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EMBERARC A MESSZI TÁJBAN* 

B O S K O P E T R O V I C 

Ez mem az emlékek felidézése a mese kedvéért, ha
nem visszatérés egy testet öltött pillanathoz, melynek 
hőse sehogyan sem találja fel magát. 

Egész idő alatt , amíg — küszködve, csigalassúsággal — bogoz
gatom ennek a naplónak gyakran összefüggéstelen betűit, értelmet
len szavait, majd lemásolom, és egész idő alatt , míg végül aztán 
lefordítom és mintegy átszűröm még egyszer egy más nyelv, az 
anyanyelvem álladékán, melyben — akárcsak egy más közegben — 
másféle törésszög alatt mutatkozik meg minden és más megviláítás-
ban bukkan fel, noha valójában ugyanaz marad; ebben a — mon
dom — kínosan —, mondom — csagalassúsággal múló, valóságos 
időben egy másfajta, belső idő is folyik. Szűk szobámban a kétsé
gek, elégedetlenség, unalom, csip-csup elfoglaltságok, az igen logi
kusan feltörő emlékezés más- és másfajta tere nyiladozik (messzi 
német tájak, Vukovár, Sotin réges-régi emléke, ha nem tévedek; 
vagy 45 tavasza, például, a Duna-par t i vagy Fruíka gora-i út, ez 
a bájos, elejtett szalag, mely úgy hullott alá valóban, mint minden 
szalag, kígyózva, kecsesen, várat lanul , a füzesek, szigetek, rétek, 
varsák és hajóállomások között iramló Duna termékeny, tökéletes 
vize mellett, a siklók, madarak, nádasok Dunája mellett). És elke
veredik, a naplóban kitáruló terekkel, melyekben annak szerzője 
mozog Larisszától Mohovóig, most Szkopjéban, most Banjskában 
van, a Limnél vagy Vukováron, végül aztán nincs többé sehol: ki 
tudja, hol. — Ezekkel a betűkkel és szavakkal, elmosódott, kitör
lődött betűjelekkel birkózva, hogy restauráljam őket, mint valami 
ősi, nagy értékű műemléket, én valójában haragszom magamra, 
hogy belefogtam ebbe a munkába, mert — úgy tetszik — nincs 

* Részlet BoSko Petrovic Dnevnik nemackog vojnika (Egy német katona nap
lója) című emlékiratából. 



arányban a naplóval, hiszen minden nem jelentéktelen tar ta lma és 
kiterjedése ellenére, alapjában véve mégis oly színtelen, annyira sze
mélytelen, pedig élő embereknek kellene mozogniuk benne, s ese
ménytelen, olyan értelemben, amilyeneknek a benne foglalt esemé
nyeknek lenniük kellene: hogy egy-egy fordulat váratlanságában 
plasztikusan és élénken mutatkozzék meg az, ami különben itt és 
egyszerűen felsorolva érdektelen, mert ismert, hatástalan, mert hét
köznapi. 

Mire való ez az egész munka, s ami sokkal lényegesebb, minek 
— végtére is — kinyomtatni ezt a naplót, mely nem egyéb, mint 
egy semmiben sem kivételes fizionómia, egy annyira átlagos kato
naegzisztencia tükre, eléggé pontos, de egészen szürke felsorolása 
bizonyos kínos és súlyos dolgoknak, melyek másfélék nem is lehet
tek, s az egyetlen lehetséges módon; városoknak és vidékeknek, 
ahogyan a vonatablakból vagy rövid kirándulásokon ismeri meg 
az ember, és az embereket is csak egy-egy szó, körvonal vagy sem
mitmondó név jelzi; mire való ez a tudósítás, mely bizonyos aka
rat lan, majdhogynem közvetett megnyilatkozástól eltekintve, híján 
van minden látható szükségletnek a szerző személye tekintetében? 
Azt tartsuk-e érdekesnek, hogy — szemmel láthatóan — nem tesz 
hitet semmiféle nacionálszocialista vonatkozásban, fittyet hány a 
látszatnak — hogy képletesen szóljak —, Rosenberg Mithos-n kö
zelségének, amely mellett talál tam a naplót? Egyetlen ilyen gon
dolat, szó, célzás nincs benne. Amit feljegyez, az csupa-csupa sze
mélyes, kis dolog, a legapróbb apróság, abban a tárgykörben, mely
ben a szavak és dolgok annyira meztelenül és egyértelműen mente
sek minden politikai vagy más képzettársítástól. Kimerültség, éhség, 
ennivaló, alvás, csata, alvás, ennivaló, tájék — minden ekörül fo
rog, a személytelen háborús gépezet mindennapi, nem vetem el a 
sulykot, ha azt mondom, zúgó, zakatoló taposómalmában —. Első 
pillantásra valóban ilyen benyomást szerezhet az ember: nézd csak, 
milyen is Hit lernek ez a katonája, ez az egyszerű közbaka, a H a n -
sok, Kurtok, Hermannok fajtájából; ni, milyen lélek lakozik ebben 
a kék szemű árjában, aki — mindenesetre, ugye, tipikus itt —, 
miközben pusztí totta a csirkét, tojást, s z a l o n n á t . . . , mint minden 
katona, csak azt leste, mikor kerül haza. 

Voltak, akik meg is mondták: hadd lássék, milyen is az a né
met katona, aki akkora sanyarúságot hozott országunkra — olyan, 
mint minden más ember —! Én pedig, meg-megújuló érdeklődéssel 
meghallgatom őket, egyetértően bólintok is rá, de egészen azért 



sohasem vagyunk egy véleményen. Van valami, amit fel sem fog
hatnak, valami maradék, ami nekem sem egészen világos. De hát 
ők mintha nem tudnának mindent. — Persze, hiszen nem úgy ol
vasták ezt a naplót, mint én, az első betűtől és elmosódott jeltől 
addig az utolsóig, amikor hirtelen vége szakad, mintha elvágták 
volna; és negyedórás olvasó-hallgató minőségükben az ő idejük 
nem kétszereződött meg úgy, mint az enyém, legalább annyira, 
mint az enyém, és olyan élmények sem tolultak fel bennük, mint 
bennem, s úgy, mint bennem, ö k , ezt tudván tudom, a maguk va
lóságos idejében nem csavarogtak Hóktól Vukovárig, mint én ak
kor, a frontra vezető utamon, de korábban is — az én időm valami 
régi mélységeiben; vagy még kevésbé és még előbb azokon a tere
ken, melyet Németországnak hívtak ugyanebben a háborúban, 
méghozzá olyan helyzetben, mely nekem személy szerint valóban 
nem sokban különbözött a visszavonuló hadakhoz tar tozó napló
író helyzetétől. 

Ez mintha elősegítené a jobb megértést közte és énközöttem, 
vagy talán egy rokonibb, mi több, egybevágóbb élményt vagy ér
zést jelez, valamit, ami az ő mondataiban megszűnik az övé lenni, 
mert az enyém is, vagy csak az enyém. Az elősorakozó szavak 
problematikus színtelenségében, kétségeim és habozásom közepette, 
hogy hozzáfognak-e ehhez a haszontalan munkához, valahol eb
ben a gondolatfolyamatban, e szavak, 

die wunderbar schöne Bergstadt Veles. Hier muss ich im Frie-
den hin, 

a fekete betűjelek sora mögött, mintegy lombokon átszűrődve, lelki 
szemeim előtt egy más táj ragyog föl hirtelen, a Mosel csillámlik 
elő, a folyó hátán szétszórt ezüsttallérok vízpuha csendülésében, 
de el is vetem mindjárt, hogy aztán még messzebbre visszanyúlva, 
megállapodjam a Lahn menti Limburg tökéletesen valószerűtlen, 
ám ugyanolyan „csodálatos" szépsége előtt, ahová úgy vonultam be 
az én csupa munkaruhás, falusias bőrmellest viselő vagy iparosfor
mán öltözött parasztjaim menetoszlopában, ahogy éppen kiraktak 
a vagonokból, melyek idehoztak a hadifogságba, és több mint egy 
hét után úgyszólván először érezve szilárd talajt a lábunk alatt . 

Tavaszi vasárnap délután volt, valami különös, ápolt, áttetsző és 
előkelő csend, és a tábor felé vezető utcák magas, ünnepélyesen 
tiszta, csupa kellemes szín és virág házai is — egy sötét és dohos 
kanyar után — oly szép rendbe álltak hirtelen. Az ember nem hitt 
a szemének, annyi csodálatos virág volt itt , nemcsak cserepes vi-



rág az ablakokban és a balkonokon, hanem — hihetetlen — a hom
lokzatok megannyi bemélyedésében, és végül girlandok, füzérek 
alakjában is, nagyok, de mozdulatlanok és könnyűek, s úgy függ
tek és p : hegtek mindenfelé, mintha valami rendkívüli esemény al
kalmából díszítenék a várost. 

Valami különös nap volt-e valóban, nem tudom, mert abban az 
utcában soha többé nem jár tam, nem is lá t tam többé. Ügy él hát 
bennem, mint egy álom, egészen úgy, mint Ujevic rózsaünnepe, a 
virágoknak ez a rendkívüli, testet, szemet, képzeletet megrohanó, 
lélegzetállító benyomásözöne, minden sötétségnek, elfojtott bána
toknak, rothadásnak oszlatója, sebek, testek gyógyítója, virág-gyógy
ír. — Valószerűtlen, hihetetlen, de már nem járhatunk utána 
többé, hogy meggyőződjünk, mert Limburg városa — mely a ko
pár vörösíöldön épült hegyi táborból nem látszott, noha minden
nap fá dalmasan és makacsul kerestem tekintetemmel — ma, a 
súlyos bombatámadások után egész biztosan másképpen fest. De hát 
ha nem is, nem lényeges. Mert úgysem lehetne semmit visszaidézni 
1941 áprilisának abból a vasárnapi pillanatából, abból az élmény
ből, mely éppen a maga áttetsző, virágos és gyógyító szépségével 
szinte könnyes bánat forrása lett, és megannyi sebet szakított föl. 
Csakhogy, sajnos, ha már az érzéseket megzavarta, a hideg és meg
fontolt ész számára minden világos volt : hogy ez a pillanat az ak
kor elkezdődő hadifogság egész időkomplexumában a szépségtől, 
a szabad élettől való végleges búcsú pillanata. Mind az a virág csak 
a k 'pzs le t virága volt, akárcsak az az egész vasárnap délutáni 
limburgi utca, mslyet bombák repítettek a képzelet magasságaiba, 
és ez a virág, noha kézzelfoghatóan jelenvaló, mégiscsak holdkóros 
látomása az ezüstös, virágos, pihenő szabadságnak, mely végérvé
nyesen odavan. Nincs ez a kép immár sehol, csak bennem, és csak 
itt , s ez az élmény, mely valójában nem is az, hanem valami furcsa 
keveréke a tudott , érzett és valóban látott dolgoknak, keserű és el 
nem hamvadt emlékként maradt meg bennem, s az önmagam, az 
élet, egy felfoghatatlanul mély és fájdalmas pillanat fölött érzett 
oldhatat lan szomorúsággal elegyedik —, ugyanaz az élmény, me
lyet a szőke vagy barna Hans vagy Kur t szavainak füzérében is 
megtalálok, de akinek arcát nem látom. Azéban, aki hadseregek, 
csaták és tájak zűrzavarában halad elkerülhetetlen sorsa felé. 

— Die wunderbar schöne Bergstadt Veles — mondta . De az
tán: 

— Hier muss ich im Frieden hin. 



És ez a visszatérésről szóló mondat , arról, hogy ide egyszer még 
vissza kell jönnie, ha vége lesz a háborúnak, ez a rövid, sivár, 
csontosán, keményen koppanó mondat , ez a puszta ténymegálla
pítás, olyan elkoptatott , mint az aprópénz, olyan, akár az „éhes 
vagyok" —, mint a vízbe vetett lomb, úszik, hintázik vizek, ködök 
háborgó, fortyogó tömegén, vagy a határ talan, hideg térségekben, 
délibábosan ezüstös, békés és titokzatos térségekben, egyedülálló 
nagy szépség és boldogság víziójában, a béke illúziójában, mely 
„Velesz, a csodálatosan szép hegyi város" képében öltött tárgyi 
valóságot, melybe egyszer még vissza kell térnünk, de ahová visz-
szatérés rendszerint nincs. 

Azon tűnődöm, hogy van az, hogy én sohasem ír tam le ilyesmit. 
Gyávaságból, óvatosságból, vagy valami gyengeség az oka? Vagy 
csak mert zavaromban nem találtam föl magam? Csodálkozom, 
hogy a limburgi napokban kelt, t izen-valahány oldalnyi feljegyzé
seimben egy szó sincs erről az én legfontosabb, legdöntőbb élmé
nyemről, melyet említettem. Ami itt van, az valami egészen távoli 
és lezárult világ. 

Május 7. (1941) 

A rút, esős, hideg idő mindenkit a barakkokban tar t . Fúj 
a szél, s a nap sem melegít, foga van. H a kilép az ember a 
barakk elé, akkor sem lát sokat. A Lahn völgye, amint ép
pen fordul a folyócska, mely nem szélesebb akármelyik csa
tornánál, az erdős par tok, a szertedobált házak névtelen cso
portja a völgyet bezáró magaslat tágas lankáin, ez az egész 
köznapias és semmiben sem különös tájék elvész a sűrű köd
ben és párában. A tábor vörösföldje odahullik a kettős szö
gesdrótkerítés közé. Mögötte, pontosan és kimérten, feketén 
csillogó sínpár feszül kőágyában. A jobb kéz felől érkező vo
nat, mivel megkerüli a dombot, melynek egyik lejtőjén van 
bánatunknak ez a tanyája is, és mivel erdő is borítja, nem 
látszik, de idehallatszik harangja, bánatosan, mégis hangosan 
és tolakodóan kongat, végig a tábor hosszán szüntelen, a vo
nat, tehát, jön és tovamegy, ki tudja hová, irigy tekintete
inktől kísérve. — Megint elment egy vonat. Visszamégy a ba
rakkba. Bent minden a régi. Éhes vagyok. A kimerültségig 
latolgatjuk a hazatérés kilátásait. 



Ez az egész tábor, a főút két oldalán felsorakozott és attól 
szögesdróttal elkerített huszonnégy barakkjával olyan, mint 
valami ideiglenes munkástelep. Középen, egyfelől a kantin, 
másfelől a konyha van. I t t a posta és a színház, amarra tá
volabb pedig a parancsnokság irodái, a fürdő a fertőtlenítő
vel, az ambulanciák. Körös-körül hosszú, vékony lábakon 
álló őrtornyok, deszkabódéval a tetejükön. A négyfelé néző, 
széles ablakok mögött jól látszik az örökké parázsló reflek
torfej, a gépfegyvercső sötét botja és az őrszem alakja. 

Hogy mi van e szavak mögött, micsoda nyugtalanság, zavar, mi
csoda mélységes, benső zűrzavar, csak én tudom. S időnként olyan 
súlyos formában, nyers közvetlenséggel nyilvánult meg, hogy — 
emlékszem — a szó valódi értelmében mintha kezemmel fogtam 
volna le valami testemen kívül élő és ficánkoló lényt, annyira 
uralkodnom kellett magamon, föl ne zokogjak, ki ne szakadjon 
belőlem a sikoly, sírás vagy mi, csak ott kapar t már torkomban és 
megcsukló hangomban. Könnybe lábadt szemmel fordultam el. 

Talán ezért is kellett olyannak lennem, amilyennek önmagam 
előtt látszom az idézett részletben: érdes a leírásban, mely már 
mondatszerkesztésével is sért, ezzel a kényszerű írott megfogalma
zásával a nyers valóságnak (a történéseknek, melyek — ha mégoly 
ellentmondónak tetszik is — szétfeszítették a formákat, kereteket, 
az élmények mégiscsak megszokott, bevett mezsgyéit, magam is, 
maguk is kitörlődve). N e m az sért, amit mondtam — mert hiszen 
amit leírtam, az mind konkrétum, igaz, végeredményben, ártatlan, 
hogy úgy mondjam, jó a maga tényszerűségében —, hanem az, aho
gyan csináltam, azok a klisészerű fordulatok, melyekkel éltem, a 
könnyek és nyál undorí tó, hamis ostyája. 

Mindebből egy szó sem volt igaz, és még kevésbé ez a legutolsó 
bejegyzés, június 2-i kelettel. 

Pünkösd másodnapján is napos, meleg időre virradtunk. 
I t t a derült napok színtelen, ködös reggelekkel kezdődnek, s 
csak úgy kilenc óra tájban süt ki igazán a nap . A finom köd 
hatalmas fátyla fölemelkedik a tájról, és eloszlik az égen. 
A füvön harmat csillan, a kerítés szögesdrótja nedves és fe
kete, a környező hegyeket borító erdők, a városszéli házak, 
egy ismeretlen völgyi település áttetsző, ritkás, tejes ködben 
vannak még. Tábor, tábor. 



A reggel ma különösen csendes, ragyogó, ünnepélyes. 
Ünnep van. Szünnapokon olyan nagy a csend it t! Senki 
sem jelentkezik orvosi vizsgálatra, senki sem tolong az 
ambulancia ajtajában, senki sem ordítja végig a folyo
sót, és nem mata t a söprűkkel, kannákka l ; még az a 
különben zajos reggeli takarítás is most csendben és ha
mar kész. Ez az egész nap tar tó csend, a hűsölő barak
kok, a tábor kihalt főutcája, a közeli házak mögött ve
zető utca néptelensége, a virágba, zöldbe borult kertek 
elhagyatottsága, a virág, a fű, a harmat illata — mind, 
mind azt teszi, hogy az ember valahol a természetben, 
erdőben, réten, kiránduláson érzi magát. Időnként el
kalandoznak gondolatai, és az az érzése támad, mintha 
valóban a Fruíka gorában, valahol a Venca és Zmaje-
vac közötti úton, a füvek-fák csendjében volna. 

De hát erre a fűre, harmatra , ezekre a reggelekre valóban nem 
emlékszem. Noha , persze tudom, hogy voltak, s azt is, mikor és 
hogyan. Az az idillikus rét egyik tábori élményem. Egyszer úgy 
délután 2—3 óra tájt k int ültem a barakk mögött. A dróton in
nen békésen, üresen, nagy lelki nyugalommal ot t sétálgatott a pus
kás őr, és akkor, ugyanazon a réten, de a kerítésen túl és valahogy 
rézsút á tvágva az ösvényen, melyet nem láthat tam, föltűnt az 
egyik ismerős német altiszt a feleségével és kislányával. Minden 
bizonnyal látogatóba mentek valahová, mert ünnep volt. Ennek a 
rétnek azonban mintha semmi köze nem volna a táborhoz és hadi
fogsághoz. Hogy úgy mondjam, nem akkor történik, nem akkor 
van, és nincs is egyáltalán. Időtlenül az időn kívül áll, vagy leg
alábbis bizonyos értelemben időtlen, amivel meg is elégszem, mert 
nem akarok még tovább kuta tni : csak egy kép, egy pillanatig és 
belül megélt kép, egy olyan pillanatban, amikor magamat is úgy 
látom, mint egy képet, mint embert a fűben. 

A verőfényes nyári nap csodálatosan tiszta, felhőtlen kéksége 
alatt , amint maga alá húzott lábakkal ül a buja fűben, és megle
petve szemléli a közeledő altisztet és családját — könnyű, világos, 
nyári ünneplő ruhába öltözött két nőalak —, és akkor az az em
ber onnan a tisztás túlfeléről, hangosan és egy egészen nem kon
vencionális, barátságos mosoly kíséretében, odaköszön: 

— Guten Tag, guten Tag. 
Közben még idebólint, felém, semmi kétség, nekem szól ez a fő-



bólintás, de szándékosan nem integet, tar tózkodó, nem akar feltű
nést kelteni, mert hát végtére is mindez kellemetlen és tilos. És mi, 
ezért, még inkább olyan két ember benyomását keltjük, olyan is
merősöknek látszunk, akik mintegy véletlenül találkoztak itt a ter
mészet ölén, a szép pázsiton, egy tisztáson a Lahn fölött, azon a 
környéken, ahol — mint rémlik — szép ifjúságában boldog Goethe 
sétálgatott; két ember a vasárnap délutáni, napsütötte réten, egy 
Vidrié-versbe illő, erősen körvonalazott panorámában; néhány fi
gura egy német preimpresszionista tájban, a zsánerfestészettől meg
szabadulni még mindig képtelen Hans Thoma valamelyik levegős, 
téres vásznán. 

Így látom ezt én, aki egyszerre ott vagyok és nem is vagyok ott, 
így ezt az élményt, mely azért nem illik össze a táborral és a ha
difogsággal, mert az én alakom abban a tájban, mint ahogy mond
tam, csak kép; én magam pedig közben, aki nézek, csupa szem 
vagyok, és megelégszem azzal, amit látok, könnyű vagyok és min
den más zavaró dologtól ment. 

Ezt is el kellett volna mondani, feljegyezni az olajzöld füzetbe 
a limburgi napok idején, mintegy megállapításként csupán, az a 
legjobb, röviden, a szavakban fukarkodva, akárcsak Hans Dietrich, 
az is olyan kurta és szófukar. — Ez a legjobb, mert a tömörség és 
szófukarság őrzi meg legjobban az élet puha, ködös, messzi oázi
sait, melyek a tudj* isten, hová, merre vezető úton maradnak mö
göttünk. Meg is feledkeztünk róluk; de ha előbukkannak — s azt 
sohasem tudjuk mikor —, és ha sértetlenül megőriztük őket, nem 
málasztották el, nem rontot tak beléjük a szavak, melyeknek pusz
t í tó ereje majdnem ellenállhatatlan, ha megóvtuk valahogy a sza
vak kígyómarásától, magukhoz emelnek és visszatérítenek jótéko
nyan tápláló erejükkel. 

Legjobb röviden azért is, mert nem ismerjük — és eszerint nem 
is foglalkozunk vele — a kezdetét és útját annak, ami körülöttünk 
és — mindenesetre — rajtunk kívül történik vagy történt, nyersen 
és meztelenül, a maga tárgyilagos és hideg közömbösségében, a va
lóság színtelenségig szegényes árnyalataiban. S annak sem, ami az
tán bennünk jelentkezik, bennünk csendül, zsong és él, majd csa
lóka módon tárgyi alakot öltve ismét, egy-egy szerencsés pillanat
ban rajtunk kívül is megjelenik mint a színek, hangok, formák 
gyönyörű összhangja, és mint ilyen egy életet jelent, mely szá-



munkra kétségtelenül valóság, de amely rajtunk kívül mint va
lóság nem létezik. Mert csak bennünk van, csak bennünk él. — 
N e m tudni, milyen útja van annak, amit a hadifogság rideg pusz-
taságában hányódva, egészen véletlenül, az élet oázisának nevez
tem; mindabból, ami történésének pil lanatában tökéletesen azonos 
valamennyi történés tömegével, miért éppen ez vagy az vált ki 
később (vagy talán mindjárt ott és akkor?) és lett a többihez ké
pest valami különös, egészen rendkívüli élmény, melyet aztán a 
gyógyír, a belenyugvás nemes erejével, vagy még többel: annak az 
elementáris képnek az erejével ruházunk fel, melyben — a leg
különfélébb transzformációk során — ugyanaz a tántorí thatat lan 
és nyughatat lan erő, vágy, ösztön vagy lelkes élet-éhség nyilatko
zik meg. 

Mondom, fogalmam sincs róla, hogyan történik ez. Hogyan forr 
a zavaros és egyáltalán nem szép must aranyszínű, erős borrá, ho
gyan történik ez, kiválogatással-e, de hát akkor ki az aki válogat, 
és miképpen? Még furcsább az, hogy ez a folyamat, illetve a vá
logatás, amint az Hans Dietrich naplójából is látszik, nem szűnik 
meg a valóban nehéz, zűrzavaros, pokoli helyzetekben sem, pedig 
nem egy ilyen adódott abban az időben, amikor ott verekedett és 
vonult vissza Görögország, Macedónia, Szerbia és Bosznia hegyor
mai között. Ugyanígy, nem szűnt meg nálam sem, a fogságban, 
melyet most és így szembeállítok ezzel a kis naplóval, miközben 
annyit foglalkozom vele, egyedül, a szobámban, melynek falai 
lassú hullámzással, láthatatlanul szétmozdulnak. Az egyetlen kü
lönbség, hogy én nem jegyeztem fel őket, még azon a tizen-egyné-
hány oldalon sem hadifogságom első napjaiból, és később sem, el
vétve papí r ra vetett feljegyzéseimben. 

Mert ahogy most forgatom őket, mindent megtalálok bennük, 
csak azokat az erős és tartós jegyeket nem, azokat az évgyűrűket, 
hogy úgy mondjam, amelyekkel mintegy belülről növekszünk, akár 
az élő fa, kört kör után vetve, — gyűrűkként, mondja Rilke, me
lyek ránőnek a dolgokra. Ezeket nem találom. H a följegyezhettem 
volna, azt hiszem, minden másképp lenne. H a még akkor, vagy 
előbb, bármiképpen fölismertem volna őket, az élet mélységeinek 
ezeket a fő mozgatóit, ezt a — sokszor — semmit, álomszerű va
lamit, amely mégis oly sorsdöntőén esik latba, azt, amit még min
dig, még most sem tudok tisztázni magamban, úgyhogy amikor 
megkísérlem, valójában csak válogatok. 



Talán valamelyik sorakozót választhatnám, valamelyik Appel-t 
a „fekete placcon", egyikét azoknak a kettős rendekben való, vége
hossza nincs álldogálásoknak reggeltől délig; á l lunk, . s ennek az 
állapotnak a tökéletes ürességében, és a jelenlevők legnagyobb több
sége szempontjából, teljes céltalanságában mégis érezni lehetett, 
hogy egyikünk számára itt most egyenesen az élet vagy halál kér
dése nő, dagad, mint valami erősen erjedő tészta. N e m kisebb kér
dés, mint éppen ez. Csupán azt nem tudtuk, kiről van szó. S 
amíg a begyeskedve feszítő német altiszti sarzsik pillantásai, moz
dulatai kedvtelő pedantériával foglalkoztak velünk, ahogy ott ket
tős rendekben vagy négyszögben felsorakoztattak bennünket, egész 
idő alat t azt gondolhatta mindenki, sőt minél kevesebb oka v ö k 
rá, annál inkább, hogy éppen róla van szó. Élni, vagy halni, pon
tosan így. De hát mindez olyan őrjítőén sokáig tar tot t , hogy ez az 
élet, ugyanaz, amely kérdésessé válhatot t — belezsibbadt bár, és 
könnyű remegés jár ta át hideg suhintásként —, tulajdonképpen el
unta magát, és kicsinyes telhetetlenségében, megkísérelt szórakozást 
találni. Nézelődtünk hát. Lehetséges azonban, hogy ez csak afféle 
kibúvó volt, a lélek könnyítet t terhén, hiszen mi mást tehetett. 
Szórakozott, ha szabad így neveznem ezt az utolsó mentsvárat, 
abba menekült, hogy elnézte szótlanul rideg, szigorú, nyomasztó 
környezetét. 

A „fekete placc" alacsony, szürke barakkokkal szélesen körülha
tárolt, érdektelen vonalú négyzetéből nem nyílott tekintet sehová, 
csupán önmagunkba és az égre. Órák hosszat mást sem lát tunk, 
csak ennek a térnek vörös salakkal leszórt földjét és a hideg, sá
padt német eget. Ez volt minden. És ami ebben a képben az ér
telemnek egyetlen tápot adhatot t , az volt, hogy az egyik barakk
sorban műhelyek vannak, a másikban pedig, de nem tudni ponto
san hol, a büntetőszázad van beszállásolva. Ez volt minden abban 
a tekintetben is, amiből — mint kívülünk még egyetlen létező 
dologból — erőt kellett meríteni ahhoz, hogy éljen, hogy álljon 
az ember, leküzdve azt az állandóan jelenlevő hideg rettegést, hogy 
be ne következzék a legrosszabb. Ahogy áll tunk ott a fekete plac
con, egyedül, ebbe a vöröses, leszórt térségbe fogódzva, megkapasz
kodva az abszolút semmiben, a vaksi égben, álmaink és magára 
hagyott , gyászos életünk tömkelege, amik voltunk, az énünk sem
mi másban támpontot nem lelhetett, mint egy-egy tenyérnyi kis 
tócsában, mely meglapult ott , e nedves égövben nem ri tka esőzé
sek nyomaként, s ez az egyetlen támpont , hacsak valamelyikünk 



ferdén elnyúló, homályos árnyékát vagy valami sejtelmes, távoli 
derengés lassan tovaúszó fényfoltját tükrözte is, nagy és emléke
zetes volt. 

Mi egyebet tehettünk, mint hogy belevessük magunkat akárcsak 
a körülöttünk levő tisztásba is, és megkíséreljük szembeállítani ma
gunkban valami ismerttel, akármilyen messze van és akármilyen 
távoli rokonságban áll is vele. Valamivel, ami mindenképpen volt 
egyszer, ot thon még: gyermekkorunkban talán, akkor, amikor ta 
nulja is az ember az ilyen szín-, illat-, hő- és fényárnyalatoknak 
az ábécéjét — a szabadságban még, természetesen igen messze 
innen, valamiben ami ott és akkor megfoghatatlan volt, s ami ál
talában s ilyen, valamiben, ami megsemmisült. S amikor „haza", 
„szabadság", „o t thon" vagy tudj* isten, milyen elnevezéssel illetem, 
egyik sem odaillő, hol fellengzően hangzik, hol meg túlságosan sze
mélyesen, mert — s ez a legrosszabb benne — itt mindennek az 
amalgánjáról van szó, mint ahogy akkor kitetszett. Így aztán, mi
vel növekedésünket ismét a kinőtt gyermekcipőktől és gyermeki 
könnyektől kezdtük, elpusztult hazánknak egyenesen a boltozatáig 
ért a fejünk, úgy érintettük, mint valami szentséget. 

Áll tunk a fekete placcon, tekintetünkkel azt a sovány földet 
és rideg eget pásztázva, s úgy buktunk alá minden pillanatban em
lékeink árjába, mint a fürdőzők a gyönyörűség és kétségbeesés őrü
letében, vagy még mélyebbre, testünk és idegeink ősi, első rezdü
léséig hatolva. És úgy is éltünk mindebben, egy-egy pil lanatra 
végtelenül messze innen valóban —, hogy aztán túlságosan is hir
telen, miután ki tudja hányszor alámerültünk, ismét ott találjuk 
magunkat a fekete placc már-már absztrakt köreiben. A valóság 
pedig csak a fény egy morzsája vagy egy áttetsző-sötéten vetődő 
árnyék volt a lábunk előtt terpeszkedő tócsában. Fekete és gyé
mántfényű — talán így töményült bennünk ez az álldogálás, de 
tisztázni magamban sohasem tudtam. Ma sem tudom, pedig húsz 
év telt el azóta, hogy mi volt az a sorakozó igazából; a fogolyélet 
mellékes, lényegtelen velejárója, vagy pedig annak valóban alap
vető szituációja. — Mert ez nem merül ki önmagában, nem emel
kedik önálló és végső értelemmé, majd ennek révén tovább, vala
mi mássá, hanem mindaz, amit magában foglal — ami nyomasztó, 
veszélyes, szomorú vagy rettenetes, nyomorúságos és félelmetes 
benne —, tovább él, szüntelenül ketyeg, mint a megbokrosodott óra, 
vagy pedig egy másik látomásban, egy másik képben folytatódik, 



mely közvetlenül nyomában sarjad, és nem vezetvén sehová, szo
rosan összefügg vele. 

Mint amilyen annak a táborőrségi altisztnek a járása, akit a 
franciák — nem valami jóízlésre vallóan — Merdalors-nak vagy 
csak Merde-nek becéztek (örökösen ezt a szót hajtogatta, mert 
nem is tellett többre francia tudományából) . Középkorú, tömzsi 
test, rövid szárú német csizmába bújtatott lábak, no és az a va
lóban képtelen járása, amikor megindult onnan a vorlager tájékáról 
— a tábornak abból a részéből, ahol a belépőket vagy az elbocsá
tot takat visszatartják, mint valami karant inban —, olyan volt, 
mintha gólyalábakon lépegetne a délutáni verőfényben, mely egy
szerre sekély, alacsony lett, mintha lekaszálták, meghódították vol
na, kizárólag német tulajdon, külön fenntartva ennek a drágalátos, 
kur ta testnek, külön fenntartva a németeknek. A tábor felé tar tot t 
hát, feszesen lépett be a drótkerítés meg a raktárbarakkok között, 
miközben jellegzetes mozdulat tal , hanyag elégedettséggel gombolta 
be revolvertáskáját, mint a gyönyörrel lehajtott korsó sör után, 
mivel épp az imént, mintegy orgazmusban kielégülve, belelőtt az 
akkor érkezett első orosz fogolycsoportba, szerencsére, gyönyörű
ségében. 

Vagy pedig az az ébredés a fűben, mindjárt ebéd után. Ernzen 
falu, Arbeitskommando 207, egy meleg júliusi nap délutánján a 
Schleder család házának udvarán. Olyan, akár az álom: várat lan 
és csodálatos. Amikor fölserkentem, úgy éreztem, hogy lefoszlott 
rólam minden teher, amit addig hordoztam, s én, akár a hajós, aki 
eltávolodott a súlyos szárazföldtől, de amely a szemhatáron van 
még, kifutván magam is a szabad terekre, megláttam hirtelen az 
én szárazföldemet, melyen annyira messze voltam önmagamtól. 
Kimondhatat lanul könnyűnek éreztem magam, és noha élveztem a 
helyzetet, tudtam, hogy mindez furcsa. Már az is, ahogy elalud
tam, nem is tudom, mikor. 

Kikanalaztam a tányérból mindennapi, sóba-vízbe krumplimat, 
és kimentem az udvarra . N e m a ház elé, ahol — valójában az 
utcán — a külső házi munkák nagy része zajlott. Minden délután 
ott csíráztam az elvermelt krumplit , ölbe rak tam a télire készített 
tűzifát, és innen jár tam be minden reggel egyenesen az istállóba, 
hogy kisöpörjek, kicseréljem az almot és levakarjam a teheneket, 
vagy a pajtába szénát kazlazni, ezt a valamikor idillikus, száraz fü-



vet, tele bogánccsal, szúrós törmelékkel és porral , mely fojt és le
rakódik az ember bőrére. N e m a ház elé mentem tehát, hanem 
mögéje, az udvarba. Így van ez errefelé, nemigen törődnek az ud
varral , $ így volt Schlederéknél is. Az idős, gyermektelen házaspár 
elhagyatott udvara tiszta volt és nem taposta senki. A szekér, 
melybe a teheneket fogtuk be, a kézi kocsi meg a többi mezőgaz
dasági felszerelés szintén az utca felől állt, ott , azon a kitéglázott 
térségen a ház előtt, mely nem nevezhető udvarnak, mert nincs 
kerítése, úgyhogy bárki átjárhat rajta. N e m az, mert rendszerint 
még egy asztalt is kitesznek ide, a tejeskannákat és csupa olyan 
holmit, melynek egyébként a házban a helye. 

Az udvar pedig üresen áll, és mintha nem is volna rá szükség. 
A pázsit olyan, hogy nem lehet szebb, s akkor puha és meleg is 
volt. A háznak azok a nem használt ablakai néznek rá, melyekbe 
— szándékosan-e vagy véletlenül, vagy tán mert így esett legin
kább kézre — mindenféle fura dolgokat raknak: régi dobozok he
vernek ott, egy repedt üvegű, poros petróleumlámpa, szalmakalap, 
egy fél tehénszarv — egyszóval, kacattár . Az udvar félreeső ré
szében deszkaklozet is van, de nem használják, mert az idevaló 
falusi nép az istállóban végzi szükségét. Az udvar másik felében, s 
annak végéig, valami dombféle lábáig, gyümölcsös van, de az is 
régi telepítés, és úgy látszik, érintetlen. — Egy szó, mint száz, 
olyan hely volt, melyet r i tkán tapod emberi láb, olyan hely, me
lyet én, bárhol akadtam is rá, mindig menedékemnek éreztem: ve
reségeim fájdalmában, melyből annyi kijutott különösen ifjú éveim
ben, legjobban egy-egy ilyen zugban pihentem meg, mely annyira 
gazdag valami kifejezetten és csakis emberiben, másrészt ahol olyan 
jólesően nincs jelen az ember. 

Akkor is, amikor így felébredtem, vagy felébresztettek, ennek 
az éber távollétnek a pillanatát, éppúgy, mint azt a módot, aho
gyan és ahol elaludtam, e hely barátságos védelmének köszönhet
tem. A helynek, melyet csupán egy könnyű és egyszerű érintés ré
vén egyenesen testileg éreztem. Minden más létezés azonban kívül 
volt rajtam; mint a szétszedett, kizsigerelt óraszerkezet, ot t hevert 
szerteszét körülöttem az alacsony fűben, melyen az ébredésnek 
abban az illanó pil lanatában egyedül voltam, miközben felemeltem 
előbb a fejem, majd a testem is utána emelkedvén, megálltam és 
olyannak éreztem ezt a mozdulatot, mint amikor az összetekere
dett kígyó emelkedik fel fektéből. Volt valami erősen szabad vagy 
erősen kimért az ébredésnek abban a pillanatában, lényem, mely 



különben annyira nyugtalan, és amelyet annyi minden emészt, 
valami erőteljes autonómiát, bizonyos önállóságot kapott , ami már 
abban is megnyilatkozott, ahogyan a körülöttem levő dolgokat 
néztem. Mindazt , ami mintha belőlem hullott volna ki a fűre: a 
napsütéses kora délutánt, délidő volt még, a világnak ezt az özö
nét a maga leltárával, s aztán még a fölém hajló Schleder apót, 
akinek keze, miután megérintett, puhán megállt a levegőben. Meg
nyilatkozott , mondom, már abban is, ahogyan lát tam mindezeket 
a dolgokat, és egy olyan módon, melyet mindig igazi boldogságnak 
és a dolgok megítélésének éreztem. Valahogy megéreztem, milyen 
értéket képviselnek számomra és abban a pi l lanatban: lát tam, 
mennyit érnek, mit tar ta lmaznak, mi az értelmük, azt, ami külön
ben olyan kimondhatat lan teherként súlyosodon rám és annyira 
meghatározott engem. De most, abban a tűnő percben — méghozzá 
azért, mert lá t tam őket —, könnyedén, emelt fővel mentem el 
mellettük, nem nyomasztott már semmi, szinte meztelennek érez
tem magam. 

Lát tam magamat, amint leereszkedem a fűre, nem azért, hogy 
aludjam, hanem csak megpihenjek egy kicsit. Néhány órás mezei 
munka állt mögöttem, reggel óta. Minden napom egyformán is-
tállópucolással, tehénvakarással kezdődött , aztán reggeli előtt még 
krumplit törtem a disznóknak, s csak u tána mentünk ki a mezőre 
szénaforgatni hármasban. Elég szabályos rendekben hevert, de fé
lig vizes, súlyos volt, és én, három hónapja lévén táborban s csak 
három-négy napja Schleder anyó nem sokkal jobb kosztján, gyön
gécske voltam, ráadásul nem is szoktam hozzá a mezei munkához, 
nem szoktam meg a levegőt, a hegyeket, a mozgást, persze, hogy 
lemaradtam. Pedig hogy birkóztam a villával, de az öregasszony 
néma, dühös tekintetével is, a csupa tűz, lobogás öregasszonnyal, 
akit keserű harag emésztett, hogy le-lemaradok, nem értek a mun
kához, mert nem vagyok paraszt, mint a többi fogoly a faluban, 
hanem „taní tó" , és hogy mint ilyen, épp hozzájuk kerültem. H o z 
zá éppen, aki habzsolná a munkát , ha lehetne, s aki keveset és 
bojtosén szeret kosztolni, ámbár másképp beszélt: 

— Du musst essen, du musst stark werden, damit du gut ar-
beiten karnist! — hajtogatta, majd teli szájjal dicsérte, milyen 
szorgalmas, gyors és ügyes volt francia elődöm, akinek a helyére 
jöttem. 

S így, elvetve a gondját annak, amit az ebéd cezúraként ketté
vágott, betértem a ház mögé, magam sem tudom, miért. Érzékelve 



azt a csendet, összetörten és ösztönösen, mint a kimerült állat, ma
gától értetődő egyszerűséggel a fűbe ereszkedtem, miközben a déli 
nap kellemesen melengetett. Mi sem természetesebb: lám, most le
ülök, s nem kell vigyázni a ruhámra, a fűre vagy a helyre —, s 
amíg magam alá hajtva a lábom, lassan leereszkedtem, éreztem, 
hogy számomra és az én világom szempontjából minden ilyen te
kintet most teljességgel mellékes, sőt nem is létezik. S amikor már 
a földön ültem, egy pil lanatnyi habozás nélkül, úgy, mintha mind
jár t ezt akar tam volna — úgy éppen, mintha ezzel, magamnak és 
magamban, valamiféle igazságnak nem is még egy fátylát kíván
tam fellebbenteni, nem is csak egy fokkal lejjebb ereszkedni, ha
nem egészen le, megértve azonban, hogy ily módon csak egy új, de 
számomra egyetlen igazi s ezért jótékony realitás talajára lépek — 
nekiálltam hát, nem is túlságosan sietve, de igen határozot tan, hogy 
megvackoljak ott a földön, összegömbölyödtem, arcomat a kezem
re hajtottam, és elaludtam, mit sem törődve azzal, hogy a fejem 
a földön fekszik. 

Így lá t tam magam ébredéskor, így, ahogy a földön fekszem, 
mint a kígyó, s olyként egyenesedem is föl. Mind a lefekvés, mind 
a felkelés értelme pedig, és az egyetlen dolog, amit még fáradt iz
maimon kívül akkor nyiladozó öntudatomban magammal emeltem, 
az nem más volt, mint éppen annak megértése, hogy a föld és én 
leszámoltunk egymással. Már semmi sem választott el egymástól, 
semmiféle tisztázatlan kérdés nem volt közöttünk, és megszűnt 
mindenféle tar tózkodás. Úgy éreztem, hogy akár a madár , a han
gya vagy a gyík, én is a föld egy teremtménye lettem. 

Mindabból, ami körülvett , nem tar tozik it t 'hozzám tökéletesen 
semmi; semmi ebből a mögöttem emelkedő, egyemeletes kőházból, 
a termő gyümölcsösökből, az errefelé vezető ösvényből. Semmi eb
ből az egész faluból, mely elég érdekesen és festőién, valami tavacs
ka, tocsogó vagy halastó köré települt. Néhány nappal korábban, 
egy délelőtt jár tam arra, amikor egy nagy földesúri birtok portáján 
szétosztottak bennüket, hogy ki , hová, s akkor kerültem én 
Schleder apóhoz. Miközben maga előtt terelgetett hazafelé, a hir
telen kitáruló halastó fölött egyszer csak — mintha örökös tanyája 
lenne ot t — fölcsilingelt a kovácsüllő szép, ezüstös hangja. Honnan 
is jött , túlnan valahonnan. Tűnő, röpke pillanat volt ez, de őrjítő. 
Hiszen ez a sűrű kalapácsolás, mint a kovácsszerszám általában, 
ugyanígy cseng a Bosut lusta, selymes vize felett is! (Akkor még 
nem tudtam, hogy holdkóros kételyeim között egyszer az is fel-



merül majd, hogy mit kezdjek azzal a rengeteg élménnyel, mely
ből az élet épül, úgy, mint a ház, épület, amit elkezdenek és — 
logikus — be is kell fejezni, és amelyben azt, ami megépült, nem 
lehet újból építeni és ismételni. Ami viszont kívül van rajtunk, az 
igen, az ismétlődhet, és visszatér velünk oda, ahonnan elindultunk; 
de ez csalóka tünemény, mert többé nem az, ami volt, és mi sem 
vagyunk azok, amik voltunk. De micsoda akkor , és mik vagyunk 
mi?) 

Mindez, lát tam, nem adatot t meg nekem, s nincs is semmi kö
zöm hozzá. A faluhoz, mondtam, azzal a különös vízfelülettel, 
melyben sötéten, elmosódottan, falak, tetők vagy dúslombú fák 
tükröződtek; a sok baromfival, jószággal és szekereivel, melyek 
annyira betöltik élettel, erővel és ősi nyugalommal a világ minden 
falvát; övényeinek és utainak szép csokrával, melyek k i tudja, ho
vá vezetnek a kertek, szántóföldek, rétek és a felhők között. Az
zal az épülettel, ahol parancsnokságunk, az Arbeitskommando 207 
székelt, kissé tovább a falutól, abban az egyemeletes épületben, 
mely miben sem különbözött a többitől, és amelynek szobáiban 
minden foglyokkal dolgoztató parasztcsalád ágyat tar tozot t állí
tani rabszolgájának. Jómagam is itt aludtam, a Schlederék ágyá
ban, oda bújtam be esténként a tarka cihás tolldunyha alá, miután 
a ház előtt a pumpás kútnál , nagy fröcskölés közben tetőtől-talpig 
lemosakodtam, mint a többiek is valamennyien, majd elalvás előtt 
egy percre még elővettem a Scott Ivanhoe-jlt francia fordításban, 
szép kis fehér kötésű Nelson kiadásban, melyet az előttem járt 
franciák csoportjából hagyott vagy felejtett itt valaki az ablak
deszkán; ezt, és még néhány könyvet , nem is tudom, milyeneket 
úgyszintén néhány pár, istállótrágyával kívül-belül jócskán elpisz
kított , jellegzetes francia sabot-t. 

