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ITT ERDŐ VOLT 

K O N C Z I S T V Á N 

és amikor 
reggel a víz felett, 
mint tündér álcák, 
úgy szikrázott a nap, 
az erdő is dzsungellá nőtt, 
illúzió, farkas s a köd — 
mint hallgatás* vagy alkalom — 
konok magány-jelképek 
között — 
ó csak a társtalant 
bíztatta már, hogy van 
ami örök, abból 
mi van és volt 
s amiért érdemes 
ez a requiem 
a kiirtott erdő felett. 

Kanizsa, 1981. szeptember 



NOVELLA NÉGY FELVONÁSBAN 

T O L N A I O T T Ó 

ELSŐ FELVONÁS 

Egész nap kereste a dunsztspárgás gurigát. Rajtam is követelte. 
Hol a guriga? Jött így, idegesen utánam. Hol a guriga? Még a 
fürdőszobát is rám nyitotta. Alig tudtam felkapni a bugyit. Itt , 
kidörzsölte valami a combomat. Hol a guriga? Amikor azt mond
tam neki, hogy ott húzzák (egy kis szünetet tartottam) a nótáját 
a VENUS-nál, ellökött. Húzzák a nótáját — kinek? A gurigának, 
tata, a gurigának. Aztán megtalálta. Furcsán megörült neki. Levá
gott egy rövidke darabot a zsebkésével. Éppen «kilestem a kony
hából én is, mit vacakol, nem csinál, tán megint sárkányt. Levá
gott belőle, és copfba kötötte vele a haját. Juj! most kötöd copfba, 
amikor már nincs mit, kérdeztem. Most, mondta. Még sosem lát
tam ilyesmit: úgy csinált, mintha tükörbe nézne. Nem is úgy, in
kább mintha eleve látná magát a falon, a dohány tapétán. És va
lami különös új vonások rajzolódtak az arcára. Nézd, még most is 
rajta vannak. Félek, most már rajta is maradnak. Aztán kiment 
az udvarra. A teraszlépcsőről megint lerúgott egy kerámialapot. 
Olyan őrjítőén ügyesen csinálja! H a nem ragasztjuk vissza ezt a 
néhányat, mindet le fogja rugdosni. A korhadt tuskót kerülgette. 
Most, pont most, ismételgette, sziszegte szinte. Később bent kopá
csolt a kamrában. Nem tudom, mit csinálhatott. Azt hiszem, meg
szögezte a csizmáját. A csizmáját? Igen, a sarkát. Szólni kellene 
a rendőrségnek. Ugyan már! Azért, mert varkocsba fogta a haját? 
Mindenesetre egyikőtök állandóan figyelje, és majd ebéd után meg
beszéljük, mitévők legyünk. Istenem, mindig rettegtem, hogy egy
szer majd nekünk is muszáj lesz közzétenni az újságban, hogy fe
lelősséget nem vállalunk. Mit csinál? Megint a korhadt tuskó körül 
matat. Most, pont most. Jöjjön ide, innen jobban látja. Tele van 



hangyával az a tuskó. Én nem vagyok hajlandó egy ágyba fe
küdni vele. Lemegyek a kiskonyhába. Miért nem megy le ő a kis-
konyhába? A férje copfba kötötte a haját?, kérdi majd a szom
szédasszony. Megyek, beteszem a tésztát. Végre vargabéles! Nincs 
is haja, meg zsíros is, meg ősz is már egészen, és most fogja 
copfba! Most, pont most. Mit csinál állandóan a csizmájával? Min
denbe belerúg. Kővel futballoznak. Negyvenévesen! Kővel futbal
lozik, -és copfba fogja a haját, nem mondom, kislányom. Anya, 
hagyjon békén. Kérd meg, merjen esővizet. Ne, ne ingereljétek fe
leslegesen. Nézd meg, mi van a köpenye zsebében, ő zörög? Ő. Mi
vel a fenével? A tv sztiropor dobozát döfködi azzal a rozsdás villá
val. Mik ezek, röpcédulák?! Kérjük önöket arra, hogyha bárhol 
— akár lakhelyükön, akár közterületen... Nem értem. Mi ez? Az 
én házamban! Várjon már no. . . . élő patkányt látnak, vagy jelen
létének nyomait észlelik (pl. rágásnyomok ajtófélfán, könyvön, 
burgonyán, almán, felfúrások kertben vagy pincében, csatornák 
mellett, ürüléknyomok), észlelésüket azonnal jelentsék... Juj! De 
hát gyerekek, lehet, hogy éppen ezért fogta össze. Miért? Lehet, 
hogy végre elhelyezkedett. Munkába állt? Hol? Há t a patkány
irtásban. A patkányirtásban? Ugyan már, miért ikellene akkor 
copfba fognia a haját szegénykémnek? A méreg miatt talán. Le
het, hogy csat osztogatja ezeket a cédulákat. Vigyázzatok, fiaim: 
semmiféle cédulákat ne osztogassatok! Külön-külön még toalett
papirost se. Hányan lebuktak ilyesmiért a háború alatt, meg ké
sőbb is. De ezen szépen írja: Tisztelt lakók! Nyolcas sorokba van
nak fektetve. Kik vannak nyolcas sorokba fektetve? A patkányok. 
Hol a szemüvegem? Add ide a gyufát. Mind el kell égetni. Azon
nal. Még felgyújtjátok a házat! Dobja el! Hová a fenébe? Az ak
váriumba. Mit dobtatok az akváriumba? A p a t k á n y o k . . . Patká
nyokat?! Nyolcas s o r o k b a n . . . A röpcédulájukat. Kiknek a röp-
céduláit? A patkányokét. Gyorsan cseréld le a vizét. Vigyázzatok 
már no! Hová tűnt? Fenn van a galambpadláson. Most, pont most. 
A szomszéd utcában lakik egy rendőr. Mióta? Még az ősszel költö
zött ide. H a előbb jött volna, tán nem szúrják agyon azt a fiút. 
Elmenjek, szóljak neki? Csak nézd meg, less be, otthon van-e. Vi
gyázzatok, nehogy meglássa, hogy kutászkodtok a zsebében. Iste
nem, minden belerothadt! Nézze, mama, a pénze is megpenészedett. 
Ilyet se láttam még, hogy valakinek megpenészedjen a pénz a 
zsebében! Hívjam ebédelni? Hagyjátok, majd előjön, ha megéhezik. 
Mindig mondtam. Mit? Hogy nem kellett volna nyolcéves kora-



ban beadni lovagolni. Mászik le! Hívjam? Ne. Megint döfködi, 
cincogtatja a sztiropor dobozt. Az apjának hány éves korában hul
lott el a haja? A börtön után közvetlen, 49-ben. Szétcsapta, Mit? 
A tuskót. Egye a fene, arra már úgysem ülhetett volna senki. Meg 
most már úgysem fogunk kerti ünnepségeket rendezni. Miért? A 
copf miatt? Ki kell várnunk, hogy teljesen elhulljon a haja. Ni , egy 
fénykép! Kit mutat? Senkit. Hogyhogy? Teljesen összegyűrődött, 
semmit sem lehet kivenni. Mintha ez a gyerek vízbe esett volna. 
Biztos belelökte valaki szegényt. Most, pont most. Hagyjátok azt 
a köpenyt- Együnk. Nekem nincs étvágyam. Nekem sincs. Ez meg 
itt a körtefalapocska! Miféle körtefalapocska, az isten szerelmére?! 
Egy öreg asztalos esztergályozta neki. Azt hiszem, eredetileg kulcs
tartó akart lenni. Olyan kabala. Bedugjam a mosógépbe? Nézd, 
egy kínai érme. Ez az, amelyik a nyakában volt. Azt mondta, az 
az egész kínai ügy butaság volt, a seggfej nyugati értelmiség masz-
laga. És letépte a nyakáról. Nincs mosópor. Ki látta a kötőtűimet? 
Mit ír itt, a hátulján? Brahm-kép? Prém? Rém, te süsü. Rémkép? 
Mostanában hallottam, hogy errefelé is van olyan otthon. Miféle 
otthon? H á t olyan i s p o t á l y . . . ahová beviszik, b e z á r j á k . . . Ez a 
terasztető már nem fogja elbírni a havat. A kertkapu is kidől 
lassan, ö meg copfba fogja a haját! Mégis átnézek a rendőrhöz. 
Különben sem árt, ha összeismerkedünk vele. Vigyél rózsát. Kinek? 
A rendőrnek küldesz rózsát?! A háziasszonyának. Van neki elég, 
befojtja a lugas. Van, de csak vad. És mind vörös. Vigyél neki 
egy csokor sárgát. Még sosem láttam közelről kényszerzubbonyt. Mi 
is készíthetnénk, csak meg kellene szerezni a szabásmintáját. Mit 
csinál? Bámulja a teknősbékát. Nemsokára beássa magát az avar 
alá. Érdekes, mindig ott a labdarózsabokor körül ássa be magát. 
Ilyentájt mindig visszaér oda. Júniusiban még ot t tanyázott a kamra 
mögött, a régi szemétdomb helyén. Én most már tényleg eszek. 
Majd tedd vissza a bélest a sütőbe. H a legalább nem azzal a 
dunsztspárgával kötötte volna meg. Ugyan már, tán szalaggal, 
nagy fehér masnival kellett volna összefognia? Nem húztátok fel az 
órát? Hadd pihenjen egy kicsit. Ne csoszogj már ide-oda, no! Nem 
látom. Két vaníliarúd a tied. Most, pont most. Te meg meddig 
szotyogsz még azzal a pipával?! Annyi nyál van benne, hogy már 
nyugodtan nevezheted vízipipának. Visszatette? Mit? A gurigát. 
Hová? A helyére. Ot t láttam a sezlon alatt. Berúgta alá. Levágott 
belőle egy darabot, és berúgta a sezlon alá. Megvételre keresnek 
sérült olajfestményeket. Nekünk nincs. Mi? Sérült olajfestményünk. 



