozatait, a gyermekbetegségéket és gyó-
gyításukat, de a „széptevés iskoláját" is megörökítette (A széptevés isko-
lája; Sihederi pajkosságok; Tilosban járások; Téli szórakozások; Az igazi 
szerelem árnyékában). Fejezeteket szentelt a pásztoreledelek leírásának, 
a lбszerszárnaknak és pásztoreszlközöknek, a lovák, juhok ъecegségének és 
gyógyításának, valamint a rézkolompnak és egyéb, a .pásztorkodáshoz  
fontos eszköznek, de nem feledkezett meg a „jelzésekr ő l és jóslatokról",  
illetve az á lamifejtés сkről sem, amelyek a pásztorélet elengedhetetlen ve-
lejárói . 

Válogatásunk Balázs Mátyás m űvének néhány jellemz ő  fejezetével  
kívánja a Híd olvasóit megismer ~tetni, szentpontjainkat is ennek rendel-
tük alá.  

A LETt7NT PÁSZTORVILÁG  

BALÁZS MATYAS  

A nyűgös ménes 

A kanizsai nagyjáráson az ötvenes évek elejéig megtalálhatjuk a csikóskodás-
nak egy másik formáját is, ez pedig a ny űgös ménes, ahol a lovakat nem srár-
nyéknál tartották éjszakánként, mint a szabadon járó ménest, hanem az isten  
ege alatt. Vagyis ennél a fajta ménesnél nem volt sem száma dó, sem bojtár,  
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ez persze nem azt jelenti, hogy itt nem volt felel ős pásztor, mert mindig azok 
az emberek feleltek a jószágért, akik a napos ügyeletes személyek voltak.  

Ahogy a régi emberekt ől hallottam, a múlt század vége felé és a huszadik 
század elején ez a ménes nem is legelt ott, ahol a többi nagypásztor: az ökör-
csordás, a szűzbarmos, a bivalycsordás, a csikósok, a falusi csordások és más 
barmosok legeltettek. Hanem ennek a ménesnek a legel ője a Körös pataktól 
délnyugatra eső  tájon volt kijelölve. Csak körülbelül a húszas évek elején került 
el erről a tájról, amikor az oromi, illetve a telecskai dombok északi peremén  
felépült az új település, amit az itt lakó nép Pipacsfalunak nevezett, de a hiva-
talos neve Velebit. És a ny űgös ménes átköltöztetése utána járásnak ez a része 
lett a velebityi kanászjárás m гg aztán sok-sok éven át, talán egész az 1950-es 
évek utoljáig, amíg csak volt olyan ember, aki elvállalta a kondásságot. 

A nyűgös ménest pedig behelyezték a baromjárásba, ahol még a megszokott 
módon pásztorkodtak az emberek, mármint a béklyóba fogott lovak ő rző i. 
Ez a megszokás úgy volt, hogy amikor ideérkezett a május 14-15., akkorra 
az olyan falusi emberek, akik nem akartak a csikósoknak fizetni és a lovak 
is gyakran kellettek odahaza, azok szövetkeztek egy csoportba. És ezt a cso-
portot három részre osztották, amire azért volt szükség, hogy mindig három 
ember legyen kint a jószágnál, akik egy-egy l бra egy napot őrzöttek, egy vál-
tásban, de akinek több volt, az akkor természetes, hogy többet. Igy a sorra 
kerülés attól függött, hogy mekkora volt a ménes, ha kevesebb, akkor gyak-
rabban volt soros, ha több, akkor viszont ritkábban. 

Az ilyenfajta pásztorkodásnál, úgy volt jó, ha minél ritkábban került sorra 
az ember, mert átlagban két napig volt ott mindenki, és ezért a két napért  
senki sem fordított olyan nagy gondot önmagára, illetve a kosztolásra és a 
gúnyázatra. Egy kis száraz kenyér és a nap lankasztotta szalonna volt az 
ilyen pásztoroknak az eledelük, a takaródzó pedig leginkábba lópokróc, ami-
nek nemigen árthatott sem az es ő , sem a harmat. Mondjuk rá, hogy a taka-
ródzó elég is volt, ha az id őjárás nem szeszélyeskedett, mert itt a csikósok 
ritkán használtak hátaslovakat, mint a nagy ménesen, hanem csak gyalog-
szerrel terelgették őket jobbra-balra vagy az itatóra, és a saját terhüket is 
maguk vitték idébb vagy odébb, már ahogy a helyzet megkívánta, mert sr_ál-
lásuk nem volt, ott aludtak, ahol a ménes megállapodott. 

Viszont amikor elővette az embert és állatot a hideg, cs ős idő , akkor volt 
ám fogvacogtatás, mert a gúnya az emberen egykett őre pacallá ázott, és azt 
már nem is kell mondani, hogy mit jelent csuromvizes ruhában akár őgyelegni 
a szabadban, akár aludni. Mármint az Olyan szabadban, ahol az embernek sem 
födél a feje fölött, sem enyhely, ahol meghúzódna, az olyan id őkben, amikor 
még a jó kutyát is kár kikergetni a szabad ég alá. 

Mindennek hallatára, lehet, hogy valakiben felmerül az a kérdés, hogy hát 
a pásztoroknak van olyan gúnyázatuk, illetve volt, amiben kitartóan szembe 
tadnak nézni az időjárás szeszélyeivel. Igen, azoknak volt, már amennyiben,  
hiszen a ruházat formája a harmincas és a negyvenes években nálunk is sokban  
visszaesett, mert a sz űrszabókat ekkortájt már nem lehetett megtalálnia Tisza  
menti vásárokon, vagy ha éppenséggel volt is bel őlük, már nagyon kis arány-
ban. Igy a pásztorok már csak a megkopott, elnyíítt tulipános sz ű röket vagy  
legfeljebb a maguk készítette cirádét viselték, amit olyan anyaggal festettek  
be, ami nem eresztette át a vizet. De a ny űgös ménes pásztorain ilyenfélét is  
ritkán lehetett látni, mert ezek többnyire parasztok voltak, vagy olyan embe- 
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rek, akik egyik lábbal a földm űvelésben, a másikkal pedig az állattenyésztés-
ben álltak. 

Emlékszem, egyszer én is napos voltam siheder koromban a ménesnél, ami-
kor az urbányi hideg es ő  elfogott bennünket. A pokrócokból sz űrt rögtönöz-
tünk, de ennek ellenére mégis olyan cudarul eláztunk, hogy még a gatyakorc-
ban sem maradt száraz. Azért is áztunk cl annyira, mert a jószág mellett  

mindig talpon kellett lenni, nemigen lehetett lehúzódni, mert a ménesnek csak  

körülbelül felén volt ny űg, a másik fele szabadon járt-kelt, habára régi íratlan  

törvények értelmében minden jószágon béklyónak kellett volna lenni. De hát  

az idđk múlásával sok minden megváltozott, fgy azok a lovak, amelyeken 
nem volt nyűg, bizony nem álltak meg a többinél, hanem hol erre, hol pedig 
arra szaladgáltak, hajtotta đket az idő . 

Mi meg Persze mást nem tehettünk, hanem gatyaszáraztunk hol elébük, hol 
pedig utánuk, és kémlelgettük az ég alját, hogy valamerr đl ritkulnak-e a fel-
legek, de azoknak a vonulásából csak azt tudták az id đsebbek megállapítani, 
hogy nyilván hites eső  lesz. És ebben nem is tévedtek, mert hiában volt a 
napnyugta, nem hozott semmi változást sem az id đben. Az éjszakánk is talpa-
lással telt el, legalábbis azért, hogy meg ne dermedjünk, mert a szuroksötétben 
nem lehetett a jószágokat szemmel kísérni. Meg aztán már láttuk, hogy ha 
néha-néha egy-egy kisebb csoport kivágtat a többi közül, nem mennek mesz-
srire, csak vetettek egy vargabet űt, és ismét behúzбdtak a többiek közé, fa-
rukat idđnek fordítva tovább állták a sarat. 

A sok talpalásban, amikor elfáradtunk, egy-két percnyi id đre a lovak eny-
helyébe állva bóbiskáltunk, és az állatok páгolgб  testénél melengettük meg-
gémberedett tagjainkat, hogy újra képesek legyünk a talpalásra, ami változat-
lanul folytatódott a természet diktálta ütemben. És ezt az egyhangúságot csak 
néha törte meg a távolból jöv đ  tinб- vagy tehénbđgés, amely panaszosan sz ű-
rődött át az ernyeteges es đfüggönyön. 

Igy köszöntött ránk a felkel ő  napocska is, szomorúan sírdogálva, gyászlegelt 
vonva maga elé, amely alant repül đ  felhđkbđl volt szđve, és úgy t űnt, mintha 
soha többé nem foszlana szét. Szóval, ha egy kis id đre is, de nem sokáig, alább-
hagyott az es đ, ezt követđen újfenn besötétedett, és tovább esegetett, amit az 
ablaküvegen át nini is lett volna olyan nagyon rossz nézni, de úgy, hogy az  
ember nyakába folydogáljon egész nap és egész éjjel, bizony nem lehetett  

benne semmi élvezetet sem találni. Még arra a népdalra is bosszúsan gondoltunk,  

amely azt mondja, hogy adjál, uram, sok es đt, a lovamnak legelđt. 

Hát igen, nem a legelđért és az esőért könyörögtünk, hanem a száraz gú-
nyáért, vagy legalább a váltásért, de egyik sem jött, hanem csak üzenetek,  

mert sok tulajdonos, amikor látta, hogy az es đ  másnap sem hagy alább, eljött,  
és hazavitte a lovakat. Igy a megmaradt ménest mi is összeszedtük, és a lá-
baikról ledaraboltuk a ny űgöt, mert amelyek kelevízny űgben voltak, azoknak  
a kötél úgy a lábukra dagadt, hogy azt képtelenség volt levenni. A kulcsos  

és a karikás nyűgöket pedig a nyakukba aggattuk, igy aztán mára jószágok  

szabadon mehettek, mi meg a legjobb hátasokat kifogdostuk a ménesb đl, és  
kettő  az élen megvette az utat toronyiránt, egy meg a hátulját biztatva vág-
tázott.  

Mire beértünk a faluba, olyan volt a ménes, mintha egy békésen sullog б  
bárányfelhő  ereszkedett volna le a földszintre, amelyb đ l néha-néha kihallat- 
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szott egy-egy 16 nyekegése, ahogy a gazdájuk kukoricát csörgetett a szakajtóban  

vagy a megkopott lábasban.  
Ni de nem szabad azt gondolni, hogy csak ilyen mostoha volta pásztorok  

élete, amilyet az el őbb említettem. Dehogy, hiszen majd minden az id őjárás  
szeszélyeitől fügött. Ha a hideg esők korbácsolták, akkor az élete bizony elég  

keserű  volt, ha kellemes volt az id őjárás, akkor viszont élvezte a langyosan  

melegentő  napsugarakat, heverészve hallgatta a magasban énekl ő  pacsirták da-
lait, amelyek ezüstösen cseng ő  hangjukkal köszöntötték a természetet, amely  

gondoskodott a létük felett, vagy bóbiskolva szívta magába a sok-sok tarka  

mezei virág bódító illatát, amelyet körülötte lebegtetett a selyem szárnyú  

szellőcske, és mindettől a harmóniától oly gyorsan el lehetett felejteni a ne-
hézségeket, amelyekben a pásztorember oly gyakran részesült. 

Szárnyékok elkészítése, illetve a kunyhók építése  

A kanizsai járáson úgy a szárnyékok, mint a kunyhók elkészítése nem egy-
formán történt, vagyis több változatát lehetett találni a régi id őkben. Például 
a szárnyéknál két- vagy legfeljebb háromfajtát találunk, az őszi szárnyékot, 
amelyet leginkább csak ősszel építettek a juhászok, amikor már nem fejték a 
iuhokat. És ezt az alkotmányt nádból készítették, olyan formában, hogy há-
romágú csillagra formázzon az alapja. Ezt azért volt fontos így építeni, hogy 
ha az őszi rossz idők északról vagy bármérrđl is jöttek, az ilyen szárnyék 
mindenféleképpen enyhelyet biztosítson a jószágnak. 

Az ilyen őszi szárnyékokhoz legtöbb esetben csak nádból készült kerek 
kunyhót használtak a pásztorok, amelyben az élelmet tartották meg a gúnya-
félét: suba, bekecs, ködmön, sz ű r stb., az már attól függött, hogy milyen volt 
az időjárás, melyiket kellett el ővenni. De sok esetben volt úgy is, hogy a 
pásztorok csak a jószág részére készítettek egy kis menedékhelyet, saját részükre 
viszont semmit. Ha esett az es ő  vagy a hó, akkor maguk is odahúzódtak, 
kuporodtak a szárnyék tövébe a jószágok közé, és onnét kémlelgették az eget, 
hogy meddig tartja magát a rossz id ő  és mikor változik jóra, amire nemegyszer 
napokig kellett várni. 

A másikfajta szárnyék pedig az isztronga volt, amit a juhászok azon a he-
lyen építettek fel, ahol a nyarat szándékozták tölteni. Vagyis a saját telkükön, 
mert a legel őn minden kint háló juhásznak megvolt az ő  megszokott és kivá-
lasztott telke, ahová nem építhetett másik pásztor. Mert ha netalán lett volna 
olyan tolakodó valaki, aki nem szerette az ő  telkét és iparkodott volna elfog-
lalni a másiknak a megszokott helyét, vagy egy bejáró juhász, mert olyan is 
volt bőven, aki nem tanyázott a legel őn, hanem hazajárt éjszakára a faluba 
vagy a városba, akkor az ilyen esetekb ől hajhúzás, vagyis véres leszámolás lett 
volna. 

Csak lett volna, de nemigen történt meg az ilyen eset, mert a puszta tör-
vényeit, legalábbis az idevágó részét, mindenki tiszteletben tartotta. Ha új ju-
hász, mármint szárnyékos jelentkezett, akkor az olyan helyet szemlélt ki ma-
gának, ahol nemigen lesz láb alatt a másiknak, vagy pedig olyant, ahonnét 
az előző  „tulajdonos" elköltözött az árnyékvilágból, vagy felhagyott a pász- 
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torkodással. És ha valami jó telek volt az ilyen gazda nélkül maradt hely,  
akkor az aki hamarább jog volt az érvényes. Ilyenkor, aki számította meg-
üresedett helyre, az kötött egy kis kéve nádat, és elvitte leásnia kiszemelt új  
telekre, ami aztán már azt jelentette, hogy foglalt, mert ott a jegyzék.  

De nem így volta legeltetés, mert már ott sokkal több kellemetlenség adó-
dott, különösen a kunyhós és a bejáró juhászok között. Mivelhogy a telkek,  
illetve a kunyhók a girincekre, vagyis a magasabban lév đ  földrészekre voltak  
építve, így Ott a legelő, a fűfélék nem száradtak el oly hamar az aszályosabb  
idđkben, mint az alacsonyabban fekv ő  szikes részeken. De még az es đsebb  idđ-
járásban is könnyebben voltak a gunyhós juhászok, mint a bejárók, akik job-
ban csak a szikeseken legeltethettek, mert ilyenkor meg a vizet csapta a jószág  
a folyókákban.  

És innét adódott a baj, mert ha szerit tehették a bejáró juhászok, akkor  
csak besettenkedtek a kunyhókhoz közel, ahol jobb volt a legel đ . Persze az  
ilyen látogatóknak nem nagyon örültek a kint háló juhászok, azt abban az  
idđben olyan természetesnek vették, mint amilyen természetes, hogy a nap az  
égen ragyog. Ennek ellenére nem mindenkinek állt az a szájára, hogy szóljon  
a beszemtelenked đnek, de azért nem is éppen mindegyik volt arra hajlamos.  
hogy bemenjen a kunyhóhoz közel legeltetni. Az az ember, aki nem szólt, az  
azt mondogatta magában, hogy hát „nem az ényim legelteti", aki meg nem  
eresztett be közel, az meg azt mondta, hogy „hát mégse illik más bográcsába  
belelesekénni".  

Ilyen volt az, ha két ellenérv ű  ember találkozott, de bezzeg volt olyan is,  
amikor két hasonló elv ű  találkozott össze, ekkor természetes, hogy mind  a 
kettő  a maga igazát fújta. Igy aztán mi lett a dologból? Hát mi lett volna  
ivás, mint hogy cudarul összevesztek. Az egyik ilyen eset volta Hanesz Imre  
esete meg a Pizder Palié. Imre bácsi már a javabeli emberek közé tartozott,  
aki olyan ember volt, hogy mindenütt Ott volta birkákkal, még ahol nem is  
kellett volna. Igya kint háló juhászokat is sokszor körüllegeltette, az egyik  
szólt neki valamit, a másik meg csak magában mondogatta, hogy „te éhes.  
mindent szeretné elnyelni", és aztán úgy tett, mint ahol semmi baj sincs az  
égvilágon.  

De nem így volt Pizder Pali (Erdélyi), aki alig volt még tizennégy-öt éves,  
amikor összeakaszkodott a nagy hír ű  Hanesszel. Imre bácsi szokásához híven  
ekkor is jó közel ereszkedett lefelé a kunyhókhoz, a Pizderek telkin. Noha ezen  
a telken volt elég sok kunyhó, de a nevet azért kapta, mert a Pizderek (Er-
délyiek) apjuknak is azon a gerincen volta kunyhója. — Sz бval Pali, mikor  
l:itta, hogy Imre bácsi most is úgy cselekszik, mint máskor, nem kíméli a tel-
keket, szépen kiballagott elébe, hogy majd 6 megmondja neki, hogy ennek nem  
jó vége lesz, ha így cselekszik.  

Amikor a gyerek elébe állt a javabeli embernek, azzal, hogy itt vagy tartson  
mindenki rendet vagy menjen a pokolba az egész szakraméntom. Ezen az  
ember, az a nagy hír ű  olyan jót nevetett, hogy a hasát fogta, ami még jobban  
érzékeltette a gyerekben a meggyalázást. Ami ki is tört bel őle, és mondta Imre  
bácsinak, hogy vele ne gúnyolódjon, mert mindjárt fejbe vágja. Erre Imre bácsi  
lehajolva kinyújtotta a nyakát — mivel a Pizderek mind alacsony termet űek  
voltak — , és gúnyos ájtatossággal mondta: „Idde váágjé, éccsém!" És valóban,  
а  feldühödött gyerek olyan ügyesen és olyan keményen odavágott, hogy az  
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ember, mint a teke, t%gy gurult. De ezzel az egy ütéssel be sem érte, hanem  
a felfordult embernek még aztán is olvasatlanul csak add ki neki.  

A többi kunyhós távolról figyelte az esetet, és amikor látták, hogy a gyerek  
véget nem akar vetni az ütéseknek, akkor szaladtak, hogy kivegyék a kezéb ő l.  
Az nehezen sikerült is, de nem könnyen, mert a gyereket alig bírták eltuszkolni  
a félig agyonvert embert ől. Azért akarta mindenáron agyonütni, hogy ha most  
ő  nem üti agyon, aztán amaz üti úgyis őt agyon, ha magához tér. De aztán  
már attól nem kellett félni a Palkónak, mert Imre bácsinak az az eset ugyan-
csak letörte a szarvát. Nem is kötekedett aztán senkivel, de a telkek tiszte-
letben tartását is méltányolta, vagyis megtanulta ebb ől az esetből, hogy mi  a 
tisztesség.  

No de térjünk vissza a kunyhók építéséhez, ahonnét elkalandoztunk,  

pásztorok viselkedéséhez. Az úgynevezett isztrongák építését tavasszal alkal-
mazták a pásztorok, amikor már közelgett a fejés ideje. Az isztrongát is szintén  

nádból építették a régi pásztorok, mégpedig az volt a büszke, akinek leg-
messzebbre ellátszotta tanyája, mert ez azt jelentette, hogy nagy nádból van  
építve az isztronga. Voltak olyan isztrongák is, amelyeket nem is két helyen,  
hanem három helyen meg kellett karcélozni. Az ilyen magas nád aztán adott  
ám enyhelyet a jószágoknak a görbeid őkben, nem kellett félni, hogy megder-
mednek fagyos szentekkor vagy Urbánykor a kopaszra nyírt juhok.  

Az isztronga nagysága attól függött, hogy kinek mennyi volt a cangája, mert  
azt akkorára kellett csinálni, építeni, hogy beférjenek a fej ősbirkák, ahonnét  
aztán a juhász, a fej őrésre ülve, egyenként kifelé fejti őket, a puli segítségével,  
amelynek az volt a dolga, hogy isztrongáljon, vagyis hajtsa a cangákat, olyan  
tempóban, ahogy a pásztor gy őzi őket fejni. De hogy tévedésbe ne essünk,  
fejés alkalmával csak a cangákat szabad volt beszoktatni az isztrongába a.  
bárányok, kosok vagy medd őféléknek kint kellett maradni az állásban, mert  
az ilyen fajták csak nyugtalanították volna bent a fej ősöket meg az isztrongást,  
vagyis a pulit, a fegyelmezetlenségükkel. Illetve ők úgy voltak fegyelmezve,  
hogy ha a juhász hájbé cangát mondott, akkora canga ment, a meddőség  
maradt.  

Igy volt szintén a kunyhó építése is, ha az egész család kint tanyázott  
legelőn, akkor nagyobb kunyhót kellett építeni, hogy legalább két ágy elférjen  
benne, egy-két szék, asztal és miegymás, bölcs ő  vagy gyermekkocsi, mert már  
az én időmben az utóbbi is megjelent itt-ott a pásztoroknál. Az egyik ágyon  
pedig legalább négy vagy öt gyerek is elfért aludni, és a szül őkkel is egy vagy  
kettő, mert a lábnál alvás is szokás volt, ha a helyzet megkívánta. Nem is  
volt ebben semmi különös, mert a közmondás is azt tartotta, vagyis a szü-
leink, hogy sok jó elfér egy helyen.  

No, az apa csak szorultság esetén ment be a kunyhóba aludni, ha az es ő  
bekergette. Máskülönben őnéki kint volt a helye, a suba nyakába akasztva, és  
ott dőlt le, ahol alkalmas helyet talált, vagy ahonnét a jószágokat szemmel  
tarthatta. Mert az is az egyik fontos feladata volt a családf őnek, illetve  a 
pásztornak, hogy ne csak nappal vigyázzon a nyájra, hanem éjjel is. Mivelhogy  
még abban az időben, vagyis az én gyermekkoromban, nemegyszer megtörtént,  
hogy egyik vagy másik juhászt meglopták, reggelre oda lett egy bárány vagy  
egy meddő  birka. De arra is kellett ezenkívül figyelni, hogy a Juhok éjszaka  
meg ne szökjönek.  

Az ilyen kunyhók leginkább pallattalan nádfedelesek voltak, és oldaluk sár- 
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ral vakolt. Ez a nádfedél sokkal el őnyösebb voltacseréptet őnél, mert a nyári 
hőségben a nád nem bírt úgy átforrósodni, mintacseréptet ő, no meg abban 
az időben olcsón hozzá is juthattak a pásztorok a nádfélékhez, volt miben 
válogatni, még nemegyszer akkor is, ha a tulajdonos nem volt az árunál. És 
szintén a tejespincék is nádfedelesek voltak, aminek nagyon fontos volt, hogy  
hűvös legyen, és olyan mélyre ásták őket, amilyen mélyre engedte a talajvíz.  
Ezért is egyik fontosság volt a kunyhó csinálásakor jól kiválasztani a minél  
magasabb helyet, hogy hűvös pincét lehessen építeni a tejféleség számára.  