N e m volt az enyém az a darab dűlőút sem a foglyok szállásától 
Schlederékig. Tízperces út , pontosan kelet—nyugat irányban a me
zőségen át, s úgy jár tam rajta, egyedül, megszabadulva tábortól, 
őrségtől, mint akinek leverték láncát, mentem előre, egyenesen a 
lobogó nap felé. S olybá tűnt mindannyiszor, hogy ez nem a mos
tani, hanem egy másik, ugyancsak német pillanat, fájón feltoluló 
emlék, vagy öt évvel korábbi, a Tegernsee körüli rét emléke, a 
fenyvesé, melyből őzek dugták ki fejüket, és nagy bajor vendéglők 
napsütötte homlokzata szűrődött elő. 

Semmi sem volt az enyém abból, amit ébredéskor ismét meg
pil lantot tam: egyik sem törődöt t velem, s nem is vehettem semmi 



hasznukat; olyan jelenség ez, melyet nemcsak a világ közvetlen 
érzékelésének pillanatában, hanem későbbi, mélyebb, gondolatibb 
feldolgozásakor is igen nehezen vagy egyáltalán nem figyelünk 
meg, s csak közvetve vagyunk tudatában, akkor is igen megbízha
tatlanul. Talán azért, mert ez a jelenség szemléletünk tengelyében 
van, és mintegy vázát képezi: azt a bizonyos társadalmi elemet, 
helyzetünket valamely embercsoportban, közösségben, társadalom
ban; a szociológia vagy a politikai gazdaságtan kategóriáját. S ép
pen ez az, ami abban a szent pil lanatban oly töményen, kézzel 
foghatóan, és — talán furcsa, mert nem érzelmi terminussal jelölt 
dolgokról van szó — annyira fájdalmasan megvilágosodott előt
tem. Különben, én semmiféle terminussal nem illettem, mert nem 
is volt rá szüksége annak az áramlásnak, melyet felismertem. Olyan 
ez, mint az élet minden más, tipikusan és szervesen hozzátartozó 
jelensége, meghatározhatat lan valami, az a bizonyos lényeg, mely 
szuggesztíven, de minden indulat nélkül kitárulkozik mind az öt 
érzékszervünknek, a dolgok velejárója, ám választóvize is. Mint 
valaná különleges lencsén át, egyszerre világossá vált , hogy mind
az, ami i t t van, volt, vagy lesz, nem az enyém, hanem valahol 
messze rajtam kívül, fölöttem van, és végeredményben ellenem is. 
Mégpedig azért, mert az együgyű, de úgy látszik egyedül helyes, 
paraszti megfogalmazás szerint, rabszolga voltam. 

S azért, mert rabszolga voltam, mindenen, amire csak ránéztem 
és minden szándékolt dolgomban, akárcsak Szent Veronika kendő
jén a Krisztus-arc és a sebek, fájdalmasan átható tekintetem előtt 
az emberek és a dolgok koordináta-rendszerének képe rajzolódott 
ki, és én, szememen és arcomon érezve perzselő érintésüket, lát
tam, hol a helyem közöttük. Valahol középúton állat és ember 
között . Pontosan így. Schleder anyó néma haragja, meg örökös 
prédikációi az evésről, melyre sehogy sem került sor, és nem is 
kerülhetett, egyszerűen, mert nem volt mit ; felsüléses vendégsze
replésem a paraszti munkában és ebben az eldugott kis faluban, 
meg ami ezzel járt —, mindez komikus lehetne, mint ahogy az is, 
de éppen ezzel a nevetséges, durva, parlagi, istállói, együgyű fizi
miskájával, már-már véresen és tragikusan, meg is bélyegzett 
ugyanakkor. Néma, tehetetlen iszonyt szült: hogy itt és ebben az 
állat és az ember közöt t vagyok. 

BORBÉLY János fordítása 



VALÓSÁG(IGÉNY) ÉS NOVELLA 

B A N Y A I J Á N O S 

Podölszki József Dudás Károly Jár tatás (1980) című prózakötetéről 
szólva ismét kifejezte azon véleményét, hogy irodalmunkban nem a „va
lóságközpontúság" az „uralkodó irányvonal", „hanem „a belterjesen iro
dalmi vonulat, az irodalom belső problémáival, poétikai kérdéseivel fog
lalkozó". (7 Nap, 1981. március 27.) S még azt is hozzátette, hogy ezt 
(„az irodalmi belterjességet") „favorizálják az irodalmi közvéleményt 
irányító tényezSk". (Podölszki hasonló szempontok alapján írta meg 
Világpor-bíríhtít is a Híd márciusi számában.) 

Podölszki nézőpontja több kérdést időszerfisít. 
Először azt, hogy hogyan is állunk azzal a bizonyos „valóságközpon-

túsággal", mi ennek a fogalomnak a tartalma, milyen jelentések tartoz
nak hozzá, és felállításából az irodalomra nézve milyen kritériumok, el
várások következnek. Ha erre a kérdésre megközelítőleg pontos választ 
tudunk felkínálni, akkor vizsgálható meg, hogy miért nem éppen a „va
lóságközpontúság" az „uralkodó irányvonal" a jugoszláviai magyar iro
dalomban és miért éppen az ún. „irodalmi belterjesség". És csak ezután 
mondható el az is, hogy azok a bizonyos „irodalmi közvéleményt irányí
tó tényezők" miért favorizálják ezt az utóbbit. Podölszki a fenti kérdé
sek megválaszolása nélkül is tudni véli, hogy azért részesítik — a „té
nyezők" — éppen ezt a vonulatot előnyben, mert „erről az oldalról vár
ják az újabb nagy áttörést, egy vagy több jelentős, korszakot össze
foglaló és beragyogó mű megszületését". 

A második kérdéskör, amit Podölszki véleménye felvet, összetettebb, 
mint az első, mindenekelőtt azért, mert elméleti vonatkozásai vannak, 
és úgy fogalmazható meg, hogy vajon valóságos ellentmondás feszül-e 
az ún. „valóságirodalom" és az ún. „irodalmi belterjesség" között, vagy 
ez az ellentmondás csupán látszólagos, és az igazi irodalmi kérdésfel
tevésig csak úgy juthatunk el, ha ezt a „valóságos" vagy „látszólagos" 
ellentmondást feloldjuk. Nem „elmossuk" és „elrejtjük", hanem — ellen
kezőleg — kiélezzük, és e kiélezés során ismerjük fel valóság és iroda
lom összefüggésének irodalmunk jelenére vonatkozó, ebben önismeret
ként megmutatkozó jelentéseit. 



Hozzá kell éhhez tenni, hogy Podolszki nem egy kitalált helyzetet írt 
le a valóság kontra irodalmiság jelzésével, de egy olyan helyzetet, amely 
az (irodalmi) válság jegyeit viseli magán, mégpedig nem az elhatározás 
és a szándék, hanem az érték(teremtés) szintjén. Mert nem nehéz a csak 
„önmagával foglalkozó" irodalom leírásában nemcsak a valóságtól való 
„elszakadás", hanem az irodalom lényegének való „ellentmondás" je
gyeit is felismerni, az elcsüggedés, a görcsbe szorulás — más szóval az 
elhallgatás — jeleit. 

Dudás könyvében Podolszki a valóságközpontúságot dicséri: „Az új
szerű valóságszemlélet, a bátorság, hogy az irodalmat földközelbe hozza, 
lecövekelije, a Jártatás legfontosabb hozadéka." És még: Dudás Károly 
„a tényirodalom és a tényirodalom módszereihez nyúlva" „csempész 
sajátos színfoltot prózairodalmunkba". És ezt abból következteti ki, 
hogy — szerinte — „A Jártatás valóságirodalommal megrakott, megkent 
irodalmi szendvics, és a rétegek elhelyezkedése, a könyv szerkezeti fel
építése azt sugallja, hogy a valóság belső központi mag, ezt veszi körül 
burokként a szépirodalom." (Kimelések B. J.) Furcsa módja, ez egy 
könyv dicséretének. A kritikai szóhasználatban a szendvics és főként az 
irodalmi szendvics ironikus felhangokat tartalmaz. Persze, metaforáról 
van itt is szó, és a kritika olvasóját némileg elbizonytalanítja, hogy ne
héz — még Dudás könyvének ismeretében is — megfejteni a szókép je
lentését. Ezért jobb, ha a kritika fogalmakban beszél (és gondolkodik), 
hacsak lehet, és nem szóképekben. 

De mire is gondolhatott Podolszki, amikor a „valóságirodalommal 
megrakott megkent irodalmi szendvics"-et emlegeti? Nyilván arra, hogy 
a Jár tatásban két novellaciklus közé riportok, valóságfeltáró helyzetje
lentések, „kisemberek" arcképei ékelődtek; mint a szendvics rétegei: két 
kenyérszeilet között különféle. . . ez meg a z . . . Csakhogy ez így egyál
talán nem „gilt". Az ilyen beékelődésnek — szendvicsformálásnak — 
semmi értelme nem volna, ha pusztán a feözészerkesztés (végül is elha
nyagolhatóan mechanikus munkálata): az összerakás adna csak értelmet 
a könyv felépítésének. Amolyan „asztalfiók-összeseprés" lenne csupán; 
ilyesmire bőven akad példa. 

Nem így azonban a Jártatás esetében. Mint Mészöly Miklós könyve, a 
Szárnyas lovak (1979), Dudás Károlyé sem egyszerűen a valóságmeg
figyelésnek és -megélésnek különféle (fiktív vagy nem fiktív) közlés-
formákbzn való leírását példázza, még csak arra sem törekszik, hogy az 
egyik (a nem kimondottan irodalmi) műfajjal a másikat (az irodalmit) 
értelmezze, arra sem, hogy az egyikkel a másik kötődési pontjait ha
tározza meg, vagy az elbeszélés valóságból származó élménygyökereit, 
hanem arra, hogy az eltérő közlésformák azonos (elbeszélői) nézőpont
jait jelölje meg. Ami azt jelenti, hogy — Podolszki nézetével ellentétben 
— Dudás könyve nem a valóságot csempészi be a szépirodalomba (miért 
volna itt szükség egyáltalán csempészésre, „tiltott kereskedelemre"?), ha-



nem a két látásmód (és közlésforma) közötti különbséget számolja fel, 
a riport és az elbeszélés ellentmondását. Mégpedig oly módon hogy, 
kivételes (nálunk szokatlan) írói fegyelemmel fogalmazva, a valóságle
írást irodalmi rangra emeli, a „fiktívet" pedig a valóságformálás magas
lataira. Írásai (novellák, riportok, karcolatok) nem a „külső", érzékelhe
tő valóság ténybeli kritériumainak felelnek meg, nem is tükröztetik, ha
nem ismert vagy kevésbé ismert tények nyelvi kombinációjával valósá
got teremtenek, „világképet", amelynek két egymástól függő erőforrása 
van: az irodalmi kifejezés ösztöne és a nézőpont morális tartalma. „A 
vízió: jelenbe-forrósítás; aminek nem logikája van, hanem evidenciája" 
— jegyzi fel az Érintésekben (1980) Mészöly Miklós. E két, egymást 
produktivan meghatározó erőforrás Dudás írásaiban „jelenbe-forrósítás", 
tehát „vízió". A műfaji meghatározottságtól függetlenül. Van ugyan 
„meleg szendvics" is, és eléggé közkeletű „földi táplálék", ám nem va
lószínű, hogy a Dudás-könyv vízióinak: a „jelenbe-forrósítás" írói-ri
porteri gyakorlatának éppen a meleg szendvics hőfoka (vagy ha úgy 
tetszik, „struktúrája") a legmegfelelőbb képi (metaforikus) megnevezése. 
Hacsak nem az irónia hangján akarunk beszélni a Jár tatásról. Ez semmi
képpen sem lehetett Podolszki szándéka. 

Dudás kötete jól példázza, hogy az ún. „valóságirodalom" és az ún. 
„irodalmi belterjesség" között nem feszül feloldhatatlan ellentmondás. 
Mert mindkét közlésforma ugyanazt a — morális, magatartás formájú — 
grammatikát használja: „irodalmi grammatikát", ha a „jelenbe-forró
sítás" feladatát végzi. 

Podolszki helyesen jár el — ez az írás nem is nézeteinek elvitatása, 
inkább megvitatása szándékával készült —, amikor irodalmunkkal szem
ben a valóság(igény) elvárását fogalmazza meg. Illetve, ha azt sürgeti, 
hogy irodalmunk nézzen szembe — az eddigi gyakorlatnál is határo
zottabb módon — a jelennel; forrósítsa bele a jelenbe a múltat és az 
irodalmi közlésformát, a közvetlen és a kulturális élményt, a nyelvi és 
a lélektani tapasztalatot . . . Mindent, amit az irodalom kimondhat. De 
mit jelent ez a beleforrósítás? Aligha jelenthet mást, mint megformálást. 
Hiszen a valóság — a tények, a dokumentumok világa (pl. a Jártatás 
legjobb elbeszélésében, a Fénymagot esznek a papagájok címűben a tűz
oltószabályzat szövege) — önmagában még semmi, afféle „tartalmi elő
munkálat" csupán, aminek a művészet szempontjából „önmagában" nincs 
semmiféle értéke. Értékessé — és ez azt jelenti, „valósággá" — is csak 
akkor válik, ha átforrósodott, ha megformálták. Ha elvégzik rajta az 
irodalmi munkálatokat. S eközben mindegy, hogy milyen műfajról van 
szó, irodalmiról vagy nem-irodalmiról. Nem lehet tehát különválasztani 
szépirodalmat és valóságközpontú irodalmat, mert ez a szétválasztás csak 
rémképeket szülhet, például az „irodalmi közvéleményt irányító ténye
zők" rémképét, amelyek éberen őrködnek irodalmunk „tisztasága" fe
lett, és akiket csak megkerülve lehet egy kis (szendvicse/óságot „esem-



pészni" a szépirodalomba... A kettő különválasztásából ugyanis logiku
san következik az irodalom sterilitása egyrészt, a valóság „irodalmiat-
lansága" másrészt. Következik egy olyan fejezet, amelyben már nem az 
irodalomról van szó, csak az irodalom árnyképéről. 

Még valamit hozzá kell ehhez tenni. Egy félig-meddig történeti pél
dát. 

Irodalmunk — és valószínűleg nemcsak a mi irodalmunk — történe
tében minden számottevő megmozdulás és alakulás a valóság mélyebb 
és teljesebb megismerésének, feltárásának szándékával indult. Ennek a 
nevében hirdették meg a „helyi színek" elméletét, ennek a nevében az 
„áprilisi nemzedék" az „új érzékenységet", a Symposion-nemzedék a 
vidékiesség felszámolásának programját . . . A valóság örök kihívása az 
irodalmi közlésnek. De vádasszuk külön ezeket a példákat. A mélyebb 
valóság nevében meghirdetett „helyi színek" elmélet és gyakorlat éppen 
azért nem tudott, vagy csak néhány, de annál jelentősebb alkotásban, 
Herceg János korai novelláiban, Szirmai Károly vízióiban, Szenteleky 
néhány versében, „igazi irodalom" lenni, mert megmaradt valóságközel-
ben, ami azt jelenti, hogy csak a leírásig jutott el, a jelenbe-forrósításig, 
a megformálásig már nem. Ennek, persze, nemcsak az a következménye, 
hogy a „helyi színek" mint elmélet és gyakorlat csődöt mondott, és hogy 
nem produkált „magas" irodalmat, hanem az is — és ez a fájóbb követ
kezmény —, hogy magát a valóságot rejtette el, mégpedig idillbe, par
tikuláris életképekbe. Arra lehet ebből következtetni, hogy nincs ártat
lan valóság, amit afféle „burokként" vesz körül a 5zépirodalom, hanem 
csak olyan formával érintett valóság van, amely teljességében csak az 
átforrósított, megformált (szépirodalmi) műben mutatkozik meg. Jól 
tudjuk, „irodalmi tekintélyektől" idéztük már többször is, hogy a kon
tárul (dilettáns fűzfapoéta módjára) megformált műalkotás, legjobb 
szándéka — ideológiai beállítottsága, valóságfeltáró célkitűzése — el
lenére is, jó szándékát hazudtolja meg, a célt, amelynek nevében meg
szólalt. A további példák közelebbi megfigyelése talán nem is szükséges. 
Elég csak annyit hozzátenni, hogy az „áprilisi nemzedék" „új érzé
kenysége" azért hathat ma is a valóságfeltárás erejével, mert a szándék 
művé tudott alakulni, mert az élmény művé formálódott, legalábbis a 
nemzedék legjobb képviselőinél... 

Miért kellett mindezt (nem is először) elmondani? Nem a Podölszki-
val való vita céljából, azért sem, hogy Podolszki jóhiszemű és támogató 
bírálatától megvédjük a Jártatást, hanem afféle kommentárként egy — 
kezdetben véletlenül, majd irányítottabb, „szerkesztettebb" formában 
összeálló — novellasorozathoz, amely — a hiányzók ellenére is — vi
szonylag pontos képet ad a jugoszláviai magyar novella- (próza-?)írás 
1981 tavaszán kialakult helyzetképéről; jelzi, hogy merre tájékozódik 
novellaírásunk, merre fordítja figyelmét, hol jelöli ki nézőpontjait, mit 
ismer fel a jelenből és hogy mindezt hogyan mondja . . . Valahol tehát 



azon a nyomon halad ez a természete szerint heterogén „összeállítás", 
amelyen Podolszki is prózaírásunk (és irodalmunk) kérdéseit fogalmazza 
meg, de a mi megfogalmazásunktól eltérő módon. És hogy félreértés ne 
essék, ez az eltérés irodalomszemléleti különbözésből származik, nem ab
ból .a tényből, hogy e novellasorozat szerkesztője, e folyóirat szerkesz
tője — véletlen megbízatása következtében — odatartozik „az irodalmi 
közvéleményt irányító tényezők" közé, tehát rendelkezik valamiféle 
„hatalommal". Annál is inkább nem, mert semmiféle „tényező", semmi
féle (irodalmi, szerkesztői stb.) hatalom hosszú távon nem befolyásolhat
ja az irodalom mozgásirányát, legfeljebb a kiválasztás gyakorlásával 
tévedhet, de mindig csak a saját kárára tévedhet... 

Egy-két szót ehhez az összeállításhoz. 
Minthogy nem antologikus szándékkal készült, még csak nem is a 

„próza-szám" szerkesztői célkitűzésével, ezért — menthetetlenül egyol
dalúan — csak azokat a prózákat közölheti, amelyek határidőre elké
szültek. Azt azonban szem előtt kell tartani, hogy egy sor korábban 
közölt novellával (Balázs Attila A Fatökfi Dulics és 7 gyermeke című 
írása Híd 1981/1 számában, Bognár Antalnak az Üj Symposion 169/170. 
számában közölt Eligazodni című meseelemző elbeszélésével, a Magyar 
Szó novellapályázatán díjnyertes A háborgó Kirschmüller című novel
lájával stb.) érintkezik ez a sorozat. Vagyis törekvést is jelöl, nemcsak 
véletlen helyzetképet. Egy olyan törekvést, amelyben az irodalmi meg
formálás és a valóságfeltárás egyazon folyamatnak, a megírás folya
matának közös neve. 

Hogyan is állunk azzal a bizonyos „valóságközpontúsággal"? Még
pedig éppen ennek az összeállításnak („kiválasztásnak") a perspektívá
jából. Irodalmunk rövid és talán nem is túl gazdag történetéből tudjuk, 
hogy mifelénk gyakoriak a „műfaji eltolódások". Azt is mondhatnánk, 
hogy bizonyos uralkodó műfajok (vers és rövid prózai formák) irodal
munk természetrajzához tartoznak, hogy más műfajok viszonylag ritkán 
jelentkeznek „tömegesebben"; a hatvanas és hetvenes évek fordulóján je
lentkező „regény-áradás" ennek a „természetrajznak" csak egy (egyet
len) ellenpéldája. Sokfelé keresték már, leginkább irodalomszociológiai 
feltételek között, ennek a „műfaji eltolódásnak" az okát. Irodalmunk 
sajátos „valóság-anyagában" azonban nem. Kíséreljünk meg most ebben 
az irányban tájékozódni. Idézzük ismét Mészöly Miklóst, valahogy rá
jár a kezünk az Érintésekre („érintve" vagyunk), „A »kis« irodalmak 
úgynevezett társadalmi regényirodalma valószínűleg eleve handicap. Egy 
magyar Balzac? Ahhoz a társadalomnak is Balzac súlyúnak és jelentő
ségűnek kellett volna lenni." De idézhettem volna Sőtér Istvánt is, aki 
a Játék és valóság {1946) című tanulmánykötetében azt kérdezi, hogy 
„volt-e előbb valóság ott, ahol mi a realizmust kérjük számon?" Annál 
is inkább, mert még hozzáteszi: „ . . . a valóság nem mindig és feltét
lenül jelenvaló; ami körülöttem történik, ami körülvesz, még ridegsége-



ben, kegyetlen tárgyilagosságában sem mindig a »valóság«, hanem talán 
annak valami csökevény, lappangó, halódó vagy átmeneti állapota." A 
két idézet azt mutatja meg, hogy a „valóságközpontúság" igénye és el
várása, bármennyire is logikus kritikai számonkérés, egy sor számottevően 
fontos problémát rejt magában. Mindenekelőtt azt, hogy a valóság nem 
valami könnyen elérhető, kitapasztalható, mindenki előtt egyformán vilá
gosan megmutatkozó jelenség (vagy jelenségek összessége), hanem dilem
mákkal és kétségekkel teljes v'úígérzékelés-sz'mt, ami nem is annyira át
tetsző, hogy mögüle — egy-két tény, adat, dokumentum, riporteri meg
látás és felismerés, statisztikai bizonyosság vagy szociológiai leírás mögül 
— evidenciaként ugrana elő, lépne be világképünk rendszerébe. Amint
hogy az sem bizonyos, hogy egy-egy intim élmény, tapasztalat, felis
merés, ami szubjektív fogantatása miatt eleve bizonytalan és lebegő, 
nem nyújt-e teljes képet a valóságról, a fizikától és lélektantól egy
aránt teljesebbet. Vagyis egy alapkérdés: mit tudunk arról a valóságról, 
amit irodalmunktól számon kérünk, mit tudunk a jelen valóságáról, a 
súlyáról és jelentőségéről? Ez a bizonytalanság nem ment fel a felelősség 
súlya alól. A valóságfeltárás felelősségének súlya alól sem. Azt azonban 
mindenképpen jelzi, hogy a próza — a jugoszláviai magyar próza is — 
alkotói és intellektuális harcot vív ezért a valóságért, a „Balzac súlyú és 
jelentőségű" valóságért, ha nem is a „realizmus" eszközeivel, ha nem is 
reményteljesen... Ha nem is a „társadalmi regényirodalom" nevében. 

S amiről eközben nem lehet megfeledkezni: a művek irodalmi — nem 
külső díszként létező szépirodalmi — értékein múlik, hogy mennyire 
tudja ezt a heterogén valóságot a „jelenbe-forrósítani". Más szóval, meg
oldani a „valóság és irodalom", a „novella és valóság" időszerfiségét 
sohasem vesztő kérdését. 

Ez a véletlen összeállítás is ebben az irányban halad. 



HÁROM SCHERZO 

H E R C E G J Á N O S 

Gyöngyvirágillatú reggelek harmatával érkezett a vándor 
s aki elébe állt és azt mondta eddig és ne tovább 
hajlott hátú volt csipás szemű és lapátfülfi öreg 
de puskát tar to t t a kezében lövésre készen 
s ha hétfejű sárkány jelent volna meg előtte 
hát arra is elsütötte volna csakhogy a vándor 
jókedvű szép erős legény volt kinyílott kék inge 
látni engedte a halfarkú lányt a mellére tetoválva 
és kicsillant fehéren mind a harminckét foga 
amikor azt kérdezte nevetve hej erdők hegyek hűvös csalitok 
lát tatok már tücsköt hajnalban hegedülni 
s mintha felsorakoztak volna mögötte egyszerre mind 
az erdei fák és púpjukat teveháton hozva megérkeztek 
volna a hegyek is kinyílott az öregember előtt a világ 
mint mikor a sötéten át tör a napfény s leengedte 
a fegyvert és pödört egyet a bajuszán és azt mondta 
az már más és megbocsáss nem tudtam hogy halált hozó 
fergeteg küldött elébem parancsolj hát ezennel 
felfüggesztem egy időre a csőszködés szolgálatát 
azzal letette a puskát még a nyúlra se hederítve 
amely pedig közvetlen közelében két lábra állt 
és elkezdett mosakodni cirmosán a visszhang meg egyre 
verte vissza a legény szavát lát tatok már lát tatok már 
tücsköt hajnalban hegedülni miközben jómaga 
egészen halkan csak annyit mondot t nem a halállal 
jöttem jó öreg az tőlem idegen személy nem ismerem 
csak körüljártam kicsit a világot s mivel munkámmal 
jól kerestem mondom hazamegyek házat építek és feleséget 



keresek mire az öreg szájához illesztette mutatóujját 
hogy hátrafordulva az t mondja csitt lányok ne sírjatok 
mintha legalábbis ezer meg ezer hajadon hajtotta 
volna egymás vállára sírva a fejét lát tatok már 
tücsköt hajnalban hegedülni há t most lá that tok 
mire nevetés hangzott fel mindenfelől pedig nem is 
volt i t t se hegy sem erdő se hűvös csalit ahova a 
cirmosán mosakodó nyúl elvonulhatott volna zokogó 
leányok se vol tak természetesen csak a kékinges legény 
nézte a hajnalpírral takarózó hazai ha tár t és a jámbor 
mezőőr állt lábhoz tett fegyverrel mereven tisztelegve 
ahogy a hazatérőt illik köszönteni miközben valahol 
azért már készülődtek a lányok máslit kötöttek a 
hajukba s hogy a legény minél könnyebben megtalálja 
őket kihajoltok a muskátlis ablakon és úgy kiáltottak 
át egymáshoz csengő hangon nevetve lát tatok már tücsköt 
hajnalban hegedülni de há t ilyesmit soha sehol senki sem 
látott még a legény sem aki világjáró útjáról végre hazaérkezett 

* * * 

Idő kellett hogy elvonuljon a vert sereg elrongyolódott 
gúnyában csapzott hajjal mint az igazi katonák 
ha rőt alkonyi fényben leteszik a fegyvert az ellenség előtt 
s terelni kezdik őket a győzők a bizonytalanságba 
időbe tellett amíg az utolsó fiú is elhagyta a tisztást 
s megjelent a fák között ahol már rotyogott a birkagulyás 
a tanár urak meg sietve törölték le bajszukról a sör 
fehér habját mint akik boldogok hogy ennek is vége 
a versengésnek s most már majd győzők és legyőzöttek 
együtt ülhetnek a kecskelábú asztalokhoz még mintha 
valaki mondta is volna hogy az életben is így van 
kicsit fáj ha az embert legyőzik aztán elfelejti 
és asztalhoz ül mire idegesen felkiáltott egy kisfiú 
hát akkor az egész mire jó tanár úr kérem és jó darabig 
nem kapot t választ mintha senki sem tudta volna miért 
kell verekedni egymást megelőzni letiporni miért kell 
győzni mindenáron ha csendben is ülhetne az ember 
a fák alatt a selymesen szálló ökörnyálat nézve 
és a vadgesztenye kopogását hallgatva ahogy a 



tüskés hátú fehér gyomrú magházból kiszabadulva 
potyog a liget pázsitjára mert jólesik érezni a 
diadalt mondta a t anár úr a győzelmet hogy fölébe 
kerekedtünk valakinek vagy valaminek s eszébe se jutot t 
hogy különbséget tegyen az asztal két oldalán elhelyezkedett 
fiúk között mikor a rövid szoknyás pincérlányok már 
bordani kezdték a gőzölgő tálakat pedig egyik oldalon 
lehajtott fejjel ültek ez volt a vert sereg a másikon 
felszegett fejjel ragyogó arccal a győzők mert verseny 
nélkül nincsen haladás semmiben folytatta a tanár úr 
s a cél mégiscsak az hogy különbek legyünk a többinél 
enélkül az életnek semmi értelme se lenne így van a 
történelemben is értitek most már mire bólintottak és 
harsányan kiál tot ták értjük értjük s közben mohón 
néztek a tálakra kinek jutna több s volt aki legszívesebben 
magához húzta volna az egészet mintha ebben is megoszlottak 
volna győzőkre és legyőzöttekre az asztalfőn meg kedélyesen 
koccantak össze a söröspoharak csupán az ideges hangú kisfiú 
kiáltotta volna hogy nem érti de rosszul állt történelemből 
így hát hallgatott és félt a gúnytól a nevetéstől úgyhogy 
zavartalanul csörömpöltek a kanalak finom ételízek szálltak 
a fák között s csakugyan úgy tűnt semmi különbség győzők 
és legyőzöttek között csak néha sandítottak egymásra 
de hogy ebben bosszú lett volna vagy ragadozás vágya 
senki se lát ta senki se l á t t a . . . 

* * * 

Elindult a négy alabárdos és a messzi város mind a négy 
kapuja kinyílt a föld alat t megindult nagy robajjal a metró 
s a mesterek helyükre tették az üvegtornyokat ezzel még csak 
megvolnánk mondta az egyik s levette pápaszemét gondosan meg
törölte mielőtt visszatette volna megint a nehezebbje most 
következik mire a gyárakban megszólaltak a váltást 
indító szirénák úgyhogy senki sem hallotta amit a mester 
a továbbiakban mondot t csupán a tornyokon verődött 
vissza ezernyi lámpa fénye s az úttesteken kezdett 
nyüzsögni a sok kocsi amikor feltűnt a zebracsíkos 
kiscsikó zabla nélkül nyereg nélkül ahogy elszabadult 
és betört a járművek sokaságába ahol aztán igazán meg-



rémült nyeríteni is elfelejtett mert rádudál tak szemébe 
világítottak hogy csaknem megvakult a fénytől elfutni 
meg nem tudot t mert minden utat elzártak előtte s így 
csak remegett £ szőre a félelemtől és még jobban 

ugyancsak félholtan a rémülettől Ria kisasszony aki 
partnernője volt a cirkuszban a kiscsikónak meg 
Mr. Shmitfa a mélabús zenebohóc aki muzsikálni szokott 
nekik egyéni bánata ellenére vidám és vadul pat togó 
nótákat úgyhogy az ember el se hitte volna ha nem 
látja hogy mindezt egy töröt t fűrészen műveli miközben 
rugóra járó cilinder helyettesíti a 
nagydobot míg a lány tüllszoknyában táncolt a csikó 
hátán s az ostort kezelte amivel körbefutásra és szabályos 
időközökben ismétlődő ugrásokra kényszerítette vala
hányszor a zenebohóc felkiáltott holi-hopplá s a 
cilinderével viharos dobolásba kezdett de most csak 
áll tak és nézték messziről a kiscsikót társukat a 
kenyérkeresetben a lány éppen sírni kezdett amikor 
jött a rendőr rárivallt magáé ez a ronda kis gebe 
vegye tudomásul hogy megbüntetem forgalmi akadályt 
okozott nekem de én majd elveszem a kedvét holi-hopplá 
kiáltott fel erre a bánatos zenebohóc és dobolni 
kezdett a cilinderén mire irtózatos röhögés támadt 
s a rendőr csak úgy tudta megőrizni tekintélyét hogy 
sürgősen eltűnt a balfenéken s egy kapuoszlop mögül 
nézte hogyan teremt rendet a zenebohóc jobbra és balra 
előre és há t ra dirigálva a rengeteg kocsit holott se 
trópusi sisakja se fehér kesztyűje még gumibotja sőt 
palacsintasütője se volt csak a szájával adott utasítást 
világosan érthető árnyalatokkal formálva a kiáltást 
holi-hopplá úgyhogy hamarosan kiszabadult a kiscsikó 
és elvonulhatott a cirkuszi trió a város széli sátor felé 

kidülledt lószeme így talált rá 



GYÖNGYÖM, VIRÁGOM (I.) 

B R A S N Y Ó I S T V Á N 

De a hajnalok! 

A hajnalokat ne feledd el, a hatalmas éjszakai alakítások 
végét — amikor is kiábrándultan tekintesz végig az önmagát 
megismételni képtelen és elszenvedett valóság sötétségein —, 
valami irdatlan mélységet, a tulajdon őszinteségedet. Mert 
szeretnéd megtalálni helyedet a történelemben, amelyhez sok 
minden hozzáláncolna, csak nem a te igazságod... Merő kép
telenség az, hogy az ember bízzon a tulajdon megnevezhetet
len sorsában, széjjelvetett lábai közül igyekezvén megszülni a 
tulajdon pusztulását. 

Ilyenkor már hallani a láncokat, talán vizet mernek, talán 
az elítélteket kísérik a rögtönzött vesztőhelyre, valahol mé
lyen ott, ahol te nem szeretnél lenni, s épp ezért nem is vagy. 
A világ megment attól, hogy tanúja legyél elképzeléseinek, 
a legbübájosabb fantáziának, amely kimeríthetetlen és tönk-
retehetetlen agyad felé tart. Üres vagy, akár az árkusok, 
amelyeket majd csak holnap fognak teleírni — s miféle ne
vekkel! —, mindenféle lehetősége nélkül a törlésnek, a vissza
kozásnak, a megbánásnak vagy az elszalasztott alkalmaknak. 
Rajtad múlik minden, ahogy felvértezetlenül ráébredsz arra 
az új nappalra, amely téged fog elpusztítatni, amelynek lán
ca lassan a nyakadra burkolódik, előbb csupán mint félálom
ban hallott hang, majd később vele jön a vas hidege is, talán 
az ágyé, a fekete, tábori vaságyé, amelyen fekszel, az anyag 
kimérhetetlen kora, rendkívüli történése, ahogyan valami 
eleven életére tör, a te kettévált életedre, és csupán a sod
ronyok nyikorognak majd, meg talán a pokróc vonaglik 
időről időre, amely lehetne egy menekülteket szállító öszvér 



vagy teve hátán is — és ez a térség oly csekély, rendkívül 
kevés választ el tőle, nem több, mint a lappangó önfegye
lem. Ezt szándékozod most elfeledni, hogy bizonyos legyél 
önmagádban, a világ visszakövetkeztethetetlenségében, és 
iszonyatosan keveset nyújt annak vigasza, hogy a jelen pilla
natban nem vagy a tulajdon öntudatod foglya, nem vagy 
biztos annak megítélésében, hogy helyes-e ez, talán valami 
más, eljövendő események biztatására vársz, amelyek sem
miképpen sem menthetnének meg a mindenségnek attól az 
elképzelésétől, hogy te kárpótolod benne a lehetetlent. 

Nemsokára felüti fejét a nap is, és valami rendkívüli cső
dület támad a világosság felszínén, lombok susogása és rova
rok cirregése, jellegzetes módon bevehetetlen időpont, csupán 
egy régi kép merül fel benned, amelyet teljesen vak korod
ból hozol: valami kétségbeejtő jelenés az üszkös égalj előtt, 
habár a formák nem mutatkoznak oly huzamos ideig, hogy 
teljességgel kivehetők legyenek — emlékezeted meghátrál a 
bizonyosság hiányában, s újra lehunyt szemed előtt káprá-
zatként ül el az alig látható hatására érzett kíváncsiság, füg
getlenül attól, hogy meggyőződésed szerint részese vagy an
nak a fuldokló jelenetnek, csupán azért nem élheted át újra 
meg újra, mert önmagadat sem láthatod kívülállóként, ide
gen szemekkel, s nem tudod megállapítani, mikor tűntél fel 
első ízben ezen a vidéken és mikor araszolt végig első ízben 
agykérgeden az a felismerés, hogy feledékenységed előbb-
utóbb oly vastagon betemet majd, mintha fénylő föld zuhog
na rád a csillagokból, nemzedékekkel korábban támadt hamu 
vagy az idegen fluidum esője, amely egykor arra fog kény
szeríteni, hogy valami mást ragadj meg kiindulópontul a 
hatalmas égi látványhoz, vagyis magadban keresed okait. Ám 
ez csupán a pillanat tüneménye, a törzséről lemetszett idő 
vére, nedve, amely véletlenül ajkadra cseppent, talán hogy 
tápláljon, vagy ellenkezőleg, megmérgezzen, elvegye kedve
det attól, hogy bármire is gondolj, egy pillanatig se érdekel
jen az, ami megesik veled, meghatároz, bekerít, s azután 
felébreszt ezen az adott reggelen, illetve idegen ágyadban 
igyekszik talpra állítani egy olyan szerepben, amelyet be sem 
tanultál, sőt aligha ismersz, de bízol abban, hogy valaki — 
valakik — majd irányítani fognak, kiképeznek a legszüksé
gesebbre, hogy szemrebbenésnyi ideig se gondolj mással, mint 



önmagáddal, vagyis érd be a legkevesebbel, annyival, ameny-
nyi fennmaradásodhoz feltétlenül szükséges. Ki vesz el belő
led vagy ad hozzád akár szemernyit is — ennyit tennének 
ki mindössze a körülmények, a váratlannak és érdekesnek 
ható ingerek, az előre nem látható külső hatások, s a te el
képzelésed, hogy miként szeretnél a világ végére elérni. 

De mégsem erről van most szó, emlékeid fészke nem ezt 
melengeti benned... Az ízek, nem, az illatok, a visszavon
hatatlan sóhajtások, az ellesett szándékok, amelyek nem a 
tieid — s ebből gyűjtőd a szűkös ragyogást, amelyen a ké
sőbbiek folyamán gondolataid élősködni akarnak. 

Micsoda visszanyesett szárnyú szegénysége ez az életnek, a 
rád háramló, teljesen soha be nem tekintett kötelezettségek
nek, amelyeket kérdezetlenül róttak ki rád, s te magától ér
tetődően engedelmeskedni vagy kénytelen, mint felborított 
misztériumok csattanója, utolsó érve, véletlenül sem a rej-
telmesség, hanem a valóság felé taszítva, és soha meg nem 
állapodva, mintha a saját elgondolásod alapján adnának to
vább és tovább, nem törődve már veled, csupán a felettes 
szándékkal számolva, amely azonban túl kicsiny ahhoz, hogy 
eredendő legyen, mert semmitmondó vagy végzetesen cse
kély —, ám esetedben mégsem ez a lényeges, nem ez az, ami 
letarol, meghánt, nem ez jelenti az ördögi kegyetlenséget, a 
kiszolgáltatást valami képtelenségnek, ami valójában nem is 
veled esik meg, hanem elképzelt útját mutatja csak annak a 
balszerencsének, amely még érhet, esetleg érhetne, amikor 
hatalmas szivacsként merülni kezdesz a világ vizeiben, ame
lyekből teliszívtad magad, már-már unatkozva teszed meg az 
utolsó centimétereket, mielőtt lehuppannál a fantázia elte
metett homokpadjára, vagy nagyon is valós álmaidban kez
denél élni. 

S most milyen helyeken kötnek ki kezdettől felhangoló
dott érzékeid, mely próbáit teszi tested a megvalósíthatatlan 
kapcsolatoknak? Sohasem állt módodban az egyszerű: talán 
magyarázatát keresed feltárhatatlan hiányának; eddig szeret
nél eljutni, takarózva az elérhetetlen határaival vagy mind
azzal a fénnyel, ami rajtad törik meg, érthetetlen derengé
sével a mindenből származásnak, a számodra rendkívüli egy
értelműnek, a visszafogott áradásnak, amely a legbiztonságo
sabban képes önmagát, táplálni, mozgatni és borzongatni, túl 



azon a bátorságon, hogy magadénak mondhasd, úgyhogy in
kább valami rút dolgot, de visszantasíthatatlan fogalmat kép
zelsz el most, miként föléd kerekedve igazgat. 

I. A N Ö K 

1. 

Valaki a fény felé emel egy szinte kibetűzhetetlen, megsárgult 
aktát vagy levelet, mintha csupán a vízjegyet szeretné még egy
szer ellenőrizni rajta; régebbi időben, talán úton valami felé, kár
pitozott vonatfülkében, és majd csak sokára, a mozdony távoli, 
sikolyként ható sípszavára hajtogatja össze ismét, ujjával előbb 
hosszasan muta tva egy-egy pontját a papí rnak (pergamennek?), 
amelynek szemmel láthatóan igen nagy jelentőséget tulajdonít, míg 
a szemlélők hangtalanul rázkódnak a helyükön — a vonat az állo
más előtti váltókon fut át —, és utána a vaskos ívet nagy gonddal 
illeszti vissza levéltárcája erre a célra kijelölt rekeszébe, majd egy 
ideig szótlanul méregeti útitársait, akik lassan ismét mozdulat lan
ná dermednek: 

— Sajnos, itt le kell szállnom — jelenti ki várat lanul , megtörve 
ezt a varázslatot, s olyan hanghordozással, mint aki épp ebben a 
pil lanatban jutot t a fenti elképzelésre —, különben Krause — 
nyújtja a kezét meghatározhatatlan irányba, akárha valaki jelen 
sem levő negyediknek szándékozna bemutatkozni, mire a három 
sötét ruhás ember kissé vonakodva, fél kezével elővigyázatosságból 
mindegyre az ülés támláját szorongatva, nehézkesen feltápászko
dik, érezhető zavarral , hogy ki nyújtsa elsőnek a kezét, de aztán a 
kéz egyenként felkeresi őket — hosszú, hideg, tésztaszeruen puha 
ujjak, a kapkodó körmök úgyszólván felsértik a feléje nyújtott te
nyér bőrét —, hasonló ügyben mellékesen szólva szerencséltessenek 
bármikor felkeresni: szívesen foglalkozom írásfe j tészet te l . . . 

A három útitárs megfontoltan bólogat, mintha máris a felszá
mítandó költségeket latolgatnák, azzal a fenntartással, hogy egye
lőre ugyan semmiféle írásuk sincs, amit meg szeretnének fejtetni, 
de ha majd netán lesz vagy ilyesmi elintézésére kéri őket valaki, 
vajon Krausét válasszák-e vagy határozot tan másik írásfejtőt ke
ressenek fel, aki olcsóbban és megbízhatóbban dolgozik — ezt sem-



miképpen sem tudják ily ripsz-ropszra eldönteni, s Krause ezt meg
érezvén, azonnal közli is velük: 

— A munkát természetesen gratis fogom végezni, mivel, hogy 
úgy mondjam, ez a b o g a r a m . . . Nos , isten ö n ö k k e l — hajol meg 
hirtelen, s mintha egy becsukódó könyvbe hátrálna vissza, akként 
tűnik el — vagy veszik nyoma? — a harmonikázó ajtó előtt hir
telen támadó élénk forgatagban, a három fekete ruhás pedig máris 
az inggallérján igyekszik lazítani , mintha valami kényelmetlen lá
tomástól szabadultak volna meg, ami — mint utólag kitűnt — 
nem is lehetett más, mint egy ügyes mutatványos orfeumba való 
trükkje. 

Az állomás hangzavara közben eléri azt a telítődöttséget, ami
kor már senki sem tud senkivel sem szót érteni — egy hölgy fejét 
vesztve sikongat, mert valaki hátulról a hosszú szoknyájára lépett, 
mire ő a vágányok közötti kavicsos ú t ra zuhant (ketten is siettek 
feltámogatni és leporolni a ruháját; csupa határozot t mozdulat , 
nem is oly gyöngéd simítások, amelyek ellen csak az ismét vissza
szerzett napernyőjével tudot t védekezni), nem hallani pontosan, 
mit kiabálhat a városi csirkefogók és az utcai gazemberek ellen, 
mindenesetre egy kardos rendőr is arrafelé kezd csörtetni, de a 
merénylőknek már nyomuk sincs, különben meg mindenki úgy 
kacag, mint egy kiváló bohózaton, beleértve a három fekete ruhás 
útitársat is, akik egyáltalán nem tapintatosan lökdösik egymást a 
vonatfülke ablakában, hogy talán többet láthassanak, mert csupa 
elevenség minden, zsongás, nyüzsgés, a pórul jár t hölgy meg seho
gyan sem hagyná abba az átkozódást, rendkívül nagy lehet benne 
a méreg, akár valami nagyobb fajta tojópulykában. 

— Az ilyen eleven madarakkal aztán ne kezdjen az ember! — 
mondja valaki szivarjával böködve a lá tvány felé —, képzelem a 
szegény urat ! 

A felcsattanó nevetés tovább fokozza a zsivajt, megöl minden 
értelmes szót, hangot, csak az induló vonatszerelvény tudja konok 
foszlányokká zilálni, mintha előtörő gőzével és lecsapó füstjével 
akarna szembeszállni vele, de végül is kigördül az észbe kapott 
kompozíció — néhányan ugyan még futnak utána, kiabálnak, 
mintha fenyegetőzve üldözni szeretnék. 

Miután a vonat sokára és döcögve kijut a nyílt pályára, és moz
gása fokozatosan felveszi azt a ritmust, mintha általános szeret
kezés folyna a kocsikban, a három sötét ruhás ember fehér zseb
kendőjével verejtékező homlokát törölgetve, még mindig nevet-



gélve, hitetlenkedve és csodálkozva néz össze, mint akik valami 
rendkívüli csínyen tették túl magukat — nemcsak azzal, hogy meg
szabadultak a kétségbeejtő Krausétól, hanem hogy az állomáson 
is valami érdekfeszítő lá tvány szemtanúi lehettek —, és most egy
szerre oldódni kezd a hangulat, valami megfoghatatlan gondolati 
fesztelenség van kibontakozóban közöttük, amire egyáltalán nincs 
is igazi kifejezés a cinkos szemvillanáson kívül, ami annyira jellem
zi az egy véleményen levőket: 

— Nohá t — kezdi az az úr, aki az ablak mellett foglal helyet, 
mert hogy ül, az nem kifejezés —, ez az öreg, unalmas vidéki pa
sas alaposan meghintázott b e n n ü n k e t . . . Ki is volt az, akiről leg
először beszélt? Az a hollandi ü v e g v á g ó . . . 