Sérült nincs, h a b á r . . . De könnyen fel lehetne őket sérteni. Olyan 
az érintése, mint a rinocéroszé. Ugyan, tata, már legalább egy év
tizede ismételgeti, hogy a szekrény oldalának olyan az érintése, 
akár az orrszarvú páncéljának. Valahogy túl közel került a kály
hához, és fölhólyagzott. Beszaladt, és fölhasította a szuronyával. 
Ki? Az orosz katona. Mit a fenét hasított föl? A paravánt. Ere
deti kínai paraván volt. És az évek folyamán különben is köze
lebb került a kályha. Azt az ajtót befalaztuk. A tükör 49-ben, 
amikor az após kiszabadult, átkerült ide. Valamikor ott pincele
járat volt. Aztán ti ablakot vágtatok. Ahogy hazajöttetek Hollan
diából, mindenhová ablakot vágtatok. Egész divatot csináltatok, a 
barátaitok is mind ablakokat vágtak. Közelebb került a kályha. 
És fölhólyagzott. Próbáld csak meg. Ugye?! Akár a rinocérosz pán
célja: olyan szaruszemölcsös. Hagyjátok, az volt a legnagyobb 
hőstette, hogy egyszer gyerekkorában, a berlini ZOO-ban, megsi
mogatta a rinocérosz farát. Ki látta a fogpiszkálómat? Beleszúr
tam a fikusz földjébe. Ez aztán már tényleg tűrhetetlen! Minden 
egyes fogpiszkálómat beleszúr a fikusz földjébe! Tán azt hiszed, 
egyszer majd kizöldülnek? Kizöldülnek a véres fogpiszkálók! Apám 
leült a padra, az újságokat bújta: azokban a napokban tört ki az 
első világháború. Én meg -szépen benyúltam a korlát alatt, és meg
simogattam a rinocérosz fenékpáncélját. Délután ne felejtsetek el 
kenyeret hozni. Meg sót is. Azt suttogják, hogy só sem lesz majd. 
Kicsit rendbe hoznánk a kiskonyhát. Ezekben a divatlapokban nem 
lehetne találni olyan szabásmintát? Mit csinál, tata?! Az ég szerel
mére! De szépen mondtad, kislányom: az ég szere lmére . . . A pipa-
pqcolÓval szurkálja az olajképet! Csak ne kiabáljatok, mert még 
kihallatszik az udvarra és beront azzal a villával. Szurkálja az 
olajképet. Hadd szurkálja. Ezzel a szörnyű futónövénnyel mind 
tönkretették a lugast. Befojtotta a szőlőt is. Mégis több kecske-
csöcsű lesz az idén. Ki húzta fel ilyen feliben a redőnyt? Már me
gint megijedtem, hályog nőtt a szememre. Istenem, én hülye, neki 
ajándékoztam a SOENNECKEN-tol lamat! Milyen furcsán fü
tyül ma. Halljátok? Van kölese? Az este szórtam neki muhart. 
Ideje lenne már kitakarítani a kaliokáját. Töröld meg a tükrét. A 
tükrét? Igen, és meglátod, ismét tisztán fog fütyülni. Azt mondja, 
a szülészeten a patkányok megtámadták az újszülötteket: az egyik
nek az ujját, a másiknak meg az orrát rágták le. Most, éppen most. 
Pedig amikor először jött hozzánk, hintaszéket ígért nekem. Van. 
Azt hiszem valahol a padláson van egy sátorlap. Abból szokták 



szabni. Alig különbözik egy normális zubbonytól. Valami kidör
zsölte a combomat. Hol a szabóolló? Te meg már mit akarsz 
szabni? Ki akarom vágni ezt a hirdetést. Melyiket? Ezt a falradí-
rozóét. Most, pont most. Valakinek majd utána kell mennie a vá
rosba is. Lehet, hogy már különben is figyelik, követik. Akkor 
legalább nem bír ártani. Kinek? Se magának, se másnak. Most, 
pont most. Északon már esik. Le kellene fogni. Most, pont most. 
És levágni neki. Egy nyisszantásra. Ezzel az erővel már meg is 
skalpolhatnátok. Nemsokára bőgni kezdenek a ködkürtök. Lökd 
errébb a papucsom. Most, pont most. Aztán meg jönnek a bólogató 
jégtörők. Mikor megyünk már ki a temetőbe? Most, pont most. 

MÁSODIK FELVONÁS 

Zavarnak?! Vigyázz! Rúgd félre a lábtörlőt, bezárom az ajtót. 
Gyere, segíts, idetoljuk a komódot is. Toljad! Hagyd a szőnye
get, nem baj. Lökd el a széket. Vigyázz! Jaj, a térdem! Még egy 
kicsit. Még. Na . Milyen piszkos a helye. Sváibbogár! Zavart vala
ki? Mit akarnak már megint veled? Vigyázz, kiesik a fiók! Kap
kodhatjuk aztán előlük a gyöngyöket — a disznók elől! Fáj? Ülj 
le. Igyál egy kortyot — ez még a te vodkád. Majd kilesek. Nem 
látok senkit. Az ott a díszeper árnyéka. Nyikorog. A borbély már 
egy hete meghalt. Nem tudtad? Ugye, ő nyírt meg utoljára? Húsz 
éve? Egyszer félrehúzott, és azt mondotta, halála előtt még sze
retne megnyírni téged. Persze, mondtam neki. Azok közé a borbé
lyok közé tartozott szegény, aki magát is szerette cicomázni. Igen, 
rák. Biliárdoznak. Ezt az öreglányt ismerem. Sétáltatja a macská
ját a szatyorban. Sziámi, de valami mind letúrta a szőrét. Dőlj le 
nyugodtan. Ot t a hamutálca. Nem az. A piros. Eléred? Így. Várj, 
lehúzom a csizmádat. Jó, ha nem akarod, akkor nem. Hú, hol a 
fenében vesztetted el a csizmád sarkát? Ilyen lábbelivel tényleg 
nem lehet messzire jutni. Lefeszítsem a másikat is? Volt nekem va
lahol egy hasonló sarkú cipőm. Igaz, fehér. Te jártál itt kedd éj
szaka? Á te homlokod nyoma az ott az üvegen? Gondoltam, hogy 
a tied. A te homlokod olyan zsíros, verejtékes mindig. Lelöktem 
az olajat — szerencsére a tulaj megint Portugáliában van: egy kro
kodilbőrt ígért nekem • . . mit gondolsz, mit kellene csináltatni be
lőle? A szem — kinek a szeme? Az én szemem? Ja, elmaszatoló
dott a festék: jógáztam. Lemosom azonnal. Jó . Behúzom a füg-



gönyt. Éjjeliőr. Most indul. Istenem, csurom verejték vagy. A 
szpmszédgyereké. Durran. Ne. Vigyázz, nagyot durran. A múlt
kor felrobbant az egész patron, és mind összeégette a tenyerét. 
Itt a törülköző. Sehogyan sem sikerül megállapítanom, hogyan ug
rik ki a helyéből ez a törülközőtartó, nem értem a szerkezetét. 
Még az előttem, itt lakó fiú szerelte fel. Szerette az ilyesmit — de 
már semmi sem működik a szerfkenytűi közül. Tudod, az a fiú, 
akinek a fekete mélytengeri öltözéke ide volt akasztva a falra, és 
te azt hitted: magát szögezte föl. Tulajdonképpen te helyeztél el 
itt, ebben a mandzárdszobában; te mesélted, hogy az a filozófus, 
azt hiszem, az a dán, manzárd-Napóleonnak vagy valami hasonló
nak nevezte magát. Te helyeztél el itt — és aztán hónapokig felém 
sem n é z t é l . . . Később is csak valami anyagokat raktároztál ná
lam . . . Ismét szereztem egy szép nagy narancsszín t ö r ü l k ö z ő t . . . 
Amikor fiatalok voltatok, mesélted, a barátoddal mindig egy nagy 
táska narancsot cipeltetek magatokkal, és ha letelepedtetek vala
hol, körétek ö n t ö t t é t e k . . . Vessük le a trikót is. Milyen sovány 
vagy. De nekem éppen így, ilyen homorúan, szálkaszerűen tetszel. 
Vigyázz, kiégeted a plédet. Egy Krisztusképet néztem, és valaki 
azt mondotta mögöttem, hogy ilyen soványan könnyű volt neki 
átsétálni a vízen. Fordulj meg. De azért felteszek egy tasakos le
vest. Tudom, szereted ezeket a leveseket — csak ezeket szereted. 
Át kellene térned madáreledelre. Várj, kilesek. Nem, nem látok 
senkit. A díszeper árnyéka. A régi kút f e j e . . . olyan, akár egy 
óriáskígyó f e j e . . . Jól ment neki a biliárd, ma nem szakította fel 
a posztót. Előbb felcsípteti a nadrágját. Ma alig ivott. Mondtam, 
hogy lebontják ezt a szép szecessziós épületet? Már jön is vissza
felé. Valami mind letúrta a macskája szőrét, csak a farka végén 
maradt egy kis pamacs, akár egy oroszlánnak. Gyere, beleülsz a 
kádba: majd szépen kienged a görcsöd. Ki persze. Teljesen rád 
nőtt. így, jól van, így nadrágostul is beleülhetsz. Nem, csak én is 
meg akartam fürdeni veled. Meg. Olyan régen fürödtünk már 
együtt. Emlékszel, amikor felültettél ide a kád szélére és azt mond
tad, tegyem szét a lábamat amennyire csak tudom, mert te be
bújsz, akár egy csalatkozott magzat, máris visszabújsz. . . Meny
nyire szégyelltem e lőszö r . . . Vigyázz, a könyököd. Majd aztán 
kimosom a nadrágodat. I t t a szappan, a te babaszappanod. Min
denesetre ide teszem. Hogy csúszik. Így hagyom. Felteszek valamit 
a korongra. Hm. Hová tart ez a svábbogár — el kell téríteni, mert 
még a matracom alá húzódik. Hallod? Most? Ez a te Mahlered. 