A kunyhбhoz nemcsak a pince és az isztronga tartozott, hanem a nagykatlan  
és a füstöl ő  is. A katlant verett földb ől építették, közel a kunyhó elébe, no  
meg a pince elé, mert ez a két építmény is egymás mellett volt. A katlannak  
éppen úgy döngölték a földet, mint a házfalat, csak nem deszka között, hanem  
ajtók között, és Olyan szélesre állították egymáshoz a két ajtót, amennyire  a 
kotla nagysága kívánta, és a verett föld, amikor egy kicsit szikkadt, akkor  
ásóval elkészítették benne a helyet az egyik végében a kotlának, amiben  a 
tejet melegítették, illetve a sajtolást végezték, a másik végében pedig a t űz-
helynek, ahol a juhászné a család részére készítette az ebédet. A kotla helyét.  
illetve a katlant — noha ez nem volt általános szokás, de — nemegyszer még  
arra is használták, hogy egy-két kisebb cipót sössönek benne, ha a sors úgy  
hozta.  

A régi időkben a piacokon a vevők, illetve a fogyasztók, sokkal szívesebben  
megvették azt a sajtot, amelyik meg volt füstölve. Igy a juhászok füstöl őt is  
építettek a kunyhónál, csak nem volt fontos, hogy a kunyhó közvetlen köze-
lében legyen, mint a katlan és a pince. Mert a sajtok füstölését csak hetente  
egyszer, vagyis a piacra való készül ődés alkalmával végezték. Ez a kiválasz-
tott nap igencsak a városi hetipiac napját megel őző  nap volt, amikor rendre  
hozták a piacra való portékát.  

A füstölő  elkészítését pedig egy olyan alkalmas gödörben szemelték ki, amely  
nem volt túlságosan messzire a kunyhótól. És itt olyanformán ástak be, mint  
mikor egy kisebbszer ű  kemencét építenek, és amikor az üreg elkészült, a tetején  
nyílást vágtak, nagyobbat, mint egy kémény, legalább akkorát, hogy egy kö-
zepes kotla elfért volna rajta. Aztán amikor jött a füstölés ideje, akkor  a 
sajtokat egy ritkára szőtt nádrácson a kivágott nyílásra helyezték, a kemence-
szerű  vájatban pedig tüzet gyújtottak, olyanképpen, hogy minnél nagyobb füstöt 
adjon. Az egyik legjobban füstölg ő  tüzelđanyag a kutyatej volt, amit a lángoló 
tűzre szórtunk.  

Itt már gondolom, hogy nem kell külön megmagyarázni, hogy amikor a 
rácson lévő  sajtnak megfüstölődött az egyik fele, mármint az alsó, akkor meg-
forgatták, hogy a föls ő  része is füstöt kapjon. Noha mi gyerekek voltunk a 
tüzelőmesterek, de az anyánk is s űrűn-sűrűn odanézett, hogy ne kapjon sokkal 
több füstöt a sajt a kelleténél, se kevesebbet. Igy aztán a végén olyanok lettek 
a sajtocskák, mintha halványpiros festékkel festették volna be őket, és ritkás 
világosabb csíkok futottak keresztül rajtuk. 

A kunyhó építésének a harmadik változatát leginkább abban az id őben al-
kalmazták, amikor már jól kezdett hanyatlania juhászélet vidékünkön. És ezt 
az építkezésformát leginkább a kóbor pásztorok, mármint a vidékiek hozták 
divatba. Ezek a kunyhók olyasmi kinézet űek voltak, mint a pityere, féltet ő re 
és cserépre építve, mellettük már nem volt se katlan, se pince, mert a tejet 
hazaszállították leginkább, ahol vagy feldolgozták, vagy csak úgy tejül eladták. 
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És itt, ezeknél a kunyhóknál már se szárnyék, se isztronga nem volt rendes, 
csak esetleg egy kis enyhely, amihez deszkából, juhsaroglyából akolféle volt 
kerítve, ahová behajtották a juhokat megfejni. 

De lassan-lassan ezek is elt űntek, csak véletlenül lehet még egyet-egyet találni 
a legelőkön. 

Az иnnepekhez és a névnapokhoz való köt ődés  

A régi pásztorok nemcsak az álmaikhoz, illetve azoknak a jóslásához és a 
madarak, valamint az állatvilág viselkedéséhez igazították magukat, hanem az 
egyes ünnepekre és névnapokra is er ősen számítottak. Már úgy képzelem, hogy 
többé-kevésbé tudták, hogy melyik névnapon milyen szokott lenni az id őjárás. 
Vagy melyik hogyan jelzi az időjárás további alakulását. 

Igy például, ha az év elején, illetve a tél elején, amikor leölték a hízó disz-
nót, akkor az volt az elsó a disznó felbontása után, hogy megállapíjják, a 
télnek az elsó fele lesz-e er ősebb vagy a második fele. Ezt pedig úgy ellapí-
tották meg, hogy ha a levágott jószág lépének az elsó vége volt vastagabb, 
akkor a tél első  fele keményebb, ha viszont a hátsó fele, akkora február zor-
dabb lett, minta január.  

Január huszonöt, ezen a napon van a J бraforduló Pál, de mondják, illetve  
mondták pálfordulбnak is. Ez a nap azért viseli ezt a pálforduló nevet, mert  
a régi emberek szerint ez a tél közepe. És ha ezen a napon kisüt a Nap, akkor  
a télnek keményebb lesz a második fele, mint az els ő  fele. Ha pedig nem süt  
ki, akkor már tudjuk, hogy mi következik, gyengébb időjárást várhatunk a tél  
második felében.  

Ezután következik a gyertyaszentel ő , amely február másodikán van. Nagyon  
közismert, ha ekkor a „medve" kijön az odújából, illetve ha havaz, akkor  
kijön, mert közeleg a tavasz. De mivelhogy a mi pásztornépünk nem hegyi,  
hanem alföldi, nem annyira a medvét emlegették, inkább azt mondogatták,  
hogyha a gyertyaszentel ő  havaz, közeleg a tavasz. Vagyis ha ezen a napon  
derűs az ég és csendes, akkor még a tavasz érkezése várat magára.  

Zsuzsanna leginkább rápisil a hóra, és az elolvad február tizenkilencedikén.  
É.s még amire a pásztorember figyelt: Zsuzsannakor a pacsirtának meg kell  
szólalnia, még akkor is, ha hó borítja a tájat.  

Február huszonnegyedike Mátyás napja, szintén nagyon a pásztorok életéhez  
nőtt. Kivételek a szök őévek, mert ilyenkor Mátyásugrás következik, illetve  
február huszonötödikére esik. Err ől a névnapról azt tartották, hogy ha Mátyás  
éjszakáján fagy, akkor még negyven éjszaka lesz fagy. És nevezték még Jégtör ő  
Mátyásnak is, de azt is mondták róla, hogy Mátyás jeget olvaszt, ha nem  
talál, csinál. Igy hát nem is csuda, hogy a pásztorok mindig szívesen várták  
a Mátyás-napot, mert elhajtotta a havat, meg azért, mert ilyenkor a legel ő  
megtarkult, vagyis itt-ott kilátszott a f ű  a hó alól, és a meddőséggel mehetett  
már a legelőre a juhász. És amikor a juhoknál szabályozták az elletést, akkor  
úgy irányozták, hogy Mátyáskor jött be az ellés, akkor jöttek a kisbárányok  
a világra.  

Ezután következett a kutyahizlaló március, illetve a Gergely, március tizen- 
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kettedikén. Hát err ől a napról a pásztorok csak azt tudták mondani, hogy  
Gergő  tekergő , Gergő  meg-megrázza a szakállát, mégpedig úgy, hogy a bíbi-
ceket jócskán ellepte a hó. A bíbicekr ől azt mondták, hogy Gerg ő  napján toj-
ják le az első  tojást.  

József március tizenkilencedikén van, ezt a napot szintén kedvelték a pász-
torok, mert az állításuk szerint ezen a napon érkeznek haza a gólyák.  

Ezután még március huszonegyedikére, Benedek napjára figyel jobban oda  a 
pásztornépség. De ennek sem szentelnek sokkal többet, mint március többi  
bolondos napjainak, esetleg azt a népi mondókát emlegetik, hogy Benedek  
zsákba hozza a meleget; át is költötték arra, hogy Benedek zsákba hozza a  
hideget. De néha a szeles hideg id őre is azt szokták mondani, de benedekes  
idő  van, ezzel csúfolják a tavasz els ő  napját.  

És a március huszonötödikén lévő  gyümölcsótó napjára azt tartották a pász-
torok, hogy az indítja meg a mez őt a növekedésre. Azért azt mondták, hogy  
gyümölcsótб  elő tt, ha vasharapóval húzzák is kifelé a füvet, akkor sé gyün ki  
a földből. Ha elmúlt gyümölcsótб, akkor meg ha vaskalapáccsal verik vissza,  
akkor is előjön.  

Áprilisban már igen kevés napra figyelnek a pásztorok, kevés névnap van,  
amely valamihez köti őket. Ez nyilván annak tudható be, hogy már ilyenkor  
jobban megy nékük, fütyülnek a világra. A Szent György-napot tartották szá-
mon, de azt is nyilván azért, mert eddig a napig lehetett titkon vagy szabadon  
legeltetni a búzákat. És akinek volt korábbi báránya, az már Szent György  
napján megválaszthatta őket, vagyis április huszonnegyedikén.  

Ezután jött a május elseje. Ezen a napon kellett a juhos gazdáknak a bá-
rányokat elvinni — választani vagy eladni — az iccés juhásztól, hogy az ne  
károsodjon meg, mert a májusi tej a legtöbb, és így nem volt szabad késle-
kedni az elválasztással, a csecs alól elvevéssel.  

Aztán következett május dereka, illetve a fagyosszentek, amelyek május 12-,  
13- és 14-én vannak. Hát ezek a napok a juhászokat csak annyiból érintették,  
hogy az igencsak bekövetkez ő  napok elvitték a tejet a jószágtól. A nagypász-
toroknak rosszul jött, mert leginkább ezekben a napokban volta nagypásztor-
kiállítás, május 10-ét đl 15-éig. És az istállós jószág nem nagyon bírta a hideget,  
így hát sokat kellett dolgoznia bojtároknak.  

Orbán, vagy ahony a pásztoraink mondták, Urbánt', amely május huszon-
ötödikén van, szintén több esetben megtréfálta a juhászokat, mert ez a nap is  
sokszor hozott magával hideg id đt. És a juhászokkal abban az id őben azért  
tréfálkodott, mert a pásztorok iparkodtak az urbányi vásárra megnyíratni. Ez  
híres vásár volt ám. Itt vásárolták meg, ebben a vásárban, a pásztorok mind-
azokat a kellékeket, amelyek szükségesek voltak a nyár folyamán.  

Június huszonnégyig eseménytelenül múltak a napok. Ekkor van a Szent Iván  
napja. Én err ő l nem tudok sokat, csak annyit, hogy Szent Ivánt' estéjén mindig  
nagy tüzet raktunk, amit szentiványt űznek neveztük, és ezt a tüzet mink, gye-
rekek ugráltuk át. És persze a t űz körül gyümölcsöt is szórtak a feln őttek,  
aminek mi nagyon örültünk, mert a pusztai gyerek ritkán jutott gyümölcshöz.  

Június huszonkilencedikén van a Péter-Pál, ez a nap már egy kicsit neve-
zetesebb a juhászok számára, mert amelyik juhok félévre voltak felfogva, azok-
nak letelt az idejük, és szintén ekkor jöttek a bárányok is a falkába, ame-
lyekre félévi bér volt számolva. A másik, ami a mi juhászainknál számba jött  
ezen a péter-páli napon: ett ől fogva már nem kellett éjszaka járnia marha- 
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járásra, titkon legeltetni, mert Péter-Pálkor felszabadult ez a legel$ is, mehet-
tek a pásztorok, illetve a juhászok arra, amerre csak nekik tetszett.  

Illés, július húsz.  

Illés próféta,  
Az egek kormányzója, 
Jó kormányozd az egeket, 
Hogy le ne hullajtsd a köveket. 

Igy fohászkodtak az égzöngéses Illéshez az id ős pásztorok. 
Augusztus huszadikán van a nyári Szent István, amelynek a pásztorok vilá-

gában az a nevezetessége, hogy leginkább hatalmas zivatart szokott magával 
hozni. Ez a Szent István-i zivatar leginkább nyugati irányból szokott a tá-
junkra köszönteni, mégpedig sokszor-sokszor olyan er ővel, hogy a pásztorkuny-
hókat felforgatta, illetve az út menti fákat derékba törte vagy tövestől tépte ki.  

Szeptember nyolcadika, ezen a napon indulnak a gólyák és kis fecskék a 
vándorútjukra. Mert a hónapok közül a szeptemberrel megkezd ődnek az „em-
ber" nevű  hónapok, amelyek már jóval szigorúbbak és gorombábbak, mint az 
előzőek. Igy a szeptember nyalcadikán lév ő  Kisasszony figyelmeztetés a koráb-
ban induló vándoroknak, hogy nincs már tovább maradás, mert nemsokára 
deres lesz a határ. 

Szeptember huszonkilencedikén van Szent Mihály őrangyal, az én időmben 
a pásztorok eddig a napig fejtéka juhokat, és ezek a napok el őtt, illetve ez 
idáig az apaállatok nem jártak a falkában, hogy, amint már említettem is, a 
mátyási elletés végett, csak Szent Mihály el őtt néhány nappal eresztették oda 
őket. És ett ől a naptól kezdve mentek az őszi đrzetösök, akiknek az &zetési 
bére már csak egy fertály esztend đ  volt. 

A régebbi időben mindez pedig, ahogy az öreg juhászoktól hallottam, október 
tizennyolcadikán, Lukács napján történt, mármint az apaállatok falka közé 
engedése. De ahogy mondom, ez már az én id őmben előrébb hozódott, Lukács-
napról Szent Mihály napjára. 

November elsején van a mindenszentek, másnapján pedig a halottak napja. 
Hát ezek a napok szokták igencsak meghozni az őszi esős időket, amitől 'egy-
aránt fél a pásztor is és a juhok is, mert a birka az olyan állat, amely szeretne 
mindig jó mezőben járni, de esőt sohase lásson, mert ha már egy kicsit megveri 
az eső, akkor úgy megszakadozik, hogy egy budlibicskával át lehet szúrni. 

Erzsébet napja november tizenkilencedikén van, és ez a nap, habár még a 
téli idđszak elég messze van, sokszor meghozza az els đ  havazást, aminek abban 
az időben különösen az iccés juhászok örültek. Mert az őrzés tavasztól hóle-
esésig volt megegyezve, és ha ilyenkor egy kicsit is több hó esett, széthányták 
a falkát. Az persze már aztán nem volt baj, ha elolvadt, mert aztán már csak 
a saját falkájukat kellett őrzeni, ami sokkal könnyebb volt, mert es đben és rossz 
időben biza könnyebb ám a kisfalkát đrzeni, minta párszázat. És ez az ~r-
zsébet napja még a régi gulyásoknál is szerepelt, mert $k is addig hajtották  

a gulyát, csak đk ekkor már, ha esett a hó, ha nem, befejezték az esztendđt,  
nem úgy, mint a juhászok. 

December tizenhárom, Luca napja. Hát ehhez a naphoz a régi világban na-
gyon sok babona fűződött, de most nem a babonákkal akarok foglalkozni, ha-
nem a pásztorok szokásaival. Ezen a napon csak az történhetett, hogy azoknak 
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a pásztoroknak, akiknek nem hozott az Drzsébet alkalmas id őt a széthányásra, 
azoka Lucában reménykedtek, merte két névnap közül valamelyik havat hoz. 
És a másik, igaz, hogy ez már egy kicsit babona ... Luca reggelén azt figyel-
ték a pásztorok, hogy legels đbb milyen nemű  személy érkezik a házhoz. Ha 
nőnemű, akkor több lesz a n őstény bárány, ha férfinépség, akkora kosbárány-
kők lesznek nagyobb számban. És a másik, Luca napján szokták elvetni a ka-
rácsonyi búzát, amit aztán vízkeresztkor vagy gyertyaszentel őkor odaadnak a 
jószágoknak, mert amelyik ebb ől a búzából eszik, azt nem éri olyan könnyen 
baj és betegség. 

December huszonnégy, karácsony böjtje. Itt meg arra figyeltek a pásztoraink, 
hogy ezen a reggelen ki érkezik els đnek a házba, gyermek-e vagy feln őtt. Mert 
a gyermek növekvő  szerencsét hozhat, a feln őtt pedig hanyatlást. És ha ezen a 
napon, illetve ezen a két napon született fattyúbárány, azt érdemes volt apa-
állatnak vagy anyának meghagyni, mert az ilyen apaállatok után nem volt 
annyi nyomorult, illetve torzszülött, mint a falkabeli apáktól, és a betegségek 
sem tudták úgy megtizedelni akkora falkát. 

A Szilveszter, a december utolsó napja, mindenkit lázba hozott, mert ekkor 
már, ha nem is esett le a hó, a juhászoknak mégis kitelt az idejük. Átadták a 
gazdáiknak a jószágokat, hogy nyugodtan megünnepelhessék az újesztend őt, il-
letve annak a napját, mert ezen a napon még a kanászoknak sem kellett haj-
tani, akik máskülönben, ha esett, ha fújt, mindig hajtották a kondát. 
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A ZENTAI TfÍZOLTO-LAKTANYA  

A Közvélemény 1904. július 2-ai száma arról tájékoztatta alvas бit, 
hogy Zentán felavatták az új t űzoltó-laktanyát. Az ünnepségen maga a 
laktanya tervezője, az akkor harmincéves Lei ~tersdorfer Béla beszélt.  

(Leitersdorfer a zentai avatót követ ő  években vette föl a Lajta nevet,  

s ma már a szakirodalom csak e néven említi. Megj.: B. D.)  
Lajta Béla (1873-1920) a magyar épftészet ismert egyénisége. Korai  

halála, valamint a közbejött háború alkadályozta meg abban, hogy na-
gyobb számú művet hagyjon maga után, de mindaz, amit megalkotott,  

a magyar építészet nagyjai közé emeli. Alkot бi habitusáról leginkább az 
1911-12-ben épült budapesti üzletház, az ún. Rózsavölgyi-ház tanúsko-
dik. E Martinelli téri ,épületrő l a magyar tépfroészet egyik kiv гáló ismerője,  
Merényi Ferenc a 'következ őket frja: „Lajta Béla ebben az épületben az  

üzlet és lakóház tartalmi mondanival6já ~t, sok nagynevű  külföldi kortár-
sát megelőzve, a (kar legmagasabb igényű  formanyelvén fogalmazta meg."  
(A magyar építészet 1867-1967, Budapest, 1969, 58. 0.)  

Az említett épület a m űvész beérésének araár a második szakaszába  
tartozik, és rajta megfiigyel'het ők a későbbi modern épftészet egyes voná-
sai is. Különösen a 'kiifejez őerőt illetően, ami nemcsak az els ő  világhábo-
rú előtti időszakra volt Jellemző .  

Bennünket pillanatnyilag a mű'épftész fiatalkori araunkái érdekelnek,  

hiszen vidékünkön ezeket ikfsérhetjük nyomon. Ha ∎azunént szóvá tettük  
már Lajta Béla legjelent ősebb munkáját, pr бbáljunk párhuzamot vonni  
az üzletház és vizsgálódásunk tárgya, a zentai t űzolt6otithon között. A  
különbség egyrészt óriás7i, másrészt viszont minimális. Ez utóbbi állítást  

azért merjük me.gkackáztatni, mert kétségtelen, hogy mindkét épület ter-
vezđjének nagyfokú kreatív erejér ől győz meg (bennünket, ezenfelül pe-
dig az épftészet elanéletai és gyakorlati ismereteinek magas fokáról is ta-
núskodik. Az üzlet'háziat funkcionális architéktúrája miatt is jelent đsnвk  
tartjuk, míg a zentai t űzoltók ∎épületét elsősorban a szecessziб  oly jól is-
mert „araagyar vákozatába" igyekszünk sorolni. Innen eredhetnek a 
lönbözőségek is.  

Előbbi számainkban Lechner Üdön (1845-1914) két szabadkai, remek-
be szabott szecessziós épületér ől szóltunk, s erre a tényre most csak azért  

figyelmeztetünk, mert Lajta Béla éppen akkor diplomál a pesti egyete- 
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mén, amikor már sokan lelkesednek Lechner munkáiért, viszont a „hiva-
talos körök" sokáig nem ákarták elismerni. A bírálók közé tartoznak a 
kissé konzervatív tanárak is ,  Steindl, a  Parlament tervez ője és Haisz-
anann, a budai királyi palota újjáépít ője, akik az elismert stiluso І., első-
sorban a reneszánszra rés barokkra támasz іkodó irányzatok kívál6ságai 
voltak. Ők az újat nem voltak hajlandóak egykönnyen elfogadni. A fiatal 
Lajta Bélát olaszországi utazásra küldik, egy évvel ikés őbb pedig Német-
ország lesz tanulmányútjának következ ő  állomása. Igaz, itt újabb törek-
vésekkel is ismerkedik, tкbbek között Alfréd Messél Wertheim nev ű  áru-
házát tanulmányozza. De nem véri be ennyivel, tovább utazik, és kutat-
ja a kor legújabb építészeti remekm űveit. Németországból Hollandián 
át Londonba érkezik, ahol Norman Shaw mű termében dolgozik, és meg-
ismeri Baillie Scottot. A tanulmányút újabb államésai Franciaország és 
Spanyolország. Csak 1899-ben tér vissza Magyarországra.  

E tanulmányát főbb állomásainak ismeretében 'könny ű  megfejteni, mi 
mindennek a 'hatása a'lá kerülhetett és került is, s mi befolyásolta ,művé-
szi egyéniségének kialakulását. Minden bizonnyal Shaw-nak köszönhet ő , 
hogy Lajta Béla is a népi építészet elemeit igyekszik majd feihasználni 
tervezőmunkájában. S teszi ezt annál iniká'bb, mert más m űvébzeti ágak 
is mind nagyobb el őszeretettel fordulnak a népi hagyományok felé. Lajta 
Béla pedig a néprajzi kincs, a folklorisztika lelkes gy űjtő je is. Ha tud-
juk, hogy mindemellett a 'keleti m űvészetek is érdekelték, akkor nem 
csodálkozhatunk azon sem, hogy aránylag korán, talán éppen az els ők 
között — Lechnerrel, Jakabbal és Komorával — jut el a szecessz:i бig. 

Már angliai tanulmányútja során alkalma volt látni, hogyan igyek-
szenek az ottani m űvészek továbbgondolnia népi (mi talán úgy is mond-
hatnánk, falusi) építészetet, s hogyan rekonstruálnak vagy b ővítenék 
népi architektúrájú házakat úgy, hogy az új meg őrizze a régi jellegze-
~tességét, de gazdagodjon i's, s ez az új valójában értékes tö.b'bletet is je-
lentsen. Mit hoz ez az új építészet? Els ősorban egyfajta színgazdagságot 
és a színek játékát, egyfajta vidám der űt. Figyeljük csak meg például az 
élénk ritmusú tetőket! 