— Valami E s p i n o z a . . . — neveti el magát a mellette terpesz
kedő —, hogy egyesek mennyire pihent eszűek tudnak lenni. Ki a 
fene ér rá manapság ilyen haszontalan, ásatag alakokkal bíbelődni? 

— Az meg is látszik — állapítja meg a szemközt elhelyezkedő 
—, hogy vidéken manapság sokkal könnyebb az élet, mint a jelen
tősebb helyeken, ahol az ember még tehetne valamit a n é p é r t . . . 
De ha egyszer nincs rá idő! Az ilyen könnyű életűek meg beleha
barodnak valami holland rézmetszők tudományába . . . 

— N o , gyémántcsiszoló — kap észbe az ablaktól távolabb ülő, 
mert annyit kénytelen mégis elismerni, hogy gyémántokról is szó 
esett —, de hol szerezzen manapság az ember gyémántot? Mintha 
a házfalak is gyémántkőből v o l n á n a k . . . 

— De te, Laci, hallottad, hogy beszélt róla? Akár egy r a b b i . . . 
N e m is csodálkoznék, ha utólag kisülne, hogy valami inkognitóban 
utazó c s o d a r a b b i . . . Mert azért valamiféle nyelveket csak kell ne
ki beszélnie, ha már ilyen bődületekkel jön elő. Ezek a zsidók, 
azért, hallod . . . 

— Szerintem — veszi fontolóra a mellette ülő — úgy zsidó ez 
a Krause, ahogy te meg é n . . . Túlságosan hivalkodó, szolgálatkész, 
de hogy semmi haszna se legyen b e l ő l e . . . 

— Ugyan már, gyerekek, ne vacakoljatok — mondja a velük 
szemközt elhelyezkedő harmadik —, mert hát elmondhatom, La-
joskám, hogy nekem is volt egyszer egy ilyen hasonszőrű levéltári 
e m b e r e m . . . Az mindent betéve tudott , í r t meg olvasott minden 
fellelhető nyelven. És mit ad isten: mégis ott kuksolt egész álló nap 
a levéltárban. Mondtam is neki néha, ha eszembe jutot t : hagyja 
maga, Koncz, az ilyesmit a fenébe, jöjjön, szórakozzunk egyet, vár-



jon meg, amikor a hivatalból megyek hazafelé, egy-két korsóval 
magának sem fog m e g á r t a n i . . . 

— H á t tudjátok hogy nézett rám? Mintha a fejét akarnám leha
rapni vagy az állásából kipenderíteni. Kényelmes állás, nem mon
dom, ha mértékkel végzi az e m b e r . . . De ez teljesen beleháboro
dott . . . O t t töltötte minden idejét, nem is nagyon akar t hazamen
ni, csak az a sok papír , mintha valaminek a nyomára szeretett vol
na jutni. N a , és ha jut is? Ki az ördögöt érdekelnének ma már 
azok az ősrégi igazságok? Végül is úgy kellett elvitetni az elme
kórházba . . . A legkellemetlenebb, hogy néha, ha úgy jön a sora, 
még most is vele álmodok, ahogy megkékülve, habzó — szó sze
rint habzó — szájjal t i l takozik az ellen az inzultus ellen, ami éri, 
vagyis hogy vonszolják végig az udvaron. Még fél óra múlva is 
látszott egy-egy habcafat, ami a szájából hullott a járdára. 

— És különben miért nem akar t sohasem hazamenni? — vonja 
fel szemöldökét az ablak mellett ülő. — El tudnám képzelni, mi 
várhatot t ott rá . . . 

— N e m tudom, de utána annyit jár t a felesége a nyakamra, 
hogy nem győztem magam letagadtatni. Hogy gyerekek vannak, 
és én mégiscsak tehetnék valamit az érdekében, kérjek akármit, 
nem fogja tőlem m e g t a g a d n i . . . 

— Hahahaha — nevetnek a vele szemközt ülők —, azért két
ségtelenül volt ot t valami, mert ez már gyakorlatra vall — hoza
kodott elő a Laci nevezetű —, hiába, ezeken az asszonyokon soha
sem lehet elmenni! 

— Nekem is egyszer egy taní tó k i s a s s z o n y . . . — legyint hanya
gul az ablak mellett ülő, akárcsak valami világfi —, de hagyjuk 
ezt. Olyan lába volt annak! 

— Mint a Krausénak! — élcelődik elragadtatva a szemközt 
ülő. — Taní tó kisasszony! Istenem, egy taní tó kisasszony! Azokat 
a szerencsétlen gyermekeket az állam szinte csak azért küldözi a 
nyakunkra , mert maga már nem tud mit kezdeni, poritpsabban nem 
bír velük . . , Már úgy gondolom . . . 

— A miniszter urakra kellene őket bízni — nevet fel a Laci ne
vezetű —, vagy a szolgabírókra! 

— Vagy a Krausékra, hadd okosítsák őket! Tanítsák, csak nem 
tudom, mire! 

Az érintett táskás szemeit forgatva hallgat, túlságosan is szemé
lyes éle lett a tréfálkozásnak. 



A nevetés azonban most már ellenállhatatlanul, önfeledten csap 
fel, sokáig nem is csillapodik: ez megállapodott emberek kacagása. 

— N o , de kérlek, kérlek szépen, hogy eltűnt ott az állomáson az 
a káposztaféleség — veti közbe később a könnyeit törölgetve az ab
lak mellett elhelyezkedő, talán hogy igy üsse el az iménti tréfa 
élét —, majdnem kivert a verejték, amikor lát tam. Szóval, nagyon 
kellemetlenül éreztem magam . . . 

— H á t , szó, mi szó, nekem is volt valami ilyen érzésem — 
hagyja helyben a szemközt ülő. — Valami ördögi tulajdonsága van 
annak az embernek. Mintha mindenkiből gúnyt szeretne fizni, vagy 
őz is? Csak tudnám, minek alapján. 

Végül is abban egyeztek meg, hogy Krause csakugyan „kísérte
ties pofa", hogy nem csodálkoznának, ha ettől „jóval több is volna 
a számláján", mert „kétségtelenül van benne valami a szabadkő
művesekből", és épp ezért az ember józan esze azt súgja, hogy „jobb 
tőle őrizkedni", sőt nem ár tana „lépéseket tenni leleplezésére", vagy 
egyenesen „fel kellene jelenteni". Ezt az utóbbit a Laci nevezető 
indítványozta, ám végtére nem sok alapját lát ták egy ilyen határo
zott lépésnek. 

— Gondolod, csupán azért, mert valaki odaül melléd, és össze
vissza locsog a maga haszontalanságairól? 

Ez végül is valahogy értelmes érvnek tűnt , úgyhogy Krausét át
menetileg levették a napirendről. Mivel nem volt már nagy távol
ság a városig, azt még megállapították, hogy kitűnően szórakoz
tak, de ha legközelebb is együtt utaznának, óvakodni fognak Krau-
sétól, mert önkéntelenül is valami félelmetes benyomást tesz az em
berre. 

2. 

A frissen fellocsolt, széles városi utca kockakövei olyanok a ko
rai napsütésben, mintha apró tükrökből rak ták volna össze az út 
testet, s most ezeken közlekedik batár és szekér, sajnos, automobilt 
még senki sem vásárolt a környéken — ez afféle új germán vagy 
amerikai találmány, amely másra sem jó, mint hogy kirázza az em
bernek az eszét. 

Krause mégsem gondol semmire sem, hiszen csomagja alig van, 
és még jól is esik kinyújtóztatnia kissé a lábát, ami időben szá
mítva szinte semmi, amíg megteszi azt a kilométernyi utat a hiva
taláig. 



Krause olyan ügyvéd ebben a városban, akinek alig vannak kli
ensei, úgyhogy már nem is szívesen bajlódik jogi dolgokkal, csak a 
speciális eseteket vadássza, amelyekben maga is talál kevéske él
vezetet, a honoráriumot meg hát hagyjuk — attól nyugodtan fel
kophatna az álla vagy éhen halhatna vagy világgá szaladhatna; 
kétségtelen, hogy valami rendkívüli dolog fűti, vagy éppen ezzel 
ellentétes dolog vonzza, tartja itt a főutcán, amikor tőle sokkal 
menősebb doktorok már rég beszorultak a mellékutcákba, s egye
lőre ot t is rekedtek: alig várják a csődjét, hogy egy vonatjegy árán 
hozzájuthassanak hivatali helyiségeihez, s megszabaduljanak a ló-
húgybűzös utcától, a sok megátalkodott , mosdatlan parasztjától, 
akik egymásnak adják házuk kilincsét. Ám az üzlet virágzik, s ez
zel szemben Krauséban annyi üzleti érzék sem mutatkozik, akár 
egy fületlen gombban: bágyatag, bátortalan, szinte megszólalni is 
alig mer a tárgyalásokon, állandóan azt suttogja: 

— Zsuzsika, Zsuzsika, egy pohár vizet! 
Egyszóval, ilyen örökösen másnapos hangulatban aligha számít

hat bármekkora expanzióra is, csak a szegény alkalmazottat , a 
Zsuzsikát lehet sajnálni — szűk keblű, kontyos, középkorú haja
don, akinek a cipője sarka úgy kopog, akár a gépfegyvertűz —, 
mert szinte percre ki van mérve az az idő, amit még itt tölthet, e 
mellett a rút , bamba ember mellett, aki szakadatlanul valami cet
liket forgat az ujjai között, azokban mélyed el, s alig követi a val
lomások menetét, mert még erre is Zsuzsikának kell emlékeztetni. 

Talán Zsuzsikát kellene előbb elcsábítani mellőle — kár, hogy 
annyira össze vannak szokva —, de annál aztán próbálkozhat 
bárki virágcsokorral, éjjeli zenével: csak elpirul, és slussz, máris 
ott van Krause, mintha a földből nőt t volna ki, és illemtudásra inti 
a társaságot, sebbel-lobbal kifizeti és elbocsátja a cigányokat, s azok 
meg majd bolondok lesznek maradni , mert mintha félnének tőle. 
Így állnak hát körötte a dolgok. 

Ám viszonylag mégis jókedvűen vág át az apácazárda előtt, sö
tét, mélyen ülő, nagy szeme úgy ragyog, akár a csiga nyála a na
pon, fénylő sávokat húz a levegőbe, majd egy-két-három lépcsőfok 
felfelé, máris ot thon érzi magát, a legelső párnázot t székbe ledobja 
vaskok bőrtáskáját: 

— A klientélia? — néz körül, mintha várna valakit , de a mo
dora alig változik, tehát nagyon is tisztában van azzal, hogy ma 
reggel sincs semmi, a szomszédok ez idő szerint éjszakánként nem 
vizelnek át egymás kerítésén, nem lopják egymás almáját, nem üt-



legelik egymást, és ki sem zaklatja a másik feleségét. A poros ak
tahalmokat máris úgy veszi szemügyre, mint akinek a lelkét rágja 
az ilyesmi. — Szép délelőttiünk van, Zsuzsika — jegyzi meg, mire 
a hölgy is előkerül valahonnan az illemhely környékéről —, kézit 
csókolom. Sétálhatna egyet, ha kedve t a r t j a . . . 

Azt természetesnek veszi, hogy senki sem kereste, senki sem ér
deklődött utána, amióta odajárt, talán a fordítottja volna rend
ellenes még az ő számára is, egyszóval, csak megcsippenti Zsuzsika 
bal orcáját, de oly ár tat lan mozdulattal , mint aki semmi rosszra 
sem gondol, úgyhogy Zsuzsika sem gondol semmi rosszra, még 
csak Krause doktor úr esetleges udvarlását sem veszi most fon
tolóra. Bolond, bolond is volt mindig, valami rendkívüli papírok
kal, aktákkal és okmányokkal bajlódik, olyasmi után szaladgál, 
amit a szél sodor, de, persze, előbb már valaki kitörölte vele a va-
lagát, no, de bánja is ő, meg kinek mi köze hozzá? 

— Majd levakarjuk, ha megszáradt — mondaná —, csak ha ezt 
egyszer sikerült megmentenünk. — S hogy aztán mit csinál vele, 
nem tudni, bizonyára a szokásos bánatossággal elborong felette egy 
ideig, majd beteszi kijelölt helyére, a levéltárcájába, azt pedig belső 
zsebébe, a szíve fölé illeszti. 

Viszont a dolgok ilyetén menete egyáltalán nem megnyugtató; 
ezt az embert valami más, magasztosabb szándékok hajszolják, 
amelyeknek maga sem tudja a gyökerét — ekkora (föltehetőleg 
színlelt) magába zárkózottsággal akként nyúl át akár a távoli tér
ségeken is, oly egyértelmű szórakozottsággal, a múltnak oly kibo
gozhatatlan ismeretével, mint akit semmiféle homály nem riaszt, ta
lán időnként még vendégeket is fogad összekuszált dimenzióiból 
ennek a hihetetlen szisztémának, amelynek csak ő ismeri a kulcsát 
vagy a titkos jelszavát: de ha egy napon majd visszafelé fordul, 
sápadni kezd, enyészni, akár az alkonyati visszfény, csak esti bo
rongás marad belőle, egy komor hangulat mindössze a poros lombú 
fák alatt , ahol néha, tenyerét a szája előtt tar tva , meggondolatlan 
sétát tesz, és úgy bukik bele az elképzelt hiábavalóságokba, mintha 
már nem is számítana megrögzött alakoskodása, alakváltása — 
vagy hát nincs is ember, aki ezen el tudna menni. 

Elképzelt idillekbe éli magát bele, írást utánoz ujjával a leve
gőben, amelynek tar ta lma nem tudni, kihez szól: megy lefelé a 
lejtős mellékutcán, amikor már zárják a kapukat , s úgy tesz, 
mintha senki sem létezne körötte — sőt, attól lehet tar tani , hogy 
majd betéved valahová, távoli nyelven szól, amelyet ki sem ismer, 



és kérdésére aligha lehet választ adni, mutogatni kell vele, mintha 
jelenlétével csupán álmában zavarná meg az embert. Néha azon
ban úgy tűnik, mégis követi valaki, oly sebesen, hogy mire az utca 
végén elkanyarodna, utolérje: beárnyékolt arcvonásait nem lehet 
kivenni, s ahogy tovasuhan, azt sem lehet teljes bizonyossággal 
megmondani, férfi-e az illető vagy nő, s hogy utána majd kar t 
karba fonva folytatják-e lassú sétájukat, amelyből aligha származ
hatna a világ számára épületes dolog. 

Ez mind szóbeszéd tárgyát képezi, valami olyan hiszékenység-
gel leplezve, amely csupán Krausét nem botránkoztatná meg, 
amennyiben egyszer szembesülnie kellene vele — erre azonban 
nincs mód, természetesen sohasem merészkedhet addig a világ, hogy 
önmaga elé toppanjon, és a tulajdon lényegét kezdje faggatni vagy 
firtatni, mintha bármiben is kételkedne. 

De most annyi év után végtére mégiscsak valami kifejezhetetlen 
b ú b á n a t . . . Valami üresedésforma a szemben, a káprázatok túl ké
sei elveszítése. 

Krause a hivatala legfelső lépcsőfokán áll, és a távolba mered, 
vagyis mit értsünk távolság alatt itt , amikor az utca túlsó oldala 
legfeljebb ötvenméternyire esik tőle, ahol szürke, pergő festésű épü
let vonszolódik tova, amelynek falán az elmúlt telek mintha na
gyon is kikezdték volna a vakolatot ; ebből nehéz lenne összehozni 
valami tűrhető lá tványt — csupa idomtalanság, ködbe játszó két
séges tákolmány, melynek hiánya talán kevésbé lepné meg az em
bert, mint az örökös ottléte: ha akár egyetlen lépést is tesz, az 
egész kép elenyészik, kivehetetlen, földszintes semmivé zsugorodik 
ez az ellenszenves panoráma, mosott csipkefüggönyök birodalmává, 
s egyhangúságát legfeljebb helyenként töri meg egy-egy kifényesí
tett rézkilincs tompán haldokló ragyogása. 

Sokkalta inkább úgy érzi, hogy az egésznek időben hátat kellett 
volna fordítania, mintha nem ő maga választotta volna ifjabb kori 
menedéknek, vagy ki tudná megmondani, minek, e helyet (talán 
hogy ezzel váltsa meg biztonságát), remegő nyári illataival és mind
örökre elvesztegetett idejével, amelyet hirtelenében fel sem lehetne 
idézni, kicsiny kis pontok csupán egy hatalmas távolságon, aho
gyan a világ tovaforgott azóta, hogy eszébe sem jutott számolni 
ezzel a forgással, csak befelé önmagába pergeti a perceket, s hogy 
mégse legyenek annyira egyhangúak, mindegyre hátrál , biztos te
repet keres magának, ahonnan e hátrálás már nem tűnne önmaga 
végérvényes és egyértelmű feladásának, valami olyasmi lesz, akárha 



beért volna egy néven sem igen nevezhető révbe — gyilkosságéba, 
házasságéba, perverzitáséba talán —, s ott körbejár, naponta meg
tér ugyanarra a helyre, mint aki ekként szeretné feledni a korábbi 
viszontagságokat: tehát egy hatalmas, jelképes odüsszeuszi ú tnak 
lehetne feltüntetni az egészet, hányattatások sorozatának egy ló-
vagy kacsaúsztatóban, amelynek bátrabb és elszántabb ember akár 
a közepéről is kilábalhatna — de nem: bátorság híján csupán a 
visszahúzódás marad afféle elfoglaltságokba, amelyeket senki sem 
tudna méltányolni, elszántság helyett pedig a képtelenségek hajszo
lása, amilyen a bélyeggyűjtés, az ízeit lábúak rendjének tanulmá
nyozása vagy mások életének elmélyült boncolgatása. 

I t t egyszerre azonban akár egy elszürkült tükörrel kell szembe
néznie, a maga kifáradt vagy összezsugorodott létezésével, ame
lyet mintha az utca szemközti fala mutatna, mint a tövébe hullott 
törmeléket, oda vetődött hordalékot, a tavaszi nedvességek feltörő 
rajzolatát — kár, hogy mindez csupa éjszakai gondolatra vall, ké
nyelmetlen és szűk, az elázott szappan lanolinillatától fojtogató 
levegőjű szállodaszobában érezhet vagy képzelhet maga fölé ha
sonló ár talmatlan, ám nagyon is gyötrő terheket a békétlenkedő 
lelkiismeretű futóvendég, akinek szemére semmiképpen sem jön 
álom — talán a kései órákban fogyasztott kávé hatása ez, ha már 
egyszer nem fiatal az ember —, s várat lanul sajnálni kezdi, hogy 
a vacsoránál nem bor mellett döntött , vagy nem konyakot nyakal t 
u tána: kevés pénzen megválthatta volna magát a lidércnyomástól, 
a társtalan forgolódástól és hánykolódástól, talán valami éjszakai 
társasághoz is odacsapódhatott volna, higgadt beszélgetők asztalá
hoz, akiknek mély értelmű fejtegetései feltétlen figyelmet érdemel
nek, mert valamennyien világot látott és éveik számával ellentétben 
sokat tapasztalt emberek, meg-megcsillanó ezüst szálakkal a ha
jukban, mintha szavaik nyomában máris egy sokat ígérő hajnal set
tenkedne — ; ám a jelen pil lanatban, a megkurtult árnyékok tövé
ben mégis túl korai idő volna ez a kiábrándulásra, mert egy ilyen 
nap, mint a mai, tar togathat még valamit abban a hosszú időtar
tamban, amíg csak bele nem bukik az estébe, sőt, az estével sem 
mint feltétlenül ellenséges halmazállapotú közeggel kell számolni: 
miért legyen valaminek a befejezése, amikor a kezdete is lehet, a 
másféle fények is nevelhetnek magukban végtelen fontosságú te
nyészeteket, szülhetnek olyan gondolatokat, amelyekből majd csak 
évek múltán ered igazi megoldás, de addig sem merülnek feledésbe, 
csupán eszközként feszülnek szembe a napokkal , bontják és ala-



kítják a formákat, már-már öntevékenyen, mintha valami felsőbb 
lénytől származnának, s ez volna a megbízatásuk — esetleges si
kertelenségük vagy eredménytelenségük lesz majd egykor a tévedés, 
akkor már csupán emlékeztetőül. 

— Parancsoljon aláírni — hallatszik most fátyolosan a sötét hi
vatali mélységekből Zsuzsika hangja, zsongásként egy homályos 
vízfenékről, lehetséges, hogy megtévesztésként, szemben a valóság
gal, amelynek a fenti okokból igen nehéz lenne aláírást előlegezni. 

Tisztára felbolydulva valamin, akár egy osztriga felnyitá
sának látványától... 

Ahogy valaki reményvesztve kapkodna megragadhatatlan 
testünk után, amely lassanként helyet változtat, elszakad és 
messzire távolodik mindentől, akkora biztonságba, hogy többé 
nincs mód azonosítani sem személyleírást, sem hangot — el
hamarkodott és gyors pillantás talán egy régi ablakból, amely 
magasan áll fenn, a meredek tető cserepektől megszaggatott, 
felszabadult síkú oldalában: csupán a várost kellene megne
vezni, az adott pontban szélesre nyitva a körző két szárát, 
és sokáig gondolkozva közben a térkép felett a lépték ará
nyain . . . Ám most egy sokkalta bátortalanabb mozdulat, a 
toll után nyúló, de megtorpanó kézé — mikor is véthettünk 
legutóbb ekkorát? 

Nem lesz nehéz azonosulnunk akkori önmagunkkal. Nem 
koldulunk senkitől sem megértést, fölösleges lesz felháboro
dástól fuldokolva hajnal felé a koppantót rázni ajtónkon. 
Meghoztuk ítéletünket, verje meg az isten, ám döntésünk im
már végérvényesnek mondható. Nem tudnánk megtartóztatni 
magunkat a következmények élvezésétől. S bizony, mindez 
rajtunk múlik. 

Egy napon, megeshet, a megbánás palástját fogjuk ölteni, 
amennyiben senki sem kényszerít rá. De tekervényes, számító 
értelmünk visszatart bennünket attól, hogy kényszereknek en
gedelmeskedjünk. Mi kényszeríthetünk csak, egészen a halá
lig. Ismerjük ezt a szakadékot. Megrögzött vadászként roha
nunk a lélegzetünktől cserzett levegőben, s még kiáltozunk is 
álmunkban, mintha semmitől sem tartanánk, bár tudván 
tudni, hogy olykor nem ártana az elővigyázatosság. 

Vak nap szülte nevetséges elhatározás. Maholnap a vonuló 



fellegekből borjadzik fejünk. Egy gyermek ránk fog mutatni 
piciny ujjával: újraszületnénk talán? 

Értelmetlenné válik ez az egész hercehurca. 
— Kérném hát a tollat! 

(Folytatjuk) 



FODÓ TANÁR ÚR 

G I O N N Á N D O R 

N e m sikerült meggyőznöm, uram? Kár . Pedig higgye el, igazam 
van. N e m érdemes. Meg aztán, ezzel az életlen késsel amúgy sem 
tudná felvágni az ereit. Manapság a vendéglőben nem adnak éles 
kést az ember kezébe. H a valaki fel akarja vágni az ereit, csinálja 
azt otthon, egy zsilettel a fürdőkádban, vagy mit tudom én. Szó
val tegye le azt a vacak kést, a pincér is néz már bennünket. Hogy 
már gyermekkorában is? Gyermekkorában! A gyermekkoromról én 
is mesélhetnék sok mindent. H a úgy akarnám, csupa szomorú dol
gokat. Például Fodó Tanár Orról . Igen, róla is. Szóval, Fodó Ta
nár Űr . 

Fodó Tanár Ű r egy kutya volt. Egy megszelídült kóbor kutya, 
bánatos képű, bozontos szőrű állat. Persze, volt egy igazi Fodó Ta
nár Ű r is, aki történelmet taní tot t nekünk az iskolában. Ennek volt 
egy csinos felesége, törékeny, fekete hajú asszony és egy kisfia. Egy 
szép napon az asszony lelépett, soha többé nem hallottunk róla. 
Fodó Tanár Ú r egyedül maradt a csecsemővel. Mosta a pelenká
kat , éjszakánként pedig berúgott. Mogorván és zákányosan járt el 
az iskolába, történelemórákon időnként leborult az asztalra, és el
aludt. Aztán felébredt, és felpofozta a fél osztályt. Nagyon el volt 
anyátlanodva, nem csodáltam volna, ha kezet emel magára, de ő 
inkább felpofozta a fél osztályt. N e m is haragudtunk rá, hiszen 
olyan bánatos képpel pofozott bennünket, hogy csak sajnálkozni 
lehetett rajta. De én most a másik Fodó Tanár Űrról kezdtem be
szélni, a kutyáról . 

Valamikor ősszel egy kóborkutya-falka jött be a faluba. Elva
dult, kócos dögök voltak, eleinte csak a faluszéli házakat kerülget
ték, később egyre beljebb nyomultak, vicsorítottak az emberekre, 
széttépték a baromfit, szemétdombokon szimatoltak, és éjszakán
ként úgy üvöltöttek, mint a farkasok. Leginkább Povazsánszkinak, 



a halásznak a háza körül gyűltek össze, a folyóparton, esténként 
bementek az udvarba is. Nyi lván a szag vonzot ta őket, Pova-
zsánszkinak az udvarában ugyanis mindig büdös volt. Büdös volt 
a házában is. Ha laka t , pézsmapatkánybőröket, meg ki tudja még 
mit szárított ott, varsák és hálók lógtak mindenfelé, időnként kát
rányt főzött, hogy bemázolja a csónakjait. Képzelheti. Ö maga is 
bűzlött, egyedül élt, senki sem gondoskodott róla, más talán meg
hülyült volna egyedül ot t abban a házban, Povazsánszki azonban 
kemény és kegyetlen ember volt. Én nem szerettem, mert vízbe foj
tot ta a pézsmapatkányokat , és kirabolta a vadkacsák fészkeit, de 
azért még ma is elismerem, hogy jól ta r to t ta magát abban a ko
szos, büdös házban. Elég az hozzá, hogy a kóbor kutyák odaszok
tak az udvarába. Előkaparták a pézsmapatkányok csontjait, és 
marakodtak mindenféle hulladékon. Végül Povazsánszki megelé
gelte a dolgot, és csapdákat állított. Erős, rugalmas acéldrótból 
hurkokat készített, és elhelyezte őket az udvarban. Éjszakánként 
két-három kutya mindig fennakadt a hurkokon. H a azt az üvöl
tést hallotta volna! Vonítot tak, nyüszítettek a kutyák, az egész 
környéken hideglelősen ébredtek az emberek. Csak Povazsánszki 
aludt nyugodtan. Reggel aztán szemrevételezte a csapdába esett 
kutyákat . A szukákat addig verte egy bottal , amíg már nyüszíteni 
is alig bír tak, akkor elengedte őket. A kan kutyákat pedig kihe
rélte. Igen, jól hallotta. Felakasztotta a kan kutyákat egy faágra, 
és tíz másodperc alat t kiiherélte. N e m volt ez szakszerű herélés, az 
több időt igényel. Povazsánszki egyszerűen lemetszette a herezacs
kóikat, aztán kihajította a ku tyáka t az udvarból. Elhiszem, hogy 
undorító, de említettem már, hogy Povazsánszki milyen ember volt, 
és ezenkívül meg kell hagyni: a kutyafalkát egy hét alatt vég
érvényesen szétszórta. N e m volt o t t többé éjszakai üvöltés. Igaz, 
Povazsánszki attól kezdve sokáig vastag bottal járt az ut
cákon, mert még a jól nevelt házőrző ebek is nekirontot
tak. A kiherélt kan kutyák ellenben igen jámboran visel
kedtek, nagyon betegek voltak. Így jelent meg egy reggel 
a házunk előtt egy bozontos szőrű, kiherélt, szomorú kutya, 
és lefeküdt a szikla mellé, nyalogatta a sebét. Így, ahogy mondom. 
A mi házunk előtt tényleg volt egy szikla. Az első szikla, amit 
életemben lát tam, és sokáig az egyetlen is. Mifelénk ugyebár nin
csenek hegyek, de ez hegyoldalból hasított, igazi szikla volt. Az 
apám hozta valahonnan, amikor felépítette a házunkat és eper-
fákat ültetett eléje. Sarokházunk volt, egy vert falú vityilló, de 



mégis sarokház, és apám nagyon büszke volt rá, szép eperfacse
metéket ültetett az utcára. Az egyik fiatal eperfát azonban legá
zolták a szekerek. Esős időben ugyanis a parasztok, mikor befor
dultak az utcasarkon, hogy elkerüljék a ká tyúkat , felhajtottak a 
ház elé, és a földre nyomorí tot ták az eperfát. Hajlékony, szívós fa 
volt, nem tört el, de lenyúzódott a kérge, és idétlenül meggörbült. 
Apám feldühödött, valahonnan szerzett egy igazi sziklát, szép 
masszív kődarab volt, öt ember is alig tudta volna megmozdítani, 
de mégis odakerült a házunk elé, a szegény meggyötört facsemete 
mellé. Egy este valamelyik paraszt nekihajtotta a szekerét, a bal 
első kerék összetört, attól kezdve békén hagyták az eperfánkat, 
amely évek folytán szépen terebélyesedett, ronda göcsörtös fa lett 
belőle, a törzséből, ahol lenyúzták a kérgét, állandóan macskacsipa 
folyt, de jól termett, és árnyékot tar tot t . Szerettem ezt a fát, mert 
kicsi gyerekkoromban Péntek Vera, egy utcánkbeli kamasz lány az 
eperfa alatt , a sziklán üldögélve szokott ölébe venni engem, és du
ruzsolt ott nekem, vagy inkább magának, mindenféle szomorú dol
gokról. 

H á t ez a Péntek Vera is mesélhetne ezt-azt a gyermekkoráról. 
Szerelemgyerek volt, az anyja lányfejjel szerezte, aztán, hogy férj
hez ment az anyja, képzelheti, miket kellett eltűrnie a vétke mi
att , ezért akármilyen semmiségért megverte azt a szegény lányt, 
aki alig várta , hogy elszökhessen hazulról a házunk elé, leült a 
sziklára, ölébe vett engem, duruzsolt mindenfélét, és néha sírt is. 
De most nem erről van szó, hanem a kutyáról . 

Szóval a kutya ott feküdt a szikla mellett, és nyalogatta magát. 
Messziről néztem, nem tetszett, hogy pont a sziklám mellé telepe
dett, meg féltem is tőle. Később odajött Burai J. Burai J. akkori
ban nagyon jó barátom volt, utál ta Povazsánszkit, akárcsak én, és 
szerette Péntek Verát velem együtt, emellett természetesen még kö
zösen utál tunk egy csomó embert, és szerettünk néhányat, amint 
az már lenni szokott. Burai J . az állatokat is szerette, ahol csak 
tehette, istápolta őket. Így hát közelebb ment a szenvedő kutyá
hoz, megnézte minden oldalról, aztán megállapította: 

— Hasonlí t Fodó Tanár Úrra . 
— Igen, hasonlít rá — mondtam még mindig messziről. — Épp

olyan bánatos pofája van, mint Fodó Tanár Úrnak. 
— Hozzál neki valami ennivalót — mondta Burai J. 
Bementem a házba, kerestem egy kenyérdarabot, aztán vissza-



ballagtam, és odaadtam Burai J.-nek. ő pedig a kutya elé dobta, 
és biztat ta: 

— Egyen, Tanár Ür . 
Nehogy azt higgye, hogy Burai J. ezt gúnyosan mondta. De

hogyis. A lehető legkomolyabban tanárurazta a kutyát . Csakhogy 
Fodó Tanár Ú r nem nagyon akar t enni. Kedvetlenül szagolgatta a 
kenyérdarabot, bele is harapot t , de aztán megint csak a sebeit nya
logatta. 

— Egyen, Tanár Űr — nógattam én is, kevesebb komolysággal, 
mint Burai J. — A tökein már úgysem segíthet. 

Burai J. dühösen horkanto t t rám, leült a sziklára, és simogatni 
kezdte Fodó Tanár Ura t . A kutya hálásan felnézett rá, nagy bajá
ban igazán méltányolt minden kedvességet, pedig egy nappal ez
előtt még bizonyára rávicsorított mindenkire. Burai J . később 
csontokat és vizet hozott neki. Fodó Tanár Ű r a vizet megitta, 
enni a csontokból sem akart . Viszont ott maradt a szikla mellett, 
ott ápolgatta magát, éjszakánként hallottam, amint keservesen viny-
nyog álmában, csúnya álmai lehettek, ta lán Povazsánszkiról, a ha
lászról álmodott . H á r o m nap múlva már evett is, mi meg ültünk 
a sziklán, és simogattuk. Később megpróbáltuk becsalni az udva
runkba, de oda egy istennek nem volt hajlandó bejönni. N e m volt 
hajlandó bemenni egyetlen házba sem. Pedig egyébként elkísérge
tett bennünket mindenhová, szaladt mellettünk, ha iskolába men
tünk, eljött egészen a f o l t i g , ott azonban megállt, távol Pova-
zsánszki házától, tovább nem mert jönni, általában ott vár t meg 
bennünket, amikor jöt tünk haza. Szeretett bennünket nagyon ez a 
Fodó Tanár Űr , és már nem volt mindig olyan bánatos, csak éj
szakánként nyüszített fájdalmasan, a rossz álmai megmaradtak. 

Eljött a tél, leesett a hó, Fodó Tanár Ű r lyukat kapar t a szikla 
alá, bebújt, mint egy ürge, csak az orrá t dugta ki néha, és most 
éjszakánként tompábban hallatszott a nyüszítése. E nélkül a nyü-
szítés nélkül talán már aludni sem tudtam volna nyugodtan. És egy 
éjszaka, tél vége felé, amikor már olvadni kezdett a hó, tényleg a 
csendre ébredtem fel. N e m hallot tam Fodó Tanár Ű r hangját. 
Nyugtalanul ültem fel az ágyban, csönd volt mindenütt . Ha lvá 
nyan visszaemlékeztem, hogy félálomban egyszer mintha hallot
tam volna, hogy Fodó Tanár Ú r dühösen csahol, de hát ez előfor
dult már máskor is, általában megugatta a késői járókelőket, bár 
nem bántot t senkit. Nyugtalanul virrasztottam reggelig, akkor ro
hantam ki a sziklához. Fodó Tanár Ű r nem volt az odújában. R o -



hantám Burai J.-hez. Előbb nem akar t hinni nekem, aztán majd
nem sírva fakadt. Szaladgáltunk le-föl az utcában, kerestük min
denfelé Fodó Tanár Ura t , de nem volt sehol. 

Elkeseredetten és tanácstalanul áll tunk a sziklánál, Burai J. ál
landóan mozgatta a száját, mintha imádkozna, lehet, hogy imádko
zott is. Akkor megjelent Péntekné. A templomból, kismiséről jött 
a vén szentfazék. Ezt a Pénteknét is utál tam, mert olyan komiszul 
bánt Verával, egyszer a bordáját is eltörte, amikor seprűnyéllel 
verte. Szóval utál tam, bár sajnáltam is. Férjét is, fiát is elvesztette. 
Férjét a háborúban lőtték le,»a fia pedig, akit imádott , mert azt 
már nem lányfejjel szerezte, és aki tényleg rendes fiú volt, kútba 
fulladt. A kutasokkal dolgozott, és egyszer, amikor a kút oldalát 
falazta, fejére esett egy tégla, vízbe bukott , és mire lemásztak érte, 
megfulladt. Péntekné két napig sikoltozott, a haját és a ruháját 
tépte, azt mondta, ő is kútba ugrik, de aztán mégsem ugrott a 
kútba, viszont rendszeres templombajáró lett. Lényeg az, hogy nem 
ugrott a kútba. Ezt is csak azért mondtam el, hogy tegye le végre 
azt a vacak k é s t . . . 

N o mindegy. Elég az hozzá, hogy odajön a sziklához ez a Pén
tekné, és azt mondja: 

— A jégen egy vak kutyá t lá t tam. 
— Miféle vak kutyát? — kérdezzük. 
— Alighanem az a kutya, amelyik innen szokott ugatni, ebből 

a lyukból. Kihullottak a szemei. 
Mint az őrültek futottunk le a folyóhoz. A folyó közepén, a 

lucskos jégen, mert a jég is olvadni kezdett , Fodó Tanár Ű r for
golódott. A szeme helyén két véres üreg sötétlett. 

— Tanár Űr ! Tanár Űr! — ordí toztunk, és rohantunk le a jégre. 
Fodó Tanár Űr a füleit hegyezte, a levegőbe szimatolt, felénk 

fordult. Amint a jégre értem, mindkét lábam kicsúszott alólam, ha
nyat t vágódtam. Ez volt a szerencsém. Burai J. tovább futott, és 
amikor már vagy tíz méterre volt a kutyától , beszakadt alat ta a 
jég. Egy pi l lanatra eltűnt Burai J., aztán előbukkant a feje, és 
megint csak azt ordí to t ta : 

— Tanár Űr ! Tanár Úr ! 
Fodó Tanár Ú r pedig odavánszorgott hozzá, és beleloccsant a 

jéghideg vízbe. Akkor már én is talpon voltam, mentem feléjük, 
mint egy alvajáró, holott tudtam, hogy nem lenne szabad a köze
lükbe mennem. Uram, én lá t tam már embert jég alá csúszni és 
megfulladni. Borzalmas látvány. Az ember alatt beszakad a jég, ő 



megpróbál felkapaszodni, darabokra töri a jeget maga körül, lassan 
meggémberedik a keze, lába, és szép csendesen a jég alá csúszik. 
Vége. És én lá t tam a Kuglic testvéreket is fuldokolni. Az egyik 
alatt beszakadt a jég, a másik ki akar ta menteni, ő is elmerült. 
Próbál tak kimászni, végül már eszelősen egymást nyomkodták le a 
víz alá. Az utolsó pil lanatban húzták k i őket félholtan. És én 
mégis mentem, mint egy félhülye, Burai J. felé. A jég már recse
gett alat tam, menthetetlenül beszakadt volna, de akkor rám kiál
tott valaki : 

— Állj meg, te kis hülye! 
Persze, hogy Povazsánszki volt. És persze, hogy tudta, mit kell 

ilyenkor csinálni. Hosszú pányvakötél volt a karján, a kötél vé
gére hatalmas csomót hurkolt , megforgatta a feje felett, és Burai J. 
felé hajította. A kötél csúszott a jégen, és Burai J. meg Fodó Tanár 
Ű r mellett csobbant a vízbe. 

— Kapaszkodj bele, te kis hülye — kiabálta Povazsánszki. 
De Burai J. ügyet sem vetett a kötélre, Fodó Tanár U r a t tar 

tot ta a feje fölé, próbálta kituszkolni a jégre. Végül már én is azt 
ordí tot tam: 

— Kapaszkodj bele, te kis hülye! 
És vízbe fulladt volna Burai J., ha a kutya ki nem kecmereg a 

kezéből és be nem csúszik a jég alá. Akkor Burai J. megragadta 
a pányvakötelet , bár még továbbra is ordítozta, hogy: 

— Tanár Űr ! Tanár Űr ! 
Burai J. hason csúszva érkezett a par t ra , Povazsánszki tempósan 

húzta kifelé, aztán a hóna alá nyúlt Burai J.-nek, és becipelte a há
zába. 

Mire én fis beértem Povazsánszki házába, Burai J . meztelenre 
volt vetkőztetve, pokrócba csavargózva ült a kemence mellett, és 
olyan kék volt, mint a tavaszi ibolya. Vacogott a foga, és valami 
furcsa hangon, mintha én nem tudnám, közölte velem: 

— Fodó Tanár Ű r jég alá csúszott. Megfulladt. De előbb kihul
lottak a szemei. 

— N e m tehettem mást — mondta Povazsánszki mentegetőzve. 
Pedig ő igazán r i tkán mentegetőzött. — Teljesen megvadult. Már 
az utcasarkon rám támadt , a házig kísért, a húst akar ta lemarni 
rólam. I t t a ház előtt fejbe csaptam. Kiesett mindkét szeme. Agyon 
akar tam ütni, hogy ne szenvedjen, de kiszaladt a jégre. N e m mer
tem utána menni, olvad már a jég. 

Rám nézett Povazsánszki, és egyre nagyobbak lettek a szemei. 



— Neked meg mi bajod? Te nem merültél el. Mégis olyan kék 
vagy, mint ez a másik kis hülye. Olyan kékek vagytok, mint a ta
vaszi ibolya. 

Tényleg olyan kékek voltunk. N e m lát tam magam, de tudtam, 
hogy kék vagyok, mint a tavaszi ibolya. Mert szerettem volna meg
halni akkor. 

Ezt csak azért meséltem, mert ahhoz képest, On uram, egészen 
jó színben van. Űgyhogy leteheti nyugodtan a kést. Vagy talán még 
mindig nem győztem meg? Kár . Igazán kár. 

Meséljek talán valami mást? 



LAPOZGATÁS A CSALÁDI ALBUMBAN 

J U H Á S Z E R Z S É B E T 

Hároméves lehettem, látom, száll a vasaló anyám felé. H a szól
tak : Piri!, egyszeriben megmozdul a fal, himbálódznak a vitrinben 
a poharak. Kések, kanalak, tányérok röpülnek, röpülnek felém, 
bele az arcomba. Az a szemem elé emelt vékonyka kis kar és fel
felvillanó piros a vibráló szemhéjak vak réseiben. Meg éjszaka, 
hogy guggolok a sarokban, magam elé tar tom a kezem, ütések csí
pik a fülem, kis meztelen karjaimat. N e ! N e bánts! A párnám is 
csuromvíz, mire fölém hajol anya: Álmodtad, kicsim, csúnya 
álom, hess! hess! Apá t r i tkán lát tam. Ütőn volt. Ho l van úton? 
Milyen lehet úton lenni? Áll a kocsiút szélén valahol messze tő
lünk? Az a dolga? Azért kap pénzt? Hogy neki mindig ott kell 
lennie azon az úton? Ahogy Jézus Krisztusnak a keresztfán? Ahogy 
Nyárad i bácsinak nagyon öregnek és betegnek kell lennie, hogy 
pisilni se bírjon felkelni az ágyából? 

Nagyapa , kisnena meg én maradtunk otthon a családból. Nagy
papa minden reggel: 

— Veronkám, hallod te, hogy hancúrozik már az a szatyor a 
spájzban? 

— N e mondja, apus, már megint? 
— Menne a boltba. 
— H á t mit akarna hozni? 
— Te tudod, gyerekem, mert amit én tudok, az csak egy kis 

boriska. 

— Veronka! 
— Mondja, apus! 
— Elvezessem azt a fránya szatyrot a boltba? 



— Vezesse, apus! H a már annyira menne. 
— N a gyere, te szerencsétlen! 

— Jó reggelt, Laczkovics úr! 
— Mondja csak, Laczkovics úr — hajol közel hozzám bizal

masan —, magát is ez a nagy aktatáskája vezeti reggelenkint a 
hivatalba? 

Laczkovics úr rámered Slingár Tónira. Fehér ing, nyakkendő, 
télikabát. Évekig az egyetlen ember, akinek télikabátja is volt, 
nemcsak kabátja, mint akárki közönséges halandónak a környéken. 
És olyan csillogóra suvikszolt cipője, mintha valami elképzelhe
tetlenül drága ékszer lett volna, nem is lábbeli. És akkora ádám
csutkája, meg oly löttyedt nyaka, hogy én azt hittem, inget is csak 
azért hord, hogy ezt a süppedékeny, gyűrött masszát összefogja. 
H á t ez a Laczkovics úr rámered Slingár Tónira, felrándítja szem
öldökét, és szó nélkül továbbhalad, Még egy legyintés is méltósá
gán aluli lett volna. — Hordja csak békességben! Koporsója 'be-
zártáig. 

— Ide figyelj, te tücsökhuszár — ültetett maga mellé olykor 
jelentőségteljes tekintettel a nagyapám. — N e m akarom, hogy vá
ratlanul érjen, hogy majd egyszer felnőtt ember lesz belőled. El
végre is felelős vagyok érted! Vagy mi a szösz. N e m igaz, Veron-
kám? Nahá t . Mert amíg az ember kicsi, azt se tudja, mi lesz be
lőle. Ö kicsi, vannak nagyok is. Punktum. Mit tudhatod te, ha én 
nem szólok, hogy egyszer te is nagy leszel. Igaz, Veronkám? Mit 
tudhatja ez a gyerek? H á t én szólok, elvégre kötelességem, hogy 
úgy mondjam. Vagy mi a szösz. H a majd egyszer felnősz, s ko 
molyan akarsz beszélni velem, szólíts Slingár Tóhinak. Mert tudd 
meg, én Slingár Tóni vagyok. Hogy precíz legyek: néhai Slingár 
Antal órásmester. N a de ez már oly rég volt, hogy még a cégtáb
lám is széthordta azóta a szél, hogy a többire már ki se térjek. 
Szóval, maradt belőlem Slingár Tóni. H á t ehhez tartsd magad! 

— Ja j , édes Veronkám — nyitot t be egy délután feldúltan a 
nagyapám. — Én olyan, de olyan részeg vagyok! 

— Ugyan, apus! Mitől volna maga most részeg? 
— H á t . . . hogy is mondjam teneked . . . tudod, kislányom, nem 

vagy már gyerek, keresztülmentél már te is egy s m á s o n . . . 
— ??? 