Kicsit már pattog. De te, ugye, szereted a hibás lemezeiket? Meg 
van még az a noteszed, amelyikbe a lemezhibákat regisztráltad? 
A múltkor a kezembe került egyik noteszed. Ittfelejtetted, aztán 
meg nekem adtad. Ot t van a szekreterben. Emlékszel, az az azúr 
notesz, ahogy te nevezted? Azzal kezdted, hogy AMA N E S C I R I . . . 
Maradj itt néhány napig. Ellopom nagyapa puskáját, és nyugod
tak leszünk. Nem engedek senkit a közeledbe. Húzd összébb a 
lábadat. A csecsemők szeme? Miféle csecsemőké? Nem, a tus nem 
jó. Tudod, hogy nálam a tus egyszer sem volt jó ez alatt a három 
év alatt, pedig újat is vettem már. N e te. Majd én. Meg a patká
nyoké . . , ahogy először összenéznek. . . ahogy beleharapnak a ró
zsasz ínbe . . . Juj! Ne! Ot t a szivacs. Vigyázz, forró. Engedd el 
magadat egészen. Nem, nem nyúlok a copfodhoz. Nem, egy iste
nért sem. Nem, a copfodhoz nem. Nem, no, ha mondom. Ja, igen, 
olvastam, hogy a szülészeten a p a t k á n y o k . . . De én nem azért 
kapartat tam ki. Még belefulladsz neíkem. Állj fel. Majd én ledör
zsöllek. Jobb, ugye, egy kicsit. Becsavarlak a plédbe. Próbáld. Az 
én kedvemért. Próbáld meg mozgatni a nyelvedet. Nyújtsd ki. H a 
nem beszélek, féléik. Támaszkodj rám nyugodtan. Igen, te hoztad. 
Emlékszel, amikor még gyűjtötted a homokbabákat — tipologi
záltad őket, azt mondottad, szebbek a cs icsókánál . . . Amúgy. 
Tetszik ez a blúzom? Én festettem. Édesanyámé volt. Levágtam az 
ujját. Juj, borzalmas ez a tapéta! Csak azért nem szaggattam le 
már az egészet, mert az a lefittyedt rész ott tégedet egyszer egy 
narancsszín szamárfülre emlékeztetett. Felálltai, tenyeredbe fog
tad, és beszéltél, beszé l té l . . . belebeszéltél — azt mondtad, bele 
mindenbe . . . Borzalmas, belelóg a levesbe! Szamárfülleves! Haha
ha! Azt mondják, gáz sem lesz. Kész. Kész a leves! Gyere. Így, 
arra a székre, amaz inog. Így. Vedd ki a kezedet a tányértól! 
Vedd ki, no! Ráöntöm! Te, ne játssz, nagyon forró. Jó, csészében 
fogod kapni. Méghozzá dbben a csempe fülűben. Tegyük ide a kis
párnát. Jó. Te csak igyad. Nincs lent senki. Nincs. Üres a tér. 
Ilyenkor szeretem legjobban. Olyan, akár egy francia fiimiben: 
tüllszerű minden. Azt a nyugdíjas bácsit is ismerem: a múltkor 
betörtek hozzá. Felgyújtották a lakást, és a füstiben megfulladt a 
nagy fehér papagája. Egyszer én is voltam odaát nála. Nem, nem 
feküdtem le vele. Nem. A kék algákról mesélt ijesztő lelkesedés
sel. A papagáj még mindig csak azt recsegte, hogy MARGARÉTA-
TETARKABÉKA — MARGARÉTATETARKABÉKA! Kérdően 
néztem, mire ő azt mondotta, a megboldogult feleségem. A dísz-



eper. A kút. Vakmikor én is szerettem volna egy sziámi macskát. 
Amikor idehurcolködtam, megkérdeztem a n é n i v lesznök-e kis
macskák, de üvöltözni kezdett, hogy mít ^képzelek én . . . Afctáh 
nemsokára valami letúrta a s z ő r é t . . . csak azok a nagy smaragd 
szemei m a r a d t a k . . . Hozok még egy plédet. Nagyon megrémítet
tél. Én is olyan Brahm-képet vághattam, ahogy beestél áfc ajtón . . . 
Tud rólunk a famíliád? Vasárnap, a Halpiacon^ úgy éreztem^ "utá
nam fordult á nagynénéd. Bazedovos, ugye? Felgyorsítottam a lép
teimet, és majdnem elejtettem a görögdinnyét. Különös, á b b á h á 
pillanatban azt gondoltam, bár csak az elsŐáldözási ruha lenne fáj
tam. Meg azt, hogy a görögdinnye tulajdonképpen fejem, ító én 
fejem. V a d . . . ' A szekreterem is tele van vele* Ilyehkór magától 
nyílik, omlik le tüskés házuk: olyasvalami, akár a rózsa feslésé, 
csáfc visszafogottabb. Isteni lószínük Váfi, nem véletlenül; hívják 
éppen lógesztenyének. De holnapra, meglásd, megöregszenek. Ami
kor először f ü r ö d t ü n k . . . Aztán egyszer csak minden meglódult, 
nőni kezdett, akár a halott körme. Z u ü b á r á n . . . Kölcsön. Afg&h 
könyve Dzamonjáról 1300 dinár! Megpróbálom ellopni/ Dügá ide 
a lábad. Levághatom a körmeidet? Mi, hánynod kell? Jó. Hunyd 
csak be szépen. Majd felolvasók néked valamit. A múltkor is 
mennyire megörültél annak a GÖRBE GRlZ-nek. Valami hasonlót 
keresek. Várj. Eloltom a nagyvillanyt. I t t van, erre gondoltam. 
Hallgasd csak: HOMÁLYOS, AMORF NEBULÁK, K Ö D Ö K . . . 
És tudod, hol volt az öreg pénze? Majd én megtörölöm, te csak 
fújjad. Fújjad, no! Jócskán meghűltél. Egy szobor, egy mázsás 
márványszobor alatt. Hogy tudták elmozdítani? Nagyon fáj? Csak 
átülök ide. Nem, maradhatsz. Jó. Hol bujkáltál? N e gyújts rá 
megint. Hányni fogsz. Emlékszel, az a stoni kereszt, ott a sópárolók 
felett, mennyire cimabeus volt? Akárha moszatos lenne a motyód, 
békanyálas. Még egyszer lecserélem róla a vizet. Várj. A szád szé
lét is. Szóval, Becon megfordította Cimabue crucifixét, igen, de 
hát ezt — a kopernikuszi? fordulatot — már Zurbarán megcsinál
ta. Igaz, ő nem akasztott disznót erre az abszolút armatúrára. Lá
tod, már én is elkezdtem verejtékezni. Egy kicsit még fog ez a 
blúz. Mi?! Hányni? Nem bírsz hányni? Mi történik tulajdonképpen 
velünk?! Csinálok neked még valamit. Könyvet akar írni a meg-
festetlen képekről. Noldenak is dogja volt, mint neked. Hallod? 
Dogja. Van még három. Héjában főtt, jó lesz? Semmit, csak egy 
csöpp sót. EGYÚTTAL TÁJÉKOZTATJUK Ö N Ö K E T , H O G Y 
EZ A SZOLGÁLTATÁS AZ EGÉRFERTÖZÖTTSÉG FELSZÁ-



MOLASÁRA N E M TERJED KI . Még csak az hiányozna! H a 
nem lennének egereim, porszívót kellene tartanom, morzsakefét. 
Most, pont most. Mi az?! H a nem lennének egereim, kivel beszél
getnék, amikor nem vagy itt?! Mi?! Mi az?! Vigyázz! Ügy látom, 
valami k o c s i . . . Most. Most. Szoktak ide jönni a raktárba. Szok
tak . . . Istenem! Ezek érted jönnek! Igen! De hát meztelen vagy! 
Vizes a nadrágod . . . még ki se terítettem . . . Most, pont most. 
Van itt egy tréningruha . . . Most. Most. B ú j j . . . Ne, amoda! N e ! 
Most. Most. Hordággyal jönnek. Kutya is van velük. Kutya — 
minek kutya?! Most. H a tudnám a molotovkoktél recept jé t . . . I t t 
a papucsom legalább. Ne , annak nincs sarka! Mássz át itt a pad
l á s r a . . . ki a t e t ő r e . . . Csókolj meg! Muszáj! Mi történt veled?! 
Kik eáiek tulajdonképpen?! összetörnek mindent. Húzd fel, no! 
Muszáj! Rálökte a szekreterre! Most. Most. Mit, most? Mit? Most, 
pont most. Ne! Azt hiszik igazi és agyonlőnek! Ne! Most. Szer
vusz . . . Bár ezt az egy szem k r u m p l i t . . . Ne! Nem látja, hogy 
hány? Ne, ne bántsák! Meztelen . . . Szegény. Megkereslek. . . Most. 
Most. Most. Most. Most. Most. Ne! Miért rugdossa?! Miért húzzák 
rá?! Állat! Állat! Jaj! Ne! Ne a copfját! A copfját n e . . . csak a 
copfját n e . . . Most. Most. Most. Most. Nem! Nem lehet! Nem! 
Ilyen bután! Istenem, ilyen bután?! Ilyen b u t á n . . . j-átékpisztoly-
l y a l . . . kényszerzubbonyban. . . Nem! Nem! Nem! 

(Folytatása következik) 



BRASNYÓ ISTVÁN VERSEI 

T R I T O N 

A kútból triton emelkedik. 

Triton, vagy csak a gondolat látja annak, 
megrövidülve a néptelen napsugarakban: 
ennyi róla a képzelet mondanivalója. 

Ám egy fénylő, fehér hát kibontakozik 
szobákon túl, 
valahol a verejtékben gyöngyöző homályból, 
csak néhány rövid pillanatra mindössze, 
hogy a levegőbe karcolja a szem, 
felismerje végső lakhatatlanságát. 

Ebből áll össze minden, 
indák kapaszkodása s rejtelmes hullámzás ott, 
ahonnan már kiosont a léghuzat, 
mintha mellkas tágulna, 
amikor elheverni készül a földdel együtt, 
ez a fuldokló zászló, visszájára fordult 
paravánja a pusztulásnak, 
az életnél is sokkalta súlyosabb. 

Less be az ajtó résén, s döntsd el, mit akarsz. 
A tükörbe teutánad már nem pillant senki, 
csorbán siklik el belőle arcod, 
nincs oly tekintet, mely keresztezhetné a tiédet. 

A holdudvar vak ablakába bámulsz. 



O L D A N I A SÓT 

Nincs hová hátrálnia az időnek, 
tétlenkedik, 
gyilkolja tulajdon szemérmét, 
változatlanok a nappalok. 

Belebotlasz elhagyott darabjaidba, 
mindent a korom szaga hat át : 
ördög lakja a kéményt, az eső elől 
a tűzhöz húzódik közelebb melegedni. 

Ez marad mindössze, ez marad talán, 
ez a maréknyi vagy maréknyi se, 
éz a csöpögő, kevés víz, 
oldani a sót, visszavenni minden szilárdat, 
amit becsülettel meg se kaptál, 
amit az oldaladba döftek, 
akár a kopját. 

VÉGSZÓ 

Kitör belőled minden idők nyugtalansága. 
A holnap délelőtt már húzza páncélját, 
csörtög a Csendes-óceán felett, 
csillagábrákból ereszkedve 
tájfun szakadó habja fürdeti. 

De te maradsz, félig pucéran, 
ahogy a hólé csorog el a lefolyócsatornába. 
s vissza se néz. 

Nem is oly reménytelen állapotod. 
Végszóra lépsz be majd erre a színpadra 
Figyeled a végszót, kívül-belül, 
amelyet még nem is ismersz, 
ám füled máris hangzásához idomítod. 



A PONTOSSÁGON TOL 

A pontosságon túl lépéseim. 
Valaki elrohan a sötét folyosón: 
Nem is sötét: kívül már csillagok. 
És belül, legbelül 
alkalmatlan éjszaka, 
feltérképezve vagy -cicomázvá 
fázós vágyakozásodtól, 
amikor a város közepén cirpelni 
kezd egy tücsök. 
A házak mögött már árad a folyó. 
A látóhatár alatt gyűlnek a fellegek. 
Már nem hallgatod: nézed a tetők 
csöndjét. 