A magyar falusi/népi építészetben (már jelen van a rendezettségnek e 
+különös ritmusa rés a földhöz tapadt házaknak a dekoráltságra való tö-
rekvése. Lajta Béla is Tátja ezt, s 1911-+ben ezt írja: „Jellegzetes tünet a 
parasztházaknál és a kis falusi templomoknál: az ornamentumot a szer-
kezetekhez kapcsolták, rendszerint ágy, hogy a teherhordó elem része-
sedik nagyobb araértékben a díszítésb ő l." (Vámos Ferenc: Lajta Béla, Bu-
dapest, 1970, 311. 0.) 

Az építészek egy csoportja sajnos nem tudott mértéket tartani, s Lech-
ner tanítását félretéve, indokolatlanul túldíszítette a homlokzatot, s dí-
szítésül már túlhaladott vagy pedig giccs felé hajló elemeket használt 
föl. Lajta, szerencsére, azon kevesek aközé tartozott, akik kell ő  érzékikel  
és araértékkel tudták kezelni a Lechnert ől örökölteket s tanultakat. Ezért  
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A Zentai tűzoltó-laktanya épülettömbje  .. . 

tudta távol tartani magát mindazoktól, lakik m űvészetükbe egyfajta nem-
zeti eufóriát is vittek. Távol tartotta magát a különböz ő  liatásoktбl, s  
kitartóan a népi építészetben kereste a ,továbbf ejleszthet đ t.  

A zentai tűzoltó-laktanya, Lajta Béla egyik els ґmvе . Talán a leg-
elsđ  is, mert az a lakóépület, amelyet a laktanyával egyid őben épít, sok-
kal kisebb meg,prábáltatás elé állította, mint e szigorúan meghatározott  
célokat szolgáló épület.  

A zentai épületr ő l az vmént idézett Vámos-féle monográfia megjegy-
zi, hogy „szintén Lechner hatása alatt épült" (56. o.). Egészítsük :ki ezt  

a szűkszavú rmegjegyzést azzal, hogy a lechneri hatás csupán a laktanya  

díszítőelemeiben nyilvánul meg, ez viszont esetünkben mégiscsak másod-
lagos jelentőségű . Lényegesebb ett ő l, hogyan oldottja meg az épület archi-
tećktúráját, s hogy építészetileg hogyan állja meg helyét a hasonló jelle-
gű  munkák sorában.  

Kisvárosokban a tűzoltótestület jelent ős +kulturális tényező , így a lak-
tany a  is mindig !kiugró .épület. Ez azt is jelenti, hogy még véletlenül sem  

olvadhat be lkö,rnyezetébe, de természetesen túlságosan „!kiabálónak" sem  

szabad lennie. Csupán jelzettnek, egy szembeötl őbb színnel. A zentai  
tűzoltók otthona is ilyen. Egy utca architektúrájába simul bele úgy,  
hogy mégis azonnal felfedezhet ő . Nem hivalkodó, de funkcionális, még  
a mai napig is az. С arázsaiból a tűzoltókocsik könnyen és biztonságban  
kapcsolódnak be a forgalomba. S e két erŽnye, funkcionalitása és a kör-
nyezetbe való beágyazódása tervez őjének !kivételestehetségér ől tanús-
kodik. 
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. és központi, négyajtós garázsa.  
(Dormán László fotói)  

A laktanya három .épületb ől áll, s ezt elsdsorban rendeltetése határoz-
ta meg. A bejárat közepén van, a t őle jobbra, illetve balra lév ő  épület  
homlokzata (ezek mnár egyvonalban vannak az utca házaival) a falusi  
házak homlokzatának anintájára készült. Közvetlenül a bejárat körüli  
házrész, az áttekinthet őség és a tűzoltóautók könnyebb manőverezése vé-
gett, 'kissé behúzott és félkör alakú. A 'két szárnyépület közötti, szinte az  

udvarba behúzott ,garázs вm gis központi része a tömbnek. Ez a legdísze-
sebb része is a laktanyának. A garázsnak négy (eredetileg gazdagon dí-
szített) boltíves ajtaja van. A középső  épület keleti oldalán ügyesen van  
a garázshoz illesztve a személyzetnek szolgáló rész.  

A három épület hiarmonikus egységet képez, s .külön figyeimet érde-
mel a falak ornamentikája: az eresz kidolgozása, valamint az ajtó- és  
ablaknyílások díszítése. Mindez folklór-eleméket tartalimaz, s esztétikai-
lag a formát Hangsúlyozza. A ,díszítés, mint smár nemegyszer leírtuk,  
nem túl hangsúlyos.  

A 'két szárnyépület udvari oldala is kidolgozott. S ő t megoldásaiban ta-
lán még összetettebb, mint az utcai rész. A un űvészi ambíció tehát a cél-
szerűséggel párosult, s ez nemcsak az épület, hanem mindenekel őtt építő-  
jének, tervez őjének erényérőltanúskodik. A laktanya fejlett alaprajza  
megengedi, hogy olyan harmonikus egységek jöjjenek létre, amelyek egy-
mást jól kiegészítik. •  

Mindezt összegezve azt kell mondanunk, hogy Lajta Béla els ő  jelen-
tős .munkájában már megtalálunk sok olyan elemet, amely mindvégig  
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érvénye s  lesz nűvészetére, s amely — ugyancsak a következd évtizedek 
folyamán — nemcsak a magyar, hanem a modern európai építészet élvo-
nalába emeli. 

Végezetül pedig engedtessék meg e jegyzet riportízú befejezése. A 
múlt év végén, amikor a sorok írója legutóibb a zentai laktanyában járt, 
feltette a ikérdést jelenlegi gondnokának: vajon megfelel-e még ma is 
rendeltetésének a század eleji épület, tekintve, hogy az elmúlt évtize-
dek folyamán seunmilyen adaptálást nem végeztek rajta? A gondnokot 
a kérdés meglepte. 

Bela DURÁNCI 



KRITIKAI SZEMLE  

KCONYVEK  

LEPKE LESZ-E BELŐLE?  

Böndör Pál: Vérkép, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978  

Első  .kötete (Eső  lesz, 1970) óta megkülönböztetett figyelemmel kísér-
jük Böndör Pál iköltészetének alakulásgörbéjét, hiszen már itt, a példa-
képekről árulkodó nyomok mögött felismerhet ő  volt, hogy Böndör az  
alig néhány évvel ezel őtt kialakult költői gyakorlat mellett egy más  
alakú és más szándékú vers és verstípus kialakítása felé halad. Második  
kötetének (Karszt, 1974) verseiben már ennek az „új" költészetnek,  
talán azt is mondhatnánk: a hetvenes évek költészetének meghatározó  
jegyeit figyelhettük meg mind a költ ő  világképének témaköreiben, mind  
pedig versei nyelvi és formai megoldásaiban. A Karszt egy — az alig  
tíz évvel korábbi és a hetvenes években még mindig er ősödni tudó költő i  
gyakorlat ellenpontjaként —egyénien eitér ő  verseszményt és költészet-
fogalmat realizált valóban meggy őző  formában. Az új kötet, a Vérkép  
versei már ennek az új, sajátosan értelmezett költészetfogalomnak a je-
gyében születtek. Vagyis, a Vérkép versei egészében a Karsztban meg-
fogalmazott és elsajátított élménykörben fogantak, még akkor is, ha az  
új kötetnek vannak a korábbiakban még nem látott költ ői témái és  
mozdulatai. Ezért nem véletlen, hogy a második kötet címadó ver je az  
új kötetben is helyettalált, nem Fis akármilyen helyet, hiszen — ahogyan  
Utasi Csaba allapí о tta meg — a Karszt „magaslati pont", „ahonnan  
Böndör Pál költészetének úgyszólván minden tartománya belátható".  A 
Vérkép versei annyiban lépnek ki e magaslati Pont látóköréb ő l, hogy  
mondatai lazábbak, nemegyszer bizonytalan szerkezet űek is a követ-
kezetlen (k özpontozás miatt, szóképei érettebbek, dúsabbak, versbeszéde  
egészében 'lamhább, „:prózaibb"; .más szóval, sokkal több mint a „fegyel-
mezetlenség" a Karszt verseinek szigorúságához képest. És talán a költ ő i  
következetlenség jegyei .is felismerhet ők, ]eginkább a többször vissratér ő  
azonos élmények és képek el őfordulásában, melyek azonban nem tudnak  
motívummá sű rűsödni és szervez ődni.  

Mintha .a Vérkép verseiben Böndör Pá'1 engedményeket tett volna a  
Karszt 'következetesen szigorú, nyelvi és 'képi felépítésében radikális köl- 
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tészetszemléletével szemben. De ennek ellenére is jól láthatók itt Böndör 
költészetének meghatározó vonásai. 

Legkönnyebb ennek az új költészetfogalomnak az irodalomszociológiai 
alapjait megragadni. Ugyanis, .könnyen kimutatható, hogy Böndör Pál 
versvilágának ,kialákulását és stabilizál6dását mélységesen befolyásoita az 
a viszonylagos nyugalom, ami a hatvanas évek elején vívott irodalmi 
harcokat követte mára hatvanas évek legvégén, vagy inkább a hetvenes 
évek elején, vagyis éppen akkor, amikor az Eső  lesz utána Karszt ver-
sei születtek. Ez a viszonylagos nyugalom ekkor a költ ői elmélyülést, a 
pár évvel azel őtt lomtárba vetett, mert hagyományosnak tekintett költ ő i 
formák és 'lírai élmények felidézését és visszaszerzését, ezzel együtt pedig 
a költő i nyelven való küls ő  tényezőktől és erőktől nem sürgetett, de nini 
is akadályozott munkálkodást, más szóval a szabad költői választást 
tette lehet ővé, ami nyilvánvalóan az ekkor jelentkez ő  költők helyzeti 
előnye volt, de hátránya is lehetett, hiszen ez a viszonylagos nyugalom 
az ellenállás hiányát is jelölve az elhallgatás ördögével cimboráló befelé-
fordulást, az elzárkozást, az intimizálást mint valóságos kiutat, megoldást 
kínálta fel a hetvenes évek új költ őinek. Erre már többen és többször is 
rámutattak, azt (is) bizonygatva, hogy éppen ezért, ennek következtében 
nem szervez ődtek nemzedékké a hetvenes évek költ ő i, holott ez melékes 
kérdés, minthogy a nemzedéki meghatározottság .is mellékes, vagy má-
sodrangú probléma, ha a költészet valóságos kérdései követelik a kritika 
válaszát. 

De ez a válasz csak részben támaszkodhat az irodalomszociológiai kér-
désfeltevésre, mert az, hogy a  viszonylagos nyugalom — el őnyei ellenére 
— a .költői beszéd, a versírás, a versr ől való gondolkodás egyre nyo-
masztóbb és mind megoldhatatlanabbnak t űnő  problémáit állította a 
hetvenes években jelentkez ő  költők élé, csak akkor igaz, ha ehhez hozzá-
értjük azokat a nehézségaktit is, amelyek magából a költ ő i beszédbál, a 
kdltđi lét és magatartás élményi és intellektuális megoldatlanságábv; kö-
vetkeznek, hiszen ezek semmiképpen sem követelnek kisebb er őfeszítést 
a költőktő l a múlt évtizedben vívott nyíltszíni harcoknál. Vagyis, Bön-
dör Pái gondjai mások, mint amilyenek az el őtte járóaké voltak, de 
gondok ezek is, a versírás szempontjából súlyosabbak és könyörteleneb-
bek, mint az irodalmi élet gáncsai és hangos ágyúzásai. 

Ezért mondható csak viszonylagosan nyugodtnak az a költ ői éiettér, 
amelyben Böndör Pál és a hetvenes években jelentkez ő  költők írják 
verseiket. 

A Karszt verseiben Böndör Pál még a vers küls ő  kötöttségeinek sza-
bályait alkalmazva kísérelte meg a kiútkeresést az elhallgatás veszélye 
elől, a Vérkép verseiben, versmondatát a prózavers kötetlenségéig sza-
badítva fel (el is :torzítva, persze), err ől is lemondott, de meg őrizte a 
személyiséget reve'l.áló élményiséget, a lírai önvizsgálat témaköreit, a han-
gulatot megőrző  képi változatosságot, s mindezzel párhuzamosan, szinte 
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programszer űen építette be verseibe a mindennapi élet jeleit és jeiensé-
geit, tehát egyfajta tárgyiasságot is — a Vérképben sok a helyzetleíró  

vagy életképszerű  vers és versrészlet — ,  amivel a mai költészet nagyon  
is jelenvaló irányaira talált rá, azokkal a törekvésekkel érintkezett,  

amelyek — sokan hangsúlyozták már, legutóbb Cs. Gyiunesi Éva is a  

mai romániai magyar lírát vizsgáló könyvében (Találkozás az egysze-
rivel, 1978) — jelnek tekintik a tárgyaktit absztrakt összefüggések fel-
villantása szolgálatában. A Karszt verseiben a személyiség finom és ér-
zékeny remegései szólalnak meg viszonylag közvetlenül, leggyakrabban  
a tájélmény közvetítésével, ritkábban, de annál élesebben a költészet (a  

vers) problematizálásával, a Vérkép verseiben azonban, a személyiség  
élményközpontú remegései és rezdülései még inkább személyesülve és tár-
gyiasulva általánosabbakká váltak, nemegyszer az emberi lét metafizikai  

minőségei felé közelítve. Ehhez azonban a közvetettségnek, az áttételes-
ségnek a korábbiaktól kidolgozottabb formái szükségesek. Ezeket ismerte  

fel Böndör Pál a mindennapi élet jeleiben, az apró jelenségekben, a ki-
nagyított részletekben, a történetszilánkokban, és ezért vált a Vérkép  
egyik megatározó és megkülönböztet đ  vonásává a költői leírás. A V áta-
szok egy ankétra ciklusban mutatkozik ez meg leginkább, de kulcsát az  
Az a hernyó című  vers tartalmazza. A hernyó a barackfáról esett le, 
és ,tévedésbő l a villanypóznára" ,mászik fel, és ebb đl a természet meg-
határozta „tévedésbő l" közvetlenül adódik a .kérdés: „Vajon mi lesz vele, 
végül mégis lepke lesz belőle?". A „mindig fel", vagy tovább általá-
nosítva, az örökös mozgás és cselekvés kényszere, de azt is mondhat-
nánk, a veszélyek és tévedések ellenére is a valóságos „otthonkeresés", 
az igazi élettér keresése lesz ebben a versben a felelevenített abszurd 
(és groteszk) 'léthelyzet jelentése, jól mutatva, hogyan válnak a minden-
napi élet jelei Böndör Rái verseiben absztrakt összefüggések és metafi-
zikai minőségek jeleivé. Nem a legjobb vers a kötetben az Az a hernyó, 
azért sem, mert kulcsvers. De azért sem, mert nagyon közvetlenül mond-
ja ki leplezett jelentését, szinte iehet đséget sem adva a „rejtély" feltá-
rására. Ettő l sokkal meggyőzđbbek az Egy szemtanú leírása című  próza-
vers, a  Biztonsági gyufa, a Helyszín, A kezdet végén, a Záróra, a Le-
fordulsz a parknál című  versek. A Formula meg is fogalmazza ezt az 
egész kötetet átható fonmáló elvet: „Versem pontosan az / mikor az 
anya pofonüti gyermekét. /Más benne a szavam mint amit mondák. / 
Ez lehetne az egyik válaszom." A „Más benne a szavam nvint amit 
mondok" verssor több rétegű  jelentést közöl. Szб  szеrint fogalmazza  
meg a jel („a szavam") és az absztrakt vagy metafizikai összefüggések 
(„más ... mint amit mondok”) viszonyát, ami nyilván a mindenkori 
költészet egyik formája, a költ ői beszéd egyik le'hetđsége, ugyanakkor 
azonban a ,költészet nyílt kérdése is, hiszen ha ellentmondás, meg nem 
felelés van a „szavam" és az „amit mondok” között, akkor lényegében 
a :költészet vált kérdésessé problematikussá, hiszen ez nem egyszer űen a 
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szбkép paradoxoni, sokkal több ennél, lényegében elszakadása jelentés-
től, de egyúttal elszakadása szótól is; a költészet kísérteties senkiföldje:  

„Sikoly, melyet nem hallani / mégis elfojt minden más hangot. / Sikoly,  

melytől megrepedt a kölxemény. / Csunyán sistereg. /Akár hideg vízbe  

mártva  a felhevített fém. / A szó / a mélgb ől / mikor a felszínre ér."  
(Izzó) Mint a be nem fejezett hasonlat (Olyan), mint a .meghatározatlan  

idő  (Olykor), minta jelenné vált múlt (Fájs), mint a léthelyzet bizony-
talansága (Két mondat közé) ... Sorolhatnánk tovább a verseket a 
„szavam" és az „amit mondok" elszakadását példázva, de talán ennyi 
is elég meggyőzően bizonyítja, hogy Böndör Pál költészetének van egy 
kialakult modellje, egy szigorúan és következetesen végiggondolt bels ő  
formáló elve. Ez tartja a kötetet egybe, ez szervezi egésszé, és ez bizo-
nyítja mind érzebmi, mint pedig intelléktuális viálágképének egységét.  

Az egységesít ő  formáló elv ellenére is vannak 'hiányosságai a kötetnek, 
elsősorban azokban a versekben, amelyekben — mondjuk poén formá-
jában — közvetlenül utal az „amit mondok"-ra, a jelek, a jelenségek 
jelentésére. A verset záró ;kérdés vagy az utolsó sorban közölt „tény meg-
állapítás", éppen azért, mert kimondja, vagy kimondani szándékozik a 
kimondhatatlant, az egész formáló elvet visszájáról mutatja, negarivban, 
mintha maga a költő  is megrémülne verse jelentésének nyitottságától, 
attól a mástбl, amit szavaival nem mond. Itt lazul fel a formáló elv,  
itt lazulnak fe'l a mondatok, nemegyszer a mondatok grammatikája is.  

Ezek a bizonytalanságok azonban mit sem változtatnak a modellé  
alakulб  !formáló elv jelentđségén. „Esemény / mely észrevétlenül ember-
szabásúvá lesz" (Velem valami) — ez a mondat fogalmazza meg leg-
kézenfekvőbben ezt az elvet, de hiányára is rámutat. A mindennapi élet 
jelei, látványok és események vagy eseménytöredékek, látható és rejtett 
mozdulatok, a pillanatok és a pillanatnyiság megannyi részlete — a kötet 
gazdag élményvilága. De mind leírás „csupán", ha úgy tetszik egy nap 
vagy egy napszak lajtsromozása és sorszámozása, de mindez — a „más" 
következtében — végül is emberszabásúvá válik, a létezés megannyi rej-
tett minőségének közlésévé. Csakhogy az a kérdés, hogy ez az átalakulás, 
a jel és a jelentés .között megszakított, de mégis meg бrzött kapcsolat 
látható lesz-e, vagy sem. Ha a vers — mondjuk poénnal — láthatóvá 
teszi, maga a modell válik problematikussá, ha egészen elrejti, a vers 
hallandzsa lesz csupán. Meg lehet-e találni az Oly sz.ikséges egyensúiyt? 
Van-e ilyen egyensúly? Mert hogy jel és jelentés között mégsem tcrem-
tődnet észrevétlenül kapcsolat, az is nyilvánvaló. Az olyan versben,  

amilyet Böndör Pál ir, valóban semmi sem ,bízható a véletlenre. Dc ha 
minden kitervelt és tudatos, ha a formáló elv megmutatja önnön var-
rásait és sávjait, akkor mi marad meg abból a 'kísérteties „más"-ból?  

Ismét az egyensúly kérdése.  

A kérdésességek megoldását egy sor ,kiváló Böndör-vers jelzi, meggy őző  
fogmában. De a kérdésességek azt is felmutatják, hogy a viszonylagos 
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nyugalom kétségeket termel, fárasztó gondokat és szorongásokat. Ezek-
nek a szorongásoknak és gondoknak a kötete a Vérkép.  

De a felismert formáló elv mellett ezekben a gondokban és szorongá-
sokban van az a szélesre tárható rés is — „Beszorulva két mondat közé."  
(Két mondat közé) —, amelyben Böndör Pál a versfunkciót és a költé-
szet funkcióját is megtépázó költ ő i gondok közepette felismerte a költ ő i  
megszólalás lehetőségét, még akkor is, ha ezt a lehet őséget — nem is  
oly ritkán és nem is ok nébkül — abszurd lehet őségnek tekinti csupán. 
Vagyis, hogy lesz-e a villanypóznára mászó hernyóból lepke. 

BÁNYAI János  

KÉT Ú j ERDЕLYI PROZAKÖTET  

1.  

Mózes Attila: Átmenetek, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1978  

A Forrás sorozatban megjelent .kisprózai kötet alcíme: Szövegek kü-
lönböző  hangulatokra. A „szöveg" szó szaporodó jelentései 'között az  
egyik változat fokozatosan m űfaj-meghatározásként kezd letisztulni.  A 
„szöveg" nem tart igényt arra, hogy klasszikus ív ű , poénnal záródó  
novellává kerekedjék. Vagy a rövidtörténet dimenzióiban realizálódik,  
vagy mindkét formaváltozat — a novella és a rövidtörténet — elemeit 
szabadon felhasználva építkezik, lazábban szerkeszt, mell őzi a történet-
magvat; történetelemekre, asszociációkra, esetleg helyzet- és közérzetana-
lízisekre, vagy lírizált kép- és gondolatsorokra alapoz. A prózai szöveg 
ilyen 'konstellációban leggyakrabban pr бbálkozás, kísérlet arra, hogy a 
szerző  az epikumot epikus .mozzanatokra bontva valósítsa meg az elbe-
szélést. A kísérlet nemcsak a forma vonatkozásait érintheti, hanem a 
tartalmi réteget, a tematikus szintet is.  

Mózes Attila kötetének azoka darabjai, amelyek nem hagyományos 
felépítésű  novellák, hanem — saját megfogalmazásában —  „szövegek", 
ennek a második lehet őségnek a jegyében jöttek létre. Formai szempont-
ból nemigen térnek el a novella megszokott szerkezetét đl. Kilépésük 
erekbő l a keretekből inkább az elbeszélt történet, a tartalma mozzanat 
értelmezése által következik be. Különös azonban, hogy a kötetnek nem 
azoka legfigyelemreméltóbb darabjai, amelyek a történet mell őzése mel-
lett döntöttek, s melyekben a történet funkoióját a helyzetelemzés, a 
körülíró szituáció-rajz, az emberi gesztusokat, cselekvéseket mo т iváló 
pszichikai erőtér felfejtése tölti be. A címadó Átmenetek, valamint a 
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Szememben árnyékkal virágzik és a Babák c. szövegék annak e] lenére,  
hogy aránylag jól kiválasztott sorsmozzanatot 'bontanak ki, melynek  

perspektívájából belátható egy-egy emberi élethelyzet a maga „helyzetbe-
zártságával", szűkös távlattalanságával, er đtlenek maradnak, mert ható-
sugarwkat megtöri a pszichológiai boncolgatás, a szubjektív hangvétel,  

az elsó személy ű  elbeszélés bizalmaskodó tónusa, az önelemzés és az  

emlékező  attitűd. Teréz sorsa vagy a másik ,két darab beszél đ -e'lbeszélđ  
hősének szituációja nem érdektelen és kibontásra alkalmatlan téma, de 
e ,témák ezzel a módszerrel nem aknázhatóak ki megfelel đ  mértékben. 
A fentiekkel rokonítható vonulatot képeznek a falu, a kisváros esemény-
telen hétköznapjait, zárt világát felidéz đ , gyermekkori -élményekbđ l táp-
lálkozó novellák is. A rezdülésekb ő l kirajzolódik ugyan a kisemberek, 
az utca, a vidék, a 'környék állóvízszer űen mozdulatlan, sivár múltja/je-
lene, de az ábrázolás igénytelenségéb đl s az érintett problémákból kifo-
lyólag az egyes novellák metszete csak ennek a lassan kibomló összkép-
nek a fényében er ősödik fel némelyest. 