— Az Ibolykától, édes gyermekem. 
— A Ripcó Ibolyától? 
— Őtőle, édes gyermekem. 
— Hiszen nem is ismeri! A lánya lehetne, apus! 

— Dehogynem! 
— Mióta ismerné már ugyan. Beszélt vele valaha is? 
— Amióta észrevettem. N e gyerekeskedjél már, hát kell ahhoz 

beszélni? 

Este hosszas matatás, tanácstalan téblábolás után megtalálta ré
gi műhelyasztala egy fiókjában a t intatartóját s a tollszárat a ré
ges-rég beleszáradt tollal. Elsárgult levélpapírt tesz maga elé, és 
betűnként mártogatva a tollat a t intába írni kezd. Lassan, tán 
lassabban, mint én akkoriban, de oly különös, elváltozott arccal. 
Azt hiszem, kisnena is a porban játszott még, amikor nagyapát 
utoljára írni lá t ta . Meghökkenve, némán figyeltük. Sűrűn feltekin
tett a papírról , de nem látott az senkit, semmit. Még motyogott is 
hozzá, hol elkomorodott, hol meg gyönyörködve bámult maga elé, 
mint aki valami megnevezhetetlenül szépre gondol álmatagon, meg
sejtve már, hogy amit érez, rá nem férne a világ összes papírjára 
sem. Sőt ta lán azt is, hogy az írás nem is arra való, hogy mindent 
elmondjunk, csak afféle ugródeszkája a megkótyagosodott, magá
nyos képzeletnek. 

Szépreményű 

RIPCÓ IBOLYKA 

Ürleánynak 

Drága Kisasszonyt 
Nem akarnám ismeretlenségemmel elriasztani Kegyedet. 

Ezért hát először is bátorkodnám bemutatkozni: Slingár An
tal nyugalmazott órásmester vagyok. De nincs már e vilá
gon földi halandó, ki engem e néven felösmerne. Maradtam 
a Slingár Tóni, az a bolond(os) öreg a néhai Eperfa utcából 
(mai címén Hrista Boteva 9). Réges-rég nem javítom már 
a meghibásodott órákat. Elárulom Kegyednek, drága Kisasz-
szony, hogy ebbéli munkálkodásomban nem a szakmai tudás 
hiánya által vagyok akadályoztatva. Szeged városában ta
nultam én ki egykoron ezt a nemes és közhiedelem szerint 



felettébb hasznos, hogy úgy mondjam, nélkülözhetetlen mes
terséget, néhai Eisinger Kristóf és Társánál. 

Harminchat esztendeig saját órásműhelyem volt nekem, 
kedves Kisasszony. Harminchat esztendőn át az egyre soka
sodó órák egyre sokasodó ideje! Drága, szerelmetes Kisasz-
szonyom, hálát adok Istennek, hogy a Kegyed zsenge teste-
lelke nem érezheti ezen idők terhét. Higgye el nekem, har
minchat esztendőt csak azért említek, hogy Kiskegyednek is 
lehessen néminemű elképzelése ezen időkről. Mert minden órá
nak megvan a maga ideje, s mind-mind megannyi más idő. 
Csak az ifjonti hiú reménység hitetheti el az emberrel, hogy 
egyeztetni lehet ezeket az időket. Dőreség, hamvas, gyöngyöm 
Kisasszonyom. Dőreség. A végén sorra visszaadogattam az 
órákat, elmagyaráztam, hogy hiába minden, kár bolygatni eze
ket az érzékeny kis jószágokat. Mert hát én megpróbáltam, 
én akartam, erőltettem is, de nem ment. Nemcsak érzékeny, 
de makacs jószág is az óra. Végül belenyugodtam. Sőt, kezd
tem igazából megérteni őket. Higgye el nekem, drága Kis
asszony, némelyik inkább megpattant, mintsem hagyta volna, 
hogy egy másik idejéhez igazítsák. Hogy mérhetné és mutat
hatná a maga idejét az egyik óra éppúgy, mint akárki má
sik? Hát maradtam én magam. Magamnak. 

A minap, amidőn megláttam Kegyedet, ruhát teregetett az 
udvaron épp, gyönyörű, meztelen karjai úgy lengedeztek, 
mint rügyező, zsenge fák ága-boga a borzongató tavaszi szél
ben. Ha tavaszi nap lehetnék az égen! Avagy csiklandó ta
vaszi szellő! Épp csak érintve, végigsimíthatnám hajladozó 
testét, gyönyörű, meztelen karjait, s fürge ujjait, e karcsú 
rügyeket. Ha csak könnyű kis blúzán át is — körbecirógat
hatnám ringatózó, bugyogó dudorodását csintalan kis mel
leinek. S keresztülbucskázván fejemen bekukucskálhatnék kék 
szoknyácskája alá! Remegő tavaszi szellő, megborzolhatnám 
illatos ölének harmatos bozontját... 

Eltűntek a mutatóim, drága Kisasszony! Ketyegésem szív
dobogás. Kegyedért dobogok, gyönyörűséges Virág! Egyet
lenegy Szálam. 

— Nagyapa! A levél? 
— ? 
— Feladjam én? 



— N e m rossz ötlet, te tücsökhuszár — villan rám huncutul —, 
csakhogy kinek? 

— Apus! 
} 

— Estére eljönne a Józsi. 

Két napig takar í tot tunk. Kisnena lemosta az ablakokat félfás
tul, meg az ajtókat is. A padlót én is segítettem súrolni. A vit
rinből mindent kiszedegettünk. Megtörülgettük, visszaraktuk. Kis
nena háromszor is letörülte a por t a bútorokról. A konyhában még 
a tiszta edényeket is előszedte, elmosta, visszatette. Nagyapa meg 
én voltunk a vízhordók. Amikor harmadszor mentünk a kútra , 
Fabó néni ránk szól: 

— Tán lakodalom lesz maguknál? 
— Lakodalom? — hökken meg egy pil lanatra a nagyapám. — 

H á t igaz is! Jól mondja maga, Juliskám. Most épp az lenne soron. 
Minden jobb háznál csurran-cseppen időnként egy-egy lakodalom. 

— Nagyapám! A vizeskannák is tudnak hancúrozni a spájzban? 
— Nincs kizárva, te tücsökhuszár. Bár én úgy nézem, inkább 

Veronkánk fejiben hancúrozik most erősen valami. Jól mondja Ju
liska nénéd, ebből még lakodalom lesz. 

Éjszaka álmodom, hogy megyünk kisnenával a fogorvoshoz. Kis
nena fél arca csúnyán feldagadva. Tapogatom, jaj de nagy bugy-
gyos lett az arcom, és belül lüktet a fájás az összes fogamban. Em
lékszem, o t t az álmom kellős közepén, hogy kisnena foga fáj, az 
ő arca van feldagadva, és nem értem, hogyhogy mégis az enyém. 
Ja j , ha felébredek és kiderül, hogy csak kitaláltam a kisnenát is! 
Meg arra is emlékszem, hogy kisnena szokott vezetni engem a fog
orvoshoz, mondani, ne féljél, Pirikém, most meg, bár én kicsi va
gyok, kisnena meg nagy, mégis én vezetem őt. N e m értem, mi tör
ténik, de azért vezetem kisnenát a fogorvoshoz, és mondom, ne 
féljél, ne féljél. Kisnenának megnőtt a szeme, hatalmas, forró bar
na gömb. Nincsenek szemhéjad. Ezen a forró barna gömbön fu
tunk, kapkodjuk meztelen talpainkat , mert süti, jaj, nagyon süti! 
Aztán a kisnena ül a fogorvosi székben. Én mellette térdelek, és 
szorongatom a kezét. A szeme most újra visszakerült a helyére, de 
most is lüktet és süt. Forró levegő csap ki belőle. Ráhajolok a ke
zére, mert égeti az arcomat. N e féljél! Zúg már a fúró, kisnena 



kitátja száját, látom még, ahogy felsőajka megremeg. Aztán ez a 
ki tátot t száj leszünk. Sötét van. Sötét üreg vagyunk, zúg a fúró, 
éles fájásokat fúr, fecskendez bele, belénk, ebbe a vaksötét, kita-
pintathatat lan, meg-megvonagló üregbe. 

Akárha a kocsiút porát sodorintotta volna magasba a szél, ahogy 
kikanyarodtunk a főutcára. Elöl kisnena meg a Józsi, mögöttük 
Slingár Tóni meg én. Ügy tűnt nekem, órák hosszáig tar tot t az út, 
amíg a városházára beértünk. Kegyetlen erős szél fújt, kavar ta , 
szívta, fújta a port , szemetet, leveleket, papírdarabokat , s minket 
is, előre-hátra, beszívott, majd dühösen kifújt, hogy röpültünk 
vagy fél utcahossznyit is. Aztán amikor végre földet ért a lábunk, 
hirtelen megsodorintott, odacsapott a falhoz, onnan fel a fákra. 
Kutya egy idő! Még jó, hogy a macskámat otthon hagytam. Hozni 
akar tam Lulut is. 

— Hozzad , gyerek, hozzad! Nagyobb lesz a család. Minden 
valamirevaló lakodalomban megnépesedik a család. N e m igaz, Ve-
ronkám? 

De a Józsi úgy ránézett nagyapára, mint aki csak még egy pisz-
szenésl és menten kizavarja az óráról. 

— H á t , Slingár úr, már ne is haragudjon, én eddig sose hittem 
a szóbeszédnek, de most már látom, hogy maga tényleg nem egé
szen százas! 

— Kemény asszony maga, Juliskám, csókolom a kézit. Mondja! 
— Méghogy maga! De az a szegény Veronka, meg a kislány, 

az se az! 
— Nohá t ! 
— N o h á t vagy nem nohát! Ki látott már olyan bolondokat, 

mint maguk. Megindulnak esküvőre abban az ítéletidőben. A ku
tyáját se verné ki az ember ilyen időben! De jó van. Legyen. De 
hogy a Józsink! Tudjuk, hogy szegénynek olyan hibás a lába, nem 
tehet róla. De én mondom magának, az bizony nem sántított egy 
szálat se, úgy ment az, mint egy törzsőrmester. Isten az atyám, 
nem vagyok babonás, ha nem a saját szememmel látom, el nem 
hiszem, de ha mondom, mint akinek a lábábul egyszeribe elmúlt a 
hibásság. De maguk! Isten az atyám, ilyet még nem lát tam. Az a 
szegény Veronka, az úgy sántított , akár a Klucsikék kutyája, 
amelyiket megrúgott a ló. De még őtet is megértem, azt hihette, 
szegénykém, hogy neki is úgy illik, ahogy az urának. De maga 



meg a kislány! Az isten szerelmire, hát maguk ugyan miért sán
tikáltak, ezt magyarázza meg nekem, Slingár úr! 

— De belelovalta magát, drága Juliskám,.csókolom a kézit! Ki 
így, k i ágy, sántítunk mi mindannyian. H á t nem igaz? Csókolom 
a kézit! Mikor melyik van soron. 

Csak este ne volna! Se ma, se holnap. H a semmikor se, mint a 
játékban, hogy fél délelőtt tél, aztán nyár, egész évek is oda-vissza, 
oda-vissza, ha akarom alvóbabával, de lehet kukoricahajjal, gyufa
szálakkal, akár az ujjammal is. Napközben sose érzem, de ahogy 
közeledik az este, szivárogni kezd a falakból a ház szaga. Újszaga 
van, friss mész- és festékszaga. Meg apaszaga. Mindent lehet, csak 
akarni kell. Ha anyád meg én együtt maradunk, még ma is abban 
a koszfészekben éldöglofönk avval a vén bolonddal. Hát én meg
mutattam! Ez ház. Ezek ablakok, nem vaksi lukak. Ez nem zsibvá
sár, itt mindennek megvan a maga helye. Ülök az asztalnál. Ér
zem, hogy megintcsak elfelejtettem, eltévesztettem, összekevertem 
valamit. Mindjárt hallom majd, hogy fordul a kulcs a zárban. 

— It thon vagy? 
Istenem, biztos itthon vagyok. Apa úgyis tudja, hogy itthon va

gyok, akkor is tudná, ha nem volnék. 
— Igen — nyögöm ki végre. 
— N e m hallom. N e m tudsz hangosabban beszélni? Megtanultad 

a leckét? Mutasd! 
De kezdhetjük, azzal is, hogy mivel töltöttem el a napot, vagy: 

mutasd csak a körmeidet! Mindegy, mivel kezdjük, mert apa 
előbb-utóbb úgyis elvörösödik, alig kap levegőt, miközben: Hát 
üsselek agyon?/ Most mondd meg, mit csináljak veled?! Hát-hát-
hát-hát megáll az ember esze! Ez pont olyan kibírhatatlan, isten
verte tahó, mint az anyja... S ekkorra én lassan egyenesbe jövök. 
Ütőn van már anya is, ha akarom, hallom is a lépteit, jön fel a 
lépcsőn. Apa is hallja, minden este megkérdezi tőle, mielőtt még 
betoppanna, hogy Mit csináljak, mit csi-nál-jak ezzel a gyerekkel?! 
Anyu kulcsa is megfordul a zárban. Te istenverte ribanc, te! hogy 
az egész életemet tönkretetted, te, te, te! Ez a gyerek pont olyan, 
olyan, olyan, olyan, akárcsak te, te, te! Anya ül és hallgatja. Szí
nes felvétel. Odakintről csak színes felvételeket szoktak küldeni. 
Ül, kicsit csodálkozva, kicsit gyámoltalanul, mint akit váratlanul 
beraktak abba a túlélénk színű bútorokkal telitömött szobába. Ö 



kicsi, alig látni, a szoba meg nagy, nem foglal el benne több he
lyet, mint az asztalon az a virágos kancsó, vagy amott az a dísz
párna a rekamié sarkában. H á t igen, esténként összejön a család, 
apa elnézve fejem fölött még mindig mondja, jól megmondogatja 
a magáét anyának, aki messze egy városban (a nevét se kiejteni, 
se leírni nem tudom) valahol Svédországban, ahol egyszer berakták 
abba a túlszínes szobába, és lefényképezték, odakintről mindenki 
csak ilyen tálszínes, túlzsúfolt, de nálunk most este van, együtt 
végre a család . . . 

S amikor holtfáradtan ki-ki nyugovóra tér, mély, egészséges 
álomban az egész ház, mondhatnám, akár hangosan is, hogy jól 
van, tücsökhuszár, becsülettel végigsántikáltad ezt a napot is. Reg
geltől estig mutatják: Há t rá l j ! Jobban! Még jobban! S akkor egy
szerre rájössz, t i tkon ez már, ki tudja, mióta a lendületvétel. H á t 
most raj-ta! Fussál, fussál csakazértis, te, te kis tücsökhuszár! 



MINDIG CSAK HARKÁNYRÓL ÁLMODOZTAM 

D U D Á S K Á R O L Y 

Kis Kovács Ágnes a televízió forgatócsoportját várja. Ho lnap
után lesz százéves, ebben a községben még senki nem ért meg ek
kora kort , itt valahogy az országos átlagnál hamarabb dőlnek ki 
az emberek a sorból, indokoltnak látszik tehát, hogy a tévéhíradó 
szigorúan megszabott műsoridejéből rászánjon három percet. N e m 
rabolunk el a néni drága idejéből csak egy röpke negyedórát, ma
gyarázta mézédesen és túlzott hangerővel egy hete a rendező, ami
kor a csoport kinn jár t a r iportot megbeszélni, elmondja nekünk, 
milyen volt az élete, és mi már itt se vagyunk, mit ordít ez, gon
dolta az öregasszony, nem vagyok én süket, még nem, hála isten
nek, de semmit sem szólt, csak belenyugvón bólogatott. H á r o m éve, 
hogy ágyhoz van kötve, először a lábára nyomorodott meg, kibír
hatat lan hasogatásai voltak, és nem tudot t többé járni, aztán jött 
a szélütés, a szélütés óta a menye forgatja, eteti, hordja alá az 
ágytálat, azt volt a legnehezebb megszokni, az émelyítő bűzt, ami 
ilyenkor szétáradt a parányi szobában, így rothad meg élve az 
ember, ezt nem volna szabad megengedni, még szerencse, hogy az 
esze tiszta maradt , szólni tud a menyének, ha rájön a szükség. Az 
esze tiszta maradt , de mind kevesebbet használta, gondolkodni 
már alig gondolkodott , ha szóltak hozzá, legfeljebb bólintott, szem-
hunyással jelezte, hogy értem, még mindent értek, napokig nem 
szólt, s ha szólt is, csak annyit : jól vagyok, gyengén, fáj, nem fáj, 
fulladok, most kicsit jobb, de már ettől is bágyadtság szállta meg, 
szürkeség telepedett a szemére, és gyorsan álomba merült, amely
ből nemsokára kimerülten riadt föl. 

De most majd beszélni fog a televíziónak, valamikor nagyon 
szerette nézni, milyen régóta már csak villámló kékes fénye szű
rődik be ide hozzá a ráeresztett függönyszárnyakon keresztül, ame
lyekkel elrekesztették őt a külvilágtól, a látogatók tekintete elől, 



s a hangok, amelyekről már nem tudja teljes bizonyossággal meg
állapítani, hogy a televízióé, a házbelieké vagy idegen emberek 
hangja. Megpróbál majd újra emlékezni, bármilyen erőfeszítésébe 
is kerül, biztosan sok mindent kérdeznek tőle, pedig a szélütés óta 
neki már nincsenek emlékei, csak elmosódott gyűrött képek úsz
nak elő a múltból, mintha valami nagy lavór vízben vagy fürdő
medencében lebegnének, megfájdítja a fejét ez a lebegés, kutyate
jes réten fut mezítlábasán, bokáig érő hófehér ruhában, Ágikám!, 
Ágikám!, ez az apja hangja, és már itt az apja is, a szép barna 
ember, a legszebb férfi a világon, tárja a karját , repülne felé, de 
jaj, elúszik a kép, jó volna megállítani. Űjra a fürdőmedence köny-
nyű csillámlása, hogy kerül ide mindez, hiszen sohasem volt für
dőben, városban is mindössze kétszer, először a tavaszi nagyvásá
ron, később meg amikor a frontra induló fiát kísérte ki a vonathoz, 
honnan mégis a napsütötte fürdőmedence és a szürkületen át tün-
döklő színes levelezőlap, gondosan nyír t díszbokraival, emeletes 
házaival, fürdőruhás népeivel, s a már alig olvasható zsibogó be
tűkkel: üdvözlet Harkányfürdőből . 

Megérkeznek a televíziósok, indokolatlanul nagy zajt csapnak, 
ahogy szétrámolják a felszerelést, a lófszt zörögsz, ugyan már, az 
öreg nyanya a beugróban úgyse hallja, előkerülnek a házbeliek, 
Kis Kovács Ágnes fia és menye, nem sokkal rá a leányunoka, már 
ő is túl a negyvenen, de még tudnám használni valamire, mondja 
a világosító, és csettint hozzá, mindannyian az alkalomhoz illően 
öltözve, Kis Kovács Vilmoson a fekete esküvői ruha, alig észrer 
vehető, mostanra szürkére piszkolódott fehér csíkokkal, a nádrág 
éle ventén a barnás porlerakódás, a kigombolt nyakú, sárgába 
hajló vászoning, fekete kalapját úgy szorítja a combjához, mint 
egykor Bugyonnijban az ellenzős katonasapkát Keserű alezredes 
színe előtt, milyen hiábavaló mozdulat , gondolja a rendező, meny
nyire hiábavaló, szorosan mellette a felesége, Kis Kovács szül. Sep-
sei Anna, nehéz fekete fejkendőben, fehér babos sötétszürke ru
hában, fekete csatos cipőben, ideges kézzel gyűrögeti álla alat t a 
kendő csücskét, közöttük s valamivel előttük diszkréten kivágott 
virágos ruhában a szép telt asszonyunoka, Antunovics szül. Kis 
Varga Veronika, csak néhány napja érkezett haza látogatóba a 
külföldi munkavállalásból, a férjem nem lehet itt, szabadkozik, 
elutazott a szüleihez, ő nem ebből a községből való, így egymástól 
távol töltjük az évi szabadságunkat, szomorkás meleg tekintetét a 
kelleténél hosszabb ideig rajta tartja a szakállas operatőrön, CSQ-





portkép hölggyel, gondolja a rendező, és alig tudja visszatartani a 
nevetését. 

A mama állapota tegnapelőtt óta rosszabodott, mondja Kis Ko
vács Anna, és aggodalmaskodva a kezét tördeli, senkihez nem szól 
egy árva szót se, mintha meg se ismerne bennünket, csak a pla
font nézi, bajosan hiszem, hogy ki tudnak belőle húzni egy épkéz
láb mondatot ; bízza csak ránk, mosolyog magabiztosan a rendező, 
nekünk már ilyesmiben van tapasztalatunk, elnézést, hogy így 
mondom, de a műsor érdekében szólásra bírjuk mi még a halottat 
is, és csendesen mosolyog a jól időzített élcen. 

A műszakiak ezalatt begyakorolt mozdulatokkal máris átrendez
ték a szobát, látszik, hogy jól összeszokott stábot küldött ki a tele
vízió, a meszelt falról boszorkányos ügyességgel tüntették el az 
ósdi köpönyegeket, a foltozott kabátokat , az agyonra repedezett 
táskákat, a görbebotokat, hadd legyenek szép nagy tiszta felüle
tek, háttérnek mindig ez a legjobb, a fehérabroszos asztalra már 
odakészítették a hatalmas műtortá t , kidíszített tetején száz szál 
színes gyertyával, valamelyik századelőn játszódó tévédráma kel
lékei között bukkantak rá, ügyes vágásokkal és trükkfelvételekkel 
úgy rendezik majd a dolgot, mintha éppen az ünnepélyes évfor
duló kellős közepén toppantak volna be várat lanul , Kis Kovács 
Ágnes elfújja a gyertyákat, megszegi a tortát , azután két és fél 
percig beszél az életéről. H a ezzel sem vágódok be, gondolja a 
rendező, szedem a sátorfámat, megyek csumát szedni, lassan ké
szülődhettek, gyerekek, szól oda az operatőrnek, néhány perc 
múlva indulunk. 

Az operatőr üresben beindítja a kamerát , hogy a házbeliek hoz
zászokjanak, a világosító fölgyújtja az izzólámpákat, éles fény 
önti el a szobát, mintha nem is a mi szegény kis szobánk volna, 
mondja Kis Kovács Anna, és összecsapja a kezét, ekkora fényes
séget, Kis Kovács Vilmos előrelép, kihúzza magát, és jó hangosan 
beszélni kezd bele a kamerába: Belgrád volt az első megállóhe
lyünk, aztán Kijev, innen gyalog mentünk Bugyonnijig, ekkor jöt
tek értünk a fehér sváb autók, be voltak meszelve, akár ezek a 
szobafalak, hó volt mindenfelé, sohasem lehet már ezt elfelejteni, 
ahogy ástuk ki a fagyos cukorrépát a kőkemény földből, ahogy 
temettük a helyébe elhullott társainkat, ahogy a térdemre csapó
dott a géppisztolygolyó, ahogy a huzatos szérűbe fogságba estünk, 
tüskésdrótos vagonokba raktak 'bennünket, ment a vonat , szél vit
te-e, mi-e, sohase akar t megállni, Bakuba éppen május elsején ér-



tünk, kanyarogtunk végig a Balti-tenger partján, amikor fogságba 
estünk, mindenhol hó volt, itt meg piros cseresznye, innen már le
velet is küldhet tünk Jiaza, jó vastag papírra ír tunk, hogy a hosszú 
úton el ne ázzon, bélyeg se kell rá, mondogatták az őreink, ha 
jó a címzés, anélkül is biztosan hazaér, kár is lett volna a bélye
gért, meglestem egyszer, a szakácsok tüzeltek a leveleinkkel, és 
közben énekeltek hozzá, füstölt is nagyon a tüzük; állítsa le ma
gát, öregapám, szakítja félbe türelmetlenül a rendező, most az 
édesanyja a fontos, elvégre nem maga a százéves. Csinálnak né
hány néma kádert a tor tával és a gyertyákkal, aztán intézkedik, 
a forgatócsoport lábujjhegyen átvonul az elfüggönyözött beugróba. 
Kis Kovács Ágnes mozdulatlanul fekszik a damaszthuzatú dunna 
alatt, erre az alkalomra illett, hogy a szekrény mélyéről előkeres
sék a damaszthuzatot , a szeme nyi tva van, mint két befagyott, 
behavazott tómeder, soha nem lát tam ennyire fénytelen szemet, 
gondolja a rendező, elhúzza a függönyt a parányi ablak elől, be
árad a fény, de az öregasszony szeme továbbra is rebbenéstelen 
mered a mennyezetre, ne kapcsold be a lámpákat , súgja hátra a 
világosítónak, lesz itt elég fény, aztán közel hajol az öregasszony
hoz, a néni ne törődjön velünk, mondja jó hangosan, mintha itt 
sem volnánk, pihenjen csak nyugodtan, aztán int az operatőrnek, 
fölvétel indul, a százesztendős Kis Kovács Ágnes néni, először, s az 
objektív végigpásztázik a falakon, elidőz az aranykeretes esküvői 
képen, nyilván a fia esküvői képe, gondolja a rendező, de hadd 
maradjon a filmben, az operatőr pedig a foga közöt t káromkodik, 
mert a szűkös lyukban alig van lehetőség a kameramozgásra, sorra 
veszi a falon lógó régi gobelint, a keresztet ügyes billentéssel ki
kerüli, a nyoszlya fölé boruló függönyszárnyakat, oldalról a pa
rányi ablakot, aztán egyetlen határozott vonalvezetéssel átcsap 
az öregasszonyra, amennyire lehet, ráközelít az arcára, a dunnán 
súlytalanul nyugvó kézre, kedves néni, kiabál a rendező, mondjon 
valamit az életéről. 

Most majd ország-világ előtt kiteregetem az életemet, gondolja 
Kis Kovács Ágnes, lejjebb rebben a tekintete, elmosódott, imbolygó 
emberalakokat lát, de tudja róluk, hogy ezek a televíziósok, hadd 
ámuljanak rajta mások is, milyen volt az én életem, most majd 
emlékezni fogok, ha beledöglök, akkor is emlékeznem kell, mély 
lélegzetet vesz, és beszélni kezd. Ül t a vályogház előtt az öregapám, 
fűzfavesszőből kosarat font, és nagyokat nyögött közben, mert 
csúz ette a testét, Ágikám, kiál totta, és én már hagytam is félbe a 



játszást, futottam meggázolni a lábát, a hátát . Ágikám, egyszer 
majd elmegyünk Harkányba , nyögte, H a r k á n y meggyógyít ben
nünket, jaj, miért kell az embernek ennyire megöregednie, kérdezte 
tőlem, amikor haldoklott , egyszer mutatot t nekem egy képes leve
lezőlapot, parkok és fürdőmedencék vol tak láthatók rajta, hogy 
csillogott a kék víz a medencében, ettől kezdve én mindig csak 
Harkányró l ábrándoztam, ha egyszer felnövök, az urammal H a r 
kányban fogunk élni, közelíts rá a tekintetére, suttogja a rendező, 
próbáld megfogni a semmibe révedő tekintetét, éppen azt csiná
lom, morogja az operatőr, zötyögős kocsin vitt ki a pusztára a 
háromnapos lakodalom után az uram, gondoljanak bele, húsz évet 
kint a pusztán, úgy halt meg az öregapám, úgy halok meg most 
már én is, hogy nem láttuk Harkányfürdőt , ezért hasogat ennyire 
a lábam, az egész testem, jaj, miért kell az embernek ennyire meg
öregednie, kedves néni, kiabál a rendező, próbáljon mondani vala
mit az életéről, lovasok törtek ránk egy éjszaka a pusztán, kóbor
betyárok, rugdosták-verték az ajtót, értem jöttek, odabent reszke
tett az uram, sivalkodott az első gyerekem, magukkal vittek, két 
álló hónapig, amíg csak rám nem unt a vezérük, egy nagytermé
szetű, délceg ember, közöt tük éltem, aztán visszabocsájtottak az 
enyéimhez; a faluból a mély hangú nagyharangra emlékszek legin
kább, a hatmázsásra, amit Sándor király halálakor a gyerekek na
pokig húztak, egymás kezébe adták a kötelet, és kiabáltak, király
temetés, királytemetés, királytemetés, meg is repedt a nagyharang, 
odalett csodaszép hangja; és egyre úsznak elébe a képek, az emlé
kek, sorolja őket az egyre homályosuló kamerába, nem veszi észre, 
hogy szorosan összezárva az ajkai. Fölvétel vége, mondja a ren
dező, köszönjük, kész, visszahúzza az ablakon a függönyt, sietve 
elhagyják az állott 0levegőjfi beugrót. Lát tá tok a kezét?, kérdezi az 
operatőr, baszd meg a kezét, mondja a világosító, és ezen mind
annyian nevetnek. 

Megmondtam előre, nem tudnak belőle kihúzni egyetlen monda
tot, néz a rendezőre Kis Kovács Anna, magának lett igaza, bólogat 
a rendező, azért csak össze tudtunk hozni valahogy három percet, 
három perc némát, legfeljebb majd a stúdióban aláolvasunk valami 
szöveget, megérdemli a kedves néni, hiszen végső soron ő lesz az 
első ember, aki ebben a községben megéri a száz esztendőt; színes
ben lesz a mama?, kérdezi még Kis Kovács Anna, mielőtt a televí
ziósok eltávoznának, természetesen színesben, nyugtatja meg a ren
dező, az utóbbi időben mindent színesben csinálunk. 



A függönyszárnyak mögött Kis Kovács Ágnes moccanatlanul 
fekszik, csak a tekintete rebben oda a tenyérnyi ablakra: az előbb, 
ahogy félrehúzták a függönyt és beömlött a fény, mintha zsebtü
körrel világítottak volna a szemébe, a tükör, gondolja, kettéhasad-
tan ot t porosodhat most is az ablakmélyedésben, mióta nem nézett 
tükörbe, olyanok, ezek a függönyök, mint valami csendes nagy hó
esés, behavazott az idő, jut eszébe valahonnan, és a sűrűsödő hó
esésben újra 'beúszik a kép : kutyatejes réten fut mezítlábasán, bo
káig érő fehér ruhában. Kintről lódobogást hall , kocsizörgést, a 
kóborbetyárok, gondolja még, a nagytermészetű délceg szép ember, 
picit oldalra billen a feje, itt vannak, értem jöttek. 



PIPACS A MAROKBAN 

T A R I I S T V Á N 

Otthonod, azaz a kamra ajtaján tenyérnyi beizzadt üveg. Hiába 
lesnék be rajta, kissé lehajolva, megroggyanva, csak saját tükörké
pemet látnám. A zajos ajtónyitásra szentélyedet elönti a fény. Ér
kezésem szó nélkül veszed tudomásul. Talán egy csöppet örülsz is, 
hogy nem az asszony rontott rád, a pipát átkozva. Mert asszonyod 
sokszor, szavaiddal élve: nyelvelevessel traktál, amióta kiverte ke
zedből a kormány pálcát. 

A gyerekeid meglepődve vették tudomásul, hogy kiköltözködtél 
ebbe a kamrába. — Csak pipálni járok ki, anyátok nem bírja a 
füstöt — hazudtad nekik. N e m hitték el, tudták, hogy kint is al
szol. — Ja j , csak apa meg ne fagyjon ot t kint , jaj istenem, csak 
meg ne fagyjon! — sopánkodtak. — Azt a szégyent nem tudnánk 
elviselni. Mit szólnának az ismerősök? — N e m fagy az meg, olyan 
bőre van annak, mint a disznónak! — intette le őket pulykavörö
sen az asszonyod. — Ez, mama, nem vicc! — fenyegetődztek a gye
rekek. Persze; azt jól tudták, ha egyszer megmakacsolod magad, 
miifden úgy történik, ahogy akarod. — Még nyáron se engedje ki 
abba a szutyokba! — parancsoltak anyjukra a ri tkán hazalátogató, 
idegen városban élő, magas beosztású gyerekeid. — Mit tudtok ti 
az életről — legyintettél fi tymálkodva, amikor jó szóval próbál
koztak nálad. — Ti csak magatokkal törődjetek! 

Melléd ülök, az ágyadra. A lópokróccal letakart szalmazsákra. 
Rám nézel. Hunyorí tasz . Fehér, lelógó bajuszod alatt mintha moso
lyognál. Hal lgatunk. Tekintetemet végigjártatom a falakon, a tég
lákra állított almáriumon, a krumplis zsákokon, melyekben már 
csírázik a krumpli . A sarokban egy abronyicát látok a kormos 
végű piszkafa mellett. H á t persze, erre a kamrára nyílott valami
kor a kemence szája, nem is oly rég a forróság vörös fénye tódult 
ki ezen a kemenceszájon, melyet, mint általában a szájakat, befa-





Iáztak, betapasztottak. A tapasztás szélei még mindig látszanak, 
hiába akasztottak a néhai száj elé egy, a dolgok végére pontot tévő 
nagy, fekete üstöt. 

Az asztal i t t áll ágyad mellett. Egy összehajtható tetejű asztal. 
Lapját, mint könyvet nyitot tátok, terítettétek szét a disznóölések 
idején. Böllérkések í r tak azokra a lapokra szép, hosszú betűket. 
Vér, só és zsír hatolt a betűk pórusaiba, fixálta évtizedekre a ki 
nem böngészett szövegeket. Kedvem lenne most belenézni az asztal
fiába. Kifakult iratok, lejárt adócédulák között turkálni . Melyekbe, 
mint lemészárolt állatok húsába, bőrébe, a pecsét, a hivatalos pecsét 
lila tintája ivódott . Ho l vannak már azok a mindenen átütő óri
ási pecsétek! Súlytalanná, légiessé váltak, a semmibe szublimáltak. 

Ujjaidat figyelem moccanatlanul, meg a dohányleveleket az asz
tal lapján. Ér tük nyúlsz, egyenként az ajtó tenyérnyi fénye felé 
fordítod őket. Mint valami elszabott, túlméretezett ostyákat. Egyen
ként megvizsgálod őket, szakszerűen és hümmögve, mint röntgen
felvételeket az orvosok. N e m tudom, mit nézhetsz ennyire komó
tosan rajtuk. Tán a szétfutó ereket, tán csak arról akarsz újból 
megbizonyosodni, hogy minden rendben, minden a helyén van. Iga
zad van. Ezt nem elég csak sejteni. Erről állandóan, újból és újból 
meg kell bizonyosodni. 

Még nem szóltunk egymáshoz egy szót sem. N e m kérdezek tő
led semmit, csak bámulom, amint bütykös, kérges ujjaiddal gön
gyölni kezded a dohányleveleket. Feszes göngyöleget csinálsz belő
lük. Beleizzadsz a műveletbe. Homlokod éppúgy gyöngyözik, mint 
étkezés közben. Az odaadásodat csodáltam mindig. Szinte kikészí
tett ez a maximális belefeledkezésed, koncentrációd. Amibe bele
fogtál, az sohasem lehetett mellékes. Ar ra minden porcikáddal, sejt
jeiddel — ha szabad így mondanom — odafigyeltél. Ezt kellene 
tőled, ezt szeretném tőled eltanulni. 

Többször figyeltelek, anélkül, hogy tudtál volna róla. Egyszer 
— erre kitűnően emlékszem — kinn ültél a napon, néhány centis 
ősz hajad izzott az ellenfényben — minden részletet pontosan tu
dok —, s a színehagyott, összerepedezett hokedli szélére csöpp lek
vár t kentél. Kissöprűvel a kezedben vár tad a legyeket. Miután le
sújtottál, mindig pontosan megszámláltad az áldozatokat. N e m is 
a precizitásod, a fürgeséged ámítot t el akkor. Mert , tudod te, hogy 
mi hol leszünk 89 éves korunkban? Valahol a csontmezőn, ha ép
pen tudni akarod! Szerte a világban, mindenütt vannak csontme
zők, melyeket nem lehet úgy felszántani, hogy ne forduljon ki egy-
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egy lábszár-, vagy borda-, vagy koponya-, vagy mit tudom én, 
hogy milyen csont. Azt néked jobban kellene tudnod, hogy a tör
ténelem sohasem takarékoskodott a csonttal. Sok helyütt még hal
mokra is futotta. 

A feszes dohánygöngyöleget most az asztallapra, a vágódesz
kára szorítod. A dohányvágóért nyúlsz, jól kifented még a hajnali 
köpködés, krákogás u tán : egy kaszaéldarab a saját kezűleg eszká
bált nyéllel. Lassan vágni kezded a dohányt , hihetetlenül vékony, 
szétömlő szeleteket szelsz le a göngyölegből. Csipetnyi dohányt 
emelek az orromhoz. Szagolgatom. H a pionírórán lennék, ezt a 
csipetnyi dohányt szagoltatnám meg a gyerekekkel, külön-külön 
mindegyik piroskendős lurkóval megszagoltatnám, és utána arról 
mesélnék nekik, hogy ebben a csipetnyi frissen vágott dohány illa
tában minden benne van, ami előtte volt, az is, ami utána követ
kezik, úgyszintén. 

Ujjaid közül fogy a dohánygöngyöleg. A friss vágás helyén ne
héz illatú, sötét nedvet izzad. Miután végeztél a dohányvágással, 
mellém ülsz az ágyra. Egy elkötött végű, fekete harisnyaszárat hú
zol elő a lajbizsebből, abba tömjük közösen az összevágott do
hányt . A végén átadod a dohányacskót, én kevesebbet szórok el. 
Az én ujjaim még érzik a bizsergetést. Mint egy hadizsákmányt, 
adom át neked a keményre tömött , szalámi vastagságúra dagadt 
dohányacskót, harisnyaszárat. 

Istenem, egyszer értekeznem kellene hosszan a szalámiról is. A 
dohány illatán kívül még a szalámi illata maradt meg orromban, a 
sok-sok zagyva illat közül, a gyerekkor sok-sok gyönyörű illata 
közül. H a az óvodára gondolok, a szalámi illatával járó egykori 
melegség önt el. Nekem az uzsonna néven néhanapján kiflivel ki
osztott vékony szalámiszelet jelentette az óvodát, ahogyan annak 
a 14-es háborút megjárt bakának is a napi abrak jelentette a hábo
rút. Olvastam naplóját. Megrendítőbb háborús katonanapló azóta 
sem járt kezemben. Bakánk kis noteszába napról napra feljegyezte 
— mintegy emlékeztetőül — az aznapi menüt. Semmi többet! 

Huncutul rám mosolyogsz. Pipád megtömöd a dohányzacskóban. 
A földre köpsz, papucsoddal kened, taposod szét, mint a hernyó
kat . Néhányszor megszívod a pipát , hogy szelel-e, jó-e a huzata. 
A taplós zacskóért nyúlsz, egy ütet taplót fogsz a kovakőhöz, a 
bicskanyél nagyságú acéldarabbal csiholni kezded a követ. A szét
pat tanó szikrák egyike a taplóba ragad, fürgén ráfújsz, máris pa
rázslik a tapló, füstöl, mint a pákavég. Gyorsan a dohányra nyo-



mod, mutatóujjaddal igazgatod. Nagyoka t cuppogsz hozzá. Szi
pákolsz. Orrodon fújod ki a füstöt. Még mindig igazgatod a para
zsat. Milyen jóízűen nézlek! 

ö regem, most én következem. Egy kisüveget húzok elő belső 
zsebemből. Ügy teszel, mintha nem látnád. Lecsavarom kupakját, 
s hogy tudd, mi van benne, meghúzom, így adom át. 

— Ez meg mi a manó? — szólalsz meg tettetett érdeklődéssel. 
Mielőtt meghúznád, az ajtó picsányi fénye felé böksz bütykös mu
tatóujjaddal. 

— N e m tudhatja meg, nincs itthon — seppegem legyintve. — 
Kiment a temetőbe, találkoztam vele, ő adta ide a kulcsot. 

Meghúzod az üveget. Szertartásosan rázkódsz hozzá. A parazsat 
nyomkodod szortyogó pipádba bőrkeményedéses ujjad hegyével, 
pikkelyes az, mint a sárkányok teste, háta. Jóságosan nézel rám. 
Újból meghúzod az üveget. Ismét rázkódsz hozzá szertartásosan. 
És én jól tudom, hogy ismét te következel. Hogy hamarosan me
sélni fogsz. Távoli tanyákról . Hihetetlenül sápadt szalonnájú öz
vegyasszonyokról, kemény húsú, hálás szemű vénlányokról. Kiknek 
azokon a rég széttúrt tanyákon suhogott holdfénynél is világosabb 
alsószoknyájuk. Akik, mint pipacs a marokban, ellobbantak a 
hosszú úton. Talán, amikor pattanásig feszült a petróleumlámpás 
cilinderében a levegő, amikor megmozdult a falon a védőszent 
képe. 

Azokat a sikoltásokat, nyikordulásokat, melyekre kutyák vak
kantot tak, a befalazott kemenceszáj elé akasztott fekete üst nyelte 
el visszhangtalanul. Abban az üstben főttek le a csontról, főttek 
szét istenigazából, mielőtt még valaki jól összekavarta volna őket. 



PICCOLO 

T O L N A I O T T Ó 

Akárha valami törné a szemhéjamat (a tegnapi ocsúból valami 
éles semmiség tán), akárha alat ta esikorogna fecskéivel a kora haj 
nal : indulni kell! Indulni! 

Az éjszaka benyúltam Etel néni óljába a ganyézólyukon (isme
rem, azt is én tapasztottam, minden ólat én tapasztot tam itt a Ten
gerfenéken, mert csak én tudok az ólban is felállni, minden kis 
lyukban állva dolgozni, mert nekem nincs mire felállnom, ahogy 
a malmos Weis mondogatja, fiam néked nincs piádésztálod, te to
tálisan seggreestél), és kiemeltem egy pár fehér jércét. Világítottak, 
mint a hó. Megbotollak! Mindig előkerül valahonnan az Etel néni; 
nem bír aludni, azt mondja, majd csak a sárgaföldben, meg hát ő 
is érez engemet, érez éppen úgy, ahogy én érzem a jércéit. Agyon
botollak! 

Éppen csak hogy hunytam, máris csikorogni kezdett a hajnal a 
szemhéjam alatt . Indulni kell! Indulni a hetipiacra! 

Szeretek a baromfipiacon a kofák között ; mindig úgy teszek, 
mintha véletlenül motoszkálnék mögöttük éppen akkor, amikor 
lehajolnak. A jegyárus békén hagy, szia Piccolo/, azt mondja, meg 
azt, hogy tyúktolvajjal tán csak nem fizettetek helypízt... 

És máris jön a Fanny! Messziről megismerem a térdkalácsát a 
betonasztalok alatt . Jön! Friss, mint a harmatos rúzsa. 

Fehérek a jércéid, Csöpi, azt mondja, a sarokrul hattyúknak 
véltem őket... 

A katonaságnál lát tam én ha t tyúkat : még a tengerienéki libák
nál is nagyobbak, tisztábbak voltak. Meg egyszer a csatornán be
úszott egészen a halastóig egy pelikán, jó dohányzacskót lehetett 
volna csinálni a tokájábú, de megtömték arzénnal, és kitették a 
múzeumba valahol Zentán vagy Szabadkán a mammutfogak mellé. 



Fanny, mondom, hattyúkból nem lehet levest főzni, a hattyúkat 
nem szokták kirántani... 

Ne add el őket, mondja halkabban, előretolva fekete szalmaka
lapját, hozd el őket hozzám, Csöpi.. . 

Úgy teszek, mintha gondolkodnék, pedig hát nekem nem a pénz 
kell, nekem pénz egyáltalán nem kell, hanem a F a n n y . . . 

Már kombinétban vár a tisztaszobában. A kombinétja is éppen 
olyan finom és rózsaszín, akár a bőre. A múltkor, amikor a kecs
két vezettem be neki, ide volt készítve a porcelántál is, és azt hit
tem azért, hogy előbb megmosakodjon, megmosakodjak én is (ál
landóan sárban húzom a tökeimet), közben csak azért volt ot t a 
mosdótál, mert beázott a pallat, rossz, rothadt a nádtető. Meg
nyúzlak, mondom neki. Elvágod a nyakukat?, kérdezi. Ott a kis-
balta a kamra előtt. Leveszem a kalapját. Fel kell tennem a levest, 
azt mondja, és toszogat az ajtó felé, estére jön a sleppl Jön a slepp! 
mindig jön a slepp! a sleppes! Hozzák a termésküvet, a sódert, 
meg viszik a téglát, meg a cserepet. Minden cserépen azt írja: A N 
GYAL A N G Y A L A N G Y A L . . . Egy gránitkocka itt van az aszta
lon, bevágom egyszer az ovális t ü k ö r b e . . . Vágd el no, Csöpi, a 
nyakukat! 

Ki kellene fúrnom egyszer azt a rozsdás sleppet. Gyerekkorom
ban lát tam, ahogy egy slepp a kormányossal, a tyúkketrecekkel, 
muskátlikkal együtt e l s ü l l y e d t . . . A múltkor meg azt álmodtam, 
hogy feltettem a fejemre szarkafészekcsákómat (a szarkafészek tö
viskoszorúra van szerkesztve — olyan, mint a fecskefészek, csak 
nagyobb, erősebb, nem lehet átlőni, a közepe meg hajszálgyökerek-
bül van, akár a kis énekesmadarak fészke), és bementem a sleppre, 
és rakétapisztolyommal (az olasz vadászok, körösztapáim, akik a 
kutyáiknak is makarónit főztek, veszítették el valahol a Lehegő-
ben) a szájjába lőttem a sleppesnek. Az volt a jel! Méregzöld, kö
rül arannyal s z e g v e . . . Hahaha! A jel! 