K O R Á N ELKEZDŐDIK 

Már korán elkezdődik 
a szél motozása, 
a levegő tapogatózása 
felszántva az indulás idejét, 
összegyűrve és meggyújtva 
utolsó híreit egy szellemek lakta testnek, 
amelybe nemsokára magad is belekényszerülsz 
vagy elhagyni kényszerülsz; 
nincs határtalanabb érintés, 
sohasem fogyatkozó lapok lapozása: 
egy szót keresel rá, 
mint szikrát á tűzhöz. 

A H O G Y HAJNALBAN 

És ahogy hajnalban sem csendesedett 
az eső 
(miközben arra gondoltam, 
micsoda tömör sötétség ékelődik most 
a lombok közé, 
egyhangú szótagok, 
melyeket aligha számlál valaki). 



azt szerettem volna, ha itt vagy 
a közelemben, 
legalább a villám fényénél 
hogy lássam arcodat 
záportól paskoltan, 
miként a felriadt madár röpte 
méri fel az ég a r c á t . . . 
De aztán mégis csupán 
a kéményen lecsorgó víz maradt, 
egyhangú kotyogása 
a képzeletbeli hajótörésnek; 
az alvót nem szánja meg álma, 
a sötétség farkasszeme vagy a világosság 
bagolyszeme. 

M I N D E N BURJÁNZÁS 

Ügy szerettem volna bevenni magamat ide, 
mint a láng színe az emlékezetbe, 
az eltévedt seregély a ház eresze alá, 
amikor odakinn elkezdődik az, 
amitől rettegünk: hózápor 
vagy vihara a végtelen könyörületességnek, 
és nem tudni, mi lesz lényegtelen dolgaink s o r s a . . . 
De azután, felébredve, 
a menekülés ütötte alám szánját, 
a riadalom tárta előttem szélesre kapuját — 
hogy minden burjánzás másunkat takarja 
és puszta rozsdává zöldül penész és moha 
ezüst szemén a semmit sem számláló 
aprópénznek, amit valaha zsebünkben feledtünk. 



ARCVERSEK 

M A U R I T S F E R E N C 

VÖDÖRARCÜ 

létezik-e siralmasabb 
látvány 
koponya helyett 
vödörben locsogni 
teljes mimikrivel 

CSÍKOS ARCÚ 

a sötét erek 
párhuzamosan felszöknek 
gallérja alól 
püspöklilán 
gubancolódnak 
halántékán 



KRUMPLIARCÚ 

porosan 
szürkén 
vibrál vállán 
és kihajtanak 
a nyálkás csírák 

KOFFERARCÜ 

egyszerűen 
pakolászik arcából 
ki-be 





KUGLIARCÜ 

oly keményen kerek 
megfeledkezik hivatásáról 
öntelten 

H U Z A T A R C Ü 

átlátsz rajta 
mint a citromsárga lepényen 
és a gyűrött szájüregből 
megcsap 
az alvadt 
szóhuzat 





PÁLLOTT ARCÜ 

intenzív pillanataiban 
kifakad arca 
fröcsköli 
a dagadt frázisokat 

KAROSSZÉKARCÜ 

egy karosszék lepi arcát 
homlokán a támlán 
nagy szirmú rózsák 
bólogatva 
szinte hintaszékké változik 
és szüntelen nyikorog 
izzadt ráncaiban 





ZSÍROS ARCÚ 

egy nagy értekezleten 
püffedt szármafejével 
természetesen éhesen 
összeflekkezte 
a jelenlevőket 





ÉRZELMI CSAPONGÁSOK 
(Regényrészlet) 

A L E K S A N D A R T I Š M A 

Balra tőle, ahogy a falnak támaszkodik, kinyílik a könyvelőség 
ajtaja, és amint arra fordul, kezében egy levéllel Irinát látja. Nem 
csukta be maga mögött rögtön az ajtót, úgyhogy, miközben arca 
árnyékba merül, a háta mögül ellenállhatatlanul rázúduló erősebb 
fény glóriát fon a haja köré. Barna szemével bizonytalanul hol Ka-
ranra, hol Brajerra tekint, enyhén náthás hangján kérdezi tőlük: 
— Jaša nincs itt? Van egy levelem — fűzi hozzá magyarázat
ként. 

— Nincs bent — válaszolja Karan és Brajer egyszerre, aztán az 
irattáros, szemüvege fölött a lányra pillantva, eligazítólag még 
hozzáteszi: — De a levelet csak hagyja itt nálam. Majd elmegy a 
többi postával. 

Irina azonban tétovázik. — Csakhogy ez magánlevél — jegyzi 
meg majdnem ugyanúgy, mint Karan az előbb, de mégsem eluta
sítóan, inkább a maga behízelgő módján, enyhe grimasz kíséreté
ben, mint aki a bizalmatlankodásért mindjárt elnézést is kér. — 
Azt gondoltam, elmehetne már a déli vonattal. — Karan közben 
úgy látja, kérőn tekint rá, úgyhogy az alávetettség e jelére egysze
riben a meghittség egy hullámát érzi magában életre kelni. 

— Majd én elviszem, ha akarja — mondja felállva. — Kü
lönben is az állomásra kell mennem. — Aztán a lány vonakodása 
láttán még hozzáteszi: — Nem jelent külön fáradságot. A posta 
épp útba esik. 

Kiadós testének hirtelen rándításával Irina eltávolodik az ajtó
tól, és feléje indul, majdnem nesztelenül lépkedve, telt combjain 
egymást súroló selyemharisnyáinak halk susogása kíséretében. 
Ahogy az asztalnál megáll s a levelet feléje nyújtja, könnyed moz-



dulata nyomán Karant a lány túltelt testének illata csapja meg, 
keveréke a parfümnek és az enyhe izzadságszagnak. Lepattogzott 
lakkozású hüvelykujjával papírbankót fog a levélhez. Bélyegre — 
magyarázza. — Sajnos, nincs apróm. 

De a papírpénz túlságosan nagy, Karán inkább elutasítja: —-
Jobb, ha a magaméból fizetem, s majd elszámolunk. — Pár pilla
natig kitartóan néznek egymásra, mielőtt a lány mosolyogva en
gedne a rábeszélésnek. — Köszönöm, igazán nagyon köszönöm. 
Fontos levél, a nővéremnek megy, minél előbb meg kell érkezzen. 

— Okvetlenül bedobom — erősíti meg Karán, mialatt a tekintete 
újra bizalommal találkozik. Irina beszédes nézése mintha csak ezt 
sugározná: ugye, mi kevés szóból is értjük egymást. Kissé előreha
jolva még egyszer elmosolyodik, ugyanolyan behízelgően, mint ér
kezésekor, aztán megfordul, Karán feszes csípőjének ringását 
követő tekintete egészen a lány fehér nyakáig kúszik, felette 
kontyba tűzött haja kihívóan sötétlik, mielőtt az ajtó becsukódna 
mögötte. 

Kezében a levéllel Karán egy pillanatig kísértést érez, hogy az 
arcához emelje, arra számítva, hogy a lány illata azt is átjárta. De 
hát Brajer bizonyára észrevenné ezt, úgyhogy óvatosan, nehogy 
összegyűrje, inkább zsebre csúsztatja, s visszatér aktáihoz. Ügy 
érzi, hogy Irinánál reményei lehetnek, legalábbis a lány rávetett 
pillantásai erre vallanak, kár, hogy egyetértésük mindig itt ér vé
get csak, ahelyett, hogy más, kedvezőbb körülmények között foly
tatódhatna. Ahányszor csak találkozik vele, mindannyiszor torká
ban, kezében, lábának felgyorsuló türelmetlenségében érzi azokat 
a mozdulatokat, amelyekre végleges meghódításához szüksége lenne: 
birtokba vevő mozdulatokat, minden durvaság nélkül, -sőt gyengé
deket, de magabiztosakat is egyben. 

Ám, hogy ezeket meg is tehesse, ehhez éppen azok a tulajdonsá
gok hiányoznak belőle, amelyek erre alkalmassá tehetnék. Legfi
atalabb hivatalnok a vállalatban, és, amint az hamarosan kiderül 
majd, kevés kilátással rá, hogy véglegesítsék. Náha, különösen 
kezdetben, azzal a gondolattal áltatta magát, hogy Irina maga fe
dezi föl majd mindezt, észrevéve jeleit a benne rejlő eretnekségnek. 
Mert hát hogyan is mondhatná meg különben, mennyire nem ra
gaszkodik maga sem munkahelyéhez, hogy az egész vállalatból 
mennyire elege van már, hogy itt időlegesen dolgozik csupán, s azt 
is látszólag inkább, készen arra, hogy az első kedvező pillanatban 
szedje a sátorfáját és elfüstölögjön — valahová, ahol szabadabban 



élhet, kötetlenebbül és gondtalanabban. Hamarosan azonban arra 
a megállapításra jutott, hogy a lány a maga készületlenségében 
aligha fogadná kedvezően ezt, inkább osak megijesztené, ekávolí-
taná magától. Kihívó külseje ellenére mégiscsak túl egyszerű te
remtés az ilyesmihez, ezenkívül félénk is, bármennyire magabizto
san tegyen is eleget pénztárosi feladatának; mint ahogyan buja 
teste ellenére is egészsége érzékeny, egész télen át szüntelen hőemel-
kedéssel járó enyhe megfázással küszködik, anélkül, hogy ellene 
bármit is tenne, azonkívül, hogy szép és meleg ruhákat kívánva, 
fennhangon is róluk álmodozik csak. Olyan emberre lenne tehát 
szüksége, amilyen ő sohasem lelhet, olyanra, amilyennek a maga 
egyszerűségében, s jómaga is kezdőként, őt egyedül Irina képzel
heti csak: vállalkozó szelleműnek s az üzleti életben kedvező ki
látásokkal. Lazovicban ilyen emberre találhatott, úgyhogy Lazovi-
éot nyilvánvalóan csakis olyan ember válthatja fel, akiben e 
tulajdonságok még kifejezettebben megtalálhatók. 

De azért ez a kis játék közöttük, melyet egyelőre csupán szemeik
kel folytatnak, mintha csak előrejelzése lenne valaminek, érezhe
tően a kedvére van, úgyhogy most is azon kapja magát, hogy a 
lányra gondolva máris sietősen kezdi rendezgetni papírjait, csak
hogy mielőbb újra láthassa. Aztán elmosolyodva arra gondol, kihez 
siet majd irataival, miután elhaladt Irina mellett. Felkelve a he
lyéről, megkerüli az íróasztalt, kinyitja a könyvelőség ajtaját, tu
lajdon indítékainak hideg kétértelműségét érezve meg a kilincs 
érintésében. 