A kötet legérettebb megvalósulásait képezik a Helyzetek, valamint a 
Történet falkányi kutyával cvmű  novelláik. E két novella tömörségével, 
az alapszituáció éles kontúrjaival, pontosan vezetett el đrehaladб  ívével, 
a Történet .. , groteszk felé hajló motívumkezelésével Mózes Attila el-
beszélđi tehetségénék legelmélyültebb foglalatát je'lenti'k. Mindkett đben 
felmerülnek Mózes Attila alapproblémái (a magány, az izoláltsát, a zárt 
közösség lehúzó életvitele, az események nélkül pergő  sorsok, beszűkült 
életterek problémája), de olyan -- mellébeszéléstdl és er&ltetett elemzés-
tđ l mentes — sűrítettséggel, amely a kötet többi darabját nem jellemzi. 

A groteszk elem másutt is felbukkan (Antarktisz fölfedezése, kalan-
dorok, Változatok az átt űnésre), s akár a váratlan fordulat, akár az 
abszurd váltás vagy a poénszer ű  zárás mozzanata, minden esetben fel-
rázó, a helyzetnek dinamikát kölcsönz đ  s az elbeszélt történetet új pers-
pektívába helyezđ  megoldás része. Mózes Attila prózaírásának további 
alákulását ennek a lehet đségnek a meghosszábbításaban tudjuk elképzelni, 

2.  

Bogdán László: Helyszínkeresések forgatáshoz, Kriterion Kiadó, Buka-
rest, 1978  

Nem kilenc fejezetbđ l, hanem kilenc „képb ől" áll Bogdán László 
regénye. Pontosabban: a regény kilenc fejezete az elképzelt, eltervelt, 
megálmodott vagy meg sem álmodott és cl sem készül đ  filmforgatás 
szinopszisa. Honnan ez a kett ősség? Regényt vagy forgatókönyvet ol-
vasunk? Emlékezést vagy jelenben futó történetet? A fil.mforgat&könyv 
prózai lehet őségeirő l szóló értekezést, vagy egy lehetséges film tárgyi- 
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tematikai nyersanyaghalmazát? E nyitott kérdések elválaszthatatlanok a  
szerző  intencióitól, aki a regény megírásának el őfeltételéként a tények és  
képek, regény és .forgatás, valóságos összefüggések és fikció elhatárolható  
feiületeinek az egybemosását, a dolgok maximális relativizálását válasz-
totta. A lebegés lehetne az a fogalom, amely megközelítőleg Pontosan  
fedhetné Bogdán regényének iközponti sajátosságát. Lebeg ő  állapotban  
kapjuk itt az eseményeket és id őkiterjedéseket, a szerepl ők valóságát és  
álmait. A regény kerül minden Olyan megoldást, amely fix pontot, ki-
indulбpontot szolgáltathatna az olvasáshoz és .megértéshez. „Keresem azt  

a pontot, ahonnan elkezdhetem" — olvassuk a regény 'közepe ,táján.  
Nincs rögzített elbeszélői alapállás, nincs rögzített elbeszél őmodor, nincs  
rögzített témakör, és nincs rögzített szerkezet. Az egyetlen pontosan  

rekonstruálható törekvés az elbeszélés, a regényfelület szervezetlenné té-
telére irányul, annak a problémának a felderítésére, milyen határokig  
tágítlható és óldhatб  egy regényszerkezet ahhoz, hogy ennek a teljes fel-
lazításnak az eredményeképp mégiscsák egy regény körvonalait lehessen  
kitapintani.  

Merőben feleslegesnek tűnhet ezek után annak megállapítása, hogy  
ebben a regényben minden hagyományos regényelem kimozdul a helyé-
ről. A cím kettős értelmű : nemcsak a forgatáshoz keres helyszíneket az  
elbeszélő , hanem regényéhez is. A keresés mozzanaxának szemantikai  
ambivalenciája ugyancsak kézenfekvő : nemcsak a filmkészítés módoza-
tait keresi az elbeszél đ, hanem elsősorban (sőt kizárólag) a regényírás  
módozatait. A váltogatás, a szavak, tények, valóságelemek jelentéseinek  
és értelmezéseinek váltogatása a regény egyik fontos rendez őelve, amely  
átterjed a nagyobb tematikus és szerkezeti blakkók mozgatására is:  
szüntelen váltogatás játszódik le, melyben az egyes h ősök, történetegy-
ségek, cselekményszálak szüntelen ebt űnésben vannak (az eltűnés az egyik  
leggyakrabban előforduló szava a regénynek), de az elt űnést mindig  
váratlan újabb felmerülés követi. Hasonló indázás játszódik le valóságos  
mozzanatok és álamképek, víziók között is. „— állandóan az álmaidról  

beszéltél, és már magad sem tudtad megkülöböztetni a megtörténi ese-

ményeket az elképzeltekt ől" — mondja a második személyű  elbeszélő .  
Nehéz lenne megállapítani, vajon a felaprított cselekményelemek vagy  
éppen a leíró elemek vannak túlsúlyban e bonyulult szövedékben. Két-
ségtelen azonban, hogy a képek, állóképek „képes ő" módjára zuhognak  
a regényben, s ettől elválaszthatatlan a forgatás, felvételezés szakszavai-
nak gyakori visszatérése is.  

A regény kritikai feltárásában elengedhetetlenül fontos annak a hatás-
nak a tekintetbe vétele is, amelyet a regény kivált. eres általánosságként  
hatna az a kijelentés, hogy nehezebben olvasható szöveggel van dolgunk,  
mint mondjuk egy hagymányos regény esetében, mert ez minden olyan  
modern regényt, amely összetettebb és nem a linearitáson, el őremozgó  
irányú szerkezeten alapul, egyaránt jeillemez. Az áttetsz ő  kontúrú és  
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elđbbre vtivđ ,  tehát hamar felderíthet đ  felépítés nem is állt Bogdán László  

szándékában. A következđ  néhány mondat ezt egyértelm űen alátá-
maszthatja:  

„— Azt anesél jed: mit láttál a réten?  
Azt mesélem — néztél fel. — Hát mi a francot mesélek, ha nem  

éppen ezt?  
Csak állandóan elkalandozol — röhögött J. — Usszevissza be-

szélsz. Igy soha nem jutunk el đ'bbre.  
Hova akar ez el đbbrejutni? — néztél rá döbbenten. S miért akar  

állandóan eljutni valahova? Hagyhatná már ezt a sötét, prakticista cél-
tudatosságot a fenébe."  

E .mögött a konstatáció mögött a regényírásnák, az elbeszél đ  közlés-
módnak egy alapvetđen megváltozott értelmezése áll. A regény mind tá-
volabbra kerül attól az önáltatástól, hogy mondanivalójával eljut vala-
hova. Bogdán regénye mindtha kiszabadult volna valamilyen szorításból,  
merészebben szárnyal, ível, halmoz, tágít és s űrít, s mindez megsokszo-
rozza a próza hatásin'tpulzusait. Ha el-el vesz is a szemünk el đl a kö-
vethetđ  szál, vonal, újrafe'llelése fokozza a szöveg intenzQtását, és növeli  
a regény hatásfokát.  

Az olvasói ráhangoltságot ez a regény minduntalan eltéríti, az olva-
sás/megértés menetét — a váltogatásakból következ đen — kizökkenti, de  
abban az egy dologban mégis teljes egészében kielégíti az olvasói vára-
kozást: szó szerint ugyanazzal a mondattal zárja a regényt, amellyel  

elkezdte. Egy ilyen elbeszélés-kaland után szükségszer űen oda kell visz-
szákanyarodnia a „történetnek", ahonnan elindult. Ezzel zárja, csak  

ezzel zárhatja a kört, teheti teljessé ezt a szervetlen, szándékoltan össze  

nem ötvözött, rendbe nem sorakoztatott, logikus kényszerbe nem préselt  

prózai anyag-halmazt, és ezzel bizonyíthatja fent ;idézett elméleti téte-
lének, meggyđzđdésének hitelességét.  

Abba, hogy mennyiben új, mennyiben eredeti Bogdán László elgon-
dolása, regénykoncepciója, nem bocsátkozmán,k bdle. Abban azonban  

biztosak vagyunk, hogy intencióinak, mondanivalójának, annak az ér-
zékenységnek és intellektuális légkörnek a évfejezésére, amely a regény  

gondolat- és kképzuhatagá'bб l kibontakozik, semmilyen más közlésforma  
nem felelhetett volna meg jobban, mint éppen ez, amelyet választott.  

THOMKA Beáta  
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AZ IRODALOM TÁRSADALMI FUNKCIбJARбL  

Hankiss Elemér: Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociol6gla  
köréből, Magvetđ  Kiadó, Budapest, 1977  

Hankiss Elemér értékszociológiai tanulmányai azon értékek és érték-
rendszerek mibenlétének és m űködésének egy-egy mozzanatát elemezik,  
amelyeket az „emberi-társadalmi együttélést szabályozó értékek dimen-
ziója" foglal magában. „Céljuk — írja Hankiss — mindössze az, hogy  

felhívják a figyelmet az emberi-társadalmi létnek erre az alapvet đ , ám  
ma még meglehetősen .kevéssé ismert diapenziójára; s különösen azokra  

a lehetőségekre és veszélyekre, amelyeke dimenzióban, az emberi-tár-
sadalani együttélést szabályozó értékek dimenziójában rejlenek."  

Kiindulóban részletesen foglalkozik az egyes ember és a társadalom  

jelzőrendszereivel, amelyek nélkül az emberi társadalom nem tudná fenn-
tartani .magát. Tényinformációk és értékinformációk különböz ő  szintjeire  
bontja őket. Legfontosabb megállapítása, hogy nem a mindennapi meg-
ismerő  tevékenység ütiközik a legnagyobb akadályakta a tényin:formá-
ciбk oly sokat emlegetett hatalmas felduzzadása ellenére sem, hanem a  

különböző  értékinf ormációk közötti helyes eligazodás. S noha a tény-
informácibk hiánya is sok zavart okoz a mindennapi gyakorlatban. „az  

értékelőrendszerek nagyobb vagy legalábbis látványosabb válságokon  
mentek át, többször mondottak cs ődöt, gyakrabban okoztak zavart az  
emberi-társadalmi tudatban, mint a megismer ő  rendszerek". Ennek fő  
okát Hankiss abban !látja, hogy az értékel ő  rendszereknek nincs meg-
határozott hierarchiájuk, illet őleg, hogy »az emberi és társadalmi tudatot  
nap mint nap ezrével ostraml б  értékinformációk rendezésének és az ér-
tékellentmondások megoldásának nincs manapság sem adekvát elmélete,  

sem adekvát gyakorlata. Az esetek többségében csak alacsony hatásfok-
kal dolgozó mindennapi gyakorlata van". A társadalom legmagasabb  
szintű  jelzőrendszerét a társadalmi tudat értékel őrendszere lenne hivatott  
betölteni. A társadalmi tudatnak hámon eszköze van az információk be-
szerzésére és feldolgozására: a társada'lomtudományak, az irodalom és a  

művészetek együttese, valamint a közgondolkodás. Közülük Hankiss az  

irodalommal mint „értéktermel ő , értéktároló és értékközvetít ő" intéz-
ménnyel foglalkozik behatóan, s eközben az irodalom és társadalom vi-
szonyárб'l is számos, az eddigieknél egzaktabb megállapításhoz juttat el  

bennünket. Ismertet őnkben ezért az Irodalom társadalmi funkcióját vizs-
gáló fejezetekre térünk ki részletesebben.  

Az ember legkomplexebb valóságérzékel ő  és valóságértékel ő  egységei  
Hankiss szerint az élanények, s csak azért nem sorolhatók az ember  

jelzőrendszereinek sorába, mert ritkán és esetlegesen fordulnak el đ  .a min-
dennapi életben. „Élménynek — írja — azt a sajátos tudat- s érzelem-
állapotot nevezzük — (...) amelyben az ember észleli, érzékeli,  
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átéli az adott helyzetben reá ható küls ő  és belső  erők (külső  hatások, 
lehetđségek és belsđ  motivációk, szándékok, vsizonyulások) teljes ёssze-
f üggés-rendszerét. Vagyis azt, amikor egy-egy pillanatra szintézissé áll 
össze az emberben mindaz az elemi és összetett tényinformáció és érték-
információ, amely egy adott pillanatban, egy adott helyzetben éri." 
A társadalom „értékháztartásában" az irodalom a legalkalmasabb arra, 
hogy az élmény funkcióját betöltse, minthogy nem fogalmi úton infor-
mál a  valóságról, hanem élményszerűen, egy-egy helyzet, sors- vagy lét-
élmény fogalmazódik meg benne a maga teljes összefüggés-rendszerében. 

Hogy melyek az irodalmi m ű  azon sajátosságai, amelyek abkaimassá 
teszik e komplex er őterek rögzítésére és kisugárzására — arra már vá-
laszt kaphattunk Hankissnak A népdaltól az abszurd drámáig (1969) 
című  kötetének elemzéseiben. Az irodalmi m ű  hatásának intenzitását 
mérve jut el Hankiss addig a felismerésig, hogy az nem „valamiféle egy-
séges, homogén kisugárzás", hiszen abban az esetben „dialektikus moz-
gásról dialektikus iküzdelemr ől legfeljebb csak a hatás és az e hatást ,be-
fogadó emberi tudat közt lehet szó". Az irodalapi m ű  ugyanis egyanassal 
párhuzamosan futó hatássávokra osztható, s đt ezen belül is tovább bont-
ható elemi 'hatásimpulzusokra, összhatása pedig nem más, mint az oivasó 
tudatába a különbözđ  sávokon érkez ő  s gyakran ellentétes érték ű  inpu!l-
zusok szintézise. Az olvasó tudatában s űrű  ide-odavillanást el őidéző  
síkváltások, a 'különböz ő  hatássávok számtalan csatornája, a hatástáblá-
zatokban felrajzolható hatásimpulzusok összessége az eddigieknél jóval 
teljesebb áttekintését adja e hatás mibenlétének, de ugyanakkor a be-
fogadás tudat itt még nem több, mint absztrakció. A népdaltól az ab-
szurd drámáig című  kötet elemzései eljuttatták Hankisst az esztétikum-
nak mint magas fokú értéknek az eddiginél komplexebb megragadásához, 
de ahhoz a felismeréshez is, hogy ezt az esztétikumot, mint értéket, csak 
az értékek egy meghatarozott rendszerén belüli kijelöléssel lehet valódi 
minőségében megmagyarázni. Az Érték és társadalom tanulmányaiban 
már „az emberi-társadalmi együttélést szabályozó értékek dimenziója" 
lesz az a viszonyítási pont, amelynek révén meghatározhatóvá válik, ho-
gyan épül bele az irodalom mint érték a társadalomi gyakorlatba. 

A kiindulópont mndenképp az irodalom és a társadalom fejl ődése kö-
zötti összefüggés kérdése. Nem új kelet ű  az a megállapítás, hogy a kett ő  
között nincs közvetlen megfelelés, tehát, hogy az irodalom fejl ődése soha-
sem 'lehet puszta függvénye a történeti-társadalmi fejl ődésnek. De maga 
az áttételes összefüggés ténye még nem ad választ arra, hogyan lehet 
az irodalom „a valóságmegismerésnek és a valóságértékelésnek, a tájé-
kozódásnak és az emberi-közösségi magatartás vezérlésének" potenciáli-
san egyik leghatásosabb eszköze. E közvetett összefüggés megvilágítása 
szempontjából döntő  fontosságú tény az, hogy a társadalommal e:len-
tétben az irodalomnak csak „extenzív" fejl ődése van (az írásbeliség, 
majd a könyvnyomtatás, a sajtó, majd a rádió és televízió megjelenésével 
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mind jobban megnőtt az irodalom társadalmi hatékonysága), „intenzív"  

fejlődésről azonban az irodalom esetében nem beszélhetünk. („A remek-
műveknek nincs hierarchiájuk, nem értékesebbek egymásnál, hanem egy-
szerűen csak mások.") További magyarázatot ad enn еk az összefüggésnék  
a mibenlétére az, hogy Han .kiss kimutatja a mű  ,belső, autonóm törv гny-
szerűségeinek azon vonásait, amelyek nem tekinthet ők tisztán az iro-
dalom öntörvényű  sajátosságaina гk, hanem megvannak az irodalmon kí-
vüli forrásai is. Az állandó megújulás, az újat keresés vágya és igénye 
például az emberi természetben magában is alapvet ően benne rejlik, 
azzal a különbséggel, hogy „az irodalmon belül felfok оzбdnak és sajátos 
összefüggésbe rendez ődnek az új keresésének és az új megteremtésének 
a társadalom minden területén érvényesül ő  •tendeneiáд". 

Az áiiandб  ,megújulás, újat teremtés, mint az emberi természet lényege, 
szélesebb perspektívából nézve az ember állandó jöv ő reirányultságát is 
jelenti (legalábbis az európai jelleg ű  kultúrákban élő  ember számára —
hangsúlyozz a  Hankiss), tehát azt, hogy száunára a kiteljesedés sohasem 
válhat végérvényes állapottá, mindig csak annak folyamataként képzel-
hető  el. Ami tehát a tények és értékek felfokozott feszültségében és tel-
jes összefüggés-rendszerében fogalmazódik meg az irodalmi m űben, az 
megint csak nem tisztán a m ű  öntörvényűségének immanens sajátossága, 
hanem úgyszintén megvannak az irodalmon kívüli forrásai. Ez pedig az 
ember teljességre való törekvésének végérvényesen soha ki nem elégíthet ő  
igénye. Az irodalom nemcsak az ember és •társadalom viszonyát ábrá-
zolja, , ;mindig benne rejlik egy, az adott valóságon kívül fekv ő  moz-
zanat" is. Ez a mozzanat „a'lapvet ő  érték": az emberi teljesség. Az iro 
dalom tehát az adott valóságot az emberi teljességhez viszonyítva áb-
rázolja. A következ ő  kérdés: hogyan fogalmazódik meg ez az e'nberi  

teljesség azirodalmi alkotásukban? A giccsm űvekkel való összehasonlítás  
szemléletesen példázza, hogy az esztétikailag értékes irodalomban az em-
beri teljesség sohasem nyer végérvényes állapotként ábrázolást, sohasem  

lesz egyszer és mindenkorra megszerzett érték, hanem éppen csak fel-
villan benne mint lehetőség, igény, vágy vagy nosztalgia. A jd irodalmi 
mű  a maga „értékfeszített" ábrázolásmódjával az embernek erre a ter-
mészetéből eredő  lényegére figyelmeztet, ezt az igényét igyekszik „ébren 
tartani". E felvillantott teljesség, mint az adott világgal szembeni vi-
szonyítási pont, a valóságra való rálátásnak ez a perspektívája teszi az 
irodalmat alkalmassá arra, hogy — potenciáldsan — a társadalmi tudat 
egyik leghatásosabb vezérl ő  rendszere lehessen. S egyben ez a sajátossága 
adja meg az alapot társadalmi funkciójának meghatározásához. Az iro-
dalom ugyanis azzal, hogy a teljességet mint alapvet ő  értéket egy-egy 
helyzet-, sors- vagy létélmény teljes összefüggés-rendszerében felvillantja, 
igen gyakran a természettudományoknál és a közgondolkodásnál gyor-
sabban és érzékenyebben képes jelezni a társadalmi valóságban rejl ő  ve-
szélyeket és lehetđségeket. S e funkció fontosságát még jobban kiemelik 
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a kötetnek azok az értékszociólógiai tanulmányai, amelyek ennek az 
šgénynek a mindennapi társadalmi gyakorlatban megmutatkozó eltor-
zul ásót, „konvenciókba való rögzülését", ,sztereotip reakci бprogramok-
ra", „archaikus értékhierarchiákra" való redukálóda'sát elemzik. 

Az irodalom társadalmi funkciójának fentebb ismertetett meghatáro-
zása után mégis nagyon helyénvalónak tartjuk Hankissnak azt a dilem-
májáг, hogy vajon nem becsülte-e túl az irodalom társadalmi hatását.  
E kérdést még aktuálnsabbá teszik azok az elemzések, amelyek a tra-
gédiák 'katarzismechanizmusát és a regénybefejezések értékszerkezetét  
vizsgálják. És tegyük hozzá, hogy az eddigi felmérések adatai még igen 
kevesek ahhoz, hogy valóban választ kaphassunk az irodalom társa-
dalmi hatékonyságának kérdésére. S ő t a tárgyból magából következik, 
hogy általános válasz nem is adható rá. Mert noha potenciálisan minden 
jó irodalmi .mű  fejleszti egyéni és társadalma „érroékérzékenységünket" —  

az irodalom hatékonyságának foka irodalmanként, emberi-társadalmi kö-
zösségenként mindenképp eltér ő , s ebből következően társadalmi f unk-
ciója is részben más. De hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy iro-
dalmanként csak részleges eltérésekr ő l lehet szó, mert amennyiben em-
beri-társadalmi közösségenként az irodalom funkcióját lényegileg másnak 
feltételeznénk, akkor teljes egészében vulgarizálnánk, s ő t tagadnánk Han-
kissnak mindazokat a vitathatatlanul pontos megállapításait, amelyeket az 
irodalom és a társadalom kapcsolatáról kifejtett, és figyelmen kivül 
hagynánk a hagyománynak, valamint az irodalmi művek exportjanak 
és importjának tényét is. 

A tragédiák katarzismechanizmusának és a regénybefejezések érték-
szerkezetének elemzései az irodalom egészére vonatkozóan teszik érvé-
nyessé a  hatékonyság fokának dilemmájat. A tragédiák ,katarzisának vizs-
gálata — mintegy harmadfél évezrednyi id őszak húsz-harminc tragédiá-
jának alapján — azt bizonyítja, hogy e katarzismechanizmusók, találób-
ban „katarzisgépezetek" tipizálhatók, s ez a meglehet ősen kisszámú típus 
műcsoportonként ismétl ődik. Valamennyi katarzisra jellemz ő, hogy a 
tragédiák szerz ői, a katarzismechanizmus egyik vagy másik változatát 
alkalmazva, „a még elviselhet ő  szintre szállították le a tragikus feszült-
séget", s ezzel Hankiss szerint „utánaengedtek a közösségi elvárások-
nak". A katarzis Hankiss elemzéseinek tanúsága szerint mindenkor illú-
zió. Ez a felismerés juttatja el ahhoz a dilemmához, amely az egyes 
irodalmak társadalmi hatékonyságára vonatkozó — egyértelm űen meg-
válaszolhatatlan kérdésen túl -- valósban egyetemes érvény ű  dilemmája 
az irodalomnak. Ez pedig az esztétikai szép hatásának kérdése. Ugyanis 
„nincs semmi biztosítékunk arra — mondja Hankiss —, hogy a SZЕP 
nem szolgálhatja ugyanúgy a valóság elleplezését, minta valóság bels ő  
törvényszerűségeinek hiteles föltárását". 