Gurulok haza a Kálvária , a Seriftanya, a gyógynövényátvevő 
bódé mellett. Az én cigánykerekem egészen más, mint azoké, akik
nek van egy vagy két lába. Herében, porcon szeretek legjobban, 
meg csúszni az ürgefarkon. Nagyon gyorsan kell ma forognom, 
hogy azt higgyék, ördögszekér vagyok, mert mondtam, elvezettem 
a cigányok kecskéjét, hogy legyen a Fannynak teje, attól szebb a 
bőre, és most agyon akarnak ütni . Szarszappant főz belüled is, 



mint a dögökbü, az asszony, azt mondta a hektikás teknős. A vaj 
dájuk meg állítólag azt kiabálta a kardjával hadarászva a csárdá
ban, ot t , ahol a Rúzsa Sándor is megfordult, hogy felteszem a P/c-
colót a Kálváriadombra, úgysem volt még lábatlan Krisztusa a 
magyaroknak! 

Ütlegel az Etel néni, de nem üt nagyokat, nem üt agyon, nem, 
mert hoztam neki a Domonkos-patikábú, onnan, ahol azok a lila 
üvegek vannak (a megboldogult Domonkos azt mondta , hogy 
mit akarsz te itt, Piccolo, neked nincs púder, se kenőcs, neked már 
nincs orvosság, csak üres doboz! Nek i sem vót, meghót): hashajtó
port , köptetőt meg egy darab szép aszpirint — megteszi ostyának 
is, köröszt van a közepin. Térdepeljen le, Etel néni, parancsolok 
rá, amikor már megunom a botolást. Letérdepel. így kisebb, mint 
én. Nyújtsa ki szépen a nyelvit! Még! Még! Csúfolja ki a világot! 
Csúfolja ki , no, az istent! 



A MANDRILL ÁTVÁLTOZÁSA NYÜLLÁ 

B Ö N D Ö R P Á L 

Mindez kedden történt. A látogatás az állatkertben. N e m is ked
den, szerdán, összekeverednek a napjaim. N e m lehetett nem el
menni, mindenki erről beszélt. A csodáról az állatkertben. A maj
mokról. N o lám, levelet akar tam írni a nagynénimnek, hogy hál ' 
istennek jól vagyunk, és tessék, r iportba kezdek, ez is árulkodik 
valamiről, nemde? Szóval, még csak nem is az emberszabásúak kö
zé tartozik ez a fajta: a mandrill . Ezek azok a komor majmok, 
szakálluk van, vagy minek nevezzem, sörényük — és a faruk pi
ros mint a tégla. Tulajdonképpen úgy is kezdődött, azt mesélik, 
hogy a csimpánz kezébe nyomták a bűvös kockát, persze neki is 
tréfából. J a igen, ez a bűvös kocka egy népszerű logikai játék, amit 
sok embernek sem sikerül megoldania. A csimpánz megszagolta a 
bűvös kockát, és eldobta, viszont a mandrill , a mandrill az ügyet
len kezeivel — fogat mosni sem lehetett megtanítani, semmire sem 
lehetett megtanítani —, a mandril l felvette a kockát, és forgatni 
kezdte, forgatta rendületlenül. Abba sem hagyta öt napig, akkor 
is azért, mert megfejtette a t i tkot, egyszínű volt a kocka mind a 
hat oldala. Hanem többet nem vette kezébe a játékszert, mondhat
nám, semmi pénzért, de hát tudja is a mandril l , mi a pénz, vagy 
mondhatnám: egy istenért nem nyúlt többé hozzá, de miféle-kiféle 
istene lehet egy mandri l lnak! — hát csak azt mondom, hülyén bá
mult, amikor nyújtották neki újra meg újra a kockát, mint aki nem 
érti, mit akarnak tőle. Úgylehet, nem is értette. Hiszen ő már rájött 
a rejtvény megfejtésének mikéntjére, mit akarnak most tőle? A pár
jával próbálkoztak. Egy álló hétig forgatta, közel volt már a meg
fejtéshez, mikor valami alattomos betegség egyetlen éjszaka vég
zett vele. Ki tudja, mivel fertőzte meg a ketrec előtt tolongó tö
megből valaki? Újabb mandril l t kellett szerezni. A mandril l vi-
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szonylag nem drága állat, így az állatkertnek gyorsan sikerült egy 
fiatal pár t szereznie. Fölösleges talán mondanom, hogy a várat lan 
kiadás szinte napok alatt megtérült, olyan volt a tolongás az ál
latkert pénztáránál , mint rangadónak számító labdarúgó-mérkőzés 
előtt a stadion kapujánál. Az új mandrillok nem is okoztak csaló
dást. Az egyiknek csupán három napra volt szüksége a megfejtés
hez, és ha a másiknak több mint két hétre volt ugyanerre szüksége, 
ebből nagyobb haszon származott, mert a kevésbé okos mandrill 
jóvoltából tovább tar to t t az attrakció, tovább csalogatta a közön
séget. Mert újra kézbe venni a játékszert ezek az új mandrillok 
sem voltak hajlandóak. Pedig voltak itt t e r v e k . . . gyorsasági edzés, 
versenyek, csúcsok és csúcsbeállítások, ám hiába! Most már nem 
volt könnyű mandril l t sem szerezni. Hihetetlenül felszökött az ára 
a mandri l loknak. Csupán a londoni, hamburgi és még néhány vi
lágváros állatkertje engedhette meg magának azt a fényűzést, hogy 
állandóan legyen készenlétben kockaszűz mandrillja beugrani az 
előző helyére, amint az megfejtette a bölcsek kövét. Az ilyen vidé
ki állatkertnek pedig, mint amilyen a miénk is, már semmi esélye 
nem volt mandril l t szereznie. Hogy egy év után most mégis akadt 
mandrillja az állatkertnek, az annak volt köszönhető, hogy mivel 
itt, a mi állatkertünkben fedezték föl a mandrill e kivételes ké
pességét, kivételesen kedvező feltételek mellett, lefizetésre adták a 
majmot. Tehát kedd volt, amikor kimentem az állatkertbe, illetve 
szerda, összekeverem napjaim menetrendjét, és ötödik napja annak, 
hogy a szakállas fickó megérkezett Kelet-Afrikából. És öt perce 
lehetett, hogy a mágikus kockát, akár a banán héját, a válla fölött 
a háta mögé hajította, hogy többé ne tudjon róla. A ketrec előtti 
embertömeg lassan oszlani kezdett. így jól megnézhettem a mand
rillt. Nyá ru tó volt, a mandril l alighanem fázott, egész teste resz
ketett, vacogtak a fogai. Bizonyára tudta azt is, majomból nyúllá 
fog változni, kísérleti nyúllá valamilyen tudományos intézetben. 
Tudniillik annyi volt már a rab mandrill , hogy az állatkertek nem 
tudtak velük mit kezdeni, feleslegesek lettek, amint megfejtették a 
bűvös játékszert. De a szeme nem volt szomorú a mandril lnak, 
mint a ketrecbe zárt vadaknak szokott lenni, inkább huncut fény 
villant barna szemében, ahogy majomügyességgel — hogyan más
képpen? — a ketrec rácsain termett és a lábam elé dobta a kockát. 

H á t ilyen kockás a világ? — vettem volna kézbe a ta rka játék
szert, és most az írást is félbehagynám, ha kedvelném a parabolát . 
De hát nem kedvelem. Kivétel Kafka. Méghozzá milyen kivétel! 



Tehát továbbálltunk, családommal. Sétáltunk. Szép állatkert ez a 
miénk. Néz tük a ferde fákat. Voltak itt egyszerű galambok is, 
zsebeinkből kifordítottuk nékik a keserű magokat. Valami, talán a 
N a p , tompán ragyogott. Énekeltek odébb. Hollandus kertek fölé 
varjakat képzeltünk, míg a dér csipkodja a tulipánokat. Valami, 
amit még nem sikerült elrontania senkinek, ugrott egyet keresztbe. 
Aztán még tor tá t is ettünk, két-két szeletet. Ez egy ilyen nap volt. 
Az átváltozás határán. Ennek most négy napja. D t napja? H a t 
napja? Összevissza keverednek életem napjai, órái. N e m lehet en
nek a végére járni, drága Juci tanti. Mi, há l ' istennek jól vagyunk. 
Csókolok otthon mindenkit. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A KÉTSÉGBEESÉS FÖLÉNYE 
(A Homorítds elemzése) 

V A J D A G Á B O R 

Juhász Erzsébet regényében a szereplök kétségbeesett harcot folytat
nak a fennmaradásért, azért az életformáért, amelyet hitelesnek éreznek, 
de amely elérhetetlen, pontosabban visszahozhatatlan számukra. Válsá
gukat, tragédiájukat e különbségnek a kínzó tudata okozza. A termé
keny életben, ami volt, az legfeljebb tanulságként szolgálhat, de nem le
het öncéllá, nem válhat a visszahozhatatlan miatti fájdalom forrásává. 
Márpedig a Homorítás elsősorban a nosztalgiának, a reménytelen ön
keresésnek a regénye. Itt a jelen minden életmozzanatának többnyire 
kettős jelentése van: az egyik a taszító, a látszatnak megfelelő, a fel
színes; a másik a múlt gyönyörűségeibe menekülő, az igazi bensőséget, 
hitelességet ígérő. Mégis: a múlt itt inkább teher, mint boldogság. A fö
lény, nem mindig ugyan, de gyakran kompenzációs jellegű. Leginkább 
akkor emeljük fel az orrunkat, amennyiben legbelül túlságosan kicsinek 
érezzük magunkat s kényszert érzünk, hogy a számunkra kedvezőtlen 
értékcsökkenés által valamiképpen védekezzünk. A fölény passzív ellen
szegülés; erkölcsi megítélése attól függ, hogy axiológiailag hiteles tartal
makhoz ragaszkodunk-e általa, egyébként az ostoba gőg a kiválóság 
méltóságával egyenlítődne ki. Ebből a szempontból érdemes áttekinte
nünk Juhász Erzsébet regényében az életképtelenségnek, valamint a fö
lénynek a belső összefüggését. 

Majdnem úgy mondhatjuk, hogy a Homorítk lazán összefüggő, egy
máshoz nem közvetlenül illeszkedő novellákból épül fel. Ezek egy-egy 
hős világa köré kristályosodnak, s tulajdonképpen az autentikusnak hitt 
élettől való távolodás fokozatait jelzik az egymást követő nemzedékek
nek egyre hermetikusabb képén. Az elsőn, az Ouvertwre-ben a családias
ság, az idill látszata uralkodik. A háziasszony kétségbeesett erőfeszí
téssel igyekszik szerepben maradni, noha ennek hisztériázó alázat az 
ára. A tudat és a munka közötti szakadás, az önvédelmi gondolat-emig
ráció már itt feltűnik. Az ideges feszültségen az emlékek enyhíthetnek 
ideig-óráig. Az élet közhelyei erőfeszítésből, nem pedig spontánul ural-



kodnak. A túlérzékenység, az ostobaság és a túlterheltség mérkőzik egy
mással e fojtott világban. A zene iránti, alkatilag meghatározott, nem 
sznobizmusból eredő rajongás általában az életképtelenségnek a jelképe. 
(Hadd emlékeztessünk egy pillanatra a Buddenbrookok Hannójára 
vagy Rameau unokaöccsére.) Az anya erkölcsi alapállása az önkínzó ön
feláldozó jósággal azonos. Az ő számára még szent, aminek kizárólag 
ereje végső megfeszítésével tehet eleget. Az anya öntudatlanul folyama
tosan azon erőlködik, hogy a látszatnak valóság-értéket adjon. A zene 
a kínos egyensúly tartásnak a pótszere; vele kapcsolatban az ízlés egy 
pillanatra sem okoz problémát. Az aggodalmat a valóságosan volt, de 
kihasználatlan, a regény idejében igazinak hitt lehetőség simogatja. 
„Nagyanyád gyönyörűen zongorázott. Jeles tanárok tan í to t ták . . . Mire 
én tanulhattam volna, már nem volt pénz se jeles, se semmilyen taná
rokra, ö taní tgatot t . . . " Az énekes iránti rajongásnak ugyanez a funk
ciója: „Hallod? Micsoda hangja van! Is tenem. . . ( . . . ) De szép ember 
v o l t . . . Istenem! Annak idején. Emlékszem, ezt még a mama is elismerte. 
Ped ig . . . " A szociológiai igazságot, a nemesi-polgári életforma aláme-
rülését itt a kultúrának a formalizálódása érzékelteti. Az anya a lénye
get tekintve műveletlen, ám véletlenül sem azért, mert nem kitűnő zon
gorista. Nagyon is tisztában van ezzel a lánya, aki tulajdonképpen el
beszélője a mű szóban forgó egységének. Véletlenül sem bírálja közvet
lenül anyja magatartását: véleménye abban fejeződik ki, amit meglát. 
A családi kötelékek még annyira erősek, hogy anya és lánya közötti 
kapcsolat viszonylag harmonikusnak mondható. Az irónia fajtái közül, 
amennyiben tekintetbe jöhet egyáltalán valamelyik, csakis arról lehet 
szó, amelyik a mérsékelt felülnézetet szeretetteljes megértéssel közöm
bösíti. Az azonosságot és a különbséget a mosolyok titka sejteti: „Arcán 
gyöngéd, súlytalanul lebegő mosoly. Amióta itt üldögélünk — akármit 
mondjon —, töretlen, megbillenthetetlen ez a mosoly. Zavartalanul néz
hetem. Addig nézem, hogy végül már én sem tudom elképzelni, mennyi 
idő lehet. Észre sem veszem, úgy érkezem meg, túl az övén, a saját mo
solygásomba." A részlet a merengés pillanatával zárul, s ezzel a követ
kező egységekben egyeduralomra jutó magatartást készíti elő. Visszafelé 
értelmezve jöhetünk rá, hogy a „mosolyba érkezés" az iróniának, az 
egyidőben érvényesülő azonosságnak és a különbségnek a jelképe — ott
honra találás a hontalanságban. 

A reménytelen determinizmus már a második fejezet első bekezdésé
ben felüti fejét. Kálmán, az első fejezet elbeszélőjének öccse, aki immár 
nagyapaként életútjának végéhez közeledik, amiatt szorong, hogy a még 
gyermekkorában elveszített halott apjával azonos, s alig van lelkiereje 
önmaga tudomásulvételére: „Én vagyok apa, ahogy holtan fekszik az 
ágyában. Én vagyok én, fekszem ágyában." Kálmán iróniájának a né
zőpontja a legmagasabb a regényben: saját magának is fölötte van. Ha
misnak, nevetségesnek érzi például egykori tekintetét, melyet a fény-



képezőgép érettségi emlékként örökített meg. Az ő iróniája azonban né
maságban vész el, rokonszenve egészen szűk körű, ellenszenveit pedig 
nem élheti ki. ö a regény első ismeretlenje, aki másként beszél, mint 
ahogy gondolkodik, s még csak nem is lehet kétszínűnek mondani. Az 
emberi tulajdonságok között a mesterkéltség, a szerepbe merevedettség 
aggat ízlésének. Nagybácsijában, Bélában a jóindulatot, a segítőkészséget 
tartja túlzottnak. Németh László és Szabó Magda gőgös nőalakjainak 
a testvére ő, ám mégsem ítélkezhetünk egyoldalúan fölötte, mert a nor
málishoz képest túlságosan is nehéz, végül is tragédiába torkolló belső 
harcot folytat az életéért, s amellett nem is agresszív azokkal szemben, 
akiken mosolyog. Egyszerűen tisztában van vele, hogy „Ha az ember, 
mondjuk, »segítségre szorulna*, akkor ha szerencséje van, megjelenik 
egy ilyen Béla, aki mintha színpadra lépne, elvéthetetlen pontossággal 
mondja és teszi, amit kell." Kálmán tehát Mariskánál, a nénjénél is job
ban „affektál", noha e tulajdonsága láthatatlan. Az embereket nem pil
lanataik, hanem életük vélt lényege szerint értékeli. Anyját vallásos 
babonássága és gyávasága miatt ítéli el, holott benne is gyakran el
uralkodik a rossz sorsra rendeltség közérzete. A közöttük levő különbség 
nyilvánvaló: amíg az anyja naiv, addig ő a nihilista sejtések terhe alatt 
is racionalista. Kettőssége abban is kifejezésre jut, hogy noha korántsem 
tudja elfogadni feleségének, Jolánnak világi igényekhez igazított ma
gatartását, mégis aláveti magát kívánságainak, sodródik. Megveti a tár
salgási közhelyeket és a sznobizmust, mégsem képes ellene tenni bármit. 
Másfelől: szorongva küzd fennmaradásáért, ugyanakkor pedig az élet 
valóban veszélyeztetett pillanataiban, a bombázások idején közönyös; 
néma különcsége ellenére is kiváló, kellőképpen meg nem becsült mun
kása felszínes munkaközösségének, pedig az anyagiak, a magántulajdon 
iránt nem mutat érdeklődést. Racionalizmusa képletbe szorítja az élet
formákat, a különféle mentalitások fölött azok közös gépies mechaniz
musának kitapinthatósága, törvénybe egyszerűsödő látszatjellege miatt 
legyint. Hasonlóképpen saját gondolkodása sem titok előtte. Emlékké
peinek sorozata nem spontán és irracionális, mint Proustnál, a nagy 
elődnél, hanem „jelképes jelentések" által irányított. Az áhítatos francia 
írónál az emlékezés a fátyolszerűség sejtelmességével megszépített, Juhász 
Erzsébetnél viszont, az újabb nemzedékek tapasztalatának eredménye
ként, kíméletlenül lemeztelenít. Ebből következően a megtalált idő már 
nem nyújthat egyértelmű bensőséget, minthogy az emlék gyakrabban 
groteszk eszköz, mint felemelő pillanat. Az előtolakodó értelmező moz
zanat átértékeli, új összefüggésbe helyezi, meghamisítja a múlt pillana
tát, sajátos igényű alkotást teremt belőle: embereket és helyzeteket tipo
logizál. Az ilyen tartalmat rejtő időélmény természetesen nem boldo
gíthat, nélkülözi ugyanis az álmodozás belső szabadságát. Ezért tűnhet 
úgy, hogy az idő megsűrűsödik, s hogy végül is ez a keménységbe tor
kolló halmazállapot-változás egyáltalán nem kellemes. Az időben az 



ember nem találhat önmagára, a lényeg még szűkebb lényegre redukáló
dik, a semmi viszont nem nyújthat támaszt — ámbár éppen ez kínálja 
fel a megkapaszkodásnak a látszólagos lehetőségét. Éppen ebből kifolyó
lag Juhász Erzsébetnél az idő egészen mást jelent, mint Proustnál. A 
francia író a merengés különös hangulataiban a lineáris időélménynél 
sokkal intenzívebben érezhette át jelenlétét az emberek között. A Ho-
morítás autentikus ideje ezzel szemben téren és emberi relációkon túli. 
Tudniillik: „Észrevétlenül is olyanná váltak számára ezek az éjszakai 
séták, mint egyetlen, végtelen hosszú botorkálás a tér akadályaitól meg
fosztott, tiszta időben." A prousti közhelyet különleges igény felé sar
kítja: „Az időnek nincs, nem is lehet tartalma — mondta. — A leg
több: megélni ráerőszakolt tartalmaitól felszabadított tisztaságát." A 
francia írónál a tiszta idő nem tartalmatlanságot, hanem sflrítettséget 
jelentett — jelennek és múltnak misztikus egységét. Ezzel szemben Ju
hász Erzsébet hőse a múlttudat teljes kiküszöbölésével keresné egyensú
lyát: az ő számára az idő a végtelenbe merülő szubjektivitás, a terhes 
tartalom pedig a külvilágnak rajta hagyott, eltávolítandó nyoma. 

A tiszta idő azonban csak pótcél, a kényszerűségből választott rosz-
szabbik megoldás eszményítése. A Bódyak tudniillik nem is egyszer 
adják tanújelét annak, hogy a többiekhez, a megvetett „mások"-hoz 
hasonlóan szeretnének élni, csakhogy nem futja erejükből, A tudatos 
szándéknál mélyebb determinizmus munkál bennük: ezért vállalta Kál
mán a házasságot Jolánnal, ezért ment hozzá a lányuk Tiborhoz. Éva 
a következőképpen emlékszik vissza nagy kísérletére: „Pedig már ekkor 
megsejtettem azt a minden akaraterőtől független belső elszántságot, 
ami majd oly szorongatóan hézagtalan következetességgel lökdös bó-
dyságunk kiteljesedése felé." Nála legalább annyira kétségbeesetten je
lentkeznek a külsővel, a munkával, a másokkal való azonosulásnak az 
erőfeszítései: tárgyiasulni szeretne, de csupán tárgyiasodni bír, amit az
tán, menekülésként a számára reménytelen harcból, maximalizmussal 
vállal. Figyeljük meg, hogyan számol be erről a folyamatról a belső mo
nológ: „Hát őt már semmi sem képes végre beszorítani saját helyzetének 
kötöttségébe? Csak a megszakítások sokasodó á r k a i . . . De vajon mindez 
az időn múlik? Mi az idő? Napok és hetek és évek talán? Nem igaz! 
Az idő a szünet. Érzékelni lebénulás. Istentelenül világos önérzékelés.. . 
Homorítás." Rendkívül bonyolult, önellentmondásos lélekállapotról van 
itt szó. Erőfeszítést, homorítást az életben maradás igényel, itt viszont 
a kifejezés jelentése az önmegsemmisítő tudatkiesésre, a „szünet"-re vo
natkozik. A magány számára is jobb híján kínál eszményi megoldást. 
Házassága, Tiborral való kapcsolata válságának az oka az unalom. 
Tibor rövidlátóan kicsinyes, felesége pedig nem látja értelmét annak az 
erőfeszítésnek, hogy tartalmat igyekezzen adni házasságuknak, ö is, 
miként az apja, a vagy-vagy kétségében szenved, képtelen beletörődni 
a félmegoldásba. Az életet akarná, de mivel nem sikerül megnyugtató 



módon elérnie, radikálisan elveti magától. Eszerint apa és lánya sajátos 
időélménye tulajdonképpen a halál előcsarnoka, s a tudat alatt vállalt 
végzet valóban elkerülhetetlen: Kálmán öngyilkos lesz, Éva pedig szü
lésben hal meg. 

Éva esete annyival súlyosabb, hogy neki már az apjáéhoz hasonló 
néma önfegyelemre sincs lelkiereje. Kálmán élete mások előtt láthatat
lan, folyamatos belső dráma. A lánya számára elviselhetetlen lenne e 
bizonytalan belső állapot, ezért illuzórikus átmeneti megoldást az in-
cestusban keres. Az ősi egység iránti tudat alatti nosztalgia is kifejezés
re juthat vérrokonával, Dániellel szembeni vonzódásában: „Hiába hit
tem, hogy én ugyanarra a magányra vagyok ítélve, mint apa. Nincs két 
egyforma magány. Apa egyedül képes arra, amit én a legvégletesebben 
veled élek át." Ugyanazt a biologisztikus indítékú szerelmet éli át Dá
niel is: „Te vagyok, annyira te vagyok, hogy nem tudlak elérni, és nem 
tudom érzékelni önmagamat, pedig csak így érhetnék el hozzád és ma
gamhoz." Emiatt intézheti hozzá Éva a monológját: „Töredezettségem 
megszüntethetőségének állandó vágya és illúziója." Éva tudatvilága 
időnkénti lelkiismeret-furdalásában is eltér apja rezignált, rejtett erő
feszítéseitől. A bűntudat azonban kritikusabb helyzetekben kerül fel
színre. A szülészeten döbben rá, hogy „alig van emlékei közt néhány bé
kés közhely, mindig helytelen szemszögből fogta fel az eseményeket. 
Mint akinek egy kis torzító tükröt építettek a tudatába". Éva a közön-
ségességet, a szellemtelenséget veti meg a közelében levő asszonyok tár
saságában, nem tud s nem is akar feloldódni életükben, meggyőződése 
helytelenségének beismerése éppen csak átsuhan az agyán. 

A házastársak alkatának különbsége legszemléletesebben Éva halála 
után rajzolódik ki. Míg Kálmán tisztában van vele, hogy számára az 
emlékezés az örökös visszatérés kínjaival, magával az élhetetlenséggel 
azonos, s ezért a tudatosan elszánt feledéssel igyekszik gyógyítani ön
magát, addig a felesége, aki a korábbi években a „tartás" felszínességét 
vállalva mit sem sejtett a hallgatag mellette élőnek a bajairól, éppen az 
emlékezés által szeretne megvigasztalódni. Törekvése, a múlt jelenné, 
időtlenné varázsolása, Kálmánnal és lányukkal ellentétben, jellegzetesen 
és egyértelműen proustinak tekinthető. Az életet annak lendületében élő 
és becsülő Jolán csak így utólag visszatekintve találhatná meg a lányát. 
Korábban önmagával volt eltelve, s tehernek érezte volna az efféle 
bensőségesebb kapcsolatokat, melyekre ideje sem volt. Jolán a lankadása 
előtt feminin erőkultusznak a híve. Csak két lehetőség van: az embert 
vagy sajnálják vagy irigylik, s nem lehet vitás, melyik csoporthoz kell, 
minél kevesebb gátlással, hozzátartozni. Nem rendelkezik az azonosulás 
képességével, férje világán akkor is kívül reked, mikor kétségbeesetten 
betörni igyekezne abba. Kálmán a fajtáját félti unokájában, s reméli, 
„benne megmozdul az az egyszer és mindenkorra gúzsba kötött idő, 
mely mások számára egy-egy személyes, egyedi és megismételhetetlen élet 



megélésének a lehetőségét jelenti". Jolán értetlenül és bosszankodva kí
vül reked e kapcsolaton. A nárcista esik itt váratlanul önmaga kútjába. 
Csakhogy Jolán védeni tudja magatartását, s egészen másfajta tartalmat 
ad az önszeretetnek: „De a belső értékek — motyogtátok te meg apád 
éveken át —, a test romlásával arányosan növekedő, gazdagodú belső 
értékek! Miféle belső értékek? — kérdem én. Az, hogy felismered vé
gül a saját kioldhatatlanságodat másokhoz intézett szavaidban, a csele
kedeteidben, a másokra vonatkozó gondolataidban? Azt, hogy igazán 
kapcsolatot teremteni, elvegyülni végül is csak a tulajdon legszemélye
sebb gondolataiddal, tetteid, gesztusaid belső szándékával vagy képes. 
Ezt az egyre poshadtabbá és elfogultabbá váló önszeretet, ezt nevezitek 
ti »belső értékeknek*? Nem, akkor már sokkal inkább a tulajdon arc
másom fürkészése, és mindaz, ami kint van, ha merő látszat, még ak
kor is!" 

Tibor csak formálisan képviseli a Bódy-családba került idegeneknek 
azt az egészségét, amit elsőként Jolán testesít meg. Valójában Éva férje 
is csökkentett mozgásterű, befelé forduló lény. Kívülről megfigyelhető 
tulajdonságai pózok, melyeket a mellette élővel, és az egyensúlyteremtés 
kedvéért, kénytelen vállalni. Gerincessége kétszeresen is üres: saját ma
ga sem éli át igazán, s ezenkívül mélyebb emberi tartalma sincs. A leg
érdekesebb, hogy őt is titkolt, romantikus elvágyódás gyötöri. A moz
gékonyság, a tevékenység előtte is csak nagy ellenállások legyőzése árán 
lehetséges: „Érzi: minden apró mozdulása szemérmetlen, sértő beavat
kozás e tér örökkévaló, egyetemes csöndjébe, érintetlenségébe. Kilopa
kodni innen, amíg nem késő. Halkan betenni maga mögött az ajtót. 
Kulcsra zárni. Kint szaladni. Vonatra ülni. Kiihajolni. Az éles és borzoló 
szélben lehűteni fáradt fe jé t . . . Undorodik a képtelenségektől." Amit 
tehát leghitelesebb megoldásának érez, attól egyidőben undorodik is. 
Ennek értelmében pedig Juhász Erzsébet regénye az életképtelenség prob
lémáját nem korlátozza a Bódy családra, hanem általános tünetként 
veszi tudomásul. Tibor erőtlensége azonban különbözik Éva apjáétól, 
aki tragikusságának teljes súlyával élve át a létét, nem folyamodott 
szembetűnő kompenzációs megoldásokhoz, eltekintve az ún. „belső ér
tékek" gyarapodásának hangsúlyozásától. Tibor a belső konfliktusai elől 
menekül a háztartási eszközök körüli foglalatosságokba, személyiségvál
ságát akarja ezzel — nem megoldani, hanem — felfüggeszteni. Az ap
róságokkal való bíbelődéssel egyúttal a gyerekkorból átörökített játék
ösztönét is kiélheti. A patriarkális játék illúziójában keresne bensőséget. 
Erre utal az, hogy: „Bezárlak: szabad lehess, lehess egyáltalán és ispi-
láng." Felfogása szerint emberi módon létezni csak a családi kötöttsé
geken belül lehet. A játékszabályokat ezeknek körülményei diktálják. 
Itt megjátszható a jellemes gondosság. Mindez azonban „Mivégre, ha 
nincs, akinek ellenében?..." Az újságolvasás szertartása is csupán a má
sik kedvéért volt. Az írónő Tibor alakját komolyan veszi, nem úgy, 



mint mondjuk a Béla bácsiét: megértése a komikumot a tragikum felé 
billenti. Vele kapcsolatban jutnak kifejezésre bizonyos lírai indítások, 
melyek nosztalgikus színezetűek. Ezek azok a pillanatok, mikor szinte 
teljes az azonosság elbeszélő és hőse között. 

Ha Tibor azért „Bódy", mert hiányzik belőle a naivitás közvetlen
sége, akkor Dánielt a vérségi kötelékek is a mélakórral és az ebből 
következő tulajdonságokkal jegyzik el. Csakhogy míg Tibort „élteti" az 
a színészi produkció, amit felesége szórakoztatására (valójában: untatá-
sára) kell eljátszania, addig Dániel a végkimerülésük határán csende
sen tűrők közé tartozik. Dušica, a feleség, nem annyira édes teher, 
miként a neve sugallja: „E tekintet foglalatában létezem. Minden moz
dulatom kivilágítva, élesen, pontosan. Nem bírok felállni, Dušice moja. 
Ezt kéne kimondanom, de nem bírom. Át kellene törnöm ezt a világos
ságot, amelyben vagyok." Dániel világidegensége a két Bódyval ellen
tétben nem kiállhatatlan, Dušica viszont az egyetlen „áldott jó lélek" a 
regény fontosabb szereplői között. 

Juhász Erzsébet műve pszichológiai regény. Ennek a ténynek termé
szetszerű következménye, hogy nyelve képlékenyen idomul a szereplők 
belső életének problematikájához. Az elemző egyes szám harmadik sze
mély dominál benne, mely a hős tudatállapotától és terheltségének jel
legétől függően könnyen billen át első személybe; méghozzá minden át
menet nélkül, minthogy a Homorítds, noha nem nélkülözi teljes mér
tékben, ahol csak lehet, lecsökkenti vagy mellőzi a töltelékszöveget. Az 
igék nyelvtani formája nagyrészt annak a függvénye, kinek a perspek
tívájából áll elénk a szereplő: narrátor mutatja be; hozzátartozója fi
gyeli meg; vagy monológszerfien tesz vallomást. Ez utóbbi módszer a 
legmélyebb tudatszintet szólaltatja meg, mely leginkább kritikus pilla
natokban tör felszínre, vagy pedig — zavarokat és differenciálatlan
ságot tükrözve — a gondolkodás amorf frázisát teszi szemlélhetővé. 

Az első szövegegység az idősebb testvér, a lány felől tárja fel a jelleg
zetesen kispolgárias családi élet látszatait, pusztán a probléma-érzékeny
séggel jelezve a bujkáló iróniát, a kételyt és az ítéletet. Együttérzés és 
fölény — ez a következménye a fiatalabb családtag leíró megfigyelé
sének. A következő fejezetben a lány öccse már felnőtté serdült, habár 
erről a körülményről kizárólag később szerezhetünk értesülést, ami miatt 
egyszeri olvasás után közel sem kapunk annyit a regénytől, mint ameny-
nyit a másodszori tanulmányozás nyújthat. Kálmán befelébb élő ember 
a nénjénél, ezért vele ellentétben jelen-tudata szinte teljesen elkorcso-
sodott: mikor eszmélkedne, akkor is a múlt csapódik tudatába; érzékelő 
pillanataiban is emlékszik. Kísértet-lét az övé, s ezt már az első, őt 
közel hozó szöveg elárulja. Az idézőjelek és a személyváltás azt teszi 
hatásossá, amit a hagyományos elbeszélőforma felhígítana: „Arra éb
red, hogy csönd van, fokozhatatlanul. Én vagyok apa, ahogy holtan 
fekszik az ágyában. Ülök apa holtteste mellett azon a széken, és ezen, 



egyetlen seholsincs és örökkévaló széken. Mozdulni se, beszélni se: nincs 
tovább mit kitalálni." Ezután ismét az elbeszélő veszi át a szót, nyil
ván attól tart, hogy a Kálmán alkatának megfelelő szabadasszociációk 
elburjánzása, Faulkner egyes műveihez hasonlóan, de Joyce törekvésétől 
sem függetlenül, olvashatatlanná tenné a könyvet; márpedig Juhász Er
zsébet hagyományőrző módon akarja megújítani a regényt — a család
történeti keret vállalása és az epikai mozaikcsempék egymáshoz illeszt
hetőségének gondja egyaránt erre vall. Az írónő megmutatni, elemezni 
szeretne, nem mer s nem is akar eltévedni a tudatalatti dzsungelében; 
közel hajol, azonosul, hogy azon nyomban felemelkedhessen és felmu
tathasson. Lassú, viszonylagos haladás kellene a jelenben ahhoz, hogy a 
kínosan vállalt új helyzetek a belőlük induló múltba feledkezés által 
lírai-epikai önértéket képviselhessenek, ezzel egyidőben pedig regényke
retet építő információhoz is juttassák az olvasót. Ez azonban csak to
vább bonyolította volna a bonyolultságokat, jóllehet a legnagyobb bra
vúrt ez jelenthette volna. Ehelyett Juhász Erzsébet első regénye egysze
rűen befagyasztotta hőse jelen idejét, s az elvesztve megtalált idő ke
resésére ő indult hőse helyett, a hagyományos narrátori pozícióból épít
ve be a regény-illúzióhoz elengedhetetlen történés- és jellemzéseleme
ket. Kálmán előtörténetére emellett még azért is szükség van, hogy meg-
okoltassék az öngyilkossága. Juhász Erzsébet elemzése révén racionálissá 
teszi az öngyilkosság előtti lélekállapot valószínű irracionalizmusát. Egy
szerűsítést akkor vethetnénk a szemére, amennyiben a tettet nem érez
nénk a mondat végére szükségszerűen kerülő pontnak; amennyiben a 
regény jelen idejében zajló történéseknek ugrásszerű, nem teljesen szük
ségszerű következménye lenne. Ámde Kálmán öngyilkossága csupán for
mális, őt már az általunk idézett őt bevezető bekezdés a halott őssel 
való azonosításban szemlélteti. Az események legfeljebb arrébb lökhe
tik, a legkisebb mértékben sem lehet alakítója azoknak. Még a múlt-
tudata is mankón jár, külső segítségre van szüksége ahhoz, hogy értel
mesen emlékezhessen. Az írónő segítségével azonban mégis ő a legtöb
bet látó a lánya mellett. Hozzájuk képest Jolán ábrázolása kevésbé 
összetett. Közöttük egyedül ő él a szónak hagyományosabb értelmében, 
s ezért egyrészt gondolkodási szükséglete minimális, másrészt magába 
esésének rövid időszaka lánya halálát követi, még ha ez, regénybeli 
jelenlétéhez viszonyítva, az elemzés szempontjából meglehetősen kina
gyított is. Éva számára az igazi időt az ízlés pillanatnyi érvényessége, 
valamint az én börtönét feltörő szenvedély szabadság-morzsái jelentik. 
Ez teszi indokolttá a narrátori távolságtartást helyenként átugró lázas 
másikhoz-beszélése, a belső, bűnre csábító impulzusok bevallása. 

A nyelv analitikus tisztasága csupán az utolsó fejezetekben homá
lyosodik be, azáltal is nyomatékosítva azt a káoszt, mely az új nemze
dék képviselőinek mind a gondolkodását, mind pedig az életvitelét meg
határozó erővel járja át. Tibort még elégséges kívülről megfigyelni, így 



iobban ellenőrizhető lényének és viselkedésének kettőssége, ő ugyanis 
még mímelni képes a tartást, s a fölülnézet gondosabban szedheti izekre 
a kicsinyes színészi produkciót. Dániel azonban nála is súlyosabb eset; 
neki csupán annyi köze van az önuralomhoz, hogy állandóan és ön-
kínzón érzi: szüksége lenne rá. Jellemtelen jellemét az előző fejezetek
ben még nem alkalmazott látszólagosan gépies belső monológ formálja 
meg. Laza, szórakozott, a szenilitáshoz közel járó gondolatáramlás tölti 
ki az ő tudatát, mely a szemlélődésnek, az eltárgyiasodásnak a foglya: 
„Dušica sohasem jön virág nélkül anyához. Be kell várnom, míg meg
veszi a közeli virágüzletben. Türelmetlen vagyok, szeretnék minél előbb 
i kiadóba érni. Kopunoviccsal kell beszélnem, újabb néhány nap hala
dékot kérnem. Észre se veszem, hogy közben hazaértem. Állok üvege
zett verandánk lépcsőjén. Bent anya, hozzáformálódott, régi fonott 
székén, ölében macska. Meg-megsimogatja, és motyog neki valamit. 
Hallom Dušica könnyű szaladását. Belém karol." Dániel szituációjában 
az ember önmaga fölött van, s emiatt nem is szenved túlságosan. Dá
niel úgy érzi magát a történések tárgyának, hogy közben Kálmán idő
drámája sem kínozza, önmagához viszonyítva mindig fáziseltolódásban 
van; ennek objektív jele a fordítással való késése, külső szükségletek és 
a szubjektív lehetőségek közti szakadék, a szívvel-lélekkel jelenlét hiá
nya. Korántsem idiotikus boldogság ez, de csak a halak szoronghatnak 
úgy, amilyen Dánielnek a közérzete. Az idézett szöveg a tudat önfény-
képezése a gondolatok keletkezésének pillanatában — nem naturalista 
részletezéssel, hanem lényegláttató (tehát valójában visszapillantó) tö
mörítéssel. Ezzel szemben Dániel anyja — aggkori sopánkodó fecsegé-
sében — teljesen azonos azzal, amit mond. Gátlástalanul sorolhatja elő 
gondját-baját, monológszerűen adhatja elő jó tanácsait; nála a kimon
dás az idő, a megkönnyebbülés. Ha az anya naiv, a fia egyáltalán nem: 
„Anyáék, Kálmán bácsiék, Béla bácsi és a Jenőék: áttörhetetlen kör. 
Hiába bujkálunk közöttük, hiába az az egy-két szó, mondat, hiába a 
ránk szegeződő tekintetek s az ének is, nem létezünk." 

Jolán öregkori szorongásai a nyelven is éreztetik hatásukat, ahogyan 
Éva lázálmai is különösségükben hiteles összefüggéseket alakítanak ki 
énje, emlékei és a dolgok között. A könyv utolsó oldalain a homályt a 
születő és a kihunyó tudat hasonlósága indokolja — a „már nem" és a 
„még nem" normalitás határán kívülisége. A befejező mondat kiengesz
telő gesztusát nem is tudjuk kihez kapcsolni. Az „Édes, jó Jolán, édes 
Mindannyian!" önsiratás és megbocsátás, fohász a családért és az em
beriségért, az alkotói magatartás végső, egyértelmű összegezése. 



PRÓZA*: (REGÉNY, ELBESZÉLÉS . . . ) 

B A N Y A I J Á N O S 

A regény képtelenség. Erről szól az Iskola a határon első, hírneves, 
fejezete, Az elbeszélés nehézségei. Erről a regény szerkezetének többszö
rös „megkettőzöttsége": az elbeszélő megkettőzése, a szövegek szembe
sítése. S erről a Hajnali háztetők elbeszélő szituációja: 

„Már látom, hogy szót szóba öltök, és belegabalyodok a 
mesébe, holott még el sem kezdtem. Összekuszálom az idő
rendet, belekeverek kívülálló személyeket, ide nem tartozó 
dolgokról bölcselkedem és nem oda lyukadok ki, ahová 
szeretnék. Pedig el akarom mondani ennek a képnek a tör
ténetét úgy, ahogy volt. Panaszkodtam, Szebek Miklósnak. 
Nevetett. 

— Nem baj az — mondta. — Csak zagyváld össze jól. 
Így csinálják a modern regényírók is. Höhöhö. 

— Ne röhögj — mondtam —, hanem adjál tanácsot. Azt 
sem tudom, hogy fogjak hozzá. 

— Hát kezd el valahol. 
— De hol? 
— Az elején — nevetett megint. Aztán, úgy látszik, meg

sajnált, hogy olyan tanácstalanul néztem rá. — Hát egy 
bizonyos időpontban, valamelyik szereplőddel. Például Li
livel. Mikor ismerkedtél meg vele? 

— Van vagy húsz é v e . . . Körülbelül . . . 
— Semmi körülbelül. Pontosan, napra, órára. Hol, mi

lyen körülmények között. Írd le a dátumot, írd le, hogy 
első fejezet, és csak arra vigyázz, hogy Liliről legyen ben
ne szó." 

Szebek Miklósról „sokan mondják, hogy jó regényeket ír". Az ő ta
nácsa nem azt mondja, hogy lehetséges a regény. Ellenkezőleg, azt, hogy 

* Ottlik Géza: Próza, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980 



képtelenség, de ehhez az állításhoz hozzáteszi, hogy ennek ellenére van
nak regények. S azt kell komolyan venni, amit hozzátett. Azt a ravasz 
„kiutat" a műfaj képtelenségéből. Hogy el kell kezdeni egy „bizonyos 
időpontban", valamelyik szereplővel. „Pontosan, napra, órára." És vi
gyázni, hogy éppen arról a szereplőről „legyen benne szó", az első feje
zetben. A Próza egyik interjújában (Félbeszakadt beszélgetés Réz Pállal) 
van is egy ilyen pontos indítás: , , . . . megy át a Kálvin téren este nyolc
kor . . . " Később tudjuk meg, hogy „ . . . a Baross utca felé, 1930-ban." 
A kérdező, akinek jó füle van, tudja, hogy „Ez már a regényben 
l e s z . . . " Még csak egy ismeretlen van: ki megy át a Kálvin téren a Ba
ross utca felé este nyolckor? „Bébé vagy Medve Gábor?" „Egyelőre csak 
én mentem á t . . . " , válaszolja Ottlik, és így már egészen bizonytalan, 
hogy regény lesz-e ebből a pontos indításból. 

Mert, mint Jorge Luis Borges Az elágazó ösvények kertje című elbe
szélésében áll: 

„Minden regényben, mikor valaki válaszút elé kerül, az 
egyik utat választja, a többit mellőzi;" 

A „Kálvin téren át a Baross utca felé este nyolckor 1930-ban" egy 
ilyen „válaszút", de még nem az „egyik út", itt még, ebben a pontos 
indításban, a „többi" nem mellőzhető. Itt még minden össze van zagy
válva, mint a modern regényekben. Minden együtt van, egyforma esély-
lyel és lehetőséggel. Az „egyik út" választása pedig aligha lehet más, 
mint éppen az a „ravasz kiút", a műfaj kiútja. Ezt teheti a regényíró, 
végigfuthat (szorongva és szégyenkezve) ezen az egérúton. Ha már nincs 
más dolga, mint hogy regényt írjon. Egyébként úgy jár, mint Csui Pen, 
aki „úgyszólván kibogozhatatlan regényében egyidejűleg az összesét vá
lasztja", az összes utat. A regényírók között Csui Pen az egyetlen, aki 
nem „léha". (Innen érthető Ottlik nosztalgiája a „léha" regényíró után, 
aki az „egyik utat választja" és ezért nincsenek, nem támadnak „nehéz
ségei". Wayne C. Booth próztfretorikájában nem elemzi az elbeszélőnek 
ezt a típusát, a megbízhatatlan" elbeszélőről beszél. A „jó regényeket 
író" Szebek Miklós nem érdekli. A „regényíró" Kolozsvári Grandpierre 
Emil sem. Annál inkább Ottlikot.) De milyen az összes utat választó, a 
semmit sem mellőző Csui Pen regénye? 

„Ezen a módon különböző jövőket, különböző időket te
remt, ezek ismét szaporodnak és szétágaznak. Innen a re
gény ellentmondásai. Mondjuk, Fangnak van valami titka; 
egy ismeretlen bezörget az ajtaján; Fang elhatározza, hogy 
megöli. Persze többféle megoldás lehetséges: Fang megöli a 
betolakodót, a betolakodó megöli Fangot, mindketten meg
menekülnek, mindketten meghalnak és így tovább. Csui Pen 



művében az összes fejlemény megtörténik, s mindegyik újabb 
elágazások kiindulópontja. Néha összefutnak ennek a labi
rintusnak az ösvényei, például ön megérkezik ebbe a házba, 
csakhogy a lehetséges - múltak egyikében ön ellenségem, a 
másikban barátom." 