De a könyvelőséget Irina nélkül találja. A háromszárnyas abla
kokon beáramló fénytől elárasztott tágas helyiség félig üresen ásít 
rá, mindkét kereskedelmi (előadó elment már, valahol a városiban 
vannak. Egyedül a terem végében, az üres -telekre tekintő ablak 
mellett ülnek ketten: Barbaricné, a főkönyvelő, asztalától kissé 
elfordulva tekint a mélyen föléje hajló Skoróra, láthatólag beleme
rülve az idős terepmegbízottal folytatott beszélgetésbe. 

Karán belépésére elhallgatnak, el is húzódnak kissé egymástól. 
— H á t bizony így van ez — mondja még félhangosan Barbaricné 
Skorónak, azután végleg Karanhoz fordul. 

— Kíván valamit? — kérdezi tőle. 
Hangjában ingerültség feszül, felívelő szemöldökei közé vékony, 

türelmetlen ráncok vésődnek. 
— Be kellene mennem az igazgatóhoz — feleli Karán azzal a 

bizonytalansággal, amit az asszony jelenlétében mindig is érez, 



különösen most, így elnézve őket. — Egy vagon narancsért az ál
lomásra kell mennem. 

De a másik 'kettő szemében tétova lángocskák gyúlnak. Még 
mielőtt Barbaricné a válaszra rászánná magát: — Az igazgató nincs 
egyedül. Behívatta Irinát. Nem tudom, meddig marad benn. 

Barbaricné újra a terepmegbízott felé fordul, szó nélkül néznek 
egymásra. Karán tétován állva marad. Forduljon vissza talán? 
Skoro és Barbaricné láthatólag ezt is szeretnék, neki pedig engedel
meskednie illene, legalábbis az asszonynak mindenesetre. De ha 
most elmegy, az igazgatót bizonyára Skoro foglalja majd le, ké
sőbb meg eszükbe sem jut majd, hogy visszahívják. Barbariénét 
még csak meg se kérheti erre. 

Néhány pillanatig mindenki magába merülten várakozik, csend
ben és mozdulatlanul, miközben a Karán háta mögötti kályha fe
lől tisztán hallható az égő szén ropogása. Azután Barbariéné, mintha 
csak most ébredne rá, hogy vége a kettesben folytatott bizalmas 
beszélgetésnek, székét az asztal felé fordítva felveszi ceruzáját, só
hajtva az előtte heverő aktákra pillant. Sípoló lélegzetével Skoro 
is elzihál az asztaltól, beleveti magát az egyik székbe, nagy zöld 
zsebkendőjét elővéve, homlokát törli. 

De azért ez sem tart soká: Barbaricnénak nem megy a munka. 
Fejét felvetve Karanhoz fordul: 

— Hogy van az édesapja? Jobban egy kicsit? — Hosszúkás ar
cára aggodalmat redőz, Karán azonban pontosan érzi, hogy ez az 
aggodalom olyan téma mindössze, aminek az imént félbehagyottat 
kell felváltania. 

— H á t — válaszolja —, mindig egyformán. — Valami részle
tet is hozzátenne még, valamit az otthon forgalomban lévő külön
féle diagnózisokból esetleg, ami nélkül válasza a lelketlenségig 
szűkszavú lenne. Csakhogy apja betegsége körül annyi mélységesen 
nyomasztó gyötrelem csomósodott már össze benne, hogy egysze
rűen képtelen eldönteni, mit is mondhatna. 

Barbaricnénak azonban határozott véleménye van arról, mikor 
tekinthető valamilyen beszédtéma véglegesen lezártnak. — H á t 
szegény édesanyja — folytatja inkább megállapítva, semmint kér
dőleg. — Bizonyára minden gond az ő nyakába szakadt a házban. 
— Bólogatva tekint rá, majd miután Karán is két fejbólintással 
válaszol csupán, váratlanul Skoróhoz fordul: — Ugye, maga is 
ismerte Karán urat, Pavle Karán volt kereskedőt a Vladiíanski 
utcából. — Megvárja, míg Skoro pislogva emlékezni kezd, aztán 



diadalmasan az ifjabb Karanra mutat: — Hadd mutassam be a 
fiát magának. 

Skoro, székét megnyekergetve, fürgén előrehajol. — Volt már 
szerencsém hozzá — mondja együttérzéssel, azután közvetlenül 
Karanhoz fordul: — Épp csak még nem volt alkalmam megkér
dezni, ki is az édesapja, pedig ezt már többször szerettem volna 
megtenni. Jól ismerem az édesapját, nagyon is jól ismerem. Vala
mikor a háború előtt, amikor még önállóak voltunk, jó üzleteket 
kötöttünk együtt. Rendkívül szomorúan hallottam hát, hogy ko
molyan megbetegedett. — Sötétbarna, kissé dülledt szemével Bar-
baricnéra pillant: — • Becsületes kereskedő volt, bőkezű és nagy
lelkű. 
— Igen — válaszolja különösebb meggyőződés nélkül Barbaric-

né. Végtére is nem tartozik a kereskedők sorába, hanem a hiva
talnokok közé, közülük is a minden üzleti romantikától mentes fia
talabb nemzedékhez már. Számára a Karán család iránti érdeklő
dés elsősorban részvét kérdése tehát, amit egyébként ezúttal sem 
mulaszt el kihangsúlyozni. — Fiatal barátunk nemrég még egye
temista v o l t — mondja látható büszkeséggel Skorónak, amiért a 
fiú korábbi jól hangzó elfoglaltságát azóta az ő személyének ár
nyékában betöltött munkakörre kényszerült felcserélni, és hogy e 
hatást még inkább elmélyíthesse, ceruzája hegyét rászegezi Karan
ra: — Mit is tanult tulajdonképpen? Kémiát? Jogot? Ügy tudom, 
hogy ily es valamit — 

— Kémiát választja az elsőt Karán a közül a két rossz kö
zül, amelyek igyekezetét egyetlen eredményesen letett vizsgával 
sem jutalmazták. 

— Kémiát — ismétli meg Barbaricné elégedetten, ceruzáját új
ra Skoro felé fordítva, mintha csak értesülését annak hegyével 
továbbítaná. — De aztán közbejött az apja betegsége, úgyhogy 
abba kellett hagynia tanulmányait, hogy állásiba lépjen — tolmá
csolja a helyzetnek azt a Karanra nézve kedvezőbb változatát, 
melyet a jelenlegi körülmények közt családja is terjeszt életének 
erről a fordulatáról. Valójában ezt sem önzetlenül mondja azon
ban, hanem a megfelelő csattanót előkészítve: — És mivel Karan-
né, illetőleg az édesanyja, mellesleg nagyon finom idős hölgy, ná
lam is érdeklődött állás felől, itt meg éppen üresedés v o l t . . . — 
Könnyedén széttárja karját, mintha csak mondatának folytatását 
— nyilvánvaló nagylelkűségének nyugtázását — már másokra 
bízná. 



— Igen, igen — kap sietős buzgósággal Skoró a lehetőségen —, 
nagyon helyesen tették. Maga is és maga is — emeli vastag mu
tatóujját először Barbaricnéra, aztán Karanra. — Elvégre a keres
kedelemnek mindig is jövője lesz. Főleg azok számára, akik a csa
ládi tradíciót folytatják. Még ha tudom is — fordul aztán mélázó 
hangon Karán felé —, milyen nehéz is búcsút mondani a tudomá
nyoknak . . . — Mintha csak a szellem általa is ismert birodalmát 
határolná körül ekképpen, lapátkezével lendületes kört írva le, két 
ujjával annak közepébe bök. — De azért én mégis azt mondom: 
legszebb tudomány a kereskedelem! — Felélénkült tekintetével 
először Barbaricnéra pillant, aztán Karanra, láthatólag felkészülve 
minden ellenvetésre. — Ügy bizony, a kereskedelem, kedves fia
tal barátaim! Mert hiszen gondolják csak el — folytatja föllel
kesülve —, micsoda távoli tájakról érkezik az áru mihozzánk. 
Dél-Amerika, Kréta, Kína, Afrika! És ezeket mind a kereskedők 
esze és akarata köti össze egymással! 

Aztán elhallgat, láthatólag a maga rajzolta világképtől lenyű
gözötten, ami aztán Karanra is átterjed kissé. Bármennyire meg
érzi is a kiérdemesült terepmeglbízott viselkedésén a komédiázást, 
mintegy a kereskedőivadék vele született óvatosságával azt is meg
sejtve egyben, hogy ez a fellengzősen papoló öregember aligha 
számíthatott volna is sikeres kereskedőnek. De mivel az áruforrás
ként emlegetett messzi országok mégis léteznek, hatásos felsorolá
suk saját titkos gondolatainak húrját pendíti benne. Bejáratott 
szokásából fakadóan, elnagyoltan és vázlatosan, elképzelt útirá
nyainak hálózata tárul fel szemei előtt: Karán az országhatáron 
sípolva átkelő éjszakai expressz fülkéjében; Karán egy délszaki ki
kötőben, húsos déligyümölcsöt kínáló sötét bőrű nők és gyerekek 
tömegétől körülfogottan; Karán egy argentin bariban pálmák közt, 
csípőjét ringató félmeztelen táncosnő társaságában. Ugyanakkor 
mégis jól tudja, valójában egy balkáni-pannón tartomány szánal
masan parányi kereskedelmi vállalatának irodájában álldogál csu
pán, főnökének szobája előtt várakozva bebocsátásra. 

— Kötve hiszem, hogy ezek az országok engem várnának — 
jegyzi meg 'kedvetlenül elhúzott szájjal, maga is meglepődve kissé 
kitörő őszinteségén. 

Ezen aztán Skoro is elcsodálkozik. Vastag alsóajka löfittyed, 
szemét előbb Barbaricnéra mereszti, majd pedig bocsánatkérően új
ra Karanra. — Ugyan már, miért ne? Elvégre kire várnának. 
Kire, ha nem a fiatalokra? — Igazolást remélve Barbariénéra pil-



lant: — Mert mi öregek, ugye, lassan elmegyünk, úgyhogy ma
gokon a sor. Magukon, fiatalokon. 

Karán zavartan nézi. H á t ez az öreg házaló csakugyan a nem
zetközi kereskedelem fényében szeretne tündökölni előtte, annak 
ellenére, hogy egyetlen pillantásból kiderül, hogy sohasem járt 
Krétán és a Krímben sem, legjobb esetben is valamelyik másik já
rási székhelyen csupán, keféket és légycsapókat kínálva. És vajon 
eszébe jut-e arra gondolni, hogy manapság egyáltalán nem az 
ilyenfajta megbízatásokért lelkesedők jutnak külföldre? Ahogy 
persze azelőtt sem ők mentek, hanem akiknek pénzűik volt hozzá; 
épp csak ma mást várnak tőlük: politikai felkészültséget! 