A regénybefejezések értékszerkezete elemzéseinek eredményeit össze-
gezve irja a következ đket: „Senki sem vizsgálta még meg azt, hogy a  
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'katarzis-sablonokkal visszaél đ, mindent lekerekítđ  és pozitívra áthangoló  
befejezések milyen mértékben csökkentik a regények, araég az egyébként  

remekmívű  regények értékét is; nem ,tudjuk azt sem pontosan, hogy túl-
adagolva a pozitív értékeket, a pozitív értékek illúzióját, milyen snér-
tékben anérgezik a torz értékszerkezet ű  regények vagy akár csak regény-
befejezések olvasónk érzelemvilágát és tudatat. De ismerve az emberek és  

közösségek értékérzékenységét, feltehet đ , hogy — ha hatásuk halm оzб-
dik — komoly károkat okoznak."  

Ami alapvetđen fontos tanulság az Érték és társadalom irodalommal  
foglálkozó tanulmányaiban: hogy az értéktelen ellenében csak a valódi  

érték tudatosítása növelheti az irodalomnak mint „értéktermei đ , ć rték-
tárolб  és érték;közvetft đ  intézménynek" társadalmi hatékonyságát, akkor  

is, ha az értékközvetítés gyakorlata .irodalmanként természetszer ű leg rész-
ben eltér egymástól.  

JUHÁSZ Erzsébet  

REALIZMUS MAGAS SZINTEN  

Allan Sillitoe: A rongyszedő  lánya, Európa Könyv.kiadб, Budapest, 1978  

Allan Sillitoe neve, jó másfél évtizeddel ezel đtt, két regényével, a  
Szombaton este, vasárnap reggel és A hosszútávfutó magányossága cí-
művel vált ismertté nálunk, neon utolsósorban a bel đ1ük készült sikeres  
filmalkotások jóvoltá!bói. Aztán — megle'het, oda nem fagyeiésúnk kö-
vetkeztében — egy időre elvesztettüik szem el đl, nem ,követtük a neves  
angol szerzi' pályafutásának további alakulását. Most viszont, a buda-
pesti Európa kiadó gondozásában, novelláinak és elbeszéléseinek felte-
hetőleg hosszabb ialkotói életszakaszt felölel đ  válogatását kaphattuk  
kézhez. Tegyük hozzá mindjárt bevezet őben: ;megelégedésünkre és örö-
münkre, mivel már az els ő  néhány írás elolvasása után nyilиánvalбvá  
válhat száanunkra, hogy neon mindennapi ikispr бza-kötettel nyili к  alkal-
munk megismerkedni. Annak ellenére, hogy Sillitoe ezekben az frásdk-
ban elsősorban a hétköznapokkal, s jobbára hétköznapi emberi sorsokkul  

foglalkozik, vagyis az angol munkásság (s kicsit talán a lumpenproleta-
riátus) Trójáként, lényegében ugyanazon témakörön belül mozog, amely-
nek avatott és mélyrehatol б  tolanácsolójaként már két emutett regénye  

alapján is a negismerhettwk.  
„Betörésért, dezertálásért, gyújtogatásért, iközbotrányért nem egy hap-

sit rántottak be az udvarunkból, azért is, hogy tönkrepiálták magukat,  

azért is, hogy érett n őket el-elkiaptak egy fordulóra, vagy nem fizették  

a gyerektartást, vagy eladták a részletre vett rádiót, mos бgépet, vagy  
mert autót loptak, de vittek el már t đlünk orvhalászt, birtdk'háborft б t,  
öngyilkosjelöltet is; napirenden volta testi sértés, táskalopós, bolti lap ős,  
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csalás, hamisítás, üzemi fosztogatás, 'bunyózás és nvég ki tudja hányféle  
kisebb hóka-m&a" — olvashatjuk ugyanis a Jim Scarfdale szégyene  
című  írásban, s e sorokhoz nyugodtan hozzátehetjük, hogy lényegében  
ugyanezek a társadalom peremére szorult, nemegyszer a törvényesség ha-
tálán egyensúlyozó vagy éppen annak túloldalára került figurák népe-
sitik be a kötet egészét is, nemcsak egy sajátos, térben is jól körülhatá-
ro?hatб  világot, Nottingham iparváros munkásnegyedeinek és kültelkei-
nek világát, minden jel szerint az író szűkebb 'hazáját tmutatva meg ne-
künk gazdag helyi színek segítségével, hanem mélyen emberi, nemegyszer  
kifejezetten megrázб  történetekkel is megajándékozva !bennünket. Hála  
a szerzđ  hol könnyedén felviliantб , 'külsđ  megfigyelések révén rnegele-
venítđ , számos esetben azonban mélyebben elemz ő, belülről láttiató, s  
bennünket olvasókat is az egyes alakok belvdlágába vonó módszereinek.  
Azokat a figurákat mindig anegért ő, sőt szeretettel kezel ő  módszerek-
nek, amelyik újszer űnek vagy éppen formabontónaik aligha mondhatók  
ugyan, egyéni meglátásokkal mindenütt átszövöttnek azonban annál in-
kább.  

Vérbeli realista stílus ez, maradéktalanul a közvetlen, a 'küls ő  és ,belső  
világot egyaránt életre kelt ő  valóságábrázolás szolgálatában. Ez jellemzi  

Sillitoe-nak még azokat az írásait is, amelyekben bizonyos irreális moz-
zanatok találhatók. Ilyen mindjárt A jérce, a kötet els ő  novellája, amely-
ben egy lenyakazott, fej nélkül futikározó lopott csirke leplezi le az  

' rásban szerepl ő  anunkáscsalád erkölcsi világrendjének felborulását, s ilyen  

Szombat délután is, Kahol egy kisfiú nemcsak szemtanúja egy öngyil-
kossági kísérletnek, hanem aktív segít őtársa is az életével leszámolni  
kész magára hagyatott embernek, ami ömrnagában nehezen hihet ő  ugyan,  
s éppen ezért Sillitoe lebilincsel ő  mesélőkészségét és pampás megelevení-
tőerejét dicséri, hogy mégis elhiteti velünk — érezhet ően azért, hogy,  
akárcsak a novellabeli kisfiú, annál nagyabb képtelenségnek érezzük azt  
az angol törvényt, amely az öngyilkossági kísérletet öt évig terjedhet ő  
börtönnel bünteti, vagyis hogy az ember, esetönkiben az erejét, képessé-
geit áruba bocsátó munkás, miután minden néükü:l egyedül maradt, saját  
élete felett sem rendelkezik. Ennek a gondolatnak megfelel ően, a távadás  
egyfajta megnyilvánulásának tekinthető  a kisfiú afeletti öröme, hogy  a 
közbelépő  rendőr által megmentett öngyilkosnak kés&bb sikerül a kórház  
emeleti ablakán kiugrania.  

Ezeket a mozzanatokat azonban csakis azért említjük külön, mivel az  
irreális vagy akár csupán valószín űtlen eleune+knek ez a segítségül hívása  
általában nem jellemz ő  a 'kötetben szerepl ő  írásokra. Sillitoe-nak az  
esetek túlnyomб  többségében ugyanis maradéktalanul sikerül mondann-
val6ját a valószerűség és a valószínűség, úgy is mbndhatnánk, a „ aneg-
történhetőség" határain belül kifejeznie. Vonatkozik ez mindenekelőtt az  
olyan egyszerű  képletű  írásokra, amilyen pl. az Ernest bácsi, ahol egy  
idős, magányos és mindinkább az alkoholizmusba sadr бdб  kárpitos és  
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két éhesen csavargó kislány sajátos !barátságának tanúi lehetünk, s csep-
pet sem zavar bennünket, hogy az alaphelyzettel megismerkedve, nyom-
ban sejtjük a •történet végét — azt, hogy ezzel az életének új tartalmat 
adó és !minden alantas szándéktól mentes kapcsolatával az nd ős ember a  
környezet szemében egyszerűen „cukrosbácsinak" t űnik, s ilyenformán a 
rendőrség közbelépésével fejeződik be, úgyhogy Ernest 'bácsi számára újra 
csak az alkohol marad. De hasonló példa lehet A bicaj is, ahol az ol-
csón rnegvásáralt rég áhított ,kerékpárrá) rögtön sej'tjü'k, hogy lopott j б -  
szag. Ugyanezek (közé az egyszerű  .felépítésű , lényegében, klasszikus „ke-
rek" novelláknak mondható írások közé tartozik még az Enoch két  

levele, ahol egy nyolcéves kisfiú szülei egymástól függetlenül, de egy-
időben határozzák e1 magukat életközösségük felbontására és a családi  
otthon elhagyására, és A meccs is, mélynek 'kapcsán rendkívül lényegre  
tapintónak érezzük a történet két szurkolójának eltér ő  reagálását: azt,  
hogy a fiatalabb újházas Fred, az odahaza ,kárpótlást nyújtó szerelemnek  
köszönhetően, a vereség okozta csalódáson unég könnyen túlteszi magát,  
míg az dđsebb, Lennox számára már csak a nem tetsz ő  vacsora miatt  
rendezett „balhé" jelenti a keser űség levezetésének egyedüli léhet đségét.  
Usszhangba.n Sillitoe legtöbb itt szerepl ő  írásának közös nevezőjével:  
könnyen megfigyelhetjük, hogy a szerz ő  alakjait rendszerint valami ko-
moly életcélt helyettesít ő , a taposómalom monotóniájával szemben kár-
pótlást nyújtó apróság, „halálosan mellékes" dolog menti meg az egyen-
súlyukból való kibillenéstđl, olyan életpótlék, amelynek elvesztése, ha 
bekövetkezik, katasztrófa vagy legalábbis válság Lakozója lesz. Szeren-
csésebb esetben nem csupán habby'ként vagy nemegyszer b űnözésbe sodró 
szenvedély formájában létezik, hanem az önmegvalósítás szerény méret ű  
тnegnyilvánulásaként ugyan, de létet igazoló tartalmat is ad. Ahogyan 
azt a Festmény, halászbárkával cím ű  •elbeszélésben tapasztalhatjuk, mely-
nek postás főhőse utólag, tőle rég különváltan él ő  felesége halála után, 
döbben csak rá, hogy élete egyetlen értelmes és hasznos, tehát tartalom-
mai ,megtöltő  tettét valójában az jelentette, hogy a számára érzelmileg rég  
közömbös és lezülött asszonyt, időnkénti anyagi támogatásával, átsegí-
tette élete nehéz pillanatain. „Halva születtem, mondogatom magamnak. 
Mindenki halott, felelek meg rögtön. Így van, csa ' ogy legtöbbjüknek 
sejtelme sincs róla, nem úgy, mint nekem, akinek már dereng az igazság.  

Falrengető  disznóság, hogy nekem is csak akkor dereng, amikor már 
semmire se megyek vele, amikor már csak tehetetlenül szenvedek t đle" 
— vallja errđl a novella végén. 

Ez az írás egyébként, mind formáját és eszközeit, mind pediig terje-
delmét tekintve, már egyfajta átmenetet képvisel a kötet hosszabb, ösz-
szetettebb felépitésű , kisregénynek is nevezhet ő  elbeszélései felé, amelyek-
ben a szerzđ  többé-+kevésbé mára regenyíró fegyvertárával is élhet, s 
amelyekben a figuráknak ez a sajátosan bizonytalan egyensúlya és +töré-
kenysége, illetőleg az „életpótlók" fenntartó szerepe szintén megtalál- 
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ható. Ilyen nem utolsósorban A gyújtogató, ahol egy piromániás gye-
re'krő l mesélve Sillitoe-nak meggy őzően sikerül érzékeltetnie, miképpen 
függ össze ez ia, beteges hajlam s általában a kisfiú Ibefeléfordultsága a 
rászakadó magánnyal, anyja betegségével, illetve egészében is a körülötte 
lévő  világ, a sivár valóság nyomasztó súlyával, amely anélkül nehezedik 
rá s .fejti ki a maga hatását, hogy a gyerek ráébredne szenvedésére; 
következményeiazonban nemcsak nyilvánvalóak, hanem éppen a hatások 
,rejtettsége 'folytán nyilvánulnak meg ilyen sajátos módon. A címadó 
írás, A rongyszedđ  lánya Tonyjána,k esetében viszont a kora gyermek-
korban kezdődő  öncélú lopások töltik be ugyanezt a szerepet, valójában 
itt is .külsđ , 'környezeti hatásaktit, illetve rájuk való reagálást sejtetve,  

sokkal inkább külső  determináltságot tehát, semhogy az egészet holmi 
kleptomániát emlegetve intézhetnénk el, bármennyire is kevésbé feltártia:k  

itt ezek a külső  hutásak, mint A gyújtógatóban. Sillitoe figyelme ugyanis 
itt inkább a sorsmeghatározó körülményekre irányul, a szegénynek sem-
miképp se mondható ószeres-+király lányával, Dorisszal közösen űzött, 
kettejüket összef űző  izgalomkeres ő  tolvajlásokra, amelyek ilyenformán egy 
életre szóló létélmény szülő  lesznek, végső  következményükben pedig 
a lány tragikus halálának okozói is. Ugyanilyen létélmény Jack Parker, 
a Kötélmutatvány börtön!b đl frissen szabadult h őse számára a kávézóban  
közelébe sodródó, holtpontra jutott, s pénz dolgában „lerobbant" isme-
retlen fiatal n ő  iránti hirtelen támadt szerelem is, amii hasztalanul kész-
teti egy templombeli persely kifosztására — ennék a leny űgöző  erejű  
írásnak a tragikusnőt ugyanis az jelenti, hogy, mivel szerelme tárgyát, 
akinek kedvéért nem kis veszéllyel járó tettére, számára kivételes pil-
lanatot jelentő  tiszta .érzéstő  hajtva, rászánja rnugát, Jadknek többé neon 
sikerül ,megtalálnia, önmagát keres ő  vállalikozása, 'bár a lefüleltetést si-
kerül elkerülnie, voltaképpen fiaskót szenved, orriért is egy felemel ő , de 
beteljesületlen érzés emlékével gazdagodik ugyan, élete azonban taváлуbra 
is vakvágányon fut. A varázsdoboz valaha rádliósként háborút járt f đ-
szereplđjének, Fredne еk rádióamatőrködđ  mániája viszont tulajdonképpen 
kábítószer, menekülés gyermeke szerencsétlen halálinak emlékét đl, s mint 
ilyen, hangsúlyozottan is álmegoldás, mivel szenvedélye végül is ideg-
összeroppanásba torkollik, s .háziassága válságának is okozója lesz, való-
jában tehát szintén tragikus színezet ű  következményekkel jár, még a 
házastársak újb бl4i „összerázódása", vagyis a feloldónak .mondható be-
fejezés ellenére is. Ez a két  utóbbi írás egyébként els đsorban a külső  és 
belső  világot egyaránt részletesebben kibontó, s a kett őt egyensúlyban 
tartó eszközök révén kiemelked đ  darabját képиiseli a kötetnek, emellett 
pedig a Kötélmutatvány Jaak Parkere, mint figura, önmagában is meg-
különböztetett figyelmet érdemel, bels ő  világának bonyolultsága ugyanis 
mindenképpen túlemeli a Sillitoe-hősök átlagán, látóköre, olvasottságra 
valló asszociációs rendszere félig-meddig értelmiségivé teszi, még b űnözői 
mivolta ellenére is, sđt éppen ezzel párosultan valik ialkalmassá Parker 
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arra, hogy a társadalmon való kfvülrekedtség, illetve a társa đalomelle-
nesség életérzésének kifejez đje legyen. Vele szemben a bibliás Joshua,  
a Tárnasztrájk, az egyetlen kimondottan anunkásmozgalmi +tárgyú elbe-
szélés hđse, inkább egyfából faragottn ~a.k hat, anélkül, hogy az elnagyolás  
vagy egyszerűsítés jegyeit araagán viselné. ѕillitoe frásаinak ugyanis min-
dig elsđ  számú erényét jelenti a szerepl$k életessége, tapintható ember  
volta, iаkkor is, ha ezek némalyike, mint pl. a Frankié Bulier tündöklése  
és buckás a  vagy a Jiim Scarfđale szégyene, érezhetđen a figurák életre  
keltése, illetve sejthet ően a szerzđ  'bizonyos gyermekkori emlékeinek fel-
elevenítése és megörökítése ikedvéért született, s ennek folytán az anek-
dotikus elđadásmád egyes jegyeit is magán viseli.  

Ússzegezésként tehát Sillitoe kötetér đl anindenképpen elmondható,  
hogy ilyen fokon a teljesség élanényét nyújtó elbeszéléskötetet rég tar-
tottunk már a kezünkben. Ezért is tehetjwk le azzal a jóles đ  érzéssel,  
hogy a 'közvetlen valóság minden áttétel és stilizáltság nélkülci megjele-
nítése, e könyv tanúsága szerint, nem tekinthet đ  túlhaladott dolognak  
napjainkban sem. Ellenkezđleg: nagyon is elevenen él.  

VARGA Zoltán  

szINHAz  

BARANY TANÁR rJRTбL SANTHA ENDRE  
PROFESSZORIG  

(Portrévázlat Nagygellért Jánosról)  

Két tanárszerep határolja színészi pályáját. Bárány Domokos tanár  
úré az Érettségiben és Sántha Endre egyetemi tanáré a Gy őzelemben.  
Az elsđ t beugrásként kapta az egykori topolyai Járási Magyar Népszín-
házban, az utóbbit vendégként játszotta a Szabadkai Népszínházban.  

Színészi útjának története a jugoszláviai magyar színészi pálya jel-
képes történeteként is felfogható:  

Amikor a Bárány tanár úr szerepébe ugrott be, akkor talán még nem  
is volt szerzđdtetett tagja a formálódó társulatnak, még két szakma sen-
kiföldjén volt az alig otthagyott újságfiás és az addig csak kedvtelésb đ l  
művelt színjátszásnak hivatásként való választása között. Amikor Sza-
badkán vendégként a Gy őzelem professzora, akkor már tizen -valahány 
éve nem volt színházi színész , — „csak" oktatóm űsorokban beolvasó,  
vidámesti hacacárékban komédiázó, igényes hangjátékokban alakító, ver-
seket бrtđen tolmácso16 rádiószínész volt. Szfnpadi színész: elđzđleg nyolc  
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évig Topolyán, majd néhány el őadás erejéig Szabadkán, néhányszor a  
rádió M-stúdiójában és vendégként az Újvidéki Színházban.  

Nagygellért János sehol sem volt álapító tag. De mindenütt vezet ő -
színésszé tudott emelkedni, elannyira, hogy 'kisvárasok és tanyacsoportok  
közönségének zömében a nagyon könny űt és olykor nagyon súlyosat  
játszó topolyai színház története nélküle éppúgy elképzelhetetlen, akár-
csak a láthatatlan színházé vagy a modern kamaraszínház formanyelvét  
tanuló Újvidбkn Színházé.  

Jelenlétével, színészetével meghatározta a társulatokat, melyekben  
szerepet kapott.  

Másként is jelképes a pályát nyitó és záró két tanárszerep. Olyképpen,  
hogy Nagygellért János színészete az Érettségit, ezt a — ahogy Kosz-
tolányi írta — nem művész, hanem csak iparművész keze alól kikerült,  
egykor annyira kedvelt sikerdarabot író Fodor Lászlótól eljutott a sú-
lyos egyéni és sorsgondolatokat görget ő  vallomásdrámát író Németh  
Lászlóig.  

Van tehát íve, emelkedése Nagygellért János színészi pályájának. 
Nem tudom, milyen volt az Érettségiben, de nehéz elfelejteni, amit  

a Győzelem zárójelenetében produkált.  
Fájdalmát Sántha professzor, ez a megfáradt ember — „kit az idea  

arra választott ki, hogy átvilágítson rajta, s đ  ahelyett, hogy egyre tisz-
tább, egyre áttetsz őbb lenne, behomályosul bánattal, iszappal" — az  
évek során megtanulta titkon, belül viselni — „aki elbukott, az önár  

csak a szenvedést bírja" — ,  a színész pedig tudta, hogy eszköztelenül,  
nem megjátszva, nem harsányan kell közvetítenie, hanem élnie kell ezt 
a fájdalmat, természetesen és csendesen. Sántha professzor ideális szerep  
volt Nagygellért János számára, akinek éppen az efféle visszafogottság,  
a belülrő l hozott fájdalom, szenvedés, az eszköztelenség vált évek során  
legerősebb áldalává. Nagygellért János Sántha Endréjének halála a szí-
nész legjobb színészi tartalmai szerint észrevétlen, de igaz és megrázó.  
Párnákkal feltámasztva, a színpad szélére tett székben ül, s a távolba  

néz: az imént ment el lánya, Agnes és ennek jövenddbelije, Acs Laji,  

kikben ő  saját megvalósíthatatlan vágyainak valóra váltóit kíséri falt ő  
tekintettel. Abba az irányba néz, amerre haladniuk  kell, hogy céljukhoz  
érjenek. Egyre csak néz, a távolba, sehol senkit sem látni már, de ő  csak  
néz — és így hal meg. Egyszer űen lecsukódik a szeme. Testtartásában  
is csak alig észrevehető  változás történik. Mindössze annyi, hogy egy  
kissé megesik, ernyedtebb lesz. A halálszakértők nyilván azt mondanák,  
hogy ügyetlenül, nem tipikusan halt meg. De a színésznek volt igaza,  
6 jobban tudta a szakért őknél, mert a maga csalhatatlan bels ő  műsze-
reivel érzékelte: a dráma Sántha professzorának elrontott, majd érterem  
nébkül elkoptatott élete csak ilyen észrevétlen halállal fejez ődhet be.  
Keze a kipárnázott karosszék karfáján pihen, amíg él, s amikor meghal,  
ez a kéz továbbra is a karfán marad, nem csúszik '1e róla teátrálisan,  
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s nem jár észbontó, tehetetlen ingatáncot sem. Csak nyugszik, mint az  
alvó ember keze. De mozdulatlanságában is érezzük, már nem aszik  
— meghalt. Csak a lélek, a szellem akarata tartotta ott a karfán, гlet  
már nem volt benne. Csak a múlt.  

Ebben a jelenetben nemcsak Sántha professzor távozott, hanem mint-
ha .  Nagygellért János is búcsúzott volna —  a színészett ő l.  