Például — Bébé vagy Medve Gábor, Halász Péter, Lili vagy Adriani 
Alisz — átmegy azon a téren, annak az utcának az irányában, 1930-
ban, este nyolckor, ebből azok a nehézségek — az elbeszélés nehézségei 
— adódnak, hogy ez nemcsak egy út, hanem az összes lehetséges utak 
kereszteződése, és itt az „összes fejlemény" megtörténik, és minden fej
leményből újabb elágazások indulnak. Egy labirintus. Az egyetlen rea
litás. 

A Hajnali háztetők egy képnek a története, a regény címével azonos 
nevű képé. Ezen a képen az összes fejlemény jelen van. Halász Péter, 
ha Aliszt választja, ezzel együtt Lilit is választja, ha meghal, ezzel 
együtt tovább is él, ha szerencsésen végigmegy a párkányon, ezzel együtt 
le is z u h a n . . . Ez a labirintus, az elágazó ösvények kertje nem az élet 
„bonyolultságát" jelzi, hanem válasz Szebek Miklós fölényes — „sikert" 
eredményező — tanácsára, hogy valahol (pontosan megnevezett helyen 
és időben) el kell kezdeni és odafigyelni, hogy lehetőleg éppen arról le
gyen szó. A választott úton haladni: „regényt" írni. Egy élet, egy sors, 
egy nap, egy délután, egy festmény regényét. Eltökélten, minden kétely 
és bizonytalanság felszámolásával; kidolgozni a „zűrzavar" ellenpontját, 
elkerülni a zagy válást. Mert: 

„Mit akar egy regényíró? — Remélem, hogy regényt 
akar írni. Ez nem tréfa. Egy magyar költő nemrégiben azt 
mondotta, hogyha a társadalom az írótól várja még — 
mondjuk — a tüzelőanyag-ellátás kérdésének elintézését is, 
szerinte ez rendjén van, az író el fogja intézni a kérdést. 
Azt hiszem, ha az erre hivatott mindegyikét, a kisinastól a 
szenátorig, szélütés érné, akkor az író csakugyan megragad
ná a szeneslapátot vagy fát kezdene hasogatni, de ugyan
csak káromkodnék, és sietne vele, hogy mentől előbb visz-
szaülhessen íróasztalához; és semmi esetre sem tartaná mun
káját írói tevékenységnek. Bánatos kétkedéssel nézem azon
ban, ha a tűzifát az írott szó erejével akarja felaprítani egy 
költő vagy egy regényíró. Miért nem fog fejszét? Alkalma
sabb és őszintébb szerszám. A favágás is mesterség. Tisztelem 
a favágót, aki fát vág. De elkedvetlenít a regényíró, aki 
bármi mást akar, mint regényt írni." 



Csui Pen is ezt tette: mindennel felhagyott, visszaült íróasztalához, 
„hogy megalkosson egy könyvet és egy labirintust", a regényt; pedig 
„szülőtartományának kormányzója, az asztronómia és az asztrológia tu
dósa, a kánoni könyvek fáradhatatlan magyarázója, kiváló sakkozó, hí
res költő és kalligráfus" volt, törődhetett a tüzelőanyag-ellátással és fát 
is apríthatott volna. Csui Pen mégis egyszer azt mondta: „Visszavonu
lok, könyvet írok." Máskor meg azt, hogy „Visszavonulok, labirintust 
szerkesztek." Egy angol — Stephen Albert, aki misszionárius volt Tien-
csinben és sinológiára adta a fejét — derítette ki, hogy a kettő ugyanaz: 
a regény labirintus, a labirintus regény: „Szimbolikus labirintus. Az idő 
láthatatlan útvesztője." 

S hogy mekkora képtelenség a regény, az ebben az azonosításban mu
tatkozik meg. A regény, műfaji fogalmaink szerint, annak az egy útnak 
a választása — át a Kálvin téren a Baross utca felé —, a labirintus vi
szont útvesztő, az egy út választásának abszurduma. Mégis, éppen ennek 
ellenére, vagy ezzel együtt, a regény a labirintusban ismer önmagára, a 
labirintushoz hasonlítottan szűnik meg homályossága, válik tiszta képpé, 
ami benne zűrzavar. A labirintus a regény anagnóriszmosza. Ezt tudta 
Csui Pen, erről beszél Jorge Luis Borges. 

A Hajnali háztetők két azonos részből áll: a festmény — „Ülő férfit 
ábrázol, aki hegedül a mellette ülő ruhátlan, szőke lánynak, bal lábánál 
pedig egy felöltözött nő ül a földön és hallgatja a hegedűszót" — a 
labirintus (sorozatos névváltozásai, többszörös, bár mindig csak esetle
ges funkcióváltása, a lekaparás és az újrafestés közti ingadozás, a „ki
állítási értéke" teszi labirintussá külsőleg is), míg a szöveg — 1943-ban 
írta Ottlik, éppen abban az évben készült a festmény is, 1957-ben át
írta, ahogyan Tandori Dezső mondja, a szöveg „megtoldozgatott" — a 
regény, amelynek megírásához Szebek Miklós ad tanácsot. Ugyanígy áll 
két azonos részből az Iskola a határon: Medve Gábor kézirata a labirin
tus, Both Benedek — az állandó Bébé — emlékezésformában közölt pár
beszéde Szeredyvel a regény; illetve, itt egy kicsit bonyolultabb, össze
tettebb. Mert nemcsak Medve kézirata útvesztő, útvesztő Both Benedek 
„helyreigazító" emlékezése is, mert a két egymással helyenként egyesülő, 
helyenként különváló szövegrésznek egyetlen belső hajtóereje van, a 
„Nem így telt velünk az idő. Nem cselekményszerűen, nem áttekint
hetően" nézőpontja. Még pontosabban, annak tudata, hogy: „Nem így 
telt el ez a három nap. Nem ilyen gyorsan; nem ilyen összefüggően; s 
egyáltalán nem ez történt." Vagyis, az Iskola a határon Csui Pen mód
szerével készült, az összes történet számbavételével és leírásával, nem az 
egy út kiválasztásával. Mert minden másként történik, másként is meg
történik. Például az első fejezetben az, hogy „Medve Gábor az ablakban 
könyökölt egyedül" és éppen „ezt az eget nézte az ablakból", úgy is
métlődik meg Medve kéziratában, hogy „M. az egyik délnyugati, vagyis 
az épület homlokzata felőli ablakban könyökölt. Alkonyodott. A nap 



már lebukott a hegyek mögött, de még nem volt este." S Medve Gábor 
egyáltalán nem az eget nézte, hanem a főallét, amelybe „betelepült las
sacskán a sötétség". És innen kalandozott vissza Medve G á b o r . . . Az 
előző éjszakáig, a Verne-regények tájaiig, és tovább. Ez mind megtör
tént. Ebből állt össze a labirintus, ezzel azonosulva szünteti meg a re
gény önmaga trivialitását és homályosságát. Ez a labirintus — az idő 
metaforája — a regény önismerete. 

A regényíró, aki leült az íróasztalához, mondjuk a tüzelőanyag-ellá
tás gondjának megoldása, a favágás elvégzése után, vajon ilyen labirin
tust ír? Mert azért ült vissza az asztalához, hogy regényt írjon. Nem 
akar mást. 

És akkor mit tesz? 
Hagyományaink szerint „az egyik utat választja". „Pontosan, napra, 

órára." 
Mint a Hajnali háztetőkben: „Lilivel novemberben ismerkedtem meg, 

húsz évvel ezelőtt éjszaka negyed egykor. Hogy hányadika volt, arra 
már nem emlékszem. November vége felé járhattunk." 

Az Iskola a határonban: „Ha jól emlékszem, szeptember harmadika 
volt. Délelőtt átestünk egy hevenyészett jellegű felvételi v izsgán. . . Sü
tött a nap." 

A Prózában: „Hüvelykujjammal elmázoltam a fejlécet és a vastag 
»Péntek« szót a címlapon. De nem volt péntek. Akkoriban a délutáni 
lapok valami különös versengéstől hajtva egy nappal előre keltezték 
magukat. Gsütörtök volt, ezerkilencszázharminchárom, január tizenkilen
cedike." 

S innen indul a regény, azon az úton; a regényíró választotta úton a 
Baross utca felé. Így tesz a sikeres regényíró Szebek Miklós, így a Próza 
hősei is: Kolozsvári Grandpierre Emil, Hunyady Sándor, Márai, He
mingway, Somerset Maugham, Birkás Endre, és így a főhős Kosztolányi 
is. Elindulnak azon az úton. Tudják, hogy vannak más utak is, de azo
kat félreteszik. Zárójelbe teszik. Esetleg ki is törlik, ahogyan Kosztolá
nyi is, amikor Nóvák Antal történetét eregeti a repdeső sárkány nyo
mába. Ottlik odaáll hősei mellé, meggyőződésből és szolidaritásból, „a 
pontosság, az írói hűség, a mesterségnek ez a szigorú, legmagasabb er
kölcse" nevében, de példaképe Csui Pen, mert nem csak ezt az egy utat 
követi, hanem a vele együtt létező többi utat is és mindazokat a fejle
ményeket, amelyek mindezekből az utakból ágaznak tovább az időben, 
amely éppen ezzel válik pontossá, ezekkel az „elágazó ösvényekkel". 

Ezzel a „választással" — a minden lehetőség, a minden megtörténés 
választásával — válik a regény Ottlik Géza számára igazán képtelenné. 
Ezért talál, rá van kényszerítve, egy másik — de ugyancsak „ravasz" 
— kiutat: elbeszélőt választ magának, valakit, aki semmiképpen sem re
gényíró: egy festőt. Bébét, Both Benedeket. 

Ez viszont szorosan összefügg a Próza első mondatával. Azzal. az 



„örökbecsű" definícióval, hogy: „Próza az, amit kinyomtatnak." Annyi
ra egyszerű, hogy megoldhatatlan. Mert, mit nyomtatnak ki? Csak pró
zát? Mást is kinyomtatnak, verset is például. Arra mégsem mondjuk, 
hogy próza. Ebből viszont az következik, hogy nem a kinyomtatás csi
nálja. De kinyomtatás nélkül nincs próza. A definíció tehát semmit sem 
mond, azon kívül hogy a próza definiálhatatlan. Ilyen és olyan mon
datok írhatók róla. Szellemesek és okosak, igazak és tévesek is. De ezek
ből még nem tudhatjuk meg, hogy mi a próza, ha nem — nemcsak — 
a kinyomtatás csinálja, bár kinyomtatás né lkü l . . . És így tovább. A de
finíció Csiu Pen regényének tapasztalatát közli. Ez a „zseniális regény
író" egy olyan könyvet írt, „amelynek utolsó lapja azonos az elsővel, 
és így folytatható a végtelenségig." És mégis van benne egy „megnyug
tató hiba". Hogy mindez, végül, mégiscsak képtelenség, útvesztő, labi
rintus, amelynek ösvényei az időbe ágaznak. 

Hogy Ottlik regényeihez elbeszélőt talált, a festőt, aki nem regényíró, 
az is egy ilyen „megnyugtató hiba": lehetőség az egy út megtalálására 
(választására) az útvesztő, a labirintus eltüntetésének veszélye nélkül. A 
regényíró regényt akar írni, ez a dolga; a festő azonban nem akar re
gényt írni, nem ez a dolga. A festő el akarja mondani egy kép — a la
birintus — történetét, el akarja mondani egy iskola — ismét a labirin
tus — történetét. És ezt megteheti, csak ő teheti meg, annak a veszélye 
nélkül, hogy hagyományos értelemben és műfaji szempontból „hibát
lan" regényt alkotna, amilyen az Aranysárkány például. És éppen ezért 
mondhatja Ottlik éppen Márai naplóját regénynek.. . 

Azt jelenti ez, hogy ő maga is merő agyrémnek tartja, képtelenségnek 
a regényt . . . (Persze, dehogy. Legalábbis nem ennek kellene kiderülnie 
ebből az írásból. Nem erre halad.) Az azonban nem képtelenség, hogy 
valaki — egy festő, aki nem „regényíró", de „elbeszélő" — elmondjon 
valamit. Hogy kiválasszon egy pontos dátumot és onnan kezdve „erköl
csösen" beszámoljon arról, ami történt, s lehetőleg azzal, vagy az által, 
akiről beszél. Mit jelent ez? Azt, hogy a kinyomtatás lehetséges, bár 
nem az teszi a prózát, hogy a „festő-elbeszélő" is lehetséges, bár nem re
gényíró; a próza, a regény, az elbeszélés viszont csak akkor lesz lehetsé
ges — mint Csiu Pen regénye —, ha kiderül róla a képtelensége. Lé
nyegében ezt mondja Ottlik Gézának A regényről című tanulmánya is. 
Szó szerint azzal, hogy „A regény a hallgatás szövetéből készül, nem a 
beszéd fonalából" és azzal, hogy „Nem a szó volt kezdetben, hanem a 
mondat, azt bontottuk fel mondatrészekre. Nem a mondat volt kezdet
ben, hanem a bekezdés, azt fejtettük ki mondatokban. Nem a bekezdés 
volt kezdetben, hanem a regény. A regényt már csak a hallgatás előzi 
meg." Nem verbálisan viszont azzal az iróniával, amivel azoknak a bi
zonyos Ri, Ro, R2, Rp-eknek a játékszabályait kidolgozza, merthogy 
ezeken az elemi R-modelleken „Azt is szinte érzékeljük, vagy az R r-jük 
— amitől végül Don Quijote, Tolsztoj-regény vagy Proust-regény lesz a 



művük — különbözik a másikétól, csak épp nem tudni miben". Az iró
nia ellenére ezek az R-modellek mégis alkalmazhatók. Érzékelni lehet 
velük, amitűi a Hajnali háztetők, az Iskola a határon, a Próza lesz: az 
Ottlik-regény. A beléjük kódolt összes képtelenség ellenére, a műfaj kép
telenségének felmutatásával együtt. 

A Prózát a regények közé soroltuk. Ez nem elszólás. Erről beszélünk 
egész idő alatt: a műfaj képtelenségének realizálásáról. Műfaj-formában. 
Regényben. 

A Próza tehát nem cikkek, naplójegyzetek, tárcák, kritikák, színikri
tikák, tanulmányok, írói arcképek, irodalómtörténeti (magyar- és világ
irodalmi) dolgozatok, rádióelőadások, mulandó és „örökbecsű" darabok 
gyűjteménye, amit egy „kerettörténet" — egy teljes érvényű novella — 
fűz egybe. Ezt a nemet Balassa Péter is megfogalmazta, az elegyes gyűj
teményről szóló fáradt könyvkritikusok ellenében: szerinte Ottlik „ne
gyedik könyve" „Nem cikkgyűjtemény, nem "összeválogatott vegyes 
írások*, nem ^különböző műfajú cikkek laza füzére*, nem »csokor«, és 
nem »forgács«. Nem műhely, hanem mű" Az utolsó szó azonban némi 
bizonytalanságot kelt. Nem is akörül, hogy miféle műt, hanem akörül, 
hogy megnevezhető-e — a rendelkezésünkre álló műfajkategóriák rend
szerében — pontosabban ez a müf Mert kétségtelen, hogy az életmű 
szerves része, ahhoz sem tehető kérdőjel, hogy műalkotás, sőt a műhely
ben is benne van az, hogy mű. Csiu Pen „írása" az elágazó ösvények 
kertjéről is életmű, meg műalkotás, ami a mindenről lemondó, mindentől 
visszavonuló író műhelyében készül t . . . Tizenhárom évig a „Tiszta Ma
gány Pavilonjában". 

Csiu Pen „Halála után az örökösök csak zűrzavaros kéziratokat ta
láltak." Valamit, ami nem látszott műnek. Az örökösök, mint minden 
csalid, amelyik ad magára, „tűzre akarta vetni őket", de szerencsére a 
végrendeletnek volt egy végrehajtója, „egy taoista vagy buddhista szer
zetes", aki ragaszkodott a kézirat kiadásához, Ottlik szavával élve, ki
nyomtatásához. (Itt kezd „funkcionálni" a már majdnem elejtett, képte
lenül egyszerűnek mondott próza-definíció.) Csui Pen leszármazottai, 
természetesen, a mai napig átkozzák ezt a szerzetest, mert a kiadást — 
a kinyomtatást — őrültségnek tekintik. Hiszen, ahogy az egyik leszár
mazott mondja: „A könyv egymásnak ellentmondó szövegek zavaros 
halmaza. Tanulmányoztam egyszer: a hős a harmadik fejezetben meghal, 
a negyedikben újra él." Mint Czakó Pali, a Próza egyik hőse, akiről az 
utolsó fejezetben derül ki, hogy mégis él. És akkor egy „barbár angol
nak" kell eljönnie, hogy a könyv „átlátszó" titkát felfedje, hogy ponto
san megnevezze a könyv műfaját: „Az idő láthatatlan útvesztője" — 
tehát regény, amely a labirintussal azonos. 

A Próza olyan regény, amelynek a regény képtelensége a témája. 
Minden megvan benne, ami egy regényhez szükséges, világkép és hősök 
— név szerint is felsoroltuk őket —, idő és tér, történelem és valóság, 



érzelmi és intellektuális anyag. Annyi önmagán túlmutató személyesség 
is, amennyi az „önéletrajzi fogantatás" kritériumát kielégíti. Vagy kielé
gítheti, ha akad valaki — az interjúkat készítőkön kívül —, aki ez iránt 
is érdeklődik. S stabil formája is van: labirintus-formája. Ezt a formát 
Ottlik a könyvben többször is leírja. Először azzal, ahogyan ő jó regé
nyeket olvas, sohasem elejétől végig, hanem innen is, onnan is, vagy csak 
úgy, hogy a maga közelében tartja a könyvet. Az „olvasás" sem igényli 
a folytonosságot, miért lenne akkor a regénynek szüksége a folyamatos
ságra? Inkább az elágazásra van szüksége. Arra a stabil formára, amit a 
Próza teremtett meg, ahogyan Csiu Pen is különböző időket teremtett. S 
az elbeszélő „első személyt" is meghatározza, most lebegőbb alakban, 
mint az előző két regényben, azzal a bizonyos csaliversikével, amelynek 
a kérdéseire bármit válaszolok, én vagyok a szamár. Jeligének ajánlja 
Ottlik ezt a versikét „az első személyben írott művek e l é . . . " 

Valamiféle regénydefiníció megkockáztatása nélkül is ez már elég ar
gumentumnak látszik ahhoz, hogy Ottlik Géza Próza című művét re
génynek nevezzük. Persze, valamennyit mozdítanunk kell a regényről 
kialakult fogalmainkon. De miből áll a regénytörténet, a regényről való 
gondolkodás története? Ilyen mozdításokból. Valamit odébb teszünk. 
Valamit kimozdítunk a helyéből. Valaminek más nevet adunk. Egy lé
pést teszünk. Például a Baross utca felé. Ám ehhez regények kellenek. 
Prózák és művek. Nélkülük mozdulatlanok vagyunk. A regények fe
dezik fel számunkra a regényről való gondolkodás fonalait. A kivételes 
regények, amelyek nem azonosak más regényekkel. Amelyek másként 
épülnek fel és másként látnak. Éppen ellentétei azoknak, amelyekről 
Ottlik Géza — megvetéssel? — így beszél: „Mindezt szakszerűen csinál
ja, jól, hozzáértéssel, s amit ír, az mind helyes, hasznos, igaz. Mit lehet 
ebben kifogásolni? Gsupán azt, hogy ez olyasféle eljárás, mint ha valaki, 
aki megtanult szorozni-osztani, harminc éven át különböző szorzásokat 
és osztásokat végezne el, és közölné a — helyes, igaz — eredményeket 
könyv alakban." Ahogyan a Szebek Miklós-féle sikeres regényírók te
szik. Megtanulták, hogy ki kell választani azt az egy utat, leküzdötték 
a szorzás és osztás példátlan nehézségeit, és akkor harminc éven á t . . . 

Szebek Miklóstól Bébé úgy tanult meg regényt írni, hogy betartotta 
ugyan, de egyben el is feledkezett a tanácsáról; labirintus-regényt írt. 
Prózát. Amit kinyomtattak. 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

EGY ÉLETMŰ ÖSSZEGEZÉSE 

Komáromi József Sándor: Bácskai emberöltő. Forum Könyvkiadó, Űj-
vidék, 1980 

A Komáromi József Sándor válogatott elbeszéléseit összegyűjtő kötet 
címe — Bácskai emberöltő — kétszeresen is jelképes. Először azért, mert 
az 1932 és 1979 között íródott elbeszélések egy bácskai kisváros lakói
nak életét vázolják fel; a születést, a házasságot és a halált, az élet sors
fordulóit és apró-cseprő eseményeit. Egyes szereplők életüknek külön
böző szakaszaiban újra és újra megjelennek a későbbi novellákban. Ha
sonló módon rajzolja fel az író a kisváros és a Bácska világát, mint 
ahogy Márquez teszi ezt elbeszéléseiben, amelyek a Száz év magány 
hőseinek egy-egy szélesebben ábrázolt életszakaszát mutatják be. Mindez 
természetesen csupán külső, módszerbeli egyezés. A bácskai ember éle
tének bemutatása mellett a jelképes cím a hetvenéves író lezáruló, össze
foglalt életművére is utal. A kötet szerkesztése is azt a szándékot tükrö
zi, hogy a szerző írói fejlődését példázza. 

Számunkra úgy tűnik, ez a majd félévszázados írói út egyenes vona
lat mutat, a kötetkezdő szentimentális Marika és a kötetzáró parabolisz-
tikus A bőrcserző fia között egyenes vonalú fejlődést tapasztalhatunk. 
Ezt a „fejlődést" persze fenntartásokkal kell fogadnunk, hiszen a szer
kesztésbeli, tematikai és ábrázolás-mechanikai területen kevés változást, 
újítást fedezhetünk fel. Komáromi József Sándor nyelve az, ami válto
zást mutat. A későbbi elbeszélésekből kiszűri a felesleges, redundáns ele
meket, a véleménynyilvánítás és az ábrázolás (itt: leírás) szenvelgő fel
hangjait, s nem utolsósorban az adomát és a viccet. 

S hogy bőven akadt mit kiszűrnie, bizonyítja a kötetben szereplő 
legkorábbi elbeszélés, a Marika, ahol a túltömörített lelkiállapot-festés 
triviális szenvedésbe csap át: „Egy gyűrött ruhás és még gyüröttebb arcú 
fiatal férfi bolyongott a Tisza partján imbolygó léptekkel, s hangtala
nul könnyek nélkül zokogott. De kóválygó fejében olyan erővel sírta 
egy belső hang az asszony nevét, hogy azt hitte, a mindinkább elmara-



dozó kisvárosban is hallják panaszos jajongását, amellyel hívja, keresi. 
( . . . ) Egyszerre megtorpant. Régi, mézédes emlék ütötte szíven. ( . . . ) A 
meglebbenő szél a szemébe szórta a haját, egyik cipőjéről levált a talp, 
a lábából szivárgott a vér. De ő csak mosolygott megbűvölten. Kissé ki
nyitotta a száját, s úgy nézte révedezve a folyót. Fátyolos tekintete előtt 
újra elővarázsolta a régi képet a képzelet." (A kiemelés tőlem, F. J. J.) 

Teljesen indokolt, hogy Komáromi egyes novelláinak hősei (pl. a Ló
erő, géperő, észerő című elbeszélés fiákeresei) még Csokonai nyelvén 
szólalnak meg, hiszen az efféle nyelvhasználat funkcióval bír, szerepe 
van az elbeszélésben. Valakit nyelvében, gondolkodásában ábrázolni kü
lönben is jól kamatoztatható megoldás az irodalomban. Ám közhelyek 
pufogtatásával, falvédős érzelmességgel semmiképpen sem tudja a szerző 
belopni magát (vagy írását) a mai olvasó szívébe. 

Közhelyszerű stílusfordulatokban bővelkedik a szerző korai novella
termése, mégpedig annál az oknál fogva, hogy a mikszáthos tárca- és 
anekdotázó novellatípust műveli. Mulatságos eseteket (adoma) foglal 
bővebb történetbe, amelyek talán valóban megtörténtek, talán nincs ben
nük semmi kitalálás, de úgy érezzük, ez a túlságosan józan (fikcióktól 
mentes) irodalom gyakran túlságosan is megszépített (pl. Állhatatos 
ember). A szórakoztatás, a mulattatás a fő célja a szerzőnek, de ahogy 
ő maga állítja, mindig erkölcsi célzattal: „ . . . ha lenézett anekdotával, 
megvetett csattanóval mulattatom az olvasót: a mese mélyén mindig az 
élet valóságának valamilyen fonáksága, értelmetlensége, kínja vonag
lik." (A kötet fülszövegéből) 

Az írások céljával nem vitatkozhatunk. Legfeljebb a megvalósítással, 
ugyanis a szerző által óhajtott nemesen hasznos szórakoztatás, az etikai 
ráhatás, vagy ahogy ő nevezi, az „önkéntelen gondolatébresztés" gyak
ran csupán a kellemes szórakoztatás követelményeit meríti ki. 

Az író szándéka az analógiás világkép megteremtése, ahol az ábrá
zolt egyénekkel történő események (erkölcsi megtörténések, sorsok és 
sorsfordulók stb.), azaz az „ő sorsa" a „mi" (olvasó) sorsává válik, te
hát úgy érezzük, hogy az ábrázolt esemény már velünk is megtörtént/ 
megtörténhetett, vagy mi is/sem szeretnénk ilyenek lenni. Komáromi Jó
zsef Sándor szubjektív elbeszélései elutasítják a burkoltan végrehajtó 
(performative) beszédet, és egyfajta közvetlenséget igyekszenek megvaló
sítani az író—hős—olvasó között. E közvetlenség megteremtése végett a 
gondolatot nagyszerű történetté alakítja, de sajnos nem történéssé. Azaz 
elmond, és nem bemutat, nem ábrázol. A közvetlenség érzékeltetésének 
egyik módszerét az írói kommentárban látjuk, amelyek a tárca- és anek
dotikus novellák közhelyszerűsödött eszköztárát idézik. Például a már 
említett Lóerő, géperő, észerő című novellában: „Fatornyos hazámban 
történt persze, Ecsebőn, a két világháború közötti kurta emberöltő tova
tűnt éveiben, és kerekedett belőle olyan história, hogy egész Bácska ne
vetett rajta." (A kiemelés tőlem, F. J. J.) Hasonló funkciót tölt be az 



írói kommentár a Kincs a kútban című elbeszélésben: „Akármennyire 
siet Bíró Lali. mi mégis álljunk meg egy percre. A macskás Buruzs mel
lett mégse lehet csak úgy, kutyafuttában elszaladni." 

A közvetlenség, az életszerűség keresésének („Az élet mégis a legna
gyobb érték, semmiféle művészet sem érdemli meg, hogy feláldozzuk ér
te." — Leltár) másik módja, hogy egy-egy anekdota, adoma, sőtt vicc 
köré építi fel az elbeszélést. Tiszta típust képvisel a Vontatóhajó c. no
vella, ahol a hosszúra nyújtott expozíció után közvetlenül a csattanó 
következik. A vicc beépítését a Mennyei helypénzben érhetjük tetten, 
ahol az „atomkor népmeséjéé-ben a vallásos, templomjáró öregasszony 
vakon hiszi, hogy Szent Péter követeli tőle a mennyei helypénzt, és a 
rendőrségnek is csak akkor nyit ajtót, amikor Jézus Krisztus nevében 
kérnek bebocsátást, de Szent Péterrel bátran viccelődik: „— Lefizetem 
én szívesen azt a mennyországi helypénzt a magam számára is, előre, 
de jobb szeretném, ha valahogy úgy intéznénk, hogy az én helyem mégse 
közvetlen az uram mellé, inkább az uramtól minél távolabb esne!" Hogy 
csak még néhány anekdotikus részt idézzünk, íme néhány példa: „Lett 
arra olyan röhögés, hogy még a főtéren búsuló királyszobor bronz 
lova is hegyezni kezdte a fülét." (Lóerő, géperő, észerő) „No lám, így 
lehet egy macskáról két bőrt lehúzni." (Kincs a kútban) 

Az adoma igen rozoga alapjaira épített novellák mellett egy úgy
szintén régi, pontosabban ősi elbeszélésformát találhatunk a Bácskai em
beröltő című kötetben; a keretes elbeszélést. A történet keretbe foglalá
sa és a szereplő személyekkel való elmondatása a keleti népek irodalmá
ból ered, s noha a novellaírás atyamesterének tartott Boccaccio is ilyen 
formában írta meg elbeszéléseit, mégsem tarthatjuk a valóság hitelesí
tése kizárólagos lehetőségének. A keretes elbeszélés lehetőségeit hasz
nálják ki a Mennyei helypénz, Mályvák, Első pillantásra, A báró meg a 
betörő, A halál nyila stb. novellák. 

A novella főhőse által monológus formában előadott, vagy a szerző
vel folytatott dialógusban elbeszélt történetek mellett Komáromi József 
Sándor szereti a kontrasztos novellaépítést, és gyakran alkalmazza a két-
látópontos novellaformát. Ez nem más, mint egyazon dolog elmondatása 
két szereplővel, akik természetesen másképpen látják ugyanazt. A termé
szetes többértelműséget használják ki tehát ezek az elbeszélések (Hege-
düper, Tud-e hagymát aprítani? stb.), s noha az ábrázolás legegysze
rűbb módjával élnek, azaz a valóság tényeinek egymás mellé állításával, 
hogy azok ellentmondása elemi erővel hasson az olvasóra (amit nem 
mindig nevezhetünk művészetnek), mégis eleget tesznek a célnak, „iro
dalmi alkotásokba párolják az életet". 

Az élet efféle irodalomba párolása magától értetődően mindig egy 
kevés túlzást hordoz magával — ami az irodalomtól korántsem idegen 
—, s így, ha a bácskai „állhatatos ember", Harmat Miska, Diósné stb. 
belép az irodalomba, sorsa mindjárt mesévé alakul, meggyötörtebb, de 



nagyszerűbb lesz, hiszen, ahogy a szerző is mondja: „emlékeink szebbek, 
mint az élményeink". A megszépítő emlékezet elfeledtette az íróval a 
szereplőinek külalakját, hiszen annak ellenére, hogy a novellás kötetben 
talán semmi kitalálás sincs, szereplői mégsem hús-vér alakok (de csele
kedeteikben nagyon is azok), hanem egy-egy típus, egy-egy erkölcsi elv 
megtestesítői. S mivel a szerző szándéka az erkölcsi jobbítás, és nem a 
részletekben való ábrázolás, ez az eljárás rendjén is van. A valóságtól 
való elvonatkoztatásban azonban nem mindig következetes a szerző. Ti
pikusan bácskai környezetben tipikusan bácskai emberek szólalnak meg 
— kifogástalanul tiszta irodalmi nyelven (az egy-két szóra kiterjedő 
ő-zést kivéve). Nem értjük, hogy mért nem élt a nyelvi jellemzéssel a 
szerző, ha általános emberi megtörténéseket akart elvonatkoztatni a bács
kai eseményekből, hiszen az csak hitelesebbé tehette volna a figurákat, 
és semmiképpen se hatott volna zavarólag. Bátortalan kísérletek kimu
tathatók az emberek nyelvében vagy gondolataiban történő ábrázolásá
ra és jellemzésre. Már említettük azt a példát, amikor a fiákeresek — ló-
kormányosok — Csokonai nyelvhasználatában szólalnak meg, de jel
legzetesebb (a bácskai emberre) az a jelenet, a Diósiné című novellában, 
amikor az öreg cipész gondolatai, állandó életvitele tükröződik vissza 
önkéntelen cselekedetében: „Diósi kivette szájából a pipát, és nekihajolt 
a rajzolásnak. Először is két hatalmas bakancsot kanyarított a papírra. 
Azt tartotta, a cipőnél kezdődik az ember. A bakancsok fölé füstölgő 
pipa sikeredett, hiszen micsoda katona az, aki nem pipál! A pipa meg 
a bakancsnok közé szorult a többi, kevésbé lényeges dolog: a fej, a törzs, 
a kéz, a láb, s végül újra két fontos valami: a hegyesre pödört bajusz, 
meg a büszke csákó." Az elbeszélések ilyen és hasonló kiemelkedő részei 
még ma is frissen hatnak. 

Hogy végezetül véleményt mondjunk a műről, megállapíthatjuk, hogy 
új értéket nem teremtett Komáromi József Sándor elbeszélésgyűjteményé
ben. Nem is állt szándékában, hiszen szerinte „az úgynevezett magas 
irodalom nem más, mint életidegen emberek torz kielégülése". (Leltár) 
Ezt a véleményét nem oszthatjuk, hiszen nem tudjuk, mit ért „úgyne
vezett magas irodalmon". Ám mindenképpen eleget tett az önmaga ál
lította mércéknek; „a világos és vonzó fogalmazás, az érdekes meseszö
vés, a jól pergő párbeszéd, áttekinthető szerkesztés, megkapó jellemáb
rázolás és az önkéntelen gondolatébresztés" az értékei és érdemei ennek 
a kötetnek. 

FEKETE J. József 



ÜT A BEÉRÉS FELÉ 

Dudás Károly: Jártatás. Űjvidék, Forum Könyvkiadó, 1980. 

„Próza", áll Dudás Károly kötetének címlapján műfaji megjelölésként, 
úgyhogy voltaképpen „vegyes műfajú" kötetként is jellemezhetnénk. Te
kintve, hogy novellának vagy elbeszélésnek mondható írások mellett talá
lunk benne riportokat, sikerrel megfilmesíthető forgatókönyvet előlegező 
filmnovellát, sőt egy nyilvánvalóan fiktív, de dokumentarista eszközök
kel megírt „történelmi elbeszélést" is. Ez a vegyesség azonban semmiképp 
sem jelenti az egységes koncepció hiányát is egyúttal. 

Témavilága ugyanis lényegében egységes, alapjában véve ugyanaz, mint 
amit a szerző riportkönyvében, a Szakádéban is megtalálhatunk: pusz
tuló tanyavilág, elnéptelenedő falvak és azok megváltoztatott-változó élet
formája, a nyilvánvaló, de inkább csak technikai előrehaladás mellett 
vagy éppen ennek mellékhatásaként szembeszökően elidegenült emberi 
kapcsolatokkal, magukra hagyott öregek, történelemtől útszélre taszított 
emberi sorsok, nemegyszer már-már tengődés holmi rezervátumban. Kli-
sészerűen „helyre tevő" fordulattal élve tehát akár „periferikusnak" is 
mondhatjuk ezt a valóságdarabot, vagy éppen „sötétnek" is, szépítés 
nélküli megmutatásáért legkevésbé természetesen a riportert marasztalva 
el. Azazhogy az írót éppúgy nem, mivel a Jartatasban ugyanennek a té
makörnek jobbára szépprózai eszközökkel való megragadását tapasztal
hatjuk. Kivételnek legfeljebb a már említett történelmi tárgyú írás, a 
Custodito e recintato („őrzött és bekerített") tekinthető csak, de mivel 
alkotó és mecénás viszonyát teszi tárgyává, s ilyenformán mintha csak 
bizonyos mindenképpen anakronisztikus, ám kiirthatatlanul feltámadásra 
hajlamos kifogásokra kívánna eleve reagálni, végső fokon kiegészítő mó
don illeszkedik bele a kötet egészébe. 

Hol végződik a riport, s hol kezdődik a novella, veti fel a kérdést 
jellegéből fakadóan Dudás kötete. Mikor és miáltal válik valamely való
ságdarab szöveggé formálása egyben a szó szorosabb értelmében vett iro
dalmi alkotássá is? Azon túl, hogy a riport tényanyagot közöl, megtör
tént eseményekről és valóban élő (vagy élt) személyekről tudósít, ellen
ben a novella fikció csupán, formálisan még akkor is csak kitalált törté
net marad, ha mondjuk az egyes szereplők nevének megváltoztatása 
mellett minden változtatás nélkül beszél el megtörtént eseményeket, 
úgyhogy még ez esetben is csak azt mondhatjuk rá: „olyan mintha meg
történt volna". Igen ám, de mi a valóság és mi a kitalált? — ötlik fél 
bennünk nyomban a kérdés. Még mielőtt másik, ugyancsak vízválasztó
nak tetsző szempontunkat, az írások szereplőinek belülről való ábrázo
lását, a lelkiek, a gondolatvilág megmutatásának kérdését egyáltalán 
megemlítenénk. Ez ugyanis lényegéből adódóan csakis kitalált lehet, bár
milyen szerencsés írói belehelyezkedés mellett is valóságos sohasem, leg-



feljebb „valószerű" csak. Akad azonban más „vízválasztó" is, mégpedig 
a szimbólummá növekedés, illetve az allegorikusán kifejezett áttételes 
mondanivaló — ez ugyanis szintén nem jellemzője már a riportnak. Du
dás Károly ilyenformán annyira „marad" riporter, illetve „lép elő" szép
íróvá is, amennyire írásainak megformálásakor a belehelyezkedésre vagy 
a szimbolikus-allegorikus ábrázolásra is rászánja magát. Amire egyébként 
főleg azért utalunk, mivel a Jár tatásban nemcsak riportokat és novellá
kat találunk, hanem a kettő sajátos keveredésére is felfigyelhetünk, to
vábbá a riport felől a novella felé haladó fejlődésre is. 

Akkor is, ha ez a könyv első ciklusának (Az áldozat) esetében még 
nem is mutatkozik meg egyértelműen. Ezekben a régebbi írásokban 
ugyanis Dudás már láthatóan kísérletet tesz a belülről való ábrázolásra, 
úgy, ahogyan azt már a legelső írás, Az áldozat lidérces álmoktól gyö
tört figurája esetében is látjuk. Ezek az írások azonban, noha több mo
tívumuk a későbbiek során kiteljesedettebb formában újra felbukkan, a 
maguk kissé naivnak tetsző írói belehelyezkedésével mintha még Dudás 
riporteri korszakának kezdete előtt, vagyis a Szakadóban meglelt világ 
termékenyítő hatását megelőzően születtek volna. Ennek ellenére Az ut
camosó éneke és A vadőr már érdekes és együttérzésre késztető módon 
képes a bennük megragadott emberi sorsokat elénk vetíteni, a már emlí
tett Custodito e recintato pedig nyelvezetét tekintve is figyelemreméltó
nak tűnik. Jóval kitapinthatóbbnak tetszik riport és novella kapcsolata, 
illetve a novella felé mutató fejlődés vonala, a második, Párhuzamos 
történetek címet viselő ciklus darabjaiban. Közülük a Maradék még 
vegytiszta riport, méghozzá a Szakadó írásainak minden erényével az, 
mint ahogy lényegében riportok a szorosabb értelemben vett Párhuzamos 
történetek (1—6) rövid írásai is, akár a NiS közelében található Óele 
kulához fűződő történelmi emlékekről essen bennük szó, akár ugyanilyen 
vonatkozásban Eger váráról, vagy éppen egy széltől kidöntött, de né
hány megkapaszkodó gyökérszál jóvoltából fektében is kizöldülő, sőt 
termést hozó öreg fenyőről. Vagy még inkább azokról a sokat hányódott, 
háború sodorta, végül pedig az elmúlást várás zátonyára jutott embe
rekről, akiknek életébe a Fényképeken az egész élet, Fejem fölött ke
mény lópaták és az Útban a lámakolostor felé címűeket olvasva pillant
hatunk be — hogy utána ne egykönnyen szabadulhassunk ezeknek a 
tömören felvázolt sorsoknak hatása alól. Velük szemben azonban a Fa
vágók a maga két egymásba épült fadöntési epizódjával, minden riport
szerű vonása ellenére is, „erőteljes realista novellaként" vehető számba, 
s ugyanilyenként jelölhető meg az evőversenyről „tudósító" Versenyfel
adat is, világunk kisszerúségére utaló sajátos iróniával anekdotázó hang
vételével. Sokkal inkább riportszerűek azok a lírai karcolatoknak is tekint
hető írások (A tamburás, A csellós, Bőgőtemetés, Levél a ködvágó miéi
ről, Kánikulában, fekete hóesésben), melyeknek egyike-másika némileg 
szimbolikus kicsengést is kap, ömagán túlmutató utalást sejtet. Még in-



kább elmondható ez a sokkal „novellább" Jártatásról, ahol a tavasz ízét 
hirtelen megérzó csikók szökése a karambol tulajdonképpen egyértelműen 
dekódolható. Jellegénél fogva ez az írás akár még a harmadik ciklusba 
(Fénymagot esznek a papagájok) is besorolható lehetett volna, mivel 
már az ide tartozókat előlegezi. 

Azokat a bonyolultabb valóságlátást tükröző írásokat, amelyek a figu
rákba való mélyebb írói belehelyezkedés, a belülről való ábrázolás foly
tán válnak igazán művé. Függetlenül attól, hogy alkotójuk a harmadik 
személyben elmondott történet formáját választja-e, amint azt a Kinn a 
tanyán esetében teszi, ahol ennek ellenére az otthonából kitaszított öreg
ember által „kisajátított" elhagyott tanyaépületet az ide apjával még 
egyszer kilátogató kisfiú szemével látjuk, s rajta keresztül éljük át a 
szülőhelytől, az „anyaföldtől" való elszakadásnak azt a drámáját, amely
nek összetettebb és tudatosabb formájával, úgy is mondhatnánk „felnőtt 
változatával" A ló és a szőlőpásztort olvasva találkozhatunk. Voltakép
pen a város és falu közti lebegésnek, a se ide se oda nem tartozásnak 
azzal az állapotával, amit a szőlőhegyre kikapcsolódási céllal érkező, de 
onnan hamarosan csalódottan távozó elbeszélő egy helyen közvetlenül is 
kifejezésre juttat: „Most kezdjem el neki magyarázni, hogy nem a sár 
meg a por, nem a dombok közé fogott áporodott levegő kerget el innen; 
neki magyarázzam, amikor még magamban sem mertem letisztázni. Nem, 
nem a sár meg a por, Ipó Péter. Az emberek riadt mozdulata a falu
ban, az a mérhetetlen alázat, amellyel lekapják előtted a kalapjukat, és 
mások előtt, a némaságuk, ahogy ott állnak veled szemközt." Ugyanaz 
a magárahagyatottság és kiszolgáltatottság lepleződik le itt, ami a Var-
nyú István megtérése című filmnovellában méginkább belülről láttatot-
tan és fokozottabb drámaisággal mutatkozik meg, olyképpen, hogy az 
elbeszélő szubjektum szerepét ebben az esetben a filmkamera tölti be, 
ennek segítségével szerzünk tudomást (és szereznénk még inkább, ha az 
írásból csakugyan film is készülne) az ereje fogyatkozása elől halálba 
szökő idős Varnyú István életének a közelmúlt történetének egynémely 
mozzanatát is felidéző és a végzetes végső gesztust előkészítő néhány 
fordulatáról. Hogy ezután a kötet két utolsó írásában Dudás végül is a 
belső monológ korszerű eszköztárának birtokbavételére tegyen kísérletet. 
Formailag hasonló módon, de a két írás egymástól eltérő tárgya és mon
danivalója folytán meglehetősen eltérő eredménnyel is. A Kígyóház ese
tében kissé talán öncélúan, illetve némileg „téren és időn" kívülmara-
dón, bármennyire Vajdaság, vagy ha úgy akarjuk, éppenséggel a palicsi 
állatkert képezze is a helyszínt, illetőleg ürügyét az olyan megoldások
kal folytatott megkapóan belefeledkező játszadozásnak, amilyen a pár
beszédelemek egyetlen mondatba való beépítése vagy kölcsönvett (ese
tünkben különféle állattani munkákból való) szövegek nálunk manapság 
kissé már divathóbortnak számító beillesztése az elbeszélésbe, amelynek 
ilyenformán nem lehet a szó igazi értelmében jól összegezhető üzenete, 



bármennyire is áttételes mondanivalót sugallnak olyan részletek, amilyen 
például az óriáskígyó rendhagyó barátsága a ketrecébe helyezett és táp
láléknak szánt tengerimalaccal. Egészen más a helyzet ugyanezekkel az 
eszközökkel a Fénymagot esznek a papagájok című írásban, mivel itt a 
tűzrendészen kézikönyvből átvett részletek beiktatása a szövegbe min
denképpen meghatározott funkciót is kap. Mint ahogy az elbeszélésbeli 
és felszámolás előtt álló falusi önkéntes tűzoltó-egyesület utolsó parádéra 
készülő parancsnoka is, a maga kicsit groteszk, de végtelenül emberi he-
roizmusával valójában szimbóluma lesz egy tűnőben lévő életformának, 
s ebben a mivoltában, főleg a részletek totalitást sugárzó gazdagságának 
köszönhetően, annyira közel kerülünk hozzá, hogy teljességgel képessé 
válunk szemével látni, fülével hallani, idegeivel együtt rezdülni, egyszó
val vele azonosulni. Így lesz ez az írás Dudás kötetének vitathatatlanul 
legjobb darabja, eddigi eredetileg riporttémaként megragadott életanyagá
nak éppúgy szintézise, mint eddigi prózaírói működésének. Betetőzése 
egy fiatal író jól nyomon követhető beérési folyamatának. 

VARGA Zoltán 

A Z ÖNISMÉTLÉS K U D A R C A 

Burány Nándor: Guzsaly. Forum Könyvkiadó, Ojvidék, 1980 

Ahogyan Burány a múlt év végén a Dolgozóknak adott nyilatkoza
tában kiemelte, a regényeiben megragadott vagy az őt megragadó tör
ténelmi témától — Szerémség a középkori Magyarországon — nem tud 
szabadulni. Ennek a csuka-fogta-róka vagy róka-fogta-csuka helyzetnek 
legújabb dokumentuma a Guzsaly. Az említett nyilatkozatból tudjuk 
azt is, hogy széles körű levéltári kutatásokat végzett annak érdekében, 
hogy minél teljesebb képet nyerjen a könyveiben felidézett korról. De 
nemcsak a múlt vonzza őt, hanem a mai táj is, hiszen „jelenleg magam 
is szőlőtermesztéssel foglalkozom Kamancon", mondja nyilatkozatában. 