Skoro azonban továbbra is valóságtól elszakadt álmaival játsza
dozik, ugyanannak a régi nemzedéknek tagjaként, ahová az apja 
tartozik: azok közé, akik vagy képtelenek vagy pedig félnek szem
benézni a valósággal, kudarcaikért makacsul az új társadalmat hi
báztatják, tragikus pózok kíséretében bukva el a véle folytatott 
küzdelemben, vagy pedig egyáltalán tudomásul sem veszik, hogy 
bármi is megváltozott azóta, amióta ők, bizalommal és remények
kel eltelve, nekivágtak az élet forgatagának. Közülük az utóbbiak 
kétségtelenül vitálisabbak, ugyanakkor nehezebben elviselHietők. — 
De hiszen maga iskolázott és értelmes ember, egyenesen nagystílű 
kereskedőnek termett — kezdené újra, majd miután Karán fagyos 
tekintete visszahökkenti, anélkül, hogy meggyőződésében meginog
na, Barbaricné felé folytatja: — Há t sajnos ilyen a mai fiatalság! 
It t van mindjárt a lányom — gyógyszerészmagiszter, két éve 
dolgozik már, hál* istennek, sikerrel, mindenki elégedett véle — de 
azért állandóan lázadozik, hogy mennyire unalmas az élet egy 
ilyen kisvárosban, megfelelő társasága sincs, mindenféle igazságta
lanságokat kell elszenvednie. És ezért, higgyék el, csakis a háború 
hibás — hajol közelebb bizalmaskodva Barbaricné asztalához, vá
ratlanul alulról tekintve Karán arcába. — Igen, igen, ifjú bará
tom, számomra nem volt akadály a maga korában. 

Karán elkerüli a tekintetét. „És ugyan mit értél el?", kérdi tőle 
magában, Skoro helyett is szégyenkezve. Ablak felé fordult tekin
tete ellenére továbbra is előrehajoltában kivörösödött homlokát 
látja, kétnapos szakállának őszes seriéit, bekecsének feslett szálai
val gallérja táján. És ezen a reggelen első ízben érez félelmet, ret
tegést e tespedő fészek csalárdul ráfonódó béklyóitól; de míg a 
Brajerral való összeütközéskor ez a félelem inkább nyugtalanság
gal töltötte el, Skoro agresszivitása feldühítette. „Cselekvésre szü-



lettem, nem fecsegésre", gondolja keserűen és gőgösen is egyszerre. 
„Csak úgy érhetek el valamit, ha kiverekszem magamnak!" 

Mintha csak a sorsa világosodna meg váratlan hirtelenséggel: 
világosan látja önmagát a kályha és az íróasztalok közti üres tér
ségben, itt a barátságos csevegéssel teli irodahelyiség falai közt, 
egyedül, jeges magányban. Ő, a meg nem alkuvó, s ezek itt, ahogy 
magukat mórikálva tetszelegnek csak, miképpen is lehetne köze 
hozzájuk. N a de ő úgyis elmegy majd, ezek meg hadd maradja
nak. 

Kezében az iratok mintha az ujjaihoz tapadnának, türelmetle
nül az igazgatói iroda párnázott ajtaját nézi. Bentről egy hang se 
hallatszik. Irina és a főnök bizonyára enyelegnek, ő meg csak az 
idejét vesztegeti. Irina gömbölyűségeinek illatára várva egyúttal, 
arra, amit úgyse fog soha megkapni. „És ha mégis bemennék?", 
gondolja hirtelen fellobbanással. Mielőtt még Baribariéné felé for
dulva ki is mondaná. 

Szavaira az asszony hirtelen rándulással szabadítja ki magát a 
Skoro fejtegetései nyomán támadt állítólagos tűnődés állapotából; 
arckifejezése kiélesedik, hogy utána nyomban arra a titokzatos 
mosolyra váltson át, ami sehogyan sem illik szikkadt arcához. 
Karán mégis ráismer a mosolyra: ugyanaz, mint belépése pillana
tában; egyszeriben nyilvánvaló lesz: ezek ketten akkor is a fő
nökről és Irináról beszéltek. Vagyis egyedül neki jut csak eszébe 
teljesíteni kötelességét: semmiféle mondvacsinált tapintatra sincs 
tehát szükség. 

Barbaricnéra és Skoróra ügyet sem vetve többé, az ajtóhoz lép, 
és hallgatódzni kezd. De a párnázott borításon át mit sem hall, 
beszédet semmiképpen se, legfeljebb valami suttogást csupán, de 
az is lehet, képzelődés csak. Rövid tétovázás után megkopogtatja 
a kilincs alatti falemezt, majd miután senki sem felel, újra kopog
tat. Igazgatójának magas hangja ezúttal nyomban felhangzik, rö
vid, kétszótagos kiáltás, Karán n0m érti. De mivel azt mégsem 
mondhatta, hogy nem mehet be, lenyomja a kilincset. 

Elsőnek Irinát veszi észre. Lehajtott fejjel ül az ajtó közelében a 
klubgarnitúra egyik bőrfotelében, elengedve magát, kissé szétve
tett lábbal, térde fölé csúszott szoknyában, magáról megfeledkez
ve. Az ajtó nyikorgására föl sem tekint, mozdulatlanul maga elé 
mered, tekintetének nedves fátyola oldalnézetből is sírásról árul
kodik. 

Karán érzi, amint jogos harag önti el, vérhullám tódul arcába, 



úgyhogy az ajtót csendben újra becsukná; tekintete azonban aka
ratlanul is Lazovicéval találkozik. Kilincsért nyúló mozdulata fél
bemarad: mentegetőzés nélkül már nem menekülhet. Ekkor ébred 
rá, hogy a rászegeződő tekintet semmiképpen se megrovó, látható
lag biztató inkább. 

Főnöke az íróasztal előtt áll, két karját mellén összefonva, da
cosan fölvetett fejjel. Azután idegesen széttárja karját, és az ajtó 
felé lép. — Akart valamit? Tessék csak! Már szabad vagyok. 

Metsző hangjához, merev tartásához illően, ingerült hangsúly 
is keveredik, ami, még ha közben nem is néz Irinára, szavaihoz 
hasonlatosan, egyedül a lánynak szólhat csak. Irinának, aki iránt 
Karán szánalmat érez, de vágyat is egyben: így őrizni meg eleven 
emlékei közt — sírvaf akadtságában védtelenül elfelejtettnek, Lazo-
vic iránti féltékeny indulatával elkeveredve. Ez azonban egyetlen 
pillanatig tarthat mindössze: túlságosan szembetűnő számára, hogy 
Lazovic maga is szenved. Korábbi rideg béklyójából szabadult 
kezének ujjak idegesen egymásba kulcsolja, aprócska arcának re
dőkbe szedett bőre engedetlenül összerándul, egész inas teste fáj
dalmasan feszül meg. 

Szótlanul veszi át a válasz helyett feléje nyújtott papírokat Ka
rán kezéből, sarkával a padlón kopogva átmegy velük az íróasz
tal túloldalára. Székére ereszkedik, értetlenül az aktákra bámul, 
homlokát törli, ritkás, sima szálú hajába túr, majd az egyik üres 
fotelra mutat. — Üljön le — mondja. — Üljön csak le! — ismét
li meg még egyszer hangosabban. 

Karán helyet foglal Irina közelében, úgyhogy csak egy kerek 
klubasztalka választja el tőle mindössze. Bármennyire igyekszik is 
nem ránézni, valójában minden eddiginél közelebb érzi magához: 
mintha csak az ölében tartaná, lágy húsát érzi, simán és bősége
sen, magáról megfeledkezettségében ernyedten szétomolva, elszen
vedésére készen belenyugodva büntetésébe. De mintha még Lazo
vic Irina iránti indulatának lényege is világossá válna előtte: azért 
gyötri csak, hogy aztán ilyennek lássa. 

Főnöke, mint aki valami agyából kiszökni készülő gondolatot 
kíván megragadni, homlokát összeráncolja. Aztán mintha fülön is 
csípné. Ezt még meg kellene beszélnünk — hazudja nyilván
valóan, ujjai hegyével dobolva a papírlapon. Pár pillanatig moz
dulatlanul várakozik, majd egy hirtelen fejfordulattal Irinára sze
gezi tekintetét: — Meg kell beszélnem a dolgokat Karán elvtárs
sal! — kiáltja szinte fenyegetően. 



Irina azon nyomban nesztelenül feláll, úgyhogy Karán végre rá
nézhet. Meglepődve látja, hogy a lány is feléje pillant, változat
lanul könnyes szemmel, de kétségtelenül valami rejtett szándékkal. 
Karán zavartan fordul Lazovic felé, aki arcát tenyerébe temeti 
ugyan, de az ujjai közt mintha mégis figyelne. Irina egy pillana
tig állva marad még, majd miután mégis elindul, lehajtott fejjel, 
lecsüngő karokkal halad el köztük, hangtalanul lépkedve, mintha 
lebegne. 

Ketten maradnak. Maguk elé nézve hallgatnak. Karán minden 
erejével azt a furcsa fordulatot igyekszik megérteni, amit valójá
ban maga okozott, belecsöppenve ebbe a férfi—nő közti jelenetbe, 
melynek egyik szereplője a főnöke, másik meg a főnök szeretője, 
akit egyébként maga is veszedelmesen közel érez magához. Annyi
ra, hogy megkérdezi magától, nem kellene-e mentegetőznie, csak
hogy önmagában az eljövendő szerető féltékenységét lecsillapítsa. 
Zavara mögött nem csupán félelem rejlik, hanem kíváncsiság is, 
sőt talán a közeledés titkolt reménye, legyen az bár szemrehányás 
árán elérhető csak. Mert még ha lenézi is Lazovicot, mást se látva 
benne egy vidéki kisváros kisemberénél, bizonyos tulajdonságai 
mégiscsak a számára elérhetetlen férfiasság talapzatára helyezik a 
szemében: legfőképpen az a vezető pozíció, amit apolitikus maga
tartása ellenére is sikerült magának kiharcolnia, nem kevésbé azon
ban szívós akarata is, hogy amit megalkotott, még ha azt félig-
meddig már el is rontotta, romokban heverő házassága és rendet
lenkedő szíve ellenére, mégis megtartsa. És most ezzel az ember
rel hozta össze a pillanat, azzal, akit ő, Karán, éretlen szenvedé-
lyessége jóvoltából, még le is nézhet. 