~$nmagátó1.  
„Nagygellért Jánosban .komoly szerepekre alkalmas fiatal színészt is-

mertünk meg" — írta Bárány tanár uráról egykor Laták István. Az  
Érettségi volta néhai topolyai színház sorrendben tizedik bemutatója,  
s megszüntetéséig még mintegy hetven bemutatója volt ennek a szorgos  
kis társulatnak. Nagygellért János neve több mint hatvan premierpla-
katán olvasható. Köztük olyanokon is, mint az Illatszertár, a Helyet  
az ifjúságnak, a Becsületes megtaláló, az Aranykakas, a Közös lakás,  
a Hálás kis nő , a Három a szerelem, a 24 szál Piros rózsa, a Szerdán  
esküszünk, a  Románc, a János, a  Bölcsődal, a Bolđogságról álmodunk,  
a Nászút férj nélkül, A siker édes illata, a Zsáikbamacska, amelyek  ma 
már, de akkor is, amikor színpadon színre kerültek, semmitmondóan  
hangzottak. De volt szerepe Goldoni két vígjátékában, A kávéházban  
és A fogadósnéban, Szigligeti Csikósában, Miller Fiaimjában, Sartre  
Tisztességtudó utcalányában, Krlež a  Haláltusa címen játszott Agóniájá-
ban, néhány Molnár-műben, köztük Az ördögben, Moliéer Képzet be-
tegében és a drámák drámájában, Shakespeare Haanletjében is.  

Szereplistája hű  és pontos képe egy jelent ős színházi vállalkozásnak,  
és a vállalkozással nem mindig azonos érték ű  előadásaktit produkáló  
színházi életnek.  

Nagygellért János számára a színjátszást önzetlenül népszer űsítő, sze-
kéren, traktor vontatta pótkocsin, ponyvás kamionon utaz б  topolyai szín-
ház volt az iskola. Itt Bárány tanár úrként és Poloniusként, a népszínm ű  
csikósbojtárjaként és a Molnár Ferenc-i ördögként , а  János vitéz huszár- 
j

, 	 , . 

a ent es negergyulölo szenatorkent, a Közös lakas „frajerjeként" és  

Krleža Lenbach bárójaként, a Becsületes megtaláló apacslegényeként és  
Arthur Miller Chrisjeként kereste önmagát. És találta meg. Érte el  
sikereit, és érte meg bukásait.  

Ebben a fölöttébb tisztességes szándékú vegyes színházban tanulta  a 
színészetet, a kollektív munka értékét és tiszteletét, s vált Nagygellért  
János szírLésszé.  

Amit később nyújtotta Play Strindberg Kurtjaként, a Nem félünk a  

farkastól George-aként, Sántha professzorként, az a topolyai évek beért  

termése volt.  
S mi maradt meg a több mint hatvan topolyai alakításból? Egy-két  

gesztus, ennél nem több komikus vagy drámai jélenet egyre halvk уuló  
képe néhány jobb emlékezet ű  néző  emlékei között.  
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Nagygellért János a Nem félünk a farkastól c. darabban Kiss Júliával  

Meg néhány fénykép. A színész alakító tehetségének egydimenziós  
lenyomatai. Mindent és semmit őrző  fosszíliái.  

Nézem a képeket.  
Művészieskedő  amatőr fotók. Néhány akciókép és sokkal több, a pil-

lanatot erőszákosan megörökíteni kívánó, ügyetlenül és nagyon beállí-
tott jelenet.  

És a kritikák, amelyek sokszor csak túlságosan általános, jellemzésnek  
vagy leírásnak semmiképpen sem tekinthet ő  minősítésekkel is a mind  
jobban fakuló emlékekkel együtt forrásérték ű  dokumentumok.  

Nem sokkal az Érettségi-beli Bárány tanár úr után 'kapta don Marzio  
szerepét Goldoni A kávéház című  vígjátékában. (Topolyán A kávésbolt  
címmel játszották.) A kritika szerint „inkább ösztönös m űvészi készség-
gel, mint teljesen tudatosan" játszotta a javíthatatlan nagykép ű , hangos  
beszédű , gyanakvó nemest, de „öt'letesen, színesen, der űvel — ami fon-
tos — öngúnnyal telten, a figura karikatúraszer ű  vonásainak teljes érvé-
nyesítésével". Majd f ő leg jelentéktelenebb vígjátéki szerepek következtek.  
Kivétel Zilahy Lajos eléggé támadott „egykor merész", de itteni bemu-
tatásakor már csak „részleges kordakumentwmként némileg érdekes",  
mondanivaló' tekintetében " '  ~ a 	 „reg elavult", 	cimu szinmuvében  
Kálmánt' Balázs szerepe. Ebben „simán, minden túlzás nélkül, felesleges  
cafrangoktól mentesen meg tudta eleveníteni a világfi agglegény alak- 
ját". Ez az alakítás karakterformáló erejével meglepetésként hatott az  



392 	 HfD  

addig csak komikusként ismert NagygePlért János szerepskáláján. Jel-
lemala'kftó tehetségének drámabeli próbáját, amely valójában nem is az  
első  volt hasonló szerepei között, hiszen már m űkedve15ként játszotta  
Ibsen Kfsértetekjé ,nek Engstrand asztalosát, amiért — ahogy egyik in-
terjújában olvasható —Belgrádban is „jó kritikát" kapott, úgy látszik,  
a Fatornyokat követ ő  leheletkönny ű  bohózatokban, üres vígjátékocskák-
ban is sikerrel kamatoztatta. „Nagygellért János az együttes egyik er ős-
sége" — olvashatjuk az Illatszertár bemutatóját követ ő  kritikában.  
„Jellemszínészi gyakorlattal", s a magyarázat sem marad el: „szemhu-
nyorítással, kézlegyintéssel, hangszínnel hozni tudja azt, amit érez." Nem  
tudom, mit lehet érezni egy olcsó komédiában, de játszani nyilván ked-
vére játszhat a színész. Az is megtörténik,hogy túlságosan jókedv ű, s  
túljátssza a  szerepét. „Elveti a sulykot" — írta a kritika mára követ-
kező  bemutató, a 24 szál piros rózsa után. „Kilép a vígjáték keretéb ő l,  
partnerei mögött maradnak, a közönség könnyesen nevet, s ő  bohózatot  
játszik ... nem annyira a gesztusokban, mint inkább a hangban és a  
mimikában volt túlzás." De ha a 'feladat komol y  hozzáállásra készteti,  
akkor ismét mértéktartó. „A darab legreálisabb alakja" — állapítja meg  
csikósbojtárjáról a kritika Szigligeti népszínműve után. Máskor is tud  
mértéket tartani: „a lehet ő  legegyszerűbb, de éppen ezért hatásos esz-
közökkel bizonyította be ismételten, hogy nem csak a komikus, hangos-
kodó szerepkörében, de finomabb, halk hangokkal is be tudja tölteni  a 
szinpadot, meg tudja találnia szoros kapcsolatot a néz őtérrel." Ahogy  
írták róla Bírб  Lajosnak „az anyagi kényszerből kötött házasság"-ról  
szóló Boszorkánytánca kapcsán. Hogy ez a „szerep eddig legjobb alakf-
tásai közé tartozik", azt a kritika Olyan apró jelenetekben fedezte fel, 
mint amelyekben a „háttérbe húzódó szerelmes csöndes lemondását vagy 
a kétkedéssel párosuló vágyódást" vélte felismerni. A harsány mókázások  
mellett az apró gesztusoknak is értđjévé vált: „egy tekintete vagy kéz-
legyintése" megérttette a néz ővel, .mit jelent az amerikai írón ő, Lilian 
Hellman Kis rókák cím ű  drámájában ábrázolt dekadens és pénzéhes 
déliek között élni. 

Tudja, csinálja, s jól csinálja a visszafogott drámai szerepeket, de ha 
alkalma kínálkozik, gyorsan átcsap önfeledt komédiázásba. „Gurult a  
közönség", írta a kritika Oskar Blumenthalnak, az operettek bárgyú-
ságát idéző  vígjátéka, az Aranykakas után. Nézem az el őadás egyik 
jelenetének felvételét, s nem nehéz megérteni: Nagygellért Jánosa sze-
relmet valló és szerelmet hazudó férfi pózában: két kezét szívére szo-
rítva, fejét felvetve, tekintetét a meghódítandó n ő  tekintetébe süllyesztve  
térdel a csípőre tett kezű , szúrós szemű  menyecske előtt. A háttérben 
vászonra festett dimbes-dombos táj, néhány házzal, kanyargó úttal, s 
a gyenge felvételen is j б l látható ragasztással. A színész póza és a ku-
lissza művisége tökéletes kordakumentwmként egészíti ki egymást; ilyen  
háttérfüggöny elé csak ilyen gesztus, ilyen szerelmi vallomás illik. Nem  
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tudom, milyen volta Becsületes megtaláló cím ű  blбdliben, ahol egy  
külvárosi vagányt, ahogy egykor mondták, apacslegényt játszott, de nagy  

kép őrzi Dabričanin Közös lakásának „frájerjeként": széles karimájú  

kalap, kockás ing, meztelen n ővel ékített világos nyakkendő , amely,  
hogy a nő  jobban szembetűnő  legyen, ráfekszik a combközépig ér ő  pepita  
zakóra, alul csőnadrág, a lábán pedig szintén sötét antilop cip ő, jól  
látható, világos nyersgumi talpszegéllyel. Anélkül, hogy megszólalna: ka-
rikatúra. S bár alakítása remek, „egészen egyéni zamattal" bíró, a kri-
tika védelmébe is veszi a színészt, mondván, ,sajnálni lehet azért, hogy  
ilyen alakra kellett eltékozolnia sziporkázó szellemességét és tehetségét"  

Szabadka után tűzte műsorra a topolyai színház Braun István Mag-
dics-ügyét, a jugoszláviai magyar drámairodalom nagydíjával kitüntetett.  

valбban jelentős drámáját. Nagygellért János Sárkány Pált, a kevély,  
fajtája és családja becsületét mások fölé hélyez ő  nyomorék öreg gazdát  
alakította. Két kép. Az egyiken a kis színpadra zsúfolt paraszti udvar  
és világ minden reikviz+ituma — eperfák, az egyik tövében pálinkás-
butykos, gémeskút, góré, alacsony nádfedeles házikó, kivétel nélkül fes-
ték- és enyvszagú papír- és léctákol+mányak —, el őttünk mankókra tá-
maszkodva Sárkány Pál ,  a gazda rendreutasító, ellentmondást nem t űrő  
klasszikus pózában, a háttérben riadtan összebújva a két tragikus sorsú  
nő , Bálint Anna és Magdics Eror, akiket Sárkány fiának meggyilkolásá-
val vádolnak, s akik vállalják a tetett, anélkül, hogy val бban elkövették  
volna. Sárkánnyal szemben — kaszával a kezében — emelt tekintet ű  
fiatalember. A másik +kép a színházi tárgyalóteremben készült. A bal  
szélen ismét összebújva a két riadt n ő , rettegve a tárgyalás kimenetelét ő l,  
a jobb oldalon a tisztelt törvényszék, középen Sárkány Pál görbén, nyo-
moréken, egyik válla púpként csúcsosodik a feje mellé, a kezében kasza,  
mutatja, hogyan vágta fiába az éles szerszámot, tekintete lesütve, tar-
tásában alázat, azért, amit tett, és büszkeség mert vállalja tettét.  A 
kritika szerint a realista színészi emberábrázolás nagyszer ű  bizonyítéka.  

Egyik legnagyobb sikerét Molnár Ferenc Az ördög cím ű  nagy sikerű  
színművének főszerepében tudhatta magáéna Јkő  Az előadásban, amely  
nellózte a luciferi vagy mefisztói misztikus légkört, csak az ő  „valamivel  

pirosabbra sminkelt arca, egy csöppet sátáni szemöldöke és néha-néha  
csalafintán felvillanó szemei" figyelmeztettek a f őszereplő  ördög voltára.  
Játékában azonban đ  sem kívánta nyomatékosítani a figura ördögi vo-
násait, ehelyett inkább egyetlen „ember egyik háttérbe szorított énjé"-t  
kívánta megmutatni. Ember volt, aki önmagáért küzd.  

Nemegyszer érte bírálat, többnyire joggal, azért, mert arcjátéka túl-
ságosan könnyen fintorba csavarodott. Krleža Agóniájának Lenbaeh bá-
rójaként ekét fénykép is őrzi ezt a sokat kifogásolt grimaszt, amely itt,  

lecsúszott báróként mégsem volt túlzás. Amikor a bár бnó felesége var-
rodájába tévedtkoldusnak erején fe'lül+i alamizsnát ad: a fintor öngúny  
is. Amikor pedig egyik kezével üres zsebébe nyúl, a másikat meg felesége  
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felé tartja, arcának grimaszba forduló vonásai saját nyomorúságát mond- 
ják el: ide jutottam, üres a zsebem, és n őtál kunyerálok egy kis aprót.  

Újabb kép. A tisztességtudó utcalány kétszín ű , erkölcstelen szenátor-
faként látom, már azután, hogy Lizz 'ie-t, a kis prostituáltat megnyerte,  

hogy hamis tanúvallomásával segítse a fajüldözést. A lány mellett ül, 
elég közel hozzá, egyik kezével sétapálcájára támaszkodik, ez a hatalom 
póza, nehogy elfelejtse a lány, ki is van mellette, tekintetével a lány 
szemét fürkészi, mintha azt akarná neki mondani, ne feledkezz meg róla, 
a kezemben vagy, másik kezével pedig lassan húzza fel a lány különben 
is lenge ruháját, már Lizzie combjának közepén matat. Egyetlen kép,  

egyetlen pozíció, és mégis teljes jellemábrázolás.  

Igy jutott el a Hamlet Poloniusáig, ehhez a hatalomhoz dörgöl őző , 
számító, de korlátolt kufárig, amit — ha hinni lehet a korabeli kritikák-
nak — nem emelt legsikeresebb szerepei közé. Kritikusai nem érezték 
benne a „rengeteg árnyalatban játszó udvari tanácsost". Nehezen tudom 
elhinni. Hiszen Polonius a jellegzetes Nagygellért-szerepek közé tarto-
zott, testhezálló szerep volt. 

És szerette is a Polonius-féle szerepeket. 
Ahogy épp a Ham'lettre készülve nyilatkozta: „Vígjátékban és boh б -

zatban arattam sikert, de a drámát jobban szeretem. A vígjáték alakjait 
gyorsan meglátom, felfedem, és ez nem követel t őlem nagyobb erő fe-
szítést. Ezeket a szerepeket túl könny űeknek tartom, s talán ezért nem 
becsülöm őket annyira. A drámai szerep elemzése nagy er őfeszítésembe 
kerül... A vígjátékban csak pillanatnyi hangulatot keltek, de a drá-
mában mélyebb nyomot hagyok az emberekben. Legalábbis én így érzem, 
és ezért vonz a dráma ..." 

Később, rádiószínész korában sokkal ritkábban lépett színpadra, de 
többnyire drámai szerepekben. 

6 volt Ovidius Majtényi Mihály díjnyertes drámájában, A szám űzött-
ben, melyben az öregkori szerelem tiszta vágyódását lobbantotta fel.  

És pályája legvégén: Kurt a Play Strindbergben és George Albee Nem  

félünk a farkasában.  
Kurt színpadra lépése és távozása azonos gesztusokkal történt. Két  

kezében bőrönd, a szín közepén széles mozdulattal ölelte át A'ice-t.  

A két bőrönd vízszintesen kilendült, majd az átölelt Alice háta mögött  
összekoccant. A két jelenet nemcsak keretbe foglalta Kurt színpadi életét,  

hanem a színész jellemezte is velük szerepét. Kurta nagy gesztusokkal  

az igazi és a tettetett ragaszkodás, az igazi és a megjátszott örömök ívét  

járta végig. S még egy ívet végigjárt: ,áldozatként lépett be harmadiknak  
Alice és Edgar évtizedes véres perpatvarába, s végül gy őztesen távozott. 
fezt az utat keretezte formailag 'két azonos, lényegileg más-más tartalmú  

gesztussal a színész. 
George az A'lbee-dráma legszánand бbb alakja. Szánandó, mert többre 

érdemes, s mert benne még megmaradt némi emberi érzés. De menthe- 
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tetlen: beleveszett a mocsárba. Ahogy felesége, Martha mondja, đ  „a láp 
virága ... Posványpeti". És Nagygellért János ezt a posványpetiséget, 
George-ba sűrűsödđ  szerencsétlenséget, esend đséget és jobbsorsra-érdemes-
séget játszotta el. Karja legtöbbször a testéhez tapadt, keze a házikabát  

zsebébe süllyedt, a feloldhatatlan bezártság, az akarati tehetetlenség képe, 
a kezétđl —akaratától, ösztönös emberi gesztusaitól megfosztott, redu-
kált emberként állt el đttünk. Annikor feladta ezt a természetellenes, de 
a szerep lényege szerint mégis terunészetes tartást, amikor kezét kivitte 
a zsebébđl, akkor leginkábba pohár után nyúlt, mert George nemcsak 
pofozógép, hanem alkoholista is Albee-nál. 

Kurtként, George-ként, Sánoha Endreként jutott fel színészi pá1_yája 
csúcsára. Találta meg önmagát. 

A komikusként kezdđ  színész, aki volt jellemkomikus és tánckomikus  
is, drámai szerepeken át érkezett el a tragikomikus emberábrázolásig: ve-
gyítette játékában a vígjátékit és a drámait. Közben az el őbbit megta-
nulta keményebbre, igazabbra fogalmazni, az utóbbit pedig emberköze-
lien fanyarrá  tenni. 

A jó tanárnak mondott Bárány Domokosban, feltehet đleg, a kezdđ  
színészek tiszta és naiv lelkesedésével a lángoló allúziók emberét mutatta 
meg. Kurtban, George-bon és Sántha Endrében pedig — több mint ne-
gyedévszázados színészi út végén — a változtathatatlanba való beletö-
rđdés fanyarkás életbölcseletét fejezte ki kivételes színészi tehetséggel. 

Igy jutott el színészileg és emberileg Bárány tanár úrtál Sántha Endre 
professzorig. 

GEROLD László  

KÉPZ Ő MfJVÉSZET  

DUDÁS ANTAL AKVARELLJEI 

Azoknak, akik figyelemmel kísérhették Dudás festészetének alakulását, 
első  pillantásra úgy tűnhet fel, hogy akvarelljeivél szakit immár evidens 
magatartásával, felhagy eddigi fest&i eljárásával, lemond dédelgetett mo-
tívurnairól: a térben, idđben és időszerűségben mind periferikusabbá váló 
szülđi ház, a parasztház bens đséget reveláló kellékeir đl, amelyeket mint 
emberi teljességünkhöz tartozó relikviákat igyekezett látószögünkbe, tu-
datunkba rögzíteni. 

De ha kicsit is elmerülünk akvarelljeinek szemlélésében, nyomban felis-
merjük alkotói magatartásának folytonosságát. Felismerjük elsősorban is 
tartózkodó koloritjában, a mértékletes val đ rizáciбban, a korábbi szí- 

Elhangzott Dudás Antal újvidéki tárlatának megnyitóján, 1979. február 194n.  
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neihez (a szürkéhez, a halványkékhez, a zöldek és barnák gazdag árnya-
lataihoz) való hűségében, amelyeket most nem geometrikus elrendezéssel  
ritmizál, hanem plein-faires fiények játékával bont meg és fog össze nagy-
méretű  akvarell-lapjain. A férfias gyöngédség, amellyel olajfestményein  
oly sikerrel 'hárította el nosztalgikus motfvuanvilágának kísért ő  szenti-
mentalizmusát, akvarelljein is dominál. Nagyméretű  lapjait erősen ned-
vesfti, ami a véletlen .közrejátszásának veszélyével jár, mégis sikerül rcneg-
őriznie kompozícióinak fegyelmezett szerkezetét. Itt már jóval kevésbé  

jut kifejezésre a tudatosan eltervelt szerkesztés, mint el őbbi korszakában,  
de ez már az akvarellfestészet természetéb ől, törvényszerűségéből adódik,  
s Dudás erénye, hogy alkaltnazkadni tud hozzá. Ahogyan nem elítélend ő,  
ha olykor „a vers írja a költ őt", az akvarell is jótékonyan ragadhatja  

el festőjét!  
Dudás állhatatos ragaszkodása a parasztház rékvizftuanainak konkrét  

látvanyához lehet anásodrend ű , sőt paratikturális mozzanat, de az a nyil-
vánvaló tény, hogy számára tulajdonképpen a tér megfogalmazása volt  

mindenkora legfőbb festői feladat, nem hanyagolható el. A sarjázó pa-
rasztházak homlokzat-ritmusa, az .er őteljesen hangsúlyozott ereszalj és  
küszöb síkja közé ékelt szell ős tornác és egymásba nyíló szobák, s a  
„tisztaszoba" ablakszemén át látható faluvégi házsor nyújtatta, össze-
tett és Matisse eljárására emlékeztet đen egy síkba vont térélmények után  
most a teljes horizont térmegoldásának problémája izgatja a fest őt. Ked-
velt színei természetes módon teszik léhet ővé számmára, hogy dgftson ho-
rizontunkon s megeunelje fölöttünk az eget.  

Tája egyéniségével átitatott .táj, de fenntartás nélkül fogadjuk sajá-
tunknak. A kortárs költ ők számos metaforáját reveláló tájak ezek. A  
ludasi vagy palicsi lapos vízfelületek Ács Károly „partja-nincs gyerek-
kora őstavát" idézik emlékezetünkbe, roppant magasra emelt ege alatt  
Fehér Ferenc „mnendegél ő  .kisfiúját", aki „mintha egy helyben állna",  
keresi szemünk, de kihallhatjuk alóla Tolnai „jojózó pacsirtáinak" hang-
ját is, és a horizont mélyéből épp hogy kilátszó harasztosok ugyancsak  
az 6 „árvacsáth"-fának Igézetét sejtetik vélünk. Egy korszer ű  életérzést  
sugalló poétikus világot teremt Dudása hagyományostól alig eltér ő  esz-
közökikel. Szabad és erő teljes ecsetkezelésével az üdeségnek, közvetlen-
ségnek és bensőségnek azt az érzetét kelti, ami az akvarellfestészet le-
nyűgöző  sajátsága.  

Ha előbbi ikorszakának alkotásait Dudás sze кnélyiségünk +teljességéhez  
tartozó relikviáknak szánta, mostani akvarelljei — az alkotói szándéktól  
függetlenül —  azt a szükségletet sugallják, hogy — identitásunk össz е-
tevői után kutatva — neon hanyagolható el a táj sem.  

PAP József  
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AZ OHO* CSOPORT  

Az III csoport 1966 és 1971 közöt пi képzőművészeti** munkásságát  
bemutató visszatekintđ  tárba.tot Tamaž Brejc fiatal szlovén kritikus (kon-
cepciója alapján a ljubljanai Egyetemista Kultúrközpont rendezte meg  

1978 végén. A tárlat teljes anyagát a belgrádi Modern M űvészetek Mú-
zeumának Szalonja is átvette, és ez év elején mutatta be a közönségndk. 

Hat év nem nagy idő  egy csoport tevékenységében, ám az OHO, úgy 
tűnik, kivételt képez. A konceptuális művészet terminusával rneghatá-
roz'hatб  új művészeti gyakorlat els đ  jugoszlávfiai meghonositбja és érvé-
zyesítője ugyanis oly radikális újításokat vezetett be a m űvészetbe, és  
;zámban is oly jelent ős alkot&i opust hagyott maga után, amely -- S10-
badan Ristić  belgrádi kritikus szavaival élve — a jugoszláv avantgarde 
művészetet egészében is képes időszerűsíteni. Ennek a megállapodásnak 
a viszonylagosságától eltekintve is nyilvánvaló, hogy az III csoport 
visszatekintő  ,tárlata semmivel sem jelentéktelenebb művészeti esemény,  
mint az új művészeti gyakorlat jugoszláviai történevét áttekint ő  nemrégi 
zágrábi szemle, hiszen a fiatal szlovén m űvészek mindenkit megelőzve, 
elsđként jutottak el egy meghfatározott művelđdésüművészеti közegben a 
mua k otas demisztifikalasaig, foga manak kiterjeszteselg es teljes anyag-
talanításáig. A visszatekint đ  tárlat körül kialakult kritikai légkör pedig  

azt sugallja, hogy az III után időrendben jelentkez ő  valamennyi ral-
kotócsoport, a  Bosch+Bosch, Kód, Tik, 143 stb. araunkásságát hasonló 
körültekintéssel kellene feldolgozni és bemutatni a mai közönségnek. 