A fenti tények szerencsés összhangról tanúskodnak: a szerző érdek
lődési köre és tájszeretete egybeesik, és ezzel adva van az irodalmi 
alkotáshoz nélkülözhetetlen érzelmi alap. Csupán az író alkotóképes
ségétől függ, hogy ebből a talajból milyen regények hajtanak ki. Most, 
a szerémségi sorozat újabb kötete után felmérést végezhetünk: mit 
is jelent ez a vajdasági magyar irodalom jelenében és mit a szerző fej
lődésében. A felmérés nagyon is szükségesnek látszik, mert az eredmény 
igencsak tanulságos. 

Hogy hogyan írja történelmi regényeit, arról is szólt Burány a Dol
gozókban közölt interjúban. Megfelelő előkészületek után a többit, a 
cselekmény bonyolítását, színezését „a képzelet szárnyára" bízza. Itt 



kell hát foglalkozni Burány írói technikájával. Már a Keselyűlegelőr&\ 
azt állapítottam meg, hogy „ábrázolóeszközeit illetően újat nem nyújtó 
ifjúsági regény". A Guzsaly sem hoz semmiféle változást. Burány az 
időrendnek megfelelően idézi fel az eseményeket, miközben arra törek
szik, hogy egy-egy időegységbe, mondjuk egy napba, minél több törté
netet sűrítsen, ezzel igyekezvén növelni a regény tömörségét és drámai
ságát. Ennek következtében a regény olvasmányos, nincsenek benne 
„kísérleti bukfencek", az ifjú olvasó mindent maga előtt láthat. A vé
konyka regény sok kis egységből, fejezetből áll össze. A fejezetek hősei 
állandóan váltakoznak. Ezt a mozaik-technikát már a Keselyűlegelőben is 
felhasználta. De amíg ott az állandó vívódás (ki hova is tartozik a tör
ténelmi szereposztásban) némi feszültséget kölcsönzött a műnek és az 
olvasás izgalmát is tagadhatatlanul növelte, addig a Guzsalyból bizony 
hiányzik a drámai feszültség. Igaz, kezdetben a keresztesek megjelenése 
némi drámaiságot hoz magával, de miután a hősök nagyon gyorsan 
polarizálódnak, elfoglalják történelmi helyüket és betöltik szerepüket, a 
feszültség teljesen eltűnik az eseménytelen, terjengős középrészben. Csak 
a kamanci bíró alakja és vívódása izgalmas, ö szinte az egyetlen, aki 
nem „lát tisztán", míg a többiek már az első pillanatban tudják, kihez 
tartoznak, mit is akarnak. Kár, hogy végül a bíró alakja is ellaposodik, 
sematizált lesz. Nem hoz feszültséget az ütközet közeledte sem, az ösz-
szecsapásról kapott információink pedig minimálisak. 

Nem mentes a Guzsaly az egyoldalú emberábrázolástól sem. Minden 
szereplőről, amint megszólal, már tudjuk, hogy jó vagy rossz, az igaz 
ügyet pártolja-e vagy sem. Az előbbiek számbelileg túlsúlyban vannak, 
az utóbbiak jóval kevesebben. Burány, akárcsak a Keselyűlegelőben9 itt 
is sok szereplőt vonultat fel, mert szerinte az egyszerű emberek az igazi 
történelmi hősök, a tömeg tehát, de ezeket felszínesen és sematikusan 
ábrázolja. „Hőseim nem hadvezérek, nem az ismert történelmi személyi
ségek, hanem az egyszerű emberek", állítja említett nyilatkozatában. Te
hát távol áll tőle a kiváltságos hősök romantikus eszményítése, de a 
Guzsalybzn Nagy Antal népvezér meleg hangú bemutatása során mégis 
elköveti az eszményítés hibáját. Buránynak nincs bizalma a történelem
ből ismert nemesi származású hősök iránt; helyükbe az eszményített népi 
hőst vagy az amorf tömeg alig körvonalazott képviselőit állítja. 

Miben rejlik a Guzsaly alaphibája? Abban, hogy a történelmi igaz
ságot lépten-nyomon megmagyarázza az olvasónak. Szinte oldalanként 
megismétli a tanulságot, miszerint a feudalizmus igazságtalan az embe
rek java részével szemben. Ellenben Nagy Antalnak és seregének, a hoz
zájuk csatlakozó, megalázott, kifosztott nincsteleneknek az ügye igazsá
gos. A regény bizonyos szakaszai történelemkönyvek szemléltető anya
gául szolgálhatnának. Burány ezért nem tud a középkori életről teljes 
képet festeni, és sejtetni sem tudja az élet összetettségét, bonyolultságát. 
Könnyen egyszerűsít, hősei csak társadalmi életet élnek, csak „politizál-



nak", magánéletükről semmit vagy csak jelzésszerű adatokat tudunk 
meg. Jellemző, hogy ez nemcsak a felnőtt hősökre, hanem a gyerek
hősökre is érvényes. Mennyire hitelesség nélküli mondjuk Gyurinak és 
Júliának szinte csak a politikáról folytatott párbeszéde. A Guzsalyb&n 
mindenki a maga módján a közügy megszállottja; igaz, látható a szer
zőnek azon törekvése is, hogy összefüggést teremtsen a köz- és magán
érdek között. 

Talán arról van szó, hogy Burány kevés hiteles anyagot és adatot ta
lált, ezért szinte teljes mértékben képzelőerejére kellett támaszkodnia. 
Egy egész világot volt kénytelen „kitalálni", alkotói indulattal kitölteni, 
de ez — sajnos — nem sikerült. Alakjainak java részét nem ábrázolta 
árnyaltan, inkább csak eszmék hordozóivá tette. Hiszen amikor Nagy 
Antalék átveszik Kamanc életének irányítását, nem értesülünk semmi
féle reformról. A keresztesek nem fosztogattak Kamancon, a lakosság
gal jó kapcsolatot tartottak fenn — ezt tudjuk meg. De hogy mit tet
tek Nagy Antalék egy új és igazságosabb rend megteremtése érdekében, 
erről nem szerzünk tudomást. Ehelyett hősei gyakran csak jelszavakat 
hangoztatnak, olyan igazságokat mondanak ki, amilyeneket tulajdon
képpen csak az utókor állapíthat meg. Lehet, hogy Burány azért törek
szik az ilyen didaktikus egyértelműségre, mert attól fél, hogy különben 
„nem értik meg, vagy félreértik", ahogyan már többször idézett nyilat
kozatában mondja. 

S még egy idézet a nyilatkozatból: „Elfogadom azt a tételt, misze
rint minden író, művei során át, tulajdonképpen mindig az önéletrajzát 
írja. A történelmi regényekben is, még ha több száz éve élt emberek 
életrajzába szőve adja is vissza. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy az 
író történelmi regényeiben is a mai olvasó problémáira keres választ." 
Az idézet első részéhez nem szólhatok hozzá, mivel nem ismerem a re
gényíró életrajzát, viszont a Guzsalybzxa hiába keresem az összefüggést 
a történelmi regény tárgyi világa és a mai olvasó problémái között. 
Talán ez ennek a regénynek a legnagyobb fogyatékossága. 

Amikor megjelent, üdvözöltem Burány Kamanci Balázs című regé
nyét, mert új színt véltem felfedezni benne, egy újszerű történelmi re
gény csíráit. A Keselyűlegelő már jóval kevésbé volt meggyőző, míg a 
Gyuzsalyt egyenesen zsákutcának tartom. 

VARGA István 



VOX HUMANA 

Slobodan Selenié: Prijatelji. Matica srpska, Újvidék, 1980 

Slobodan Selenié NIN-díjas regénye valóságismereti igényekkel ké
szült. Tapasztalhatóan körültekintő stádiumok előzték meg, s az olvasó 
realitásigényének elmélyítése céljából íródott. Eseményeket dolgoz fel, 
történetet teremt, de ha jól odafigyelünk, könnyű felfedeznünk a mo-
dellálás szándékát, azt a törekvést, mely a nemzeti tulajdonságokat a 
társadalmi-történelmi erőkkel ötvözve, látszólagosan egyedi esetek által 
igyekszik szemléltetni. Az író, mintha csak dokumentumokat közölne, 
önkényesen adatokat talál ki, valójában azonban csupán alkalmakat, 
formákat keres, hogy a tapasztalatában összegyűlt és sajátos módon kö
zös nevezőre hozott tulajdonságok konkrét esetekként tárgyiasulhassanak. 
Ilyen értelemben a Barátok című könyvet regényes erkölcstörténetnek is 
minősíthetnénk, annak ellenére, hogy a szerző véletlenül sem moralista. 
Mégsem tehetjük meg, mert az író az élet közvetlenségével, a letűnt idő 
felelevenítésének képességével nyűgöz le, s ha időnként túlteng is nála 
az elmélkedés, cselekedeteket, szenvedéseket, botladozásokat kísér végig 
a nagyepika művelőinek nyugalmával és a közelséget a távolsággal egyez
tető elemzőkészségével. 

Slobodan Selenié regénye tulajdonképpen az egyedeknek az ember
anyaghoz való viszonyát vizsgálja; arra kíváncsi: mi a sorsa és tudat
helyzete annak, aki valami oknál fogva kiemelkedik a hozzá hasonlók 
közösségéből s a nyájtól elszakadt juh gyötrelmeit kell elszenvednie. A 
metafora nem véletlen: a Barátok két főhőse ugyanis kifejezetten jóin
dulatú ember; konfliktusaik tévedéseikből, előítéleteikből, nem pedig 
rosszindulatukból vagy közösségellenes beállítottságukból származnak. A 
polgár fantasztikus tervében, komikus különutasságában, a hegyvidékről 
fővárosba került fiú pedig alkalmazkodási kísérleteiben igyekszik kiutat 
találni magányából. Az elrugaszkodás szintje egy korábbi közösség ki
egyenlítő homálya, az öntudatlanul viselt uniformis, a pillanatnyi szük
ségletektől, a gátlástalan indulatoktól vezényelt nyers emberanyag. A 
formálódásra két út kínálkozik, s a Barátok a két főhős személyében 
mindkét lehetőséget kibontakoztatja, s közvetve, korántsem nyílt állás
foglalással, le is méri. Az egyik a polgári individualizmusé, melyet a 
Hadiislavkoviéok kései, immár elkorcsosodott leszármazottja, Vladan 
igyekszik tisztán erkölcsi alapon áttekinteni, elemezni és megítélni — 
családi krónika formájában. Nincs képletszerűség az ősök felemelkedé
sében, rosszak és jók, irgalmasak és kegyetlenek egyaránt akadnak kö
zöttük, azonban mégiscsak az ösztönök, a mások ellenében való érvé
nyesülés játssza a főszerepet az anyagi gyarapodásban és a bűnök sza
porodásában. Az elődök mindenesetre még erősek és gátlástalanok, 
hasonlóképpen, mint mondjuk Faulknernak vagy Krlezának a polgár-



tablóján; a válság jelelt a tartalmukat veszített hagyományokhoz való 
merev ragaszkodás igénye, a történelem új erőihez való alkalmazkodás 
képtelensége okozza, úgyhogy Vladanra a korábbi drámai hősök után 
már csak a bohócnak a szánalmas szerepe marad. 

A másik alternatíva: az ösztönösségből a tudatosságba emelkedés, a 
kis közösségből indulás és a nagy közösségbe érkezés, a társadalmi és 
történelmi időhöz alkalmazkodás, egyénné válás a belátás szabta korlá
tok között, a mítoszok uralma után a taktikusan tudatos beilleszkedés. 
Vériről, a később mérnökké lett albán fiúról van szó, aki Belgrádba 
érkezése után ellentétes hatások között nevelkedik. Lakásadója a több
ségnek számára még félig-meddig érthetetlen nyelven, s még homályo
sabb fogalmak hálójával egy idejét múlt, az élet spontaneitása által 
halálra ítélt > életforma számára szeretné megnyerni. Ö ideig-óráig alkal
mazkodik is a külsőségekhez, ám — s ez a sajátos komikum forrása 
— mindvégig két malomban őrölnek, hiszen még a későbbi tisztességes 
szakbarbár sem lehet teljesen tisztában vele: mi is lehetett egykori véd
nökének az igazi célja? Abban sem lehetünk ugyanis bizonyosak, hogy 
Isztref, a társadalmilag érett családapa, képes-e szellemileg megemészteni 
a mániákus entellektüel hozzáküldött emlékiratait, melyek, noha a másik 
fél megértését igényelnék, most is reménytelenül monológként hatnak, 
mivel történetfilozófiai elmefuttatások, kulturalista okoskodások is bő
ven akadnak közöttük. Ezzel kapcsolatban a mérnöknek nincsenek és 
nem is lehetnek reflexiói: az ő gondolatai a családi létfenntartás és a 
társadalmi szükségletek között ingáznak, mint az ország több százezer 
hasonló funkciójú és képzettségű szakemberéé; míg az önkínzó módon 
töprengő polgár a másik szélsőségnek az áldozata: megélt életanyag, 
megharcolt létfenntartás hiányában eszméi többnyire hiteltelenek, vagy 
legalábbis annak határán vannak. A szellem meghalt, a szellemtelenség 
győzött — akkor lenne érvényes e közhelyszerű képlet, ha Vladan 
Hadzislavkovié eltűnésének egyértelműen drámai súlya lenne, s vele 
szemben az albán szakemberben az anyagias elvek nyernének megszemé
lyesítést. Selenic azonban az egyensúly embere, s a tárgyilagosság mestere, 
egyáltalán nem hajlamos az elfogultságra. Azt hiszem, hogy, mint min
den igazi írónál, itt is az énnek az osztódásával állunk szemben: Vladan 
esetében a kultúra, Vérivel kapcsolatban pedig az életrevalóság az, amibe 
az író „szerelmes", illetve, amivel azonosnak érzi magát; ami ő maga. 

A két főtípust, nem kevésbé tipikus, de kevésbé fontos alakok veszik 
körül. Közülük kettő kulcsfontosságú a szerző világnézetének elmélyül
tebb megértéséhez. Az egyik igazi háborús veterán, a fasizmusnak inkább 
ösztönös, mint tudatos gyűlölője, aki a békés építés feltételei között 
partra vetett halnak érzi magát, s még kitüntetést sem kaphat. A másik, 
noha csak 1943-ban csatlakozott a népfelszabadító erőkhöz, bőbeszédű 
fontoskodásában annál inkább megállja a helyét a nyüzsgést és a nagy 
szavakat is igénylő új életben. VAJDA Gábor 



É R T É K M E G Ő R Z Ő H U M A N I Z M U S 

Lászlóffy Csaba: Apokrif. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979 

„Nem ölhetnek meg, el sem hurcolhatnak innen egy egész népet, hisz 
a föld csak annak létezik, ki vele lélegzik, dolgozik, vele fullad ki, a 
vissza-visszatérő kezdettol a vissza — igaz, soha — nem fordítható el
múlásig, melynek azonban árnyékában is gúnyolódik és táncos kedvvel 
magát illegeti az, kinek nyakát nem cirógatja kötélhurok. S fáj-e vagy 
sem, de van aki nyögve vagy közönyösen, még az akasztófa tövében 
is a természettől örökölt egyszerűséggel, derűs szertartással végzi az ép
pen szükségeset. Ne adj isten, a nagydolgát, mint ott az a p a r a s z t ! . . " 
Brueghel, a nagy flamand festő szájába adja könyvének utolsó írásában 
Lászlóffy Csaba a fentieket. Brueghel művészetének egyik lényeges as
pektusát éppúgy kifejezve ezáltal, mint négy kisregényt tartalmazó kö
tetének alapszemléletét is egyben. Azt a fajta „megtartó humanizmust", 
ami az egyes írásokat leginkább egybekapcsolja. 

Kisregényeket emlegettünk, a nagyobb pontosság kedvéért viszont tör
ténelmi kisregényekről kellene szólnunk — legalábbis amennyiben fel
tétlenül ragaszkodni kívánunk valamiféle műfaji megjelöléshez. Annak 
ellenére, hogy ezt a szerző szövegeinek látszólagosan dokumentumjelle-
gű elemekből felépülő mozaikszerűsége sok tekintetben megnehezíti. Lász
lóffy Csaba ugyanis sajátságos módját választja a múltidézésnek. Tör
ténelmi személyeket szerepeltet és szólaltat meg írásaiban, de nem az 
írói képzelet közvetlen megelevenítőereje segítségével, hanem, részben 
talán valóságos, többnyire azonban bevallottan imitált, nemegyszer szán
dékoltan töredékként elénk tárt írásos „dokumentumok" révén. Vagy, 
amint azt a bevezetőben idézett, Brueghel alakját életre keltő írás ese
tében tapasztalhatjuk, képeket beszéltetve, hozzájuk komponálva vallo
másszerű „háttérszöveget" — részben indokolva csak a fülszövegben 
emlegetett „mikesi hagyományokat". 

Elsősorban az alcímében „fiktív levélcsomó"-nak mondott nyitó írás, 
A király jobb szeme esetében. 

„Ha fellapozhatnók "feltételezett* teljes leveleskönyvét s mindazt, ami 
fényt deríthetne fanyar humorának és humanista tudományosságának 
keserű és kényszerű előzményeire..." — sóhajt fel ugyanis a szerző vá
lasztott hősének, Váradi Péter kalocsai érseknek, Mátyás király kancel
lárjának és a kor kiemelkedő humanistájának leveleire gondolva írásá
nak rövid előszavában, mielőtt ezt az utókor számára elveszett anyagot 
képzeletbeli levelekkel pótolva, a kegyencből kegyvesztetté lett királyi 
kancellár alakját csakugyan ki is bontaná. Nem csupán az érsek levelei 
által, hanem a korabeli magyar és európai politika más kiemelkedő sze
mélyiségei, Mátyás, Beatrix királyné, az udvarnál akkreditált pápai 
nuncius stb. levelei közvetítésével, sőt besúgók titkos jelentései révén 



nyújtva betekintést a kor történelmének egyes mozzanataiba, ekképpen 
rajzolva fel számunkra a német-római császári koronára pályázó, túl
zott ambícióktól fűtött Mátyás és a fenyegető török veszedelmet min
denáron megfékezni kívánó Váradi Péter közötti összecsapás körvonalait. 
Azt a konfliktust, aminek következtében a humanista főpap hat évig 
raboskodik ítélet nélkül Árva várában, majd a szentszék közbenjárásá
nak köszönhetően Visegrád várbörtönében, ahonnan csupán rabtartójá
nak váratlan halála után szabadul — annak a Mátyásnak halála után, 
akinek, vele való minden nézeteltérése ellenére is, mindvégig odaadó híve 
marad, későbbi Corvin János-pártisága folytán pedig még ezután is tu
lajdonképpen. Kettejük harca ilyenformán, mintegy tulajdon lényegéből 
fakadóan, minden hangsúlyozott általánosítás vagy erőltetett aktualizá
lás nélkül is a hatalomtartó és a gondolkodó örök párharcának jegyeit 
viseli magán, törvényszerűen ugrasztva ki a szerző tolla alól ilyenféle 
reflexiókat: „Ezek szerint a királyi szó — még ha szeszélyes is — Is
ten akarata?", vagy eredményez, minden nyelvi archaizálás ellenére is 
olyan, újabb korokra is asszociáló részleteket, amilyen a Bécsbe bevonuló 
Mátyás lelkes fogadtatásáról szóló „korszerűen rezsimhűnek" tetsző be
számoló is, melyet egy „névtelen krónikás feljegyzéseiből" ismerhetünk 
meg. Ezek miatt a részletek miatt sejtjük meg ebben a műben egy nem 
is akármilyen (ál)történelmi dráma kibontakoztatásának lehetőségét — 
annál is inkább, mivel erre gondolva Lászlóffy Bolondok játékai című 
drámakötete is eszünkbe juthat. Ez az írás különben, amennyiben a 
kötet anyagát a benne központi helyet elfoglaló középkori magyar 
állam, illetve Erdély problematikája felől közelítjük meg, olyképpen 
idézi a fénykort, hogy annak csillogása mögül már a hanyatlás és fel
bomlás lappangó tünetei is elősejlenek. Amint arra Váradi Péter utolsó 
levelének zárósorai szintén utalnak: „Tollamat immár pirkadat piro
sába mártom. Döntsd el, testvérem, tinta ez még, vagy már a tulajdon 
vérünk." 

Összképét tekintve kevésbé „kerek" a sorrendben második írás, A rák 
jegyében címet viselő. Ebben már a pusztulás képei tárulnak fel, ez
úttal egy meg nem nevezett fiktív krónikás töredékes feljegyzései nyo
mán. Nyugodt lélekkel említhetnénk azonban akár az agónia képeit 
is, mivel ekkor túl vagyunk már a Dózsa-lázadáson és Mohácson is, te
kintve, hogy itt Zápolya János király ellentmondásokkal teli és rap
szodikus figurájáról kapunk mindenekelőtt pillanatképet. Fiának szüle
tésére váró s ettől az eseménytől a dolgok jobbrafordulását remélő, 
nagybeteg és önmagával meghasonlott emberként találjuk vele szemben 
magunkat, ezekből a feljegyzésekből azonban nem alakul ki olyan ér
telemben történet, mint A király jobb szeme esetében, inkább csak egy
fajta helyzetjelentés az országban uralkodó állapotokról. Rövidsége elle
nére is szembetűnően több rétú megmutatása a látszólag csak felvillan
tott válságos történelmi szakasznak, abból eredően, hogy a mások által 



hozzáfűzött „iapszéli jegyzetek" az „eredeti" feljegyzéseket mintegy to
vább mélyítik és több oldalról is megvilágítják, vagyis éppen annak a 
kollázsszerű „töredéktechnikának" köszönhetően, amellyel a szerző itt 
merészebben él, eredményeznek sok tekintetben olyan múzeumi atmosz
férát sugárzó múltfeltárást, ami, ha szűkebb környezetünkben keresünk 
példát az összehasonlításhoz, némileg Brasnyó István ásatag cserepekből 
történő „restaurátori" munkájára is emlékeztet. Hozzá hasonló módon 
mégsem holmi mumifikált valóságot hozva létre eljárásával, hanem a 
hitelesség érzését fokozva inkább. Nyilvánvalóan a módszer bizonyos 
szokatlansága folytán, amiért is olvasás közben még az a gondolat is 
felmerülhet bennünk, hogy a véres események, az emberi brutalitás és 
szenvedés ábrázolásakor általában szokásos tárgyilagos és szenvtelen elő
adásmód nem jelent-e napjainkban már, éppen „beváltsága" következté
ben, bizonyos fokú lejáratottságot is egyben. Még inkább érvényesnek 
látszik ez a harmadik írás, a Két város három ura esetében, ahol a kró-
nikási szerepet az író Szamosközy Istvánra, Bocskay gyulafehérvári 
levéltárosára, a Rerum Transylvanarum szerzőjeként ismert kiemelkedő 
történetíróra bízza. Ismét csak töredékekből összeálló képet festve a 
vérben és mocsokban születő Erdélyi fejedelemség létrejöttének idejéről, 
az országban dúló Basta császári generális fosztogatásokkal egybekötött 
katolizáló vérengzéseiről, az ezekkel szemben fellépő Székely Mózes 
városperzselő lázadásáról és Bocskay hatalomra kerüléséről. Lászlóffy itt 
lényegében Szamosközy pártatlanul humanista látásmódját kölcsönvéve, 
elsősorban a sanyargatott jobbágyság és vétlen polgárság gyakran „ti-
borci sirámokban" kifejezésre juttatott szenvedéseinek és megaláztatá
sainak érzékeltetésére helyezi a hangsúlyt, kulcsszerepet juttatva a kiváló 
hozzáértéssel kezelt archaizáló nyelvnek, a reformációkori prédikációk 
és hitviták sokszor barokkosán bonyolult, de egyúttal keservesen csi
korgó, hol fohászkodó, hol panaszkodó, hol átkozódó nyelvezetének 
— mindenekelőtt ezeknek a nyelvi eszközöknek köszönhetően támad fel 
a múlt, s válik bizonyos értelemben jelenné, valóságossá. Oly mértékben 
emberközelivé, hogy ez bizonyos értelemben mellékessé is teszi e múlt
felelevenítő eljárás tulajdonképpeni indítékait, úgyhogy a rábízott levél
tári anyag megőrzését minden körülmények közt vállaló Szamosközy 
saját eltökéltségének értelmét egy gyenge pillanatában megkérdőjelező 
gondolatát „De hátha az utánunk jövők nem kíváncsiak az igazságra; 
vagy, ha a hazugság hasznukra válik, majd egyenesen arra vágy
nak?! . . . " , ilyen szempontból nézve nem érezzük Lászlóffy vállalkozása 
értelmét is megingatónak. Szövegeinek intenzitása és szuggesztív ereje 
ugyanis mellékessé teszi szemünkben e kérdések feszegetését, lévén az ön
magáért beszélőén létigazoló. Valójában éppolyan rejtett megtartóerőt 
sugallóvá lesz, akárcsak Szamosközy vállalkozása. 

Vagy Brueghelé az inkább csak külsőségek dolgában távoli tájegysé
get idéző Pieter Brueghel évszakai című írásában, ahol Lászlóffy, lénye-



gében korábbi alapállásából kiindulva és csak látszólag szakadva el az 
erdélyi létérzéstől, tárgyából fakadóan nagyobb fokú „kitaláltságra" tá
maszkodva komponál a festészet egyik legnagyobb alakjának képeihez 
„kísérőzenét". Három egymást váltogató szólam segítségével biztosítva 
az Alba herceg spanyol zsoldosaitól dúlt Flandria sanyargatottságát 
elénk táró látvány több oldalról való megmutatásának lehetőségét, oly
képpen, hogy a művész válságról és meghasonlottságról valló monológ
jait a festő fiának apját féltő szemmel figyelő soraival, s felesége hozzá
intézett leveleivel egészíti ki, végső fokon általános emberi dimenziót 
adva a három előző írás témakörének: az embertelen hatalom által vér
rel szennyezett és kiszipolyozott föld szenvedésének és a színlelt főhaj
tás mögött meglapuló dacos-szívós ellenállásnak. Mindannak, ami a 
letiportak tömegében általában öntudatlanul és ösztönösen szokott mun
kálni, kiemelkedő értelmiségiek, „csúcsemberek", esetében viszont a tu
datos magatartás sajátos formáit kristályosítja ki: mimikri mögé rejtett, 
kivezető utakat kereső „csendes politizálást", kulturális értékmegőrző 
munkát, utókorra apelláló tanú-szerepet, életérzést kivetítő és szimbó
lumokba sűrítő művészeti alkotásokat. Annak a humanista magatartás
formának megfelelően, amelynek Lászlóffy értelmezésében Brueghel is 
egyik képviselője lesz. Vagy talán inkarnációja inkább, mivel a kötet 
négy írásának négy „krónikása" valójában ugyanazon etikai magatartást 
megtestesítő hős négy változatának is tekinthető. Megragadó sőt megren
dítő apokrif játékával Lászlóffy Csaba nem utolsósorban ez előtt az 
embertípus előtt tiszteleg, neki állít emléket. 

VARGA Zoltán 

S Z Í N H Á Z 

BEMUTATÓK 

MACSKA A FORRÓ BÁDOGTETŐN 

A dráma központi kérdése — ezért tartalmazzák a Williams-kötetek 
a harmadik, befejező felvonás mindkét változatát —: visszatalálnak-e 
egymáshoz Brick és Margaret? 

Illetve: visszatalálhatnak-e? 
A két változat ellenére a válasz csak egy lehet: aligha. Hiszen ami 

azon a bizonyos fülledt nyári estén — ekkor történik a dráma — 
együttélésük éveinek sérelme, keserűségeként felbuggyan belőlük, egyér
telművé teszi, hogy igazi visszaút nem létezik. S különben is az efféle 



kitárulkozások sohasem is végződhetnek a teljes újrakezdés lehetőségé
vel. Látszatlehetőségek ezek. 

Tudta ezt az író. 
Nyilván tudta a színmű első rendezője is, Elia Kazán. Csakhogy Ka

zán mást is tudott. Azt, hogy a közönség — bár saját tapasztalatából 
ismeri az újrakezdések látszatszerűségét — a színházban nem szereti az 
életszerűen komor, őszinte befejezést. Neki az kell, hogy Brick és Mar-
garet újrakezdhesse életét. 

Ennek a kétféle felfogásnak megfelelően alakul a darab előadástörté
nete. Azzal, hogy Williams könyvben együtt jelenteti meg a kétféle har
madik felvonást egyszerre keres önigazolást, felmentést, mert a kese
rűbb, de igazabb első változat után hajlandó volt megírni a szebb, de 
hamisabb második változatot is, és felkínálja a választás lehetőségét a 
színmű leendő rendezőinek. 

A szabadkai előadás, melyet Vajda Tibor rendezett, a két lehető vál
tozat helyett egy harmadikat talál ki. Se igen, se nem, illetve igen is, 
nem is-szerű variációt látunk. Ebben az előadásban Brick és Margaret 
visszatalálhatnak egymáshoz. Ha a néző is így akarja. És nem, ha a 
néző ezt nem akarja. Önkiszolgáló-változat ez. Szebben fogalmazva: nyi
tott változat. 

Önmagában talán nem is lehetne elmarasztalni ezt a rendezői megol
dást, lévén, hogy az élet problémáit úgysem a színház hivatott megoldani, 
egy-egy előadás úgysem válaszolhat a nézők legszemélyesebb dilemmáira, 
még ha ezek hasonlók vagy azonosak is azokkal a problémákkal, ame
lyek a darabokban előfordulnak. Ám semmiképpen sincs hátrányára az 
előadásnak, ha tudatosan dönt, ha célratörő, mert ettől függetlenül a 
néző megalkothatja a maga verzióját, elfogadhatja vagy korrigálhatja az 
előadás sugallatát, a választás joga nem vonatik meg tőle. 

Az előadásnak azonban határozottan jót tesz, ha benne egyértelmű vé
lemény fogalmazódik meg. 

Illetve: a bizonytalanság is elfogadható, ha koncepcióhordozó erővel 
bír. Ha az előadás épp azt szeretné sugallni, hogy az efféle válságos 
helyzetekben igazi megoldás nincs, elképzelhetetlen. De akkor a jelenet
építkezésnek és az értelmező hangsúlyoknak épp ezt a bizonytalanság
koncepciót kell kifejezniük. 

Vajda Tibor rendezésében csak a vég megoldhatatlanságát érzem, a 
törekvést, amely ennek a bizonytalanságnak a kifejezésére irányul — 
nem. Kellő előkészítés nélkül viszont bármilyen remek ötlet elfogadha
tatlan. Ebben az előadásban nem a koncepciót záró poén hiányzik, ha
nem a poént előkészítő út tűnik el szemünk elől. Ezért kell arra 
gondolni, hogy az előadás nem egyéb, mint a színmű kulturált szintű 
felmondása. S talán ebből magyarázható az az alapvető színészi téve
dés is, hogy konfliktusokban, emberi viszonylatszövevény tekintetében 
ennyire valós színművet bántó szerepjátszással, s nem az emberi proble-



matika realitásával keltenek életre. Pedig két fontos körülmény az emel
tebb helyet a valósan leszállított szereptolmácsolás mellett szól. „ . . . a 
mese időtartama pontosan uagyanannyi, mint az előadásé. . ." — áll 
Williams utasításai között. A rendező nem a hagyományos színpad—né
zőtér felállásban képzelte el az előadást, hanem a színészeket a nézők
kel testközelbe juttató kamarajellegű körszínházban. Mindkét mozzanat 
az emeltebb játék, a szerepjátszó játék ellen szól. Ezzel szemben a sza
badkai előadás kifejezetten szerepek és nem élő emberek találkozása. 

A hozott és nem saját anyagból történő szerepépítés elsősorban Jónás 
Gabriella Margaretjéből érződik. Az első felvonás lényegében nem egyéb, 
mint Margaret nagymonológja, kihívás az őszinte színészi-emberi vallo
másra. Jónás Gabriella nem vesz tudomást a kihívásról, oldalakra terje
dő replikáit úgy mondja föl, mintha könyvből olvasná, szépen, ponto
san, de belső hitel nélkül. Okos hidegséggel letechnikázza a szerepét, de 
nem bújik Margaret bőrébe, csak szerepruháját viseli, gyötrelmeit nem. 
Persze ez nála, lévén kiváló színésznő, sokkal kevésbé szembetűnő és 
zavaró, mint például a Big Daddyt, a rákos nagybeteg családfőt, (el
hiszi a kegyes csalást, hogy nem beteg), tolmácsoló Barácius Zoltánnal. 
Barácius színre lépésekor, a vele élőket szükségszerűen lekezelendő fölé
nyes magatartásával rendkívüli színészi teljesítményt sejtet, sajnos na
gyon gyorsan a szókimondó mogorva öregúrra nem jellemző szerepját
szásba csúszik, betanult szöveget mond, s ezzel hitelét veszti Big Daddy 
egyszerre csodálni és szánni való alakja. A szereplőlista feltétlen őszin
tének mondható feléhez tartozik még Brick, az egykori sportsztár, aki 
alkoholban oldja emlékeit és keserűségét. Brick mindenkiben csalódott, 
feleségében, legjobb barátjában, családjában, önmagában is, csak az al
koholban nem, (az alkohol juttatja el abba az állapotba, „amikor a fe
jemben kattan valami, és elég van már bennem ahhoz, hogy békén ma
radjak . . . " ) , s ez a csalódottság az őszinteség záloga. Nem véletlen, 
hogy Brick mondja meg apjának, hogy rákos. Árok Ferenc Brickje 
azonban csak jelen van a színpadon, de nem él, nem részese a családi 
közjátéknak. Tény, hogy Brickben van meg leginkább a kívülállás igé
nye, de ha beleszól a család ügyeibe, akkor ezt elkeseredésének és őszin
teségének teljes fölényével teszi, olyan emberként, aki mindenkit utál 
maga körül. Árok ezt az őszinteséget nem érzékelteti. 

Hogy az előadás befejezése nem egyértelmű, az azért is elfogadhatat
lan, mert sem Jónás Gabriella Margaretje, sem Árok Ferenc Brickje 
nem szenved őszinteségi légszomjban, mert csak vannak, de emberileg 
nem hitelesek. Mert a drámai pillanatok, ezekből parádés felvonulást 
tart Williams színműve, színészileg nem tömények. Hiányzik a szünetek 
drámaiságfokozó ereje, a minden keserűséget, kilátástalanságot pillana
tokba sűrítő, görcsbe rántó némaság. 

A három másik szereplő életeleme a szerepjátszás. De csak a Mae-t 
alakító Várady Hajnalka próbálta meg kitölteni az adott keretet, játé-



kán érződik a szerepjátszás hazugsága. Korica Miklós csak keretet ad 
Gooperhez, de nem játssza el a sikeres és józan fivér lelki ürességét. 
Juhász Anna Big Mamaként szintén megpróbálkozik a szerepjátszás 
hamisságának eljátszásával, de inkább kapkodó, mint kidolgozott telje
sítményt nyújt. Baugh doktor Vajda J. Tibor. Soha esetlenebb orvost 
még nem láttam. 

Sok kifogást kell félemlíteni, kérdőjelet tenni az egyes részletek mellé, 
mégis, ennek ellenére — összképében — nem érdektelen a Williams-
színmű előadása Szabadkán. Csak olyan, mint egy díszes bobonniérben 
zajló cukorkaháború. (A díszletet Hupkó István, a jelmezeket Mihaj-
lovié Annamária tervezte — igencsak mutatósra.) 

ZSÉMBES FÉRJ ÉS GONOSZ ASSZONY 

A két cím — Jovan Sterija Popovic két vígjátékának címe — elemei 
tetszés szerint variálhatók: zsémbes (lehet házsártos, veszekedő, zsörtö
lődő) asszony és gonosz (lehet rossz, elvetemült) férj, sőt többes szám
ban is tehetők: zsémbes ( . . . ) férjek és gonosz ( . . . ) asszonyok, illetve 
gonosz ( . . . ) férjek és zsémbes ( . . . ) asszonyok. Így is, úgy is, bárhogy 
kifejezi azt, amit Sterija két vígjátékából kiválasztott helyzetekkel és a 
helyzetek újbóli összeszerelésével Bogdán Ruíkuc rendező — életbölcse
letként — közölni kíván a nagyérdemű publikummal: 

„A házasság óceánján a helyzet változatlan." 
Azzal a nagyérdemű publikummal közli ezt, amely megannyi zsémbes 

( . . . ) férjből és feleségből, megannyi gonosz ( . . . ) feleségből és férjből 
áll. S amelyik vagy a saját bőrén tapasztalta, vagy rokona, ismerőse, 
szomszédja kárán tudja ugyanazt, amit a rendező: a házasság intézmé
nye áll ugyan, létezik, de alapját mindjobban kikezdte az enyészet. 
Ahogy a színlapon levő rendezői „vallomásban" olvasható: „ . . . a prob
léma kútfeje nem a gonosz asszonyokban vagy a zsémbes férjekben ke
resendő, hanem a házasság óceánjának sós és keserű voltában." 

Bogdán Ruíkuc előadása — mert az újvidéki Ben Akiba Vígszínház
ban látható produkció egyértelműen rendezői színháznak minősíthető — 
„a házassági helyzetek és kombinációk füzérével", a házaspárok cseré
jével a házasság intézményéről kíván — lesújtó — véleményt mondani. 

A tisztes polgári intézmény: cirkusz, más szóval komédia — sugallja 
félreérthetetlenül az előadás cirkusz helyszíne. Ruíkuc ugyanis cirkuszi 
arénában játszatja el a többszörösített házassági szkeccseket a balek férj 
és az álomszuszék feleség, a csábító nő és a könnyen lépre csalható férfi, 
az őrmester feleség és a pipogya férj közreműködésével. Csak a szerep
lők változnak, az alaphelyzetek ismétlődnek. 

Ilyenformán az alapötlet mint a rendező véleményének tolmácsa — 
találó. Az előadás azonban nem igazolja az alapötletet. A cirkusz meg-



marad mindvégig jelképnek, metaforának, s nem válik előadásszervező 
erővé. Már az indítás is megengedhetetlenül elüt a választott helyszín 
jellegétől. A porondra méltóságteljesen bevonul a Sterijának álcázott 
színész, s bölcsességeket mond a házasságról meg a szerelemről — múlt 
századi archaikus nyelven. Végtelenül unalmas, érdektelen és legfőbb 
hibája, hogy nélkülözi a cirkusz legjellemzőbb ismérvét, a dinamikát, a 
frisseséget, a lendületet. Mielőtt megteremtődne, máris szétfoszlik a cir
kusz varázsa. Céljatévesztett indítás. De lényegében a folytatás sem kü
lönb. A színészek fölmondják és kissé eljátsszák a két vígjáték kiraga
dott jeleneteit, de a játék ötletei többnyire nem illenek a helyszínhez. 
Más jellegű az elhangzó szöveg, és más jellegű a játék, a mozgás. Csak 
ritkán, például a feleségidomítás jelenetében ismerhető fel a helyszín 
indokoltsága. Tény, hogy látunk egy-egy bohóctréfát, fenékrehuppanást, 
székmelléülést, produkciót záró hopplá.-t és a hozzátartozó diadalmas 
mozdulatot: íme, ezt tudjuk, ez is sikerült. Ám ezek a játéktöredékek 
csak szórványosan idézhetik emlékezetünkbe a cirkusz világát. Ruikuc 
rendezését nem elmarasztalni, hanem dicsérni kell, mert volt bátorsága 
szabadon kezelni a sérthetetlennek vélt drámai hagyományt, mert meg
próbálta elevenen értelmezni, de sikertelennek kell minősíteni, mert az 
alapötlethez nem talált kellő intenzitású és megfelelő számú játékötletet, 
amelyekkel a házasságról vallott véleményét színházi nyelven, eszközök
kel kifejezhette volna. Előadásának elemei közül egyedül a zene funkcio
nált az alapötlet szellemében. 

A színészek — Mirko Petrovié, Sonja Josié, Mirjana Gardinovaíki, 
Renáta Vigi, Vasa VrtipraJSki, Aleksandar Dordevié, Dragomir Peíié, 
Vladislav Kaéanski, Tomislav Jovanovié és Jelica Bjeli — is inkább 
eszközök a rendező kezében, mint teremtő erejű alkotótársak. Kellékek, 
mint a díszlet, a körbefutó porond, a cirkuszlétra stb., amit a rendezői 
fantázia talált ki, de amit ugyanez a rendezői fantázia már nem tudott 
kellőképpen, funkcionálisan működtetni. 

A CSAPODÁR MADÁRKA 

— A kurva életbe! — mondja belépőjében Menato, Angelo, Beolco 
— színésznevén Ruzzante — vígjátékának „nagybotú" szereplője, aki 
repesve-keseregve kénytelen megállapítani, hogy „jó szüléi" őt akkor 
csinálhatták, „amikor az ördög a farkabojtját fésülte". Ezért törődik ő 
a saját „botjával" szinte megszállottként, mintha minden embertársa kö
zül csak őt ajándékozta volna meg a természet ezzel a különös-fontos 
szerszámmal. Rögeszmésen foglalkoztatja a kényszergondolat, hogyha 
botja van, hát használnia is kell — állandóan. 

Rögvest, frappáns filozófiai konzekvenciáját — a kurva életbe! — 
követően el is panaszolja, hogy most is botesztergályozási ügyben éppen 



komaasszonya, a jó farú Betia után kujtorgott be a faluról Padovába, 
azzal sem törődve, ha egykomáját, a magát eszesnek gondoló, de kissé 
ostoba Ruzzantét fogja ily módon felszarvazni, de arra sem gondolva, 
hogy esetleg ő is — komájávad együtt — szarvakat kaphat az ugyan
csak botpárti bergamói katonától, Tónin tói. 

S ezzel már előttünk is a klasszikus képlet: egy nő és három férfi. Az 
egyik férfié a nő, a másik férfi azon töri magát, hogy megszerezze a nőt 
magának, s végül a harmadik férfié — a nevető harmadiké — lesz. Hiá
ba hagyta oda a falun Menato a teheneket, az ökröket, a lovakat, a bir
kákat, a kanokat, a kocákat, a libákat és a többi szárnyast, hiába fut 
a botja után, ha a komámasszonynak más bot és más botja kell. 

Nemcsak a drámai-komédiai képlet egyértelmű előttünk, hanem a 
képlet eljátszásának egyik — bár nem valószínű, hogy legszerencsésebb 
— módja is. 

Menatónak valóságos botja van, azt szorítja a lába közé, s parádézik 
vele a színen, állandó készenlétben tartja a kezében, ha kell, rátámasz
kodik, ha úgy adódik, komaasszonya ráakaszthatja kiskosarát, s még 
meg is pörgetheti körülötte, ha szükség mutatkozik, Menato ugrórúdnak 
is használni tudja egyértelmű rendeltetésű, de mégis sokféleképpen hasz
nálandó botistenét. Más szóval, funkcionális, az alapképlet jellegéből 
következő ötleteket látunk. De található az előadásban szép számmal fö
lösleges, túlerőltetett ötlet is. Amikor például Menato elősorolja az ott
hon hagyott jószágseregietet, akkor a kórus, egy színjátszó társulat tag
jai — ezek közé tartoznak a főszereplők is — elbőgik, elnyerítik, elbé
getik, elröfögik, elgágogják, milyen állatról van is szó. Nyilván nem a 
gyengébbek kedvéért teszik, hanem a komikum fokozása érdekében. 
Csakhogy az efféle együgyű illusztrálás teljesen céljatévesztett, elsősor
ban azért, mert rengeteg van belőle, akárcsak az egyes, sikeresnek vélt 
„rögtönzött" jelenetekből, vagy a vaskos, szabad szájú bemondások kö
zönségszórakoztatásul szánt jutalomismétlődéséből, s a rájátszások, beját
szások, hozzájátszások, amelyek menetrendszerű kiszámítottsággal — és 
ezért: unalommal — érkeznek a pontosan tudott és várható helyeken, 
teljesen széttörik az előadást. Óhatatlanul arra kell gondolni, hogy az 
illusztratív betétekért készült az előadás, s nem fordítva, az előadás ér
dekében találták ki a betéteket. Nemcsak az alaptörténet foszlik így 
szét, de az előadásra sem fogható, amit Radoslav Dórié rendező saját 
szándékaként nyilatkozatában így fogalmazott meg: „Szeretnénk olyan 
előadást készíteni, melyben érintkezik a Ruzzante színházáról kialakult 
hipotézisünk a mai néző, a mai színház elvárásaival." Mert a commedia 
dell'arte rögtönzéseit agyonunalmasítják a megjátszott rögtönzések, a 
mai színháztól viszont semmi sem áll olyan távol, mint az elhangzott 
szó naiv illusztrálása. 