Lazovicnak azonban láthatólag semmi szándéka kirohanásait to
vább folytatni: ahhoz, hogy Irinát elkeserítse, egy is elég volt, 
most az maradt hátra, hogy mindezen enyhítsen. Igyekszik hát fi
gyelmét az iratokra összpontosítani, azt követően törve meg a 
csendet mindössze, hogy ilyen irányú igyekezetének sikerét hírül 
adhatja. — Szóval narancs — állapítja meg kissé rekedten, aztán 
torkát köszörülve még hozzáteszi: — Egész vagonnal. — Anélkül, 
hogy fejét fölemelné, tétlenné vált kezeit igyekszik gépiesen fog
lalkoztatni. Zakója zsebét tapogatja, cigarettatárcát vesz elő s 
hozzá öngyújtót, rágyújtva a füstöt mohón leszívja. — Ezek sze
rint még ma átveszi. — Figyelmességet kifejező apró sötét szemé
vel ezután néz csak Karanra. 

Karán bólint csak, de semmit se felel. Csalódottságot érez: hol-



mi veszélyes, de bizalmas természetű beszélgetés helyett Lazovié, 
íme, újra csak kezdő hivatalnoki státusba tereli vissza. Helyzeté
nek megváltozása annyira nyilvánvaló most, hogy egy pillanatig 
azt kérdezi magától, nem vált-e az előbb érzékcsalódás áldoza
tává. Irina sírása, Lazovic bosszúálló ingerültsége! Miképpen is 
lehetne mindez valóság? — ebben a csendes irodai szobában, itt 
az aktákkal telihalmozott íróasztal közelében, elegánsan öltözött 
főnökének föléje hajló figurája társaságában. Egyedül a tény, hogy 
ő, Karán, Lazovic utasításait ezúttal egy fotelban ülve hallgat
hatja meg, ahelyett, hogy állva hallgatná őket, őrzi már csak félig-
meddig szertefoszló érzését, hogy az imént itt valami szokatlan 
történt. 

Készen arra, hogy ezt az utolsó megmaradt szálat is elszakítsa, 
Karán éppen felállna már, mikor Lazovié végre megszólal: — Eb
ben az évben jócskán üzleteltünk már a naranccsal — szól az ira
tokba lapozva, mintha csak Karán munkájának pontosságát ellen
őrizné, szórakozottságában azonban egymás után többször is ugyan
azokra a sorokra tekint. — Akármilyen kis cég legyünk is, be
hozatali vállalatainknak legalább a felét sikerült már lefőznünk. 

Karán készségesen helyesel, majd valami belső kény-szer hatásá
ra hozzáteszi még: — Elsősorban magának köszönhetően. Gondo
san kiépített kapcsolatainak mindenekelőtt. 

Karán érzi, hogy elvörösödik. Száján kiszaladt dicséretének ha
tására, bármennyire nem is túlzás az. Elvégre Lazovicnak egyet
len távirata vagy telefonhívása is elegendő, hogy görög, olasz vagy 
török cégektől mindazt megkapja, ami mások számára még a 
nagykereskedelem közvetítésével is nehezen elérhető csak. Lazovic, 
mint aki maga is egyetért ezzel, kezével legyint ugyan, valójában 
azonban nem azért, hogy elismerését elhárítsa magától, hanem 
mert a dicséret másfajta gondolatokat ébreszt benne. — Ugyan 
már, hagyjuk ezt, kérem. — Hangja most sima és borzolatlan 
ugyan, de az arcát fáradt grimasz torzítja. — Nyilván maga is 
tudja, hogy egyre nehezebben boldogulunk, munkánk egyre bonyo
lultabb lesz. Behozatali engedélyek, kulcsszámok, bankengedé
lyek . . . — sorolja vállát rángatva. — Csakhogy megfojtsanak 
minden egyéni kezdeményezést. Főleg az ilyen kis vállalatoknál, 
amelyeket enélkül nehéz volna ellenőrizni. — Elhallgatva felsó
hajt, majd félhangosan motyogja: — Azt hiszem, hamarosan én 
is mehetek innen. 

Váratlanul jutnak el a Karán kívánta egyenrangú beszélgetés-



hez; de ez már nem sok örömet kínál: — N a de miért? N e te
gyen ilyet! — kiáltja hirtelen elvörösödve. Még ha valójában sze
retné is, ha Lazovié a vállalatnál maradna, függetlenül minden 
ellenszenvétől: nehogy végleg tönkremenjen itt minden, legalábbis 
addig ne, amíg maga is idetartozik. — Itt aztán senki se tudna 
maga nélkül meglenni. 

Lazovicnak láthatólag jólesik a hízelgés, mégis szomorú elutasí
tással tekint Karanra. Hangja még bizalmasabb színezetet ölt: — 
Maga csak képzeli ezt. Amennyit én használok, annyit ártok is. — 
Karán tiltakozó mozdulatát megállítva ikihúzza magát. — Napja
inkban a kereskedelem — kezdi el tanulságosnak ígérkező fejtegeté
sét — egészen másfajta kapcsolatokat kíván, mint amilyenekkel én 
rendelkezem. Lokális kapcsolatokat — hangsúlyozza nyomatéko
san —, kapcsolatokat a helyi politikusokkal mindenekelőtt, vagyis 
olyanféle kapcsolatokat, amilyeneket én nem ápolok és amilyene
ket, bizonyos okokból, nem is kívánok megteremteni. — Űjra 
vállat vonva tovább folytatja: — Mert egy ilyen vállalatnak nem 
is árura van szüksége elsősorban, sokkal inkább megfelelő haszon
kulcsot kellene számára biztosítani. De persze megjutalmazni se 
jutna eszükbe minket, elismerésben részesíteni az itt dolgozókat. 
Dehogy is, éppen ellenkezőleg: ha a vártnál jobban dolgozunk és 
többet érünk el, mint amire azok ott fenn számítottak, rögtön 
gyanúsak leszünk. 

— De hát ez annyi, mint tönkretenni a kereskedelmet! — fe
jezi be Karán helyette a tirádát, amelyet apjától és a vele egyívá-
súaktól épp elégszer hallhatott már, sodró pátosza miatt nemegy
szer mosolyogva felette, amiért is azt, akárcsak mosit is, bármeny
nyire helytállónak tartsa is a benne foglaltakat, mégsem érzi egé
szen a maga véleményének. De a szintén közéjük számító Lazo
vié hálás tekintettel nyugtázza a megállapításit. — Jól tudom, 
mire gondol — mondja melegen. — És igaza is van — bizonyos 
értelemben feltétlenül. N a de, mi haszna a siránkozásnak. Oko
sabb, ha tisztázzuk a helyzetet, ha már képtelenek vagyunk meg
változtatni. 

Ezeknél a szavaknál Karán féleszmél. Bármennyire általános 
megállapítást jelöljenek is, végső fokon saját dilemmáját is ma
gukban rejtik. — Tisztázni a he lyze te t . . . — ismétli meg őket ta
goltan, hangsúlyukat mérlegelve, beszélgetőpartnerének arcát vizs
gálva. Lazovié arca komor és megrendszabályozott, ugyanakkor 
valamilyen egyelőre még bizonytalan döntés felé tekintő is egy-



úttal, annyira, hogy Karán maga is azt a fajta izgalmat érzi ma
gán eluralkodni, ami mindig hatalmába keríti, valahányszor sors
döntő elhatározásra szánja el magát. — De hát miféle tisztázásra 
gondol tulajdonképpen? 

Lazovic nem felel mindjárt. Először bólint csupán, mintha Ka
rán érdeklődését honorálná ekképpen, aztán a székén feszeleg, tör
zsével az asztalnak dől, egymáson keresztbe fektetett karjaira tá
maszkodik. — Nem tudom, követni tud-e — szólal meg végül 
szemöldökét felhúzva —, én azonban arra a megállapításra jutot
tam, hogy egész üzleti sikerekkel kapcsolatos eddigi felfogásunkkal 
gyökeresen le kell számolnunk. Maradéktalanul kitörölni tuda
tunkból minden függetlenségre és vezető pozícióra vonatkozó gon
dolatot, mivel az ilyen természetű ambíciók voltaképpen a szemé
lyes vagyongyűjtés fogalmával állnak összefüggésben. Magántőke 
viszont nincs többé — int a fejével határozottan, nem is annyira 
a saját, hanem inkább Karán titkos reményeit oszlatva el ezzel a 
mozdulatával. — Mivel manapság a kereskedő tulajdonképpen ál
lamhivatalnok, egészen mások a perspektívái — feltéve, hogy egy
általán képes meglátni őket. Jó fizetés, jó beosztás, üzleti utak, 
bizottságok, szakértői értekezletek megfelelő napidíjakkal, legjobb 
esetben jutalékokkal, mai távlataink lényegében ezek lennének. — 
Arckifejezése határozott, majdnem kegyetlen, láthatólag olyan 
helyzet felől ítélkező, amelyet, bár nem ért egyet vele, mégis kész 
elfogadni. — Vagyis a mai kereskedő nem igyekezhet többé olyan 
kisebb vállalatoknál elhelyezkedni, ahol szabad kezet kapva sok
félével foglalkozhat, így remélve gyors emelkedést — tekintve, 
hogy mindez a megfelelő végcél híján, vagyis a saját tőke meg
teremtésének lehetősége nélkül, semmit sem érhet —, hanem csakis 
a nagyvállalatok felé törekedhet, oda, ahol mozgás van és átszer
vezés, ahol a munkahelyek száma állandóan növekszik, meg persze 
a fizetések is, oda, ahol hosszú időn át és sikeresen kapaszkodhat 
fölfelé, anélkül, hogy ezzel sokat kockáztatna, és ahol különösebb 
felelősség nélkül könnyen megélhet. — Még inkább íróasztalára 
hajolva, felizzó tekintettel néz Karán arcába: — Mert végtére is 
nagy kérdés — és most jól figyeljen rám! —, nagyon is nagy kér
dés, nem jár-e jobban személy szerint, mint a régi vágású keres
kedő a maga régi felfogásával. 

Mozdulatlanul, előredőlt testtel, tágra meredt szemmel tekint 
Karanra, láthatólag válaszra várva — nyilvánvalóan tulajdon 
gyakorlatiasságának, szkeptikus szellemének, önmegtagadásra való 



készségének méltánylásara. Csakhogy Karán nem siet neki mind
ezt megadni. — Nem hinném — feleli fejét rázva —, nem hinném, 
hogy jobban járna. Illetőleg, egészen biztos vagyok benne, hogy 
nem jár jobban. Legalábbis ami engem illet, én ebben semmi vonzót 
se találok a magam számára. 