Az III csoportba töunörült fiatal szlovén m űvészek munkássága is 
alátáaraasztja azt a törvényszer űséget, hogy az új, radikális alkotбi esz-
mék előbb rendszerint a közvetlen környez вt elavult éstúlhaladott ideál-
jaival kerülnek összet űzésbe. Már 1966-fiban, közvevlenül az OHO meg-
alakulása után napvilágot láttak az akkori hivatalos szlovén avantgar-
de irodalom akadémikus tárgyfelfogásától rner đben különbözđ  reista né-
zetek, amelyek lefejtették a tárgyakról azt a burkot, azt a ballasztot, 
amely az elidegenedett és mesterkélt emberi viszonyok gyümölcseként ne-
hezedett rájuk, tápot adva az irodalomban uralkodó expresszív rés meta-
forikus tárgyláttatásnak, а  lényeg el'ködöskésének és az alapvet ő  tul гaj-
donságo.k misztifikálásának, eltúlzásának. Iztok Geister Plamen, a reiz-
mus egyik fđ  ideológusa például azt vallotta, hogy a tárgyakat önma-
gukban, járulékos elemeik nélkül kell elfogadni. Az OHO-féle rajzon 
ezek szerint semmilyen mellékes elem, araég árnyék sem létezett, csak a 

• A csoport neve az uh o (fül) és az Oki (szem) szavak összevonás£b6l következek.  A 
fiatalabb szlovén képz őművész- és írónemzedék tagjai hozták létre 1966-bon: Marko Poga čnik,  
David Nez, Milenko Matanovi ć  és Andrayi Šalamun alapítók mellett az III hatéves munká-
jában részt vett még Tomaž Šalamun, Franci Zagori čnik, Matjaž HanYiek, Iztok Geister Pla-
men, Nelko K г ižnar, Sre čo Dragaa stb.  

** Az III munkatársainak irodalmi, filozófiai, filmm űvészeti és társadalmi tevékenységét  
más alfalommal fogják felmérni.  
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Triglav, élő  szobor, az III csoport alkotása, Ljubljana, 1968 

főbb kontúrokat húzták ki a tárgyr бl alkotott tudati kép megfelel ője-
ként. Ez a topológiai rajztechnika a tárgyak alakábrázolásának létmi-
nimumát, a tárgy felismerhet őségének határait kutatta, hatást gyakorol-
va a topológiai vizuális költészetre is, amely szintén OHO-szabadaloan  
volt.  

Mára reizmus ,irodalmi érvényesítésekor látni lehetett, hogy ez, a dol-
gokat önmagukban és nem az elidegenedett emberi viszonyokon keresztül  
szemlélő  tárgyábrázolás végül Fis a m űtárgy demisztifitkálásához vezet,  
méghozzá olyképpen, hogy a mindennapok használati tárgyait emel a  
mű  rangjára, kiterjesztve ezt az elvet a vizuális m űvészet területére is.  
1968-ben a ljubljanai Modern Galériában például Marko Pogra čnik száz  
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gipszöntvénybđ1készült pasztellszínű  palackot állított ki egy ipar+ilag 
gyártott üveg mintájára. A reizmus alapelvén еk leghitelesebb tárgyiasf-
tott megva ~lбsulásu viszont a Triglav (Hármasfej) című  vélő  szobor volt, 
melyet a csoport három tagja d сmonstrált a városi környezetben (töb-
bek 'között az újvidéki Katolikus pornón 1969-ben). A Triglav Jugoszlá-
via legmagasabb csúcsa, Szlovénia jelképe, a reista nyelvészet vetületében 
pedig a  Triglav nem ,más, mint három egymás mellé helyezett (él đ) fej. 

Míg az 1966 és 1967 iközötti aidđszak jobbára a reista filoz бfia irodal-
mi kibontakozásának jegyében telt el, 1968-iban már jelentkeztek ennek 
a sajátságos és művészetünkben egyedülálló a tárgyfelfogásnak a vizuális 
művészetre 'kiterjed ő  változatai is, melyek aaz III kfsérleteit ezáltal 
a nemzetközi iművészeti élet akkori legfrissebb kísérleti szférájába, az 
arte povera (szegény m űvészet), a land art (földm1vészet), a process art 
(folyamatművészet), a miniamal part és az ökológiai m űvészet területére  
helyezték. 1969 februárjában a zágrábi Modern M űvészetek Galériájá-
ban Tomaž Šalamun többek között szénakötegeket és kukoricaszárat ál-
lított ki, David Nez pedig tetőcseréppel !borította be a ikiállít&terem pad-
lózaatát. Már ezen a tárlaton is látszott, hogy a reista nézetek kiá1ft6i  

keretekben történ đ  továbbfejlesztése a csoporton ,belül két részre szakadt: 
az egyik szárnya szerves anyagok és a mesterséges környezet viszonyá-
nak, .a  másik viszont a mesterséges tárgyak és a mesterséges környezet 
viszonyának tanulmányozására vállalkozott. Ilyképpen a  csoport 1969  
márciusában és áprilisában megtartott ljubljanai tárlatán állatok, növé-
nyek, ásványok, hulladékanyagak és ikülönféle használati tárgyalt kon-
ceptualist a  grablamatizálása képezte a kísérletek súlypontját. David Nez 
Kosmogonija című  projektumát viszont, melyben az emberi test, a gon-
dolat, a fény, az emlékezet és .az erđ  mentális összefüggéseit vizsgálta, a 
bady arat (test múvészet) els ő  jugoszláviai bemutatásaként tartják szá-
mon. Ennek az akciónak azonban ett đl is nagyobb jelentőséget kell tu-
lajdonítani, mivel aa nyelvi (vagy formális) konceptualizmust a gondola-
ti (vagy transzcendentális) konceptualizsnus szférájába viszi át, amely 
végül — működéséne'k utalsá évében — az egész csoport vizsgálódási 
tárgyát fogja képezni.  

A galériákban, a mesterséges és zárt környezetekben szerzett tapaszta-
latok elemzése és összegezése után az III m űhelyévé az él đ  természet 
vált; sorozatosan jöttek létre a land art m űvek. Brejc ezeket a jelensége-
ket három nagyobb csoportra osztotta fel: 1. a természetes környezet és 
a vizuális művészet nyelvi elemeinek interakciój a  (Nez, Matanaviié), 2.  
az emberi test és a természet viszonya Andraž Šalamun akci бi'ban és 3.  
a természet négy alapelvének meghatározása Poga čnik meditáaiб'iban. A 
természetben végzett muvészeti akciók egyrészt az ökológiai tudat jelen-
létét bizonyftjá'k; vonatkozik ez azokra az аlkatásakra, amelyek nenn 
bontották meg a táj eredeti szerkezetét, hanem az adott tájstruktúrán 
belül törekedtek bizonyos eredményre (Matanovaié, Poga čnik). Ezeknek 
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a +kísérleteknek az el ,lenp6lusán álltak David Nez természetbe állított  
plasztikai alkotásai. 1969 nyarán például Nez négyszáz araéter hosszú át-
látszó műanyag fonállal vonta körül a ljubljanai er ődítményt. Egy má-
sik land art akcióban oszlopszerű  tükördara ~bakat helyezett a ermészet-
be, mellyel 'kettős látványt ért el, egyszerre láttatva is twkrök hátterét  és 
a néző  hátterét, amely a valóság látszataként a tükrökben reflektálódott.  
Azt is mondihatnám, hogy Nez tájszeleteket épített a már meglev ő  táj-
szerkezetbe. Másrészt Marko Paga čnvk folytatta a vízzel, a 'leveg ővel,  a 
tűzzel és a földdel végzett folyamatm űveleteit, melyeknek sarán a fo-
lyamatok törvényszer űségeit igyekezett felfedni, áan nem a tudoanányak  
mechanizmusának segítségével, hanem a természet mnegfigyel ~ésének köz-
vetlen tapasztalati útján. A természet és az él ővilág rejtett erő inek kuta-
tása az III csoport felmoblása után alakult §,empasi 'kommunában nrég  
intenzívebbé vált .nála, hiszen a nnűvészi tevékenység kiegyenlítődött a  
föld megmunkálásával és megtermékenyítésével, a ttetm ёs betakarításá-
val, vagyis .a mindennapi élettel (Poga čn ~ik és családja ma a kommuna  
egyedüli állandó lakói).  

Az urbánus környezвtben végzett akcióik közül megemlíthet ő  Tomaž  
Šalamuné, aki 1969 végén filctollal vonalat húzott az újvidéki Kato-
likus porta és a péterváradi er ődítmény aközött. Milenko MatanaviGnak  
ugyanakkor Belgrádban volt érdékes projektuma: Füst című  totális kör-
nyezetét úgy hozta létre, hogy füstbombát akt ivizá t a képtár falai kö-
zött. Ez a belgrádi kiállítás azonban a csoport egészére nézve is jelent ős  
volt, mert már itt körvonalazódott, hogy a tárgyaktól a f olyama ~tokig  

elve egyre inkábba tárgynélküliségbe csap át, a feljegyzést, az írásos me-
ditáció formáit fejlesztve tovább. Az 1970. esztend ő  ilyképpen a tárgy  
teljes elvetésének jegyében .kezdődött. Az III körében létrejött men-
tális folyamatok — lejegyzésük anódja valamint bemutatásuk módja ré-
vén — az Európában honos optikai minianalizmushoz, nem pedig  a 
Kossuth-féle tautologiához kerültük közel. A csoport utolsó munkaéve  
ilyképp a transzcendentális ,konceptualizmus jegyében telt el, formulák-
ra, kimutatásokra és táblázati sémákra redwkálva az anyagtalanított  
művészet nyelvezetét.  

Az 1970-es esztend ő  jelentős kiállítói sikereket is hozott; alkatásaikart  
bemutatták a New York-i Modern M űvészetek Múzeuananak Informa-
tion Show-jón, a müncheni Afktiansraumon, a ifirenzéi Te ćhnében, a  
belgrádi triennálén stb. Ugyanakkor azonban a 'közöss ~égi meditáciб  és a  
közös szellemi tapasztalatok egy araer őben arás elhatározásra késztették  
őket, ami talán aneneikvés is volt a nemzetközi show-!businessb ől, a mű-
vészet globális rendszerének kényszerít ő  hatása alól: 1971 tavaszán  
koanmunát alakították egy elhagyatott lempasi parasztházban, majd —
Pogačnik kivételével — szétszéledtek világban. Munkájukat tehát  a 
nemzetközi affirmáció küszöbén hagyták féltbe. Alkotói elképzeléseikr ől,  
a művészetet és az életet közös nevez őre hozó elveikr ől egy jelentős si- 



402 HID 

David Nez: Füst, totális környezet, Belgrád, 1970 



KRITIiKAI S7ЕMLE 	 403  

ker ,küszöbén sem voltaik hajland бak lemondani: „Egyszer űen azért, mert  
becsületes emberek voltak, mert alkotásuk mindig is szoros kapcsolatban  

volt az élettel, mert a kanceptwalizmus és intim elhatározásaik azonos-
sága mindig teljes és következetes volt, mert nem tartoztak abba a m ű -
vészeti rendszerbe, amelyet a hatvanas révek .m űvészeti piaca ,és  kiállit6 
politikája teremtett meg. Amikor úgy érezték, hogy az életben arás  

munkának kell magukat átadni, határozottan, habozás nélkül vállalták az  

új feladatokat."  
Az III konceptualizmusának és az európai konceptualizmusnak az  

árnyalati különbsége- a művészet szemiotikájának elvetésében és a prag-
mutikus tautológia tagadásában nyilvánult meg; az OHO-féle konceptuá-
lis mű  végeredményben nem is ґtсk іnthetб  .nyelvi, analitikus jelenségnek.  
Az 5 esetükben ezért nem alkalmazhatjuk a szakterminológ'ia lingvisz-
tikai, jeltani vagy információelméleti készletét sem, mivel a m űvészet  
eszméje náluk a tudat kitapinthatatban, de létez ő  és m "dđ  erőinek ví-
ziójával és a kozmikus Tétérzés spiritualista tolmácsolásával egyenlít ő-
dött ki. A konceptualizmusnak azt az ágát képviselték tehát, amelyet  

inkább a misztika, mintsem az ésszer űség, inkább ra belső  víziók, mint-
sem a logikus ikövetkeztetések jellemeznék.  

Az III tagjai a csoport felbomlása után alkotásaikat .és dokumen-
tációs anyagjukat teljes egészében a belgrádi Modern M űvészetek Mú-
zeumának adományozták, amely razбta számos tárlaton szerepeltette  
annak fontosabb részeit. Az III tehát felbomlása után sem sz űnt meg  
kiállítani, s továbbra is nagy ,hatása volt a jelenkori jugoszláv m űvészet-
re, akárcsak a hetvenes évek elején, amikor hazánk arás helységeiben  

is jelentkeztek hasonló irányvétel ű  alkotói közösségek az III közve-
tett vagy közvetlen hatására.  

SZOMBATHY Bálint  



KRÓNIKA  

A NYELVI EGYENRANGÚSÁG 
GYAKORLATI MEGVALOSITASA-
R(')L. A Tartományi Képvisel őház 
Végrehajtó Tanácsa kezdeménye-
zésére a Tartományi Közigazga-
tási Intézet tanácskozást szerve-
zett a vajdasági nyelvek és írá-
sok egyenrangú használatának gya-
korlati megvalósításáról. Az intézet 38  
vajdasági község gyakorlatát elemezte, 
s az előkészületek után, 1979. február  
26-án és 27-én, meg is szervezte a ta-  
nácskozást. A vajdasági nemzetek és 
nemzetiségek egyenjogúságának e fon-
tos területér ől sok újat nemigen lehe-
tett mondani, hiszen az alkotmányos 
és törvényes rendelkezések valóban 
kimerítően szabályozták — hogyan, 
hol és mikor kell biztosítani a nyel-
vek és írások egyenrangúságát. A ta-
nácskozás célja tehát nem az elvi 
megoldások felkutatása volt, hanem a 
már rendelkezésünkre álló elvek gya-
korlati megvalósításának áttekintése. 
Kovács László, a szervez őmunkával 
megbízott Tartományi Közigazgatási  
Intézet igazgatója nem véletlenül 
hangsúlyozta, hogy a legnagyobb ered-
ményt a tapasztalat- és véleménycse-
rétől kell várnunk, mert csak egymás 
munkájának kölcsönös megismerése ré-
vén alkalmazhat újabb és hatékonyabb 
gyakorlati megoldásokat a 44 vajda-
sági község mindegyike. Márpedig 
ezekre az új megoldásokra mindenütt  
nagy szükség van, mert közismert do-
log, hogy tartományunkban mindössze 
négy községben rendelkezik a községi 
statútum egy — a szerbhorvát —  
nyelv használatáról. Ezzel szemben 21 
községben két nyelv, 12 községben  

három, 7 községben 	pedig négy 
nyelv egyenrangú használatát kell biz-
tosítani. (Meg kell említenünk, hogy 
az öt egyenrangú vajdasági nyelven,  a 
szerbhorváton, a magyaron, a szlová-
kon, a románon és a ruszinon kívül, 
Pancsován a macedón, Fehértemplo-
mon pedig a cseh nyelv is az egyen-
rangú nyelvek közé tartozik.) Nyil-
vánvaló, hogy az elvi megoldásokkal 
elégedettek lehetünk, legalábbis a 
mennyiséget illet ően, mert a minőséget 
is feltáró vizsgálódás bizony nem mu-
tat ennyire egyöntet ően pozitív képet. 

Legelőbb is meg kell állapítanunk, 
hogy az új községi statútumok el őké-
szítésekor és meghozatalakor sokkal  
alaposabb munkát végeztek közsé-
geinkben, mint korábban. A helyi kör-
nyezet nyújtotta minden lehet őség és  
I eltétel alkalmazásában kifejezésre ju-
tott az alkotói viszonyulás és az öt-
lktgazdagság. Minden, azonban nem je-
lenti azt, hogy hiányosságokkal nem  
találkozhatunk. Noha csaknem alap-
vető  követelmény, hogy a statútumok  
a nemzetek és nemzetiségek egyenjo-
gúságát nem külön fejezetekben, egy  
helyen taglalják, hanem az alap-
vagy bevezető  rendelkezésekben meg-
adott alapelvek után a szöveg teljes-
ségébe beépüljenek a vonatkozó elvek  
— 21 községi statútumban az egyen-
jogúságról szóló rendelkezések egé-
szükben vagy főként külön fejezetben  
szerepelnek. Nem túlhaladott tehát,  a 
nemzetiségeknek a velük együtt él ő  
nemzetekhez viszonyított jogainak  
megállapításakor, a régi felfogás. Né-
hány statútum (Zsablya, Zombor,  
Plandiš~te, Šid, Bácspalánka, Fehér- 
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templom, Antalfalva) még csak nem  
is használja következetesen „a nemze-
tek és nemzetiségek egyenjogúsága"  
vagy „a nemzetek és nemzetiségek jo-
gainak érvényesíté зe" szakkifejezése-
ket. Van olyan statútum (Verset,  Be-
gaszentgyörgy), amely, a külön feje-
zet címe szerint is, mindent az egyen-
Јogúság egy tényezőjére, mégpedig a  
„nemzetek és nemzetiségek nyelv- és  
íráshasználatának egyenrangúságára"  
% iZit vissza. Említsük meg azonnal:  
a tanácskozáson többször is kimond-
ták, hogy az egyenrangú nyelv- és  
íráshasználat nagyon fontos, de nem  
kizárólagos összetevője a vajdasági  
nemzetek és nemzetiségek egyenjogú-
ságának.  

A tanácskozás vezérfonalát megadó  
Rudi Sova, a Tartományi Képviselő-
ház alelnöke, egyebek között megálla-
pította, hogy „a nemzetek és a nem-
zetiségek nyelvének, írásának egyen-
т  angúsága, soknemzetiségű  szocialista  
önigazgatási közösségünkben mindig a  
szocialista önigazgatási viszonyok fej-
lődésének feltétele volt, illetve az  
egyéni szabadság és az emberi jogok  
megvalósításának kérdése. Ezek a kér-
dések az önigazgatási szocialista er ők.  
de különösen a Kommunista Szövet-
ség figyelmének homlokterében áll-
nak".  

Egy pillanatra sem lehet közömbös  
számunkra, hogyan viszonyulunk  
ezekhez a kérdésekhez, hiszen nem-
csak arról van szó, hogy valaki hasz-
nálhatja nyelvét (az anyanyelv fogal-
mát újabban a választott nyelv meg-
határozással váltják fel többen is),  
hanem arról is, hogy ez a viszonyu-
lás határozza meg: a nyelv a dolgo-
zóink, nemzeteink és nemzetiségeink  
kulturális, társadalmi életében össze-
tartó erđ, a kölcsönös megértés és  a 
szocialista közösségi szellem megszilár-
dításának tényezđje lesz-e, vagy pedig,  
vigyázatlanságunk, esetleges nemtör ő-
dömségünk esetén, a nemzetek és a  

nemzetiségek közötti szilárd viszonyok  
megbontásához eszközül szolgálva, a  
türelmetlenség és az összet űzések for-
rása. Nagyon fontos vívmányaink kö-
zé tartozik, hogy nálunk senkinek  
sincs joga bárkit korlátoznia nyelvi  
szabadságában, de arra sem, hogy ez-
zel a szabadsággal — széthúzást szít-
va — visszaéljen.  

A tánácskozáson elhangzott felszó-
lalásokat elemezve egyértelm űen meg-
állapíthatjuk, hogy ha már eljutottunk  
addig a pontig, amikor nem annyira  
a mennyiség, inkább a minőség foko-
zásával érhetünk cl újabb eredménye-
ket. Több nyelvű  szakemberekre van  
szükségünk. De nemcsak szakemberek-
re, hanem általában több nyelvet be-
szélđ  emberekre, akik, harmadik sze-
mély — fordító — közbeiktatása nél-
kül is, bármikor és bárhol megértik  
egymást, noha ki-ki a saját nyelvén  
szól a másikhoz. Nyilvánvaló, hogy  
ez a követelmény (ha követelmény  
lenni) az irrealitással lenne azonos,  
amennyiben tartományunk egészére  
vonatkoztatnának. Két, esetleg három  
nyelvet az emberek túlnyomó többsége  
meg tud tanulni. Négyet, ötöt vagy  
ennél is többet már nem. Arra azon-
ban már teljes joggal számíthatunk,  
hogy egy-egy községben minden fenn-
akadás nélkül elsajátíthatják egymás  
nyelvét az Ott él ő  nemzetek és nem-
zetiségek tagjai. Akár követelmény-
ként is számon tarthatjuk ezt, persze  
г .em a kötelezettség, hanem a meggy ő -
zés erejével, az igény és a szükséglet  
Felébresztésével. Igaz, fordítókra to-
vábbra is szükségünk lenne, de már  
nem a nyelvi egyenrangúság biztosí-
tékaként, hanem a nélkülözhetetlen  
sLakmai szintet fenntartó és tovább-
fejlesztő  tanácsadó szervként. Nem  
túlzás, a lehetőségeinket figyelmen kí-
vül hagyó elvárás az elđbb említett  
követelmény. Bizonyítja ezt az is,  
hogy a Vajdaságban (az iskoláskor  
előtti intézményekben, az általános és  
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középiskolákban) mintegy 79 000 gye-
rek tanulja — önkéntesen — környe-
zetének nyelvét.  