Nem a szabadszájúság, a vaskos szókimondás — ezektől tartottak 
munkájuk sikerét vagy sikertelenségét latolgatva az Újvidéki Színház 



tagjai —, hanem a művészi önkontroll hiánya okozza, hogy A csapodár 
madárka messze elmarad mind a rendező, mind pedig a színház 'legjobb 
produkcióitól. Nem a harsány stílus, a mosdatlanság a bántó, hanem az 
unos-untalan visszatérő néhány ötlet meggondolatlan koptatása. Ha elő
ször meghökkenve és mulatva halljuk is a mafla Ruzzante önelégült ki
nyilatkoztatását — „olyan nagy a jókedvem, hogy az ingem nem takar
ja a seggem" —, másodszorra, vagy ki tudja, hányadszorra, még ha Sol-
tis Lajos színezni is tudja az ismétlést, unalmat kelt. Nem a rusztikusság 
idegesít, ahnem a mértéktelenség. Akárcsak a Tonint játszó Vencel Valen
tin esetében a néhány sztereotip mozdulatra korlátozódó, egysíkú alak-
teremtési szándék. Először még komikus is, amikor katonásan szétvetett 
lábbal hetvenkedik, de mást nem tud, gyorsan ráunok. Akárcsak Betia 
(Ábrahám Irén) faros-csöcsös illegetésére. Még a bottal valóban ügyesen 
komédiázó Bicskei István sem képes végig ugyanazon a fokon lekötni a 
figyelmet. Pásthy Mátyásnak az a hálátlan feladat jutott, hogy a fölös
leges vagy legalábbis fölöslegesen hosszú prológust tolmácsolja. Az una
lom első jelei már itt feltűnnek. 

PAJZÁN HISTÓRIÁK 

Albert Dubout — Villon, Rabelais, Le Sage, Cervantes, Mérimée, 
Erasmus műveinek kései illusztrálója — Balzac művéhez készített raj
zairól a Pajzán históriák szereplőinek alig palástolt kétszínűsége kiált 
felénk. Jellem- (pontosabban: jellemtelenség-) tanulmányok ezek a nem
egyszer állati vonásokat idéző illusztrációk. Igazolván így is, hogy a 
Balzac-életmfi peremére szorult történetek (harminc elbeszélés) elsősorban 
nem az író fékezhetetlen jókedvének, malackodásainak bizonyítékai, 
hanem az így leplezetlenül kifejezhető emberi tulajdonságok rajzai. Te
hát egykoron a kor erkölcsi tükreként születtek Balzac históriái, ame
lyekből az utókorok inkább a pajzánkodást, mint az erkölcsbírálatot ol
vasták ki, választották önmaguk szórakoztatására. Azonban mintha túl
ságosan is csak a szórakozásra való felhívásként értelmezték volna Bal
zac előszóbeli, az olvasáshoz kedvet csináló, ajánlását: „mivelhogy a* ne
vetés tsak az emberi állatnak szabatott kiváltság a' mi közállapotaink 
pedig elég okokat adnak a* siralomra, könyveknek segéde nélkül is: en
nek okáért fene hazaffias dolognak gondolám, ha szemernyi vígságot 
botsatok közre mostanság, midőn az unalom ugyan hullik az emberre, 
akártsak a' párálló eső . . . " 

A szemernyi vígságból a későbbiek során féktelen vigadalom kereke
dett. 

Természetes, hogy a színház, amelynek régóta létezik egy csupán szó
rakoztatást hajszoló vonulata is, felfedezte a maga számára a Pajzán 
históriákat. (Akárcsak Boccaccio vagy Rabelais műveit.) S az is a szín-



házi kordivatból következik, hogy zenés változatot készítettek az elbe-
szélesfüzér néhány darabjából (A király kegyese, Két mafla szerelmes, 
Aki nem esmért rá a magáéra, Amador fráter). 

„Lesz itt minden!" — halljuk a Kaló Flórián dramatizálását megjele
ní t i előadás kezdetén. Mégpedig: „Fiatal szerető. Rászedett öreg férj. 
Csere-bere játék férfi ámításra. Szüzek okítása arra, hogyan essék az első 
nagy patkoló játék nyoszolya rokkantván a végkimerülésig!" Külön
féle szerelmi praktikákat kínálnak tehát Balzac cégére alatt. Mert az 
eredeti balzaci szándékból és alakgalériából csak egy akadékoskodó váro
si hivatalnok (Szabó Ferenc játssza az utóbbi időben rá jellemző jó for
mában, jellemteremtő komikummal) gyorsan szétfoszló aggályoskodása 
maradt, ö t küldték erkölcsellenőrizni a dramoletteket előadó színtár
sulatot, de végül ő is eltűnik az egyik öltözőben — pajzánkodni. Az ál-
dráma a szórakoztatás szellemében oldódik meg. 

Ebből az átdolgozásból (Kaló Flórián munkatársai, az utolsó, szükség
telenül érzelgősre sikeredett számot leszámítva, a kitűnő zenét szerző 
Wolf Péter és a szellemes dalszövegeket író Mészöly Dezső) Balzacnak 
nem sok írói dicsőség járna, de sikere van, annyi, amennyit ez a műfor
ma nyújtani tud. Dubout mester rajzai közelebb állnak az író elképze
léséhez és szándékához, de a Kerényi Imre (Budapest) rendezte Pajzán 
históriák sem vallanak szégyent a szórakoztató színházi iparon belül. 
Ügyes, gördülékeny, szellemes, szórakoztató előadás kerekedett a Paj
zán históriákból a szabadkai színpadon. A legjobb, amit ebben a mű
formában az utóbbi években mifelénk látni lehetett. Harmonikus szí
nészi csapatmunkát látunk, kedvvel komédiáznak a társulat tagjai. Epi
zódonként egy-két sikeresebb színészi teljesítménnyel fűszerezve a néhány 
évtizeddel ezelőtt még Borsos történeteknek is fordított — vagy egy 
még réggebbi fordítás szerint — Igön fura kis istoriákat. 

Az előadás tempóját főleg Póka Éva vibráló játéka irányítja, min
denekelőtt az első epizódban sziporkázott, melyben mellette Albert Já
nos a majomképű Prókátorral mulattatott sikerrel. Emlékezetes Nagy 
István magánszáma a második történetben, Kovács Frigyes mafla férje 
a harmadik részben, akárcsak a visszatérő Pataki László jókedvű játéka 
Amador fráterként a zárótörténetben. 

Nem nagy élmény a Pajzán históriák, de tisztességes szórakoztató 
előadás. 

KELLHET-E D A L . . . 

Két magyar szakos tanárnő — Horváth Valéria és Kollár Mária — 
vajdasági magyar költők verseiből összeállított estet tartott az újvidéki 
Ifjúsági Tribünön. 

Verseket mondtak. 
Verset mondani — idézhetnék költőket, színészeket Kosztolányitól 



Ascher Oszkáron, Gáti Józsefen, Major Tamáson keresztül Latinovits 
Zoltánig — mindenki számára mást jelent. Horváth Valéria és Kollár 
Mária számára egyszerűen annyit — élni a verset. Értelmezni. Sajátjuk
ként mondani. 

Azt teszi a két pedagógus-versmondó, amit színészeink közül alig va
laki: értik és értelmezik a szöveget. Nem szavalnak (bár Horváth Valéria 
olykor kissé modoroskodik, hajlik a hagyományos színészi interpretálás
ra). Ök érzik és kitapintják a versek testét, idegrendszerét, ismerik tör
vényszerűségeiket, tudnak verset olvasni, sajátjukévá tenni. 

Ez a két tanárnő versmondásának titka. 
Nem először vállalkoznak arra, hogy a mai jugoszláviai magyar köl

tészetből estet állítsanak össze. Volt már egy ilyen próbálkozásuk még 
egyetemista korukban — akkor Csákány Erzsébettel együtt. Azóta meg
tanultak okosabban, felnőttebben, értelmesebben mondani szöveget. 

Kellhet-e d a l . . . — kérdezték Podolszki József remek versének 
címével. S bebizonyították: kell. Az ilyen estek mindenkit meggyőzhet
nek arról, hogy érdemes verset írni és verset hallgatni. 

A válogatás három blokkból áll. Az elsőbe Danyi Magdolna Marok
nyi kékkel az örömért című verse mellé a Kellhet-e dal, Gál László: A 
szó és Bognár Antal: Eligazodni — levél Iván Bjelisevhez került, azzal 
a nyilvánvaló szándékkal, hogy bevezetőként a költői szóról, a vers
írás értelméről szóljanak. 

A második blokk Kollár Máriáé. Papp József nyomatékos című Itt-
jével kezdődik, jellemezve a 17 verset tartalmazó — Fehér Ferenc, Po
dolszki, Brasnyó, Fehér Kálmán, Tari, Tolnai, Domonkos, Gulyás és 
Gál verseiből összeállított — tömböt. A következő, szintén 17 versből 
álló részben Horváth Valéria tolmácsolja az említetteken kívül Maurits, 
Csorba, Ács, Böndör verseit. 

Az egyenrangú partnerként fellépő Fábri Géza (gitár) színvonalas 
verszenésítései, különösen a Horváth-blokkban elhangzó két Tóth Ferenc
es egy Utasi Mária-vers előadása emlékezetes élmény. 

GEROLD László 



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

A L Á Z A T ÉS TÁRGYIASSÁG 

1954 vagy 1955 nyarán történt. Az akkori Ifjúság nevű hetilap belső 
munkatársaként dolgoztam a hetilap szerkesztőségében. Mindig és min
denhol izgalmas pillanat a posta felbontása, de a szerkesztőségi posta 
különös izgalmat tartogat. Olyasmi az, mint ami egyszerre magában fog
lalja az ismeretlenbe indulás és a hazaérkezés izgalmát is. Főszerkesztőm 
minden porcikájában demokratikus szellemű ember volt, és nem csinált 
presztízskérdést abból, hogy ki veszi át és bontja fel elsőnek a napi pos
tát. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy igencsak a közülünk legkoráb
ban érkező ismerkedett meg elsőként a beérkezett levelekkel. Már csak 
a posta miatt is igyekeztem legkorábban érkezni, és a levelek közt leg
először is földit, kanizsait kerestem. 1954 vagy 1955 nyarán (nem em
lékszem pontosan az évre) Kanizsáról Dobó Tihamér tói érkezett levél. 
A borítékból, a levéllel együtt néhány rajz, azt hiszem, tusrajz hullott 
ki. Csak az egyikre emlékszem, amelyiket le is közölt az Ifjúság. Be
tűrt, csapzott karimájú kalapos ember arcképe volt ez, szikár, idős ku
bikos ember képe — amilyen arcokat abban az időben naponta láttunk 
elvonulni a Nemanjina utcában, az akkor még két műszakban dolgozó 
téglagyár felé és vissza. 

Bőbeszédűen igyekeztem bemutatni, ha úgy tetszik, beprotezsálni a 
levélírót a szerkesztőségnek. Komolyan, elmélyülten nézegették a rajzo
kat, a főszerkesztő pedig a levelet forgatta, meglehetős fenntartást de
monstrálva. Aztán, temperamentumának megfelelően, halkan, tűnődve 
el is mondta aggályait. Tulajdonképpen a levél egy mondata vagy szó
használata zavarta a főszerkesztőt. A szerző bemutatkozásképp elmond
ta magáról, hogy miután elvégezte a nyolc osztályt, a helyi fűrészáru
gyárban dolgozik, nem sok kilátása van a továbbtanulásra, bár érzi, 
hogy különb dolgokra lenne képes vagy lenne hivatott. Ez a „különb" 
szó volt a bűnös kifejezés, amiből a szerkesztő olyasfélét vélt kihallani, 
hogy a levélíró az iskolát, a tanulást státusnak tartja a munkával szem
ben. 

Azóta 25—26 év telt el, és Dobó Tihamér, mondhatni úgy is, hogy 
immár fél életével, alaposan és több dimenzióban is rácáfolt a főszer
kesztő aggályaira. Most, a kanizsai tárlat megnyitásakor valóban szí
vesen, szívesebben élnék egy olyan sztereotip megállapítással, hogy Dobó 
Tihamért nem kell bemutatni Kanizsán. Félek azonban, hogy sehol a 
világon nem szorul Dobó annyira a bemutatásra, mint itt, ahol jószeri
vel keresni kell olyan embert, aki ne tartaná magáról — nemcsak azt, 

Dobó Tihamér Kanizsán megrendezett retrospektív kiállításán (1981. március 
4—március 8.) elhangzott tárlatmegnyitó. 



hogy legjobban ismeri őt, hanem valamilyen módon patrónusának is ne 
hinné magát az enfant terrible-nek, a javíthatatlan „szörnyű gyereknek". 

Az ünnepi alkalom kimondatja, ki kell, hogy mondassa velünk ezt, 
hogy tiszta lappal és tiszta lelkiismerettel nézhessünk szembe az alko
tóval, aki most képein keresztül néz vissza ránk. Alkotásokon keresztül, 
amiket nem lehet elintézni sem közhellyel, sem az alkotó bizalmas hát
ba ver égetésé vei. 

Nyilván nem megfelelő a tárlat retrospektív megjelölése. Ezek a ké
pek valóban 24 év — zaklatott, kegyetlen módon elvesztett 24 év mun
káiból, ötletszerűen vagy a kényszerű lehetőség szabta mércék szerint 
gyűltek össze. El kell tehát mondani, hogy a gyűjtemény nem öleli fel 
Dobó Tihamér munkásságának teljes spektrumát sem témában, sem stí
lusban, sem színvonalban. 

E tárlat anyagát festmények képezik. Sokak szerint Dobó Tihamér 
elsősorban grafikus művész. Ehhez elég argumentum a néhány évvel 
ezelőtti, nagy sikerű újvidéki grafikai kiállítása. Szinte minden kiállí
tott darabja egyformán magas színvonalú grafikai közlése volt a tény
leg átélt élménynek. Ebből a kiállítási anyagból, természetesen már az 
anyag inkompatibilitása miatt is, hiányoznak a grafikák. 

Dobó mint festő, nagyon leegyszerűsítve, három élményterületet dol-



goz fel képein. Ezt a három élményterületet tájképei, portréi és csend
életei fejezik ki. Ez a tárlat elsősorban tájképeit, majd csendéleteit pre
zentálja. Portréi közül mindössze 2—3 kép került bemutatásra, azok ís 
korábbi alkotói korszakából. 

Dobó Tihamér szinte kifejezetten homo aestheticus. Ez a körülmény 
amennyire kedvező a művészi kifejező indulat életben tartására (ha mo
ralista lenne, nyilván rég abbahagyta volna a festést és rajzolást) — 
olyan tragikusan is determinálja munkásságát. A moralista filozófiát, esz
mét kreál magának — lelkesedéssel vagy csalódottan, hivőn vagy hitet
lenül, meggyőződéssel vagy daccal, élve vagy elbukva, de mindenféle
képpen kompromisszumot tud találni akár a világgal, akár saját lelki
ismeretével. A homo aestheticus számára nincs kompromisszum, azaz 
a homo aestheticus számára a kompromisszum pusztítás és pusztulás, 
lényegében önpusztítás. Legmesszebb az egzisztálás határain belül a 
tárgyilagosságig juthat el kompromisszumaival. 

Huszonöt év nagyon hosszú idő, különösen, ha ezt a huszonöt évet 
az ember 16—17. életévétől számítjuk. Megdöbbentő Dobó festményei
nek szinte töretlen és félelmetes tárgyilagossága az 1950-es évektől egé
szen máig. Szinte kedve lenne az embernek a tájképek mögé nézni, hogy 
legalább onnan mutatna valami fricskát vagy szamárfület a mesterre, 
ahogyan ő is a színes naturalizmussal, a legakadémikusabb realizmussal 
festett képekbe belelop valamit, tiltakozása jeléül. Ösztönszerű, nem át
gondolt tiltakozások ezek, csak egyszerűen bántja a homo aestheticus 
szemét a naturalizmus. Ilyenkor, hogy a naturalista hatást lerontsa, még 
a giccseit is képes kacérkodni. Legvilágosabban azonban elvont képei iga
zolják megfigyelésünket. Ugyanaz a tárgyilagosság jellemzi elvont képeit 
is, mint realista képeit. Sőt, az elvonatkoztatás erre még több lehetősé
get nyújt, hisz nem veszélyezteti a naturalizmus. Elvont képei egyéb
ként ugyanabból az élményből születnek, mint realista képei, csak a 
formák tisztulnak meg a részletektől. Dobó elvont képeit úgy is jelle
mezhetnénk, hogy azok a forma mítoszai. Ezért néha a torzó benyomá
sát keltik: a születő, az őssejtjéből kifejtő forma és az alaktalan, pisz
kos tér, ahol még minden kialakulásra, letisztulásra vár. 

Jó lenne azonban néha elfogultnak látni, jó lenne néha szeretve, gyű
lölve, boldogan, boldogtalanul, hivőn vagy csúfolódó hitetlenül látni 
viszont a vásznain a festőt. 

Az objektivitás Dobó Tihamérnál azonban nemcsak a megalkudni nem 
tudó homo aestheticus mértéke és egyben a megrendelő, a mecénás ki
szolgálása. Mert ki kell szolgáni a mecénást is, és a festő csak képpel 
tud fizetni: barátságért, spriccerért, kenyérért, hitelért. 

Amennyire kompromisszum a tárgyilagosság, annyira alázat is Dobó 
esetében. Az alázat azonban szintén nem egyértelműen pozitív. Itt kell 
visszakanyarodnom az Ifjúság valamikori főszerkesztőjének aggályaihoz. 
Azt mondtam, Dobó Tihamér alaposan rácáfolt ezekre az aggályokra. 



Dobónál a tehetség és tudás valóban nem státus, nem lett és nem is le
hetett státus. Sőt, azt róhatnánk fel neki, hogy a művel szembeni alá
zat, a mesterséggel szembeni alázat, már-már a tárggyal szembeni alázat 
is, amely tárgy, amely modell lassacskán mindenkié, mindenki szemével 
látható, legkevésbé a megalkotójáé, legkevésbé az ő látásának a reflexiója. 
És a kör bezárul. A festő visszatér a megbízható mértékhez, a tárgyila
gossághoz. 

Megnyitva ezt a tárlatot, azt kérem a tisztelt közönségtől, hogy Dobó 
Tihamér képeit azzal a tárgyilagossággal fogadja, amilyen tárgyilagos 
alázattal ő azokat megalkotta, miközben ővele magával csak annyi tör
tént, hogy elméit 25 év, és egyben elmúlt életének a fele is. Nem ön
magának festette a képeit, hanem nekünk, és már csak nekünk marad 
meg az, ami számára elmúlt. 

Köszönet azoknak, akik képeiket rendelkezésre bocsátották, hogy ezt 
a tárlatot megrendezhessük, és köszönet azoknak is, akik ezt vonakodtak 
megtenni; érthető, hisz az emberek nem egyformán féltik és őrzik kin
cseiket. 

KONCZ István 

D O B Ó T. 

Merőleges életvitel és egy nosztalgikus alföldi festészet: Kanizsa sze
relmes földrajza. 

Már századszor, ezredszer ismétlődő motívumai előtt, amikor már le
gyintenék, mondván, ezt azért mégsem szabad, mindig visszafog, megigéz 
valami: ez az ember nagyon jól tudja, mit nem akar beengedni a képbe. 



Persze, itt nem a képzőművészeti áramlatokra-akarásokra gondolok, azok 
nemigen léteznek a számára és mindinkább az a meggyőződésem, nem 
is baj, hogy nem léteznek. 

A képen — tán az utálattal eladásra festettek esetében leginkább 
— osztozik az emberek „olcsó" idillijeivel, azzal, amiből ő eleve kizára
tott: rózsaszíneivel, zöldjeivel ott van minden egyes úgynevezett családi 
fészekben... 

A minap elnéztem az egyik utolsó „összecsapott" Tiszáját. Minél 
gyorsabban dolgozik, minél beidegződöttebbek a mozdulatai, annál pon
tosabb lesz egy-egy részlet — valahogy úgy, mint a régi kínai és japán 
festőknél — annál tisztább lesz a kép lelkülete. Rossz kép, mondtam. 
Nagyon rossz, felelte ő. És mégis kitűnő, mondtam én magamban; sze
retném, ha az enyém lenne. 

Néztem a vásznat és arra gondoltam, hogy vidékünk különben is rej
tőzködő — mélyen magában hordja érzelmeit, gondolatait: jégkorszaki 
mammutcsontokkal játszottunk gyerekkorunkban a bánya kék agyagá
ban; a gyógyvíz, a sok olaj is úgy jön, tör felszínre, akár a vidék tudat
alattija . . . 

Önromboló, saját arcát pisztollyal támadó, ám portréin nyoma sincs 
a divatos Van Gogh vagy Bacon ihlette destrukciónak — éppen úgy 
borogatja, pakolja, púderozza, pacsulizza az emberi arcokat, mint egy 
borbélymester... 

Rajzai közelebb állnak a művészi akarásokhoz: nagy, sokszor lilára 
fagyott, törtujjú kezében (mint mondani szokta, sosem volt kesztyűje, az 
elsőt nemrég hozta neki az egyik lekvárgyárban dolgozó vendégmunkás) 
mintha szike csillanna — ám a következő pillanatban elbizonytalano
dik, nem tudja felhasítsa-e a bőrt, és könyörtelen operációba kezdjen 
vagy csak a felszínre tetováljon, díszítsen vir tuózmód. . . 

Jellegzetes, a várost gyors ritmusban körbe-körbejáró szakállas, kala
pos figurája nélkül elképzelhetetlen Kanizsa — Kanizsa, ahol Kraíun-
és Ceíljar-képek vannak, ahol Kosztolányi öccse volt az orvosunk, ahol 
a száműzött Doktor Sándor különös fürdéseit végezte és ahol egy ügy
véd most, pillanatnyilag is, nagyköltészetet m ű v e l . . . 

TOLNAI Ottó 
Kanizsa, 1981. március 4. 



T Á J É K O Z Ó D Á S 

TÓTH GÁBOR SZÓBUBORÉKJAI 

Több mint egy tucat gondolattöredéket, a művészettel és annak ter
mészetével kapcsolatos vagy éppen a művész magatartására vonatkozó 
— hol szarkasztikus, hol ironikus vagy éppen önbíráló — állító, felté
telező, kérdő és felszólító mondatot szerkesztett Tóth Gábor, a tárgy 
utáni művészet nemzetközileg ismert magyarországi képviselője. Néhány, 
közvetlenül is a művészet fogalmára és kontextusára vonatkozó lejegy
zés: „Szegény Leonardo nem ismerte a koncept-művészetet"; „Micsoda 
pech: elfelejtettem legjobb művészeti ötletemet!"; „Kérlek, feledd el, 
hogy én egy művész vagyok"; „Művészet — lerágott csont"; „Légy 
óvatos, lehet, hogy ez egy műalkotás"; „Kedves Duchamp! Mondd, te 
hogy csináltad?" Ezekben a tömör, aforizmaszerű kinyilatkoztatásokban 
lényegében egy tapasztalt alkotónak az évek folyamán szerzett élet- és 
művészetbölcsessége fogalmazódik meg, ami eleve egy meghatározott 
felülemelkedettséget és elméleti fölényt feltételez. Annál is inkább, ha 
tudjuk, hogy a concept-art (ötletmfivészet) rövid pályája és híveinek 
gyors kimerülése után felettébb kockázatos kalandba bocsátkozik, aki 
ötleteinek és felismeréseinek verbális megfogalmazása mellett dönt, s ha 
emellett az adott szóösszetételeket nem látja el valamilyen jelentésbeli 
többlettel, nem fordít kellő gondot a szemantikai mélystruktúrára és a 
jelentés szóródási mezejének lehetséges képzettársítási módozataira. 

Hogy kikerülje a lehetséges olvasat laposságát, Tóth a képregények 
beszédanyagát tárolni hivatott felhőkhöz folyamodott. Nekik köszönve 
Tóth gondolatainak ereje egyrészt szinte meghatványozódott, másrészt 
személyi vonást vett fel, bár nem mindig tudjuk, ki áll mögöttük, csak 
szerzőjük-e, vagy maga a művészettörténet lelkiismerete. Itt tehát nem 
annyira a tabula rasa megkövesedett természetbeli jegyeivel állunk szem
ben, mert nem puszta kinyilatkoztatás ez, hanem a művészettel kapcsola
tos ezerhangú párbeszédhez való aktív csatlakozás, a disputában való kri
tikai részvétel. Vagy igazat adunk Tóth megállapításának, vagy nem, az 
ő szempontjából ez szinte nem is fontos. De miért ne fogadnánk el eze
ket a gondolattörmelékeket vagy szóbuborékokat, amelyek lényegében 
induktív irányban mozognak, s az egyén különálló művészeti világának 
tapasztalatait vonatkoztatják a művészet egészére? 

A képregény egyik konvencionális elemének nyelvi alkalmazásával, a 
felhővel Tóth a négyszögesített formát — az üres vásznat, a klasszikus 
képkeretet — dobta félre, s egy jóval képlékenyebb, a drámai fordulato
kat jobban kifejező és kiálló keret mellett döntött, ezzel is jelezve, hogy 
gondolatai nem törekszenek örökérvényűségre, nem szorítkoznak az 





aranyköpések jellembeli funkciójára. Néhány gondolatszilánk magát a 
felhót célozza: „Nincs érték, nincs művészet, nincs felhő"; „Mit is 
mondhatnék egy ilyen felhőben?" Egy másik, magát a felhőt tematizáló 
rajzon például önmaga nyelvi jelként való azonosítását célozva a felhő 
belső tere üresen tátong. 

Nem hallgatható el, hogy felhősorozatát Tóth bárhová felragasztható 
ragcédulákra nyomatta, lehetővé téve ezáltal a szóbuborékok legkülön
bözőbb környezetekbe, tartalmi és nyelvi kontextusokba való beiktatását. 
A szövegek angolul íródtak, ami még csak fokozza térbeli hatóképes
ségüket. 

Tóth szóbuborékjai egy nem reprezentatív, marginális művészeti for
mát alkalmaznak, rendeltetésüket pedig a mindennapok elvi és egzisz
tenciális küzdelmeiben nyerik el, abban a létgyakorlati harcban, melyet 
szerzőjük tulajdon művészi világának fenntartásáért kénytelen ismételten 
megvívni. A szóbuborékok ennél fogva szinte önmagukból adódóan tük
rözik vissza Tóth alkotóvilágának alapstruktúráit és mozgató rugóit. 

SZOMBATHY Bálint 



KRÓNIKA 

VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI NA
POK BÉCSBEN. Az Osztrák Képző
művész Egyesület pavilonjában már
cius 19-én megnyílt a Vajdasági Mű
velődési Napok rendezvénye. Meg
nyitóbeszédet Mgr. Móra András, a 
Tartományi Végrehajtó Tanács alel
nöke, valamint dr. D. Hedwig Wolf
ram meghatalmazott miniszter, a kül
földi kulturális kapcsolatokat ápoló 
főosztály vezetője mondott. Ugyanez 
alkalommal, a tekintélyes 1200 négy
zetméter területen megnyílt a tarto
mányunk múltját és jelenét bemutató 
kiállítás. A látogatók érdeklődését 
különösen a vajdasági ötnyelvű 
könyvkiadás keltette fel. 

A Vajdasági Művelődési Napok 
műsora egyébként egész sereg más 
rendezvényt is felölelt, amelyeknek 
célja, hogy e baráti ország közvéle
ményének bemutassák Vajdaság film
es színművészeiéit, zenei életét, isko
larendszerét és az itteni ötnyelvű mű
kedvelő tevékenységet. A bécsi mo
zikban bemutatták az újvidéki Neo-
planta filmvállalat alkotásait, tarto
mányunk színjátszását pedig a ma
gyar nyelven játszó Újvidéki Szín
ház társulata képviselte Molnár Fe
rencnek a bécsiek előtt jól ismert 
Játék a kastélyban című darabjával, 
Ljubomir DraSkic rendező sok tekin
tetben eredeti és hatásos színre vite
lében. 

A Vajdasági Művelődési Napok 40 
napos műsora Bécsen kívül Klagen
furtban, Villachban és más városok
ban is vendégszerepel. 

SZ1NHÁZAVATÓ ÚJVIDÉKEN. 
Március 28-án, a színházi világna
pon színházavató volt Újvidéken. 
Többéves építkezés eredményeképp 
született meg az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház új épülete. Ponto
sabban csak most kapott először saját 
otthont ez a régi, 120 évvel ezelőtt, 
1861-ben alapított nagymúltú együt
tes. Eddig ugyanis mindig erre a cél
ra adaptált épületben tevékenyked
tek. Az új épület a város központ
jában Victor Jackijevich lengyel ter
vező elképzelései alapján készült. 
Alapterülete mintegy 8000 négyzet
méter. Két terme közül az egyik 940 
férőhelyes, de szükség esetén átala
kítható 1500 személyt befogadó kong
resszusi teremmé is. A kisebb szín
házteremben 373 ülőhely van, de ez 
a terem is átalakítható, méghozzá 
körszínházzá s ebben az esetben 1000 
néző befogadására alkalmas. Hatal
mas előcsarnokai és próbatermei kí
sérleti jellegű és kamaraelőadásokra 
is alkalmasak valamint kiállítások és 
egyéb rendezvények megtartására. A 
teremben egyszerre nyolc nyelvre le
het majd fordítani az előadásokat. 
Mindkét színházteremnek önműködő 
fény- és légkondicionáló berendezése 
van. A színházi műhelyeken kívül 
itt kapott helyet a színház nyomdá
ja is. A színházavató alkalmából 
nyilatkozó Zorán Jovanovié igazgató 
szerint az épület két terme, korszerű 
berendezése, technikai adottságai és 
felszerelése a legbonyolultabb színi
előadások megtartása,^ operák ren
dezése, hangversenyek és balettelőa
dások megszervezése mellett különbö-



ző nagyszabású összejövetelekre is 
alkalmas. Az országos színházi fesz
tiválra a Sterija Játékokra érkező 
együttesek minden kívánságának is 
eleget tesz majd. A kitűnő színpadi 
lehetőségek remélhetőleg megihletik 
az újvidéki színi- és zeneművészeket 
és értékes előadásokkal ajándékozzák 
meg a közönséget. Befejeződött az 
eddigi színház szervezeti felépítésé
nek átszervezése is. A drámai társu
lat mellett egy drámai központ is 
alakult, amelynek működése is újsze
rű lesz. Állandó tagok nélkül csak 
e S v - e S y projektumhoz szerződtet mű
vészeket. Ez a központ évente egy 
bemutatót tartana az új színházban 
és még hármat a Ben Akiba Vígszín
házban, azaz idényenként mintegy 120 
előadást. Az állandó társulat ezzel 
szemben évi hat bemutatót tervez, 
harmat-hármat a kis- és a nagyszín
padon illetve évente mintegy 180 elő
adást. A Szerb Nemzeti Színház ke
retében jött létre a zenei központ 
is, amely magába foglalja a színház 
eddigi opera- és balettegyüttesét to
vábbá a Vajdasági Filmharmóniát, a 
kamarazenekart és kamarakórust és 
a tánakart is. Ezentúl évi hat opera 
és balett bemutató és tíz ugyancsak 
bemutató jellegű koncertelőadás lesz 
a tartományi székvárosban. A tervek 
szerint egy-egy idényben 90 előadása 
lesz ennek a központnak. Az új szín
ház egész Vajdaság művelődési életé
nek fellendítéséhez járul majd hozzá. 
Vendégszereplés cseréket is terveznek, 
s megállapodtak a tartomány többi 
színházával, hogy itt minden évben 
bemutatják két legjobb előadásukat. 
Az országos színházi fesztiválon kívül 
ezentúl ötévenként itt tartják meg a 
tartományi színházak versenyét is. 

A március 28-1 megnyitón Rudolf 
Brucmak Miroslav Antié Vajdaság 
című poémájára írt kantátája hang
zott el, miután Radovan Vlajkovic 
Vajdaság SZAT Elnökségének elnöke 

felavatta az épületet, s ugyanezen a 
napon ősbemutató is volt: Dorde Le-
bovié Dokija zemlja című drámája 
nyitotta meg a közönség előtt is az 
új színház kapuit. 

A szinházavatót követő napokban 
ülésezett a Sterija Játékok főbizott
sága is és jelentette be, melyek azok 
az előadások, amelyek az idén — 
immár az új színházteremben — 
versenyezhetnek majd a legmagasabb 
rangú színházi díjakért. Az idei Já
tékokra a következő színházak ju
tottak el: 

A belgrádi Jugoszláv Drámai Szín
ház Jovan Sterija Popovié Nahod 
Simeon (rendező Dejan Mijaí), a 
ljubljanai Mesno GledaliSce Ivan Can-
kar Szolgák (rendező Dusán Jovano-
vié), a spliti Horvát Népszínház Tőn
él P. Marovié Antigoné, Théba ki
rálynője (rendező dr. Vlatko Perko-
vié), a szarajevói Kamerni Teatar 
'55 Dusán Jovanovié Karamazovok 
(rendező Zovone Sedlbauer), a Zenicai 
Népszínház Danilo KiS Borisz Da-
vidovics síremléke (rendező Ljubisa 
Georgievszki), a ljubljanai Slovensko 
Mladinsko GledaliSce Ljubisa Ristié 
A-moll mise (rendező Ljubisa Ristié), 
a belgrádi Atelje 212 pedig Deana 
Leskovar Képek szomorú történetek
ről (rendező Zorán Ratkovié) című 
művével fog versenyezni az elisme
résért. 

Versenyen kívül a szófiai Fiatalok 
színháza bemutatja Marin Driié 
Dundo Mairoje (rendező Miroslav Be-
lovié), és az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház pedig Dorde Lebovié Donja 
zemlja (rendező Dejan Mijaí) című 
művét. 

Az idei válogatás az adószerű tö
rekvéseket karolta fel, s a műveket 
a politikával, a történelemmel, az 
egyéni sorsokkal szembeni nyíltság 
jellemzi. A XXVI. Sterija Játékok 
a középnemzedék tagjai közé tartozó 



erős rendezői egyéniségek és a nagy 
számú kiváló színészi alakítások je
gyében zajlik majd. 

KÜLFÖLDI MŰVELŐDÉSI MÉR
LEGÜNK. Jugoszlávia 81 egyezmény 
és 52 együttműködési program alap
ján tart fenn kulturális kapcsolato
kat a külfölddel. Hazánk tavaly 
összesen 72 nemzetközi rendezvé
nyen képviseltette magát, közöttük 
48 filmfesztiválon, hat képzőművésze
ti, tíz zenei szemlén és nyolc könyv
vásáron. Az idén, bár á takarékosság
ra való tekintettel némileg szerényeb
ben, folytatódik ez a gazdag prog
ram. Tizenhat országban lesznek ju
goszláv filmnapok, s ugyanakkor hat 
külföldi filmgyártás mutatkozik be 
nálunk. Filmjeinkkel 19 fesztiválon 
veszünk részt, s művészeink ott lesz
nek 21 képzőművészeti szemlén is. 
Az együttműködési program előirá
nyozza, hogy zeneművészeink mint
egy 10 nemzetközi zenei rendezvé
nyen lépjenek fel, s körülbelül ugyan
ennyi rendezvényen látunk vendégül 
külföldi művészeket. Részt veszünk 
kilenc nemzetközi könyvvásáron, és 
hat nemzetközi írótalálkozót rende
zünk nálunk. Ehhez hozzá kell ven
ni, hogy művelődési dolgozóink húsz 
országgal folytatnak cserelátogatást, 
hogy az idén öt szlavista szeminá
rium lesz, hogy októberben itthon 
NSZK művelődési napokat, Rómá
ban pedig jugoszláv kulturális napo
kat tartunk. De Jugoszlávia nemzet
közi kulturális cseréjének még sok
féle megnyilvánulási formája van. 
Ljubljanában, ahol ezeket az adato
kat bejelentették, befejeződött a kül
földdel való művelődési kapcsolato
kat fenntartó köztársaságközi koor
dinációs bizottság kétnapos ülésezé
se. A köztársaságok és a tartomá
nyok küldöttei egész sor együttmű
ködési tervet, programot és javaslatot 
vizsgáltak meg hazánk, valamint Dá

nia, a Német Szövetségi Köztársa
ság, Albánia, Szudán, Bangladesh, 
Kanada, Japán, a Szovjetunió, Hol
landia, Spanyolország és Marokkó 
kulturális együttműködésével kapcso
latban. 

Ezenkívül szó volt még jugoszláv 
szerzők műveinek más nyelvekre való 
fordításáról és külföldi megjelente
téséről. Ezen a téren jelentős ered
mények születtek ugyan, de koránt
sem lehetünk velük megelégedve. 1945 
és 1975 között 250 jugoszláv szerző 
1712 műve jelent meg külföldön ösz-
szesen harminc nyelven, vagyis éven
te átlag 57 mű. 1975-től 1980-ig 25 
országban íróink 446 alkotása látott 
napvilágot. Ugyanakkor Jugoszláviá
ban a külföldi írók évente mintegy 
1000 címszóval szerepelnek. Olyan 
arány ez, amelyen mindenképpen ja
vítani kell, állapították meg az ülé
sen. Hogy ez így legyen, több intéz
kedésre van szükség. Mindenekelőtt 
megoldandó a jugoszláv szerzők 
egyenletesebb képviseltetése a külföl
di fordítóirodalomban; továbbá oda
hatni, hogy több szerzőnk könyve 
jelenjen meg a fejlődő országokban, 
serkenteni a jugoszláv irodalommal 
foglalkozó fordítóirodáimat és mó
dosítani a külföldre kerülő hazai 
könyv anyagi vonatkozásait. Ivo 
Andric" Nobel-díjas jugoszláv író Híd 
a Drindn című regényét eddig 36 
nyelvre fordították le, és összesen 
100 millió példányban jelent meg a J 

világnak úgyszólván minden táján. 
Az érdeklődés Ivo Andric* műve és 
külön e regénye iránt azonban nem 
szűnik. 

Hazánk tavaly több mint kétmillió 
könyvet szállított külföldre. Ez 47 
százalékkal több az 1979. évi kivi
telnél. Jelentősen növekedett a nálunk 
nyomtaton idegen nyelvű folyóiratok 
kivitele is, bár ugyanakkor a hazai 
nyelveken megjelenő időszaki kiadvá
nyok kivitele csökkent. Nem érdek-



telén a Nyomdaipari Szövetség jelen
tésének az az adata sem, hogy a 
hazai nyelveken megjelenő folyóira
tok behozatala teljes 54 százalékkal 
emelkedett. Krónikus hiány tapasztal
ható viszont zeneműirodalomból. En
nek oka, hogy a kottabehozatal több 
mint a felére csökkent a korábbi 
évekhez viszonyítva. 164 százalékkal 
több idegen nyelvű és 6 százalékkal 
több hazai nyelveken nyomtatott 
külföldi könyvet hoztunk be, mint 
korábban. A nyomdaipari termékek 
egészét tekintve 1979-hez viszonyít
va a behozatal tavaly 26 százalékkal 
csökkent, a kivitel pedig 30 százalék
kal emelkedett. 

KÖNYV A ZÁGRÁBI VÁSÁ
RON. A Tavaszi Árumintavásár ke
retében, az idén először, könyveket 
és könyvesbolti meg könyvtári beren
dezést is kiállítanak. Úgy tervezik, 
hogy a könyvkiállítás jó áttekintést 
adjon a hazai könyvkiadás legújabb 
terméséről a tudományos és szakiro
dalomtól kezdve, a népszerű szépiro
dalmon át, a gyermekirodalomig, tan
könyvekig és turisztikai kiadványo
kig. A vásár — a könyveket meg 
is lehet majd venni — jó alkalom lesz 
arra, hogy a vásárlóközönség meg
ismerkedjék a legújabb kiadványok
kal, vagy pedig hogy — kedvezmé
nyes áron — beszerezze a régebbi 
kiadványokat. A vásár idején a 
könyvkereskedők kétnapos szeminá
riumon vesznek részt, amelyen a 
könyvárusítás jobb megszervezéséről 
lesz szó. 

ANTIK SZÍNHÁZ OHRIDBAN. 
A legújabb ásatások bizonysága sze
rint a nemrégiben napvilágra került 
ohridi antik színház a Balkán-fél
sziget legrégibb ilyennemű építményei 
közé tartozik, azaz egykorú az ókori 
Görögország területén ismert hajdani 
színházakkal. Ezenkívül igen jó álla

potban van, és könnyen konzervál
ható. Az ohridi antik színház újjá
élesztésének fő akadálya, hogy a 
múlt században és századunkban is 
lakóházak épültek fölötte, amelyek
ben ma ós laknak. Kilenc épületről 
van szó, amelyeknek lakói azonban 
nehezen tudnak megegyezésre jutni a 
községi hatósággal. Emiatt nem való
színű, hogy az ohridi antik színházat 
még az idén feltárják. 

MEGHIÚSULT ÁRVERÉS PÁ
RIZSBAN. Márciusban a francia fő
városban árverést jelentettek be a 
jugoszláv származású Erich Schlomo-
witz festményekből, kőnyomatokból, 
kéziratokból és más műkincsekből álló 
gyűjteményére. A luxuskivitelű kata
lógus 190 műtárgyat sorol fel, ame
lyek mind ez ideig a párizsi Société 
GénéVale bank széfjében voltak le
tétbe helyezve. Erich Schlomowitz 
helyezte el ott, négy évtizeddel eze
lőtt, mielőtt Párizsból visszatért Ju
goszláviába. A párizsi sajtó jelentős 
eseményként harangozta be az árve
rést, Schlomowitzot pedig meglehető
sen rejtélyes személynek mutatja be. 
Feltételezik, hogy Belgrádból 1935-
ben jött Párizsba, és ott a kor legis
mertebb művészeivel került közeli 
kapcsolatba. A német megszállók öl
ték meg Jugoszláviában, 1943-ban. 

A hagyatékban, többek között, 
Bonnard, Cézanne, Matisse, Chagall, 
Degas, Pissarro, Renoir, Picasso, Gau
guin, Éluard és Valéry művei van
nak, és értékét két milliárd francia 
frankra becsülik. Hazánk párizsi 
nagykövetsége tiltakozást jelentett be 
a meghirdetett árverés ellen. Schlo
mowitz ugyanis jugoszláv állampol
gár, itt halt meg, tehát mind a fran
cia, mind pedig a jugoszláv törvé
nyek szerint a hagyatéki eljárás le
bonyolítására egyedül Jugoszlávia il
letékes. 



EGY JELENTÓS VÁLLALKOZÁS 
BEFEJEZÉSE. A Jelenkori jugoszláv 
írók címfi sorozat utolsó nyolc kö
tetének kiadásával befejeződött a 
Mladinska knjiga hazánkban egye
dülálló vállalkozása, hogy egy jól 
szerkesztett könyvsorozatban átfogó 
képet adjon a jelenkori jugoszláv iro
dalomról. Ebben a jelentős kiadói 
vállalkozásban, amely a tavalyi belg
rádi könyvvásáron megkapta Belgrád 
Város Díját, 1975 óta, amikor a so
rozat meginduk, eddig 56 kötet je
lent meg összesen 343 187 példány
ban. 

A Josip Vidmar, Francek Bohanec, 
dr. Jankó Kos, dr. Boris Paternu, 
dr. Emil Štampar, dr. Franc Zad-
ravec és Janez MuSič összetételű 
szerkesztőbizottság arra törekedett, 
hogy a szlovén olvasó számára átfogó 
képet adjon a jelenkori jugoszláv 
irodalomról, beleértve annak teljes 
műfaji változatosságát is, tehát pró
zát, verset, drámát, és esszét egy
aránt. Az eltelt öt évben a sorozat 
154 kiemelkedő jugoszláv szerzőtől 
közölt, közöttük olyan műveket is, 
amelyeket ezúttal először fordítottak 
le szlovákra. Így kapott helyet — a 
többi 'között — Krleža A józan ész 
peremén, Davičo Költemény, Petar 
Šegedin Deca Božja és Crnjanski 
London regénye. 

ötvenhat szerzőt felölelő három 
terjedelmes kötet foglalja össze a je
lenkori jugoszláv esszéirodalmat. A 
modern horvát, szerb, macedón és 
bosznia-hercegovinai esszéirodalom 

mellett Joíe Pogacmk válogatása be
mutatja a jugoszláv nemzetiségek ha
sonló irodalmát, tehát a jugoszláviai 
magyar, albán, szlovák, román és ru
szin esszéirodalom termését is. 

A Mladinska Knjiga Kiadóvállalat 
azonban ezzel nem tekinti befeje
zettnek ilyen természetű tevékeny
ségét. „Vezi" — Kapcsolatok címmel 
ugyanis, újabb sorozat kiadására ké
szül, amely a jugoszláv nemzetek és 
nemzetiségek irodalmának legfrisebb 
értékeit igyekszik majd számon tar
tani. 

BLAZSE KONESZKI KAPTA AZ 
ARANYKOSZORÚT. A Sztrugai 
Költészeti Estek, Macedónia legna
gyobb szabású, nemzetközi irodalmi 
rendezvénye, az idén ünnepli fennál
lásának 20. évfordulóját. Az eltelt két 
évtizedben sikeresen népszerűsítette a 
macedón, s a jugoszláv költészetet, 
valamint a világ költészetét is. 

A Sztrugai Költészeti Estek Arany-
koszorújának eddigi nyertesei töb
bek között Nagy László, Eugenio 
Montale (Olaszország), Pablo Neruda 
(Chile), Hisen Daglada (Törökor
szág) Miroslav Krleza, Rafelo Al
berti (Spanyolország), Leopold Sen-
ghor (Szenegál), Hans Magnus En-
zensberger (Német Szövetségi Köz
társaság), Eugene Guillevic (Francia
ország), Wystan Hugh Auden (Egye
sült Államok) és mások. Blazse Ko-
neszki az első macedón költő aki 
ebben az elismerésben részesült. 
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A novellákat Maurits Ferenc illusztrálta, képzőművészeti rovatunk
ban Dobó Tihamér munkái. 
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