Kihívóan tekint Lazovicra, úgy érzi, most bosszút állhat — ezért 
a kereskedelemről szóló értekezésért, melyet az emésztő személyes 
kérdéseire adott válasz helyett igazgatójától kapott cserébe. Ér
dekli is őt a kereskedelem, akár a nagy, akár a kicsi! Űgyhogy 
csak a főnökének válaszára vár, hogy amit gondol most, ki is 
mondhassa. És hogy végre azt is kimondja, ami állása betöltésének 
első pillanatától kezdve rég a nyelve hegyén van: hogy az igazga
tójánál tapasztalható közömbösség az oka mindennek, ez a leg
főbb akadálya fejlődésünknek. Bármennyire is lehetetlenné tegye 
magát ezáltal, amiért is egészen a legutóbbi pillanatig nem merte 
rászánni magát; csakhogy Lazovicnak ez a most hallott magagyár
totta lapos kis elmélete igazgatója nemtörődömségét végképp oly 
színben tünteti fel, hogy az már szinte pimaszság. Kérdés csak, ne 
merészkedjen-e ennél is tovább: távozási szándékával összhang
ban, saját, megoldást kínáló elképzeléseit is feltárva mindjárt. Lé
vén az egyenrangúság e pillanatában szinte bizonyos benne, hogy 
azokat Lazovié el is fogadná — vagy az ellenérveit vonultatná fel; 
azokat az ellenérveket, amelyek az ő, Karán, számára, tanácstalan
ságában nagyon is jól jöhetnének. Mindössze tudni kellene: őszinte 
lehet-e kockázat n é l k ü l . . . 

De mielőtt határozhatna, és mielőtt döntéséhez Lazoviétól bár
miféle ösztönzést is kaphatna, feszültségük csendjét beszűrődő 
hangok törik meg: valaki félénken kopog az ajtón. „Irina", gon
dolja Karán ingerülten főnöke türelmetlen „tessék"-jenek halla
tán, látva, amint magáról megfeledkezve feláll, apró tétovázó lép
tekkel az ajtó felé megy. 

De ekkor a kilincs lassan és megnyekerdülve lenyomódik, majd 
pedig engedve visszaugrik, ahelyett azonban, hogy a bebocsátást 
kérő Irinának nyitna utat, sokkal alacsonyabb jelenség bukkan fel 
az ajtónyílásban, mint amilyenre mindkettjük tekintete felkészült: 
Lazovié tízéves egyszülöttje, sötét hajú és sápadt kislány, ijedt né
zésű nagy fekete szemeivel egyenesen apjára tekint. Habozva tor
panna meg az ajtóküszöbön, ha a mögötte védőangyali pózban 
hajladozó és előbb csupán hosszú sovány karját benyújtó, majd 



egész mivoltában is láthatóvá váló Barbariéné gyengéd ösztökélés
sel beljebb nem tolná. 

Lazovic a kislányt észrevéve először visszahökken, aztán szinte 
futva siet az ajtó felé, s meg sem várva, hogy azt Barbariéné maga 
mögött becsukja, féltérdre ereszkedik, magához öleli lányát, mélyen 
belefúrva fejét annak szürke kabátkájába. Zavarukbán szólni is 
elfelejtenek, amiért is mulasztásukat Barbariéné pótolhatja csak, 
háttérzeneként, felhangzó gügyögésének tremolójával. — Édes kis 
szívem — fuvolázza —, eljöttél hát apukádat meglátogatni? A te 
kedves apukádat, ugye, csillagom? Látni akarta az apukáját, és el
jött megnézni! És hogy kicsípte magát a kis aranyos, hadd lássa 
az apukája, milyen szép tud ő lenni! 

Azok ketten észre sem veszik, továbbra is átölelve tartják egy
mást; Lazovic előredől, megfeszülve kigyúlt arca fölött patetiku
san lehunyja szemét, miközben az ijedten és ingatagon álló kislány 
támpont nélkül maradt tekintete ide-oda repdes csak a szobában. 
Úgyhogy a mellőzött Barbariéné végül is kénytelen Karán félé for
dulni: — H á t nem édes, mondja? És milyen szépen kopogtat, mi
lyen jól nevelt és udvarias! — lelkendezik a gyermektelen nők túl
zásával, ami mögött egyébként bizonyos szándék is rejlik. — Tisz
tára az apja lánya lesz, meg fogják látni! 

Karán bizonytalan biccentéssel feláll helyéről. Lazovicot, akit 
az imént még bizalmával tisztéit volna meg, egyszeriben zavarba 
ejtő látványnak érzi; ahogyan érett ember létére itt térdel a pad
lón a kislány előtt, önfeledtségében érthetetlen szavakat sugdosva 
annak fülébe. Láthatólag a gyöngék bűntudatát fejezve ki színjá
tékával, azét az emberét, aki szeretőjére várt, de mivel a lánya 
jelent meg, helyette most őt árasztja el tisztátalan gyengédségével. 
Legfeljebb a kislányt sajnálja, akinek elárvultságában mintha valami 
a magáéból is benne rejlene. Sajnálatából és önsajnálatából faka
dóan váratlanul Lazovic elhagyott felesége is eszébe jut, az a vé
kony és hervadt fekete asszony, akire az utcán nemrég hívták föl 
a figyelmét. Úgyhogy egy pillanatig kettős szerepbe is bele tudja 
képzelni magát, vigasztalónak és vigasztaltnak i s . . . csakhogy et
től már émelygést érez. Hogy Lazovic érzelmi csapongásai mibe 
nem képesek belesodorni? Hatókörükben semmi sem maradhat meg 
tisztának, határozottnak; minden összekavarodik, gyengeségétől és 
gyávaságától minden nyirkossá válik. Váratlanul csömört érez, tiszta 
levegőre vágyik, elszántságot és magányt kíván. Céljainak szen
telni magát csakis a magányban képes. 



Odalép az íróasztalhoz, kezét ráteszi a szétzilált papírkötegre. 
— Az iratokat elvihetem? — kérdezi hangosan és személytelenül, 
futólag fordulva mindössze Lazovié lehunyt szemű profilja felé, 
amely egy halott harcos domborműveként rajzolódik ki a szürke 
gyermekkabát alkotta párnán. Főnöke azonban e pillanatban félig 
kinyitja szemét, szeme fehérjét úgy fordítja feléje, mintha csak 
önkívületben lenne, pilláival kettőt pislantva. Karán helyette is 
szégyenkezve elfordul, és összeszedi papírjait. 

Ügyelve rá, nehogy a nyitva hagyott ajtóhoz érjen, köszönés 
nélkül távozik a helyszínről. Újra a könyvelőségben találja magát, 
ahol a jelenlévők időközben kicserélődtek: Skoro eltűnt már, a 
Barbaricné árván maradt íróasztalával szembeni asztalnál, duz
zadt arcát feléje fordítva Irina ül, a szoba közepén pedig az író
asztalok és a kályha között, bő szoknyás és piros arcú fiatal pa
rasztlány áll, nyilvánvalóan Lazovié szolgálója, aki az eltévelye
dett apához látogató kislányt kísérte. Egyszóval a családi idill az 
egész vállalatra kiterjedt, állapítja meg Karán, Irina kitartóan rá
irányított tekintetét szándékosan nem viszonozza. 

Brajernál az irattárban az öreg tisztviselő figurája valósággal 
vigaszként hat rá. Asztala fölé görnyedve úgy emel ki az előtte 
nyitva álló irattartóból egy levélköteget, mint valami varázsló egy 
bűvös dobozból. Láthatólag ügyet sem vetve az őt körülvevő kétes 
vonzalmak zagyva jeleire, amelyek ilyenformán, ha ugyan ez vele 
kapcsolatban egyáltalán felmerülhetne, még csak lelkifurdalást sem 
okozhatnak a munka e megrokkant megszállottjának. — Én most 
az állomásra megyek — fordul köpenyét magára öltve Karán az 
öregember megbízható tisztességéhez. — Amennyiben keresne va
laki, délre itt leszek. — De aztán eszébe jut, hogy a berakodás 
mellett személyes elintéznivalója is akad, ezért még hozzáteszi: — 
Mindenesetre telefonálok. 

Szemüvege fölött megértéssel pillantva rá, Brajer csak biccent 
feléje: semmi kétsége, hogy utasítását, bármi jelentéktelen legyen 
is az, s bármilyen jelentéktelen hivatalnokocskától származzon is, 
észben tartja, és él is intézi. Karán e gondolattól újra jobb kedvre 
derül: úgy látszik, mégiscsak megvan a módja annak, hogy az em
ber önmagát a mások életének rázúduló hatása elől elhatárolja, és 
a formális ügybuzgóság álarca mögé rejtőzve, saját maga számára 
tulajdon életét felépíthesse. 

Kívül az udvar négyszögének levegője hűvös és mozdulatlan, 
egyedül a fák csúcsainak vékony ágacskái rezdülnek meg időn-



ként a fehér falak és a szürke ég hátterében. Karán az órájára pil
lantva megáll. Negyed kilenc: Maréhoz még kétségtelenül beugor
hatna. De ugyanígy el is halaszthatná ezt: az állomáson eltöltendő 
három-négy órától éltekintve, egész napja szabadnak ígérkezik. 
Úgy határoz hát, hogy erről majd az utcán dönt végleg, s ettől a 
halasztásától mintha csak a szabadság levegőjének kellemesen üdítő 
fuvallata legyintené meg. 

Tovább indulva az udvaron át, keskeny, kőlapokkal kirakott 
utacskán halad a kétemeletes utcai épület felé, amely a maga sem
leges kifejezéstelenségében egyre közelebbről magasodik előtte: fe
hérre meszelt fal a mellékhelyiségek és a lépcsőház ablakocskáival, 
alattuk a folyosóra nyíló ajtóval. Odaérve hozzá, kinyitja, megbor
zad a huzattól, majd belemerül a félhomályba. De csak miután a 
folyosón jócskán előrehaladva a kapu közelébe ér, bizonyosodik 
meg arról, amit az előbb még mindössze sejtett: valaki sietősen lép
ked mögötte. Visszafordulva Irinára ismer követőjében. 

Szintén a folyosón jár már, annak szennyesszürke félhomályá
ban, de közelebb még az üvegajtóhoz, mint az utcához; alakjának 
jól megvilágított körvonalait, arcát és vállát, kisebb-nagyobb fol
tokban különböző színű árnyak övezik. Láthatólag mit sem öltve 
magára, úgy futhatott ki, ahogyan Karán az imént az irodában lát
hatta; könnyű fehér blúzában, domborodó melle alatt fázósan 
összefont telt karjait szabadon hagyva. Karán visszafordultára fu
tását abbahagyva, fejével int csak feléje. Néhány pillanatig mind 
a ketten mozdulatlanul állnak, Karán értetlenül, Irina várakozás
sal, amíg csak a fiú vissza nem indul. Maga a lány is visszafelé 
megy, de nem az udvar irányába, hanem a kétemeletes épület lép
csőházába, útjában jobbra fordulva. 

Karán utánaered, felmegy a tópcsőn. Irinát az első lépcsőforduló
nál találja, behúzódva annak sötét sarkába, láthatólag ügyelve rá, 
hogy vállával se nyúljon bele az udvarra néző ablakocska látóte
rébe. Óvatossága Karán számára is azt sugallja