Amikor a minőségi előrelépés igé-
nyét emlegettük, els ősorban ennek  a 
lehetőségnek a maradéktalan kiakná-
iására gondoltunk. A környezet nyel-
vének tanulását nem véletlenül szor-
galmazza a Kommunista Szövetség, a  
szervezett er ők mindegyike. Egymás  
kultúrájának, történelmének, általában  
véve értékeinek megismerését talán  
semmi sem segítheti el ő  olyan mérték-
ben, mint egymás nyelvének megisme-
t ése, elsajátítása. Iskolarendszerünk  
szerepe és feladata, ezzel együtt fe-
lelőssége is — kimondhatatlanul nagy.  
A gyakorlat, az eddigi munkában  
szerzett tapasztalatok bizonyítják,  
hogy ott, ahol szervezetten és komo-
1 yan, a meggyőzés és a figyelemfel-
keltés módszerével igyekeztek létjogo-
sultságot szerezni a környezet nyelvé-
nek tanításához, nem is maradt el  a 
kívánt visszhang. Ahol azonban csak  
tessék-lássék, holmiféle divatnak vélve  
akarták teljesíteni megérzett kötele-
zettségüket, eredményre sem számít-
hattak. Természetesen tudjuk, hogy  
nemcsak a jб—rossz viszonyulás hatá-
rozza meg a környezetnyelv tanításá-
nak minőségét és hatékonyságát.  A 
munka alapvető  hiányossága (már  
ahol egyáltalán dolgoznak) éppen  a 
nem kielégítő  hatékonyságban rejlik.  
A nemzetiségileg homogén környeze-
tekben ugyanis szinte szabályszer ű ,  
hogy a környezet nyelvét nyolc évig  
tanuló diákok — nem sajátítják el  a 
nyelvet. Nem tudják beszélni, nem  
tudják megérteni magukat, nem tud-
nak megérteni másokat. A feladat  
egyértelmű . Iskolarendszerünknek,  a 
tudomány eredményeinek felhasználá-
sával és a tudomány bevonásával  
olyan megoldásokat kell felkutatnia,  
hogy -- a pozitív viszonyulás egy-
idejű  kialakításával — tömegeseb-
bé és színvonalasabbá tegye a környe- 

zct nyelvének tanítását. Nem lesz  
könnyű  munka a szükséges módszer-
tanok, tankönyvek és szakemberek  
kidolgozása, illetve nevelése, de  
munka nehézsége sem indokolhatja  a 
halogatást, a tétovázást, a megalku-
vásról nem is szólva. Miért állítjuk  
ekkora határozottsággal, hogy kivéte-
lesen bonyolult és nehéz munkáról  
van szó? Azért, mert a tartományunk-
ban lassan honossá váló oktatási for-
ma egyedülálló a világon. Mások ta-
pasztalataira, eredményeire nem szá-
míthatunk. De arra sem, hogy belát-
ható időn belül több nyelvet beszélő  
emberek lakják a Vajdaságot, ha nem  
sikerül tömegesebbé és hatékonyabbá  
tennünk a környezet nyelvének taní-
tását. Mivel részproblémákkal ezúttal  
nem foglalkozhatunk, a nyelvi egyen-
rangúság, az általános egyenjogúság és  
az iskolarendszer közötti összefüggé-
seket sem elemezhetjük részletesebben.  
A részkérdések taglálása különben is  
csak megszilárdítana bennünket ab-
ban a hitünkben, hogy iskolarendsze-
rünk szerepvállalása rendkívül fontos  
tényezője a nyelvi egyenrangúság gya-
korlati megvalósításának. Társadal-
munk hathatós támogatására bízvást  
számítva, iskolarendszerünknek nem-
csak vállalnia, hanem meg is kell va-
lósítania ezt a szerepét. A nyelvi  
egyenrangúság gyakorlati megvalósítá-
sa közösségünk alapvet ő  érdeke.  

Végül meg kell említenünk azt is,  
hogy a minőségi előrelépés igényével  
szervezett tanácskozás — mondhat-
nánk véglegesen — leszámolt egy kel-
lemetlen, gyakran burkolt ellenállást  
leplező  felfogással. Arról a viszony-
lag sokszor hangoztatott állításról  
an szó, hogy a nemzetiségek állftó-

lag nem szívesen használják a saját  
nyelvüket; a tájékoztatásra való jo-
gukat inkább szerbhorvát nyelven kí-
vánják megvalósítani. Az anyanyelvét  
-- ezúttal valóban az anyanyelvr ől  
van szó — nem ismer ő , használni  
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nem tudó ember valóban nem igény-
li, hogy saját nyelvén tájékoztassák, 
a saját nyelvén szóljanak hozzá. Per-
sze kérdés, hogy az ilyen emberek 
bármelyik nyelven is meg tudják ma-
gukat értetni. A másik dolog, ami 
feltárhatja az ilyen viszonyulás hát-
terét, a fordítások min ősége. Amikor 
szakavatatlan, ügyetlen a fordítás, 
egyben érthetetlen is. Márpedig az 
érthető  információk hiányában lehe-
tetlenné válik a döntéshozatal is. 
Ezek a már tudatosított felismerések 
is azt bizonyítják, hogy a nyelvi 
egyenrangúság továbbfejlesztését 
csakis a minőségi tényezők fokozásá-
val érhetjük el. 

FEHÉR István  

KIEGYENSÚLYOZATLAN 
SZÍNVONAL A FEST-EN. Eléggé 
egybehangzó ezúttal a kritika véle-
ménye az idei belgrádi nemzetközi 
filmfesztiválról. Szinte kivétel nélkül 
váltakozónak ítélte meg színvonalát, 
kiemelve, hogy a komolyabb váloga-
tás hiányában illuzórikus is lett vol-
na többet várni t őle. Tény viszont az 
is, hogy a harmincöt ország majd 
száz produkciója lehet ővé tette a be-
tekintést mindazokba a törekvésekbe, 
amelyek a film terén megmutatkoz-
nak. A FEST teh4t mintegy kereszt-
metszetében mutatta fel a világ film-
művészetének jelenét. A sok jó, kö-
zepes vagy éppenséggel jelentéktelen 
produkció sokaságában — mint Ládi 
István is írja — tájékozódni sem volt 
egyszer ű . Az értékrend kezd felborul-
ni, a jó és rossz fogalma annyira vi-
szonylagossá válik, hogy mind nehe-
zebb eligazodni. 

Bár közös nevez őre aligha lehet 
hozni a FEST filmjeit, mégis megfi-
gyelhető  volt több jelenség. Többek  
között, hogy a legújabb alkotások az  
ember szemszögéből vizsgálják  a 
problémákat, az ember kizárólag ön-
magát keresi az elidegenültség útvesz- 

tőin, s mindinkább uralkodóvá lesz  
filmcinkben a feminista gondolat. Az  
idén például tizenhárom film szólt a  
nőkről. Ezek .közül Ingmar Bergman  
Őszi szonátája és Paul Mazursky Egy  
szabad asszonya emelkedett ki. A  
fesztiváli filmek közül a legtöbb po-
zitív kritikát Andrzej Wajda Már-
ványembere, Robert Altman Esküv ője,  
Ermanno Olmi A facipő  fája és Mar-
co Ferreri Szia, majom cím ű  alkotása  
kapta. Még ezek a m űvek sem töret-
len ívűek, csupán a valóban jó rész-
letek teszik naggyá őket. A fesztivá-
li produkciók egyik sajátossága volt  
egyébként, hogy a rendez ők apró,  
többnyire jelentéktelennek t űnő  törté-
netek vázára olyan részleteket épí-
tettek, amelyek által a cselekmény el-
veszítette eredeti banalitását. Ezúttal  
ezek az apró vagy nagyobb töredé-
kek indokolták a FEST-et.  

MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ  FESTŐ  
A MATICA SRPSKA ELNZ`fKE.  
Február utolsó napján közgy űlést tar-
tott a több mint százötven éves m ű-

elődési intézmény, a Matica srpska.  
Az igazgató bizottsági jelentés nyo-
mán az elmúlt öt év tevékenységét  
mérték föl: a tudományos szakosztá-
lyok, a kiadó, folyóirat-szerkeszt ő -
ség, a képtár és a könyvtár munká-
ját. Az említett id őszakban a Matica  
180 tudományos és irodalmi kiad-
ványt jelentetett meg, munkatársai-
nak köre pedig 1800-ra emelkedett,  
elkészült a Szerbhorvát Irodalmi  
Nagyszótár, beindult a Jugoszláv  
Írók Lexikona és nyomdakész lett  a 
biográfiai lexikon kézirata. Ezenfelül  
több mint hatszáz tudományos érte-
kezést is közöltek. A közgy űlés pozi-
tívan értékelte az elmúlt választási  
időszakban kifejtett munkát, majd Pe-
dig tisztújítást tartott. A Matica új  
elnökévé Milivoj Nikolajević  festő -
művészt választották, az alelnöki  
tisztséget a következ ő  négy évben  
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fiadivoj Milin akadémikus és Vasko  
Pipa költő  tölti be. A Matica új  
titkára Du Хan Popov publicista lett.  

AZ ÚJVIDÉKI SZINHAZ SZA-
RAJEVбВАN — VAJDASÁGI ELб -
ADAS NÉLKC ЈL A STERIJA JAТÉ-
KOK. Elkészült az ország két leg-
rangosabb színházi rendezvényének, a  
március végén kezdődő  kis- és kísér-
leti előadások szarajevói fesztiváljá-
nak és az egy hónappal kés őbb CTjvi-
déken nyitó Sterija Játékoknak  a 
műsornaptári. A szemléken Vajdasá-
got ezúttal mindössze egy el őadás  
képviseli, az Újvidéki Színház Csehov  
Három nővére, amelyet vendég ren-
dező, a kolozsvári Harag György ál-
lított színpadra. Az, hogy a beneve-
zett tucatnyi tartományi el őadásból  
mindössze egy verekedte magát a  
fesztiváli műsorokba, színházainknak,  
ha még lépésvesztését nem is, minden-
esetre bizonyos lema гadását jelenti.  
Az utóbbi években ugyanis szinte  
mindig csak egy vagy legfeljebb két  
előadás sikerült fesztiválra érdemes-
nek. Még az is gyenge vigasz, hogy  
amelyek eljutottak, nem egy esetben  
voltak a szemle legjobb darabjai. Két  
évvel ezelőtt zombori előadás nyerte  
a Sterija Játékok fődíját, 1974-ben és  
1975-ben pedig újvidéki színészek vit-
ték el a szarajevói szemle alakításért  
járó díját. Romhányi Ibi Dürrenmatt  
Play Strindbergjének Alice-faként  
nyerte cl a színészi díjat, Fejes  
György pedig Weiss Mockinpott  
úr ...-fának címszerepében nyújtott  
alakításával. Az idei fesztiválra az  
újvidéki társulat mellett még tizen-
egy előadást hívtak meg. A részt ve-
vő  darabok a következ ők: Dulan Jo-
~ anovi ć : Szkopje felszabadítása  
(szkopjei Drámai Színház), Velimir  
Stojanovi ć : Nem ember, aki meg nem  

hal (szarajevói Kamaraszínház), Ber-
told Brecht: Kispolgári nász (vara--
dini August Cesarec Színház), Vito- 

mil Zupan: Jegyzetek a rendszerről  
(ljubljanai Glej Színház), Vitomil  
Zupan: Fehér rakéták... (prištinai  
Nemzeti Színház), Edward Albee:  
Mese az állatkertről (szarajevói egye-
temista társulat), Ireneus Iredyski:  
Isten veled, Júdás (a belgrádi Egyete-
mi Város társulata), Ivo Andri ć : Je-
lek az út mentén (belgrádi Nemzeti  
Színház Körsz(nháza), Charles és  
Merili Lamb: Shakespeare-mesék  
(szkopjei Drámai Színház), Dubrav-
ka Jelač ić-Bužinski: Az árnyék ura  
(zágrábi ITD Színház) és Alija Isa-
ković : Generalium (zenicai Nemzeti  
Színház), A válogatással kapcsolatos  
érdekesség, hogy Slobodan Mileti ć  
cajdasági szelektor a zomboriak Voj-
cek című  előadását ajánlotta a feszti-
válra, de Miroslav Jan č ić , a fesztivál  
művészeti igazgatója és f őszelektora  
más véleményen volt, s így került e1  

fennállásának mindössze hatodik  
évébe lépő  r7jvidéki Színház immár  
harmadszor erre a rendezvényre.  

Ugyancsak az érdekességek közé tar-
tozik, hogy a két szemlén összesen  
három változatban kerül közönség  

elé Dusan Jovanović  Szkopje felsza-
badítása cím ű  drámája. A boszniai  
fővárosban a szkopjeiek a Szlobodan  
Unkovszki rendezte el őadást mutat-
ják be, míg Újvidéken egy zágrábi,  
még csak nem is állandó jelleg ű, ha-
nem alkalmi színtársulat előadásában  
és Ljubiša Ristić  rendezésében, vala-
mint Lyubisa Georgijevszki elképze-
lései nyomán a ljubljanai Nemzeti  
Színház vendégjátékában. Ha netán  
ez a darab nyerné a szarajevói fesz-
tivált, akkor a Sterija Játékok mind  
a három változatot láthatnák. Erre  
megvan minden lehetőség, hiszen ezt  
a darabot a kísérleti színházak fesz-
tiváljának esélyesti közé sorolják.  A 
hazai szövegekre készült el őadások  
szemléjére a már említett két pro-
dukciбn kívül Vladimir Stamenkovi ć  
igazgató még a következ őket hívta  
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meg: Ivan Cankar: Betajnova királya  
(a ljubljanai Mesno gledalii e előadá-
sában), Slobodan Štajner: Kamov ha-
lálrajza (zágrábi Horvát Nemzeti  
Színház), Radoslav Pavlovié: Kor-
társ (Pod razno nevű  belgrádi társu-
lat), Krleža: Legenda (zenicai Nem-
zeti Színház) és Zsivko Csingo: Kert-
guru-ugrás (szkopjei Macedón Nem-
zeti Színház).  

KIOSZTOTTAK A MОVELáDÉS  
SZIKRAI-DfJAKAT. Ugyancsak feb-
ruár 28-án, szerény ünnepség kereté-
ben, Deák Ferenc a Vajdasági Közm ű -
velődési Közösség elnöke kiosztotta  a 
művelődés terén kifejtett munkáért  
járó, Művelődés Szikrái elnevezés ű  
évi díjakat. A múlt évi tevékenysé-
gért elismerésben részesült Andrusk б  
Károly képzőművész, Jelisaveta Mo-
ravek könyvtáros, Milutin Stanili ć  
filmrendező  és Živan Jankovi ć  műve-
lődésügyi dolgozó, valamint a szivá-
ci, a dolovai és selen čai művelődési 
otthon, az újvidéki Ifjúsági Színház, 

riđicai helyi közművelődési közös-
ség és a Verseci Iróközösség. 

SZÉKELYTELEPEINK NYELV-
ATLASZA. Vajdaság, pontosabban 
Bánát déli csücskében három kisebb 
nyelvszigeten székely eredet ű  magyar 
nemzetiség él. E három mintegy hét-
ezer lelket számláló falu — Herte-
lend (Vojlovica), Székelykéve (Skore-
novac) és Sándoregyháza (Ivanovo) 
-- lakossága, bár még 1883-ban tele-
pült Bukovinából, máig jól őrzi az 
egykori a1-csíki đsök dialektusát. 
Nyelvük ma is számos jelenségében 
régebbi nyelvállapotokat tükröz, mert 
az elszigetelődés révén kevesebb vál-
tozáson ment keresztül, minta csíki 
székelyek nyelve. A nyelvészek szá-
mára ma már ezért izgalmas feladat 
e jórészt konzerválódott nyelv vizs-
gálata. Az újvidéki Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások 

Intézetében dr. Penavin Olga és dr. 
Matijevics Lajos már hosszú ideje  
foglalkozik e vidék nyelvjárásának  
vizsgálatával, s a gy űjtőmunka ered-
ményeként látott nemrégiben napvilá-
got A jugoszláviai székelytelepek  

rјyelvatlasza c. kiadvány. Az atlaszt 
a három székelytelep nyelvér ől írt ta-
nulmány vezeti be, majd a kutatók 
több mint 250 térképlapon mutatják 
be elsősorban a szókészlettel kapcso-
latos jelenségeket. Az atlasz a nyelv-
járásukban tapasztalható lexikális je-
lenségeket és különböz őségeket is fel-
térképezi. Molnár Csikós László 
nyelvész a Gondolatban közölt mél-
tatásában a kötet anyagáról szólva 
megállapítja, hogy a kutatók számos 
jelenségre hívták fel a figyelmet. 
Többek között arra, hogy e falvak 
lakosságának nyelvében viszonylag 
sok a zárt magánhangzó, hangrend-
szerüket a kettőshangzók megléte jel-
lemzi, megőrizték a régi csángó han-
gokat, a lágyan ejtett cs-t, s-t, zs-t és 
z-t. Az itteni székelyek nyelve b ővel-
kedik táj- és jövevényszavakban, el-
sősorban a román- a szerb, majd a 
német, a bolgár és a szlovák nyelv-
ből eredt jövevényszavak figyelhet ők 
meg. A kutatások azt bizonyítják, 
miszerint az itteni székelyek nyelvjá-
rásának különleges alaktani sajátossá-
ga is van, mint pl. a családi helyha-
tározó ragok, az elbeszél ő  és össze-
tett múlt idő , az ikes igeragozás, a 
kicsinyítő  képzők rendkívüli megter-
heltsége stb. A nyelvatlasz els ősorban 
az ember környezetével, a foglalko-
zásokkal, az állatokkal és növények-
kel, valamint a családdal és rokon-
sággal kapcsolatos szavakkal foglal-
kozik. 

STOJAN TRUMIC OJVIDÉKI  
TÁRLATA. Négy évtizedes festi  
munkásságot ölel fel Stojan Trumi ć  
festőművész februárban megnyílt új-
vidéki tárlata. Érthet ő  érdeklődés  
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nyilvánul meg a kiállítás iránt, hi-
szen, minta pályatárs Acs József is 
írja, Stojan Trumi ć  az a festő, aki 
Vajdaság művészetének változatossá-
gát és állandóságát egyaránt érzékel-
teti. „Kezdetben — olvassuk Ács sze-
mélyes hangú méltatásában — (az új  
technológia, a társadalmi élet új esz-
méi hatása alatt) a modern m űvésze-
tek mellé álltunk mindannyian. A ha-
ladást, m űvészeti és esztétikai kérdé-
sekben inkább a küls ő  hatásokban  
láttuk, és ami másnak tetszett, azt  
nem ritkán a fejl ődés akadályozójá-
nak minősítettük. Rendszerint a kor-
szerű  technológia és az ügyes kivite-
lezés által kívántunk érvényesülni  . . 
Тrumić  művészete sajátos jelenség.  A 
természetelvűség művészetét ápolja  
Tájak, falusi utcák, falurészletek,  a 
szérűk, a kazlak, a változó ég; az  
arcképek — parasztok, pásztorok  
vagy kondások elementáris valósá-
gukban jelennek meg képein. A meg-
jelenítés módja pedig epikus és drá-
mai is egyben. Nála a növények, a  
fák, a föld, az ég zöld, sárga, kék,  
lila és fekete színei elsődleges hatá-
súak. (...) Talán nem tévedünk, ha 
Trumićot az expresszionisták közé 
soroljuk, a színek és a forma felsza-
haditása, a naturalisztikus-impresszio-
nisztikus természetelv űség konvenciói 
alóli felszabadultsága teszi többek kö-
zött azzá. Céljához a forma és a 
szín egyszerűsége által jut el. Nem 
szakad el azonban a látványtól sem. 
Trumić  az a festő, aki a dolgokra 
akar hatni és változtatni kívánja a 
világot."  

NYELVMf7VEL6 VERSENY IS-
KOLAKBAN ÉS AZ EGYETEMEN. 
Több mint negyvenezer résztvev ő  be-
nevezését várja a Jó Pajtás szerkesz-
tősége hagyományos nyelvművelő  ver-
senyére, amelyet ezúttal a versmon-
dásnak szentelnek. A szavalóverseny 
alapjául a Híd múlt év októberi szá- 

mában közölt gyermekversek szolgál-
nak. A harminchárom költ ő  több 
mint száz költeménye azóta kötetben 
is megjelent, sőt 26 000-res példány-
számával a jugoszláviai magyar  
könyvkiadás 	legnagyobb 	tirázsú  
könyve. A Messzike verskötet huszon- 
öt színes gyermekrajzot is tartalmaz.  

A Jó Pajtás nyelvművelő  versenye  
márciusban indul és május végén zá-
rul. Nyelvművelő  versenyt hirdetett  
a szabadkai bedagógiai Akadémia is.  
A Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő  
Egyesület szabadkai szervezetével kö-
zösen a Szép szó m űvészete címmel 
indítanak vetélked őt az akadémia kö-
zépiskolásai és főiskolásai körében. A 
tanulók eredeti prózai, illetve verses 
szöveggel nevezhetnek be a versenyre. 

KARMESTERAV4TÁS A SZA-
BADKAI FILHARMбNIABAN. Hu-
szár Elvira személyében karmestert 
kapott a szabadkai filharmónia. A 
február 21 - i fellépésen már ő  vezé-
nyelte a zenekart. A fiatal karmester  
Szabadkán végzett zeneiskolát, majd  
Budapesten karvezetést tanult, s en-
nek elvégzése után vállalta a filhar-
mónia vezetését. Huszár Elvira  a 
szólóénekszakot is elvégezte. Jelenlegi  
munkája mellett zeneelmélettel is fog-
lalkozik. Mint az avató elđtt nyilat-
kozta, készülő  értekezésében a Ko-
dály-módszer jugoszláviai alkalmazá-
sát kutatja, amelynek lényege, hogy  
a népzene képezze a zenei anyanyelv 
elsajátításának alapját, s népzenei 
anyagot építsenek be a zenei nevelés 
rendszerébe.  

ROMÁN ÉS RUSZIN NYELVŰ  
KIADVÁNYOK. Februári számunk-
ban az újvidéki szlovák kiadó, az  
Obzor múlt évi kiadványait ismer-
tettük, ezúttal pedig a jugoszláviai  
román és ruszin kiadványokról szá-
molhatunk be. A román nyelv ű  
könyvkiadó az elmúlt évben hat  
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könyvet jelentetett meg. Legjelent ő-
sebb vállalkozása Ion Balan, a két év-
vel ezelőtt elhunyt író és irodalom-
szervező  válogatott műveinek kiadása 
olt. Az egyik kötet verseit, a másik 

pedig prózai munkáit gy űjtötte össze. 
Három verskötet és egy regény je-
lent még meg. Slavco Almáján Li-
man III című  verseskötetében az ur-
bánus költészettel próbálkozott, s kí-
sérlete az eddigi méltatások szerint 
több mint sikerrel járt. „Új hangot, 
f risseséget hozott költészetével" — 
nyilatkozta ezekr ől a versekről Flo-
rica Štefan. Verseket publikált az el-
múlt évben Simion Draguta és Ileana 
Ursu. Dragu;a kötetének címe Gu-
;uiul din inima (Birs a szívben), Ur-
sué pedig Gradina de cuvinte (Sza-
vak kertje). A több éves várakozás 
után született regény szerz ője Miu 
Mardineanu, kötetének címe pedig: 
Fata cu ochi mirati (A szomorú te-
kintetű  lány). 

Ugyancsak hat címszó képviseli a 
ruszin irodalmat, s két legjelent ősebb 
műnek a kia6 múlt évi irodalmi pá-
lyázatának díjnyertes köteteit tartják. 
Gyura Papharhaji Trovács sznoh (Al-
mok megrontója) verseskötetét és Ni-
kola Szkubán Dobri toti dzeci (Ezek 

jó gyerekek) cím ű  gyermekelbeszé-
léseket tartalmazó kötetét. A múlt évi 
ruszin kiadványok — Papharhaji 
verseskötetén kívül — mind az ifjú-
sági és gyermekirodalom kategóriájá-
ba tartozó alkotások. Eugen M. Ko-
csis például két ifjúsági regényt kö-
zölt Briga (Gond) és Petro Andrei-
kov címmel. Prózát tartalmazó köte-
tet közölt Kszenija Mucsaji Hvizdocs-
44i hodza Pl zsemi (Földön sétáló 
csillagok) címmel, gyermekverseket 
pedig Amalija Baloh-Gerlah, Nemi 
csősz (Néma órák) címmel. Irodalmi 
anyagot tartalmaz még az 1979. évi 
román és ruszin nyelv ű  Népnaptár is. 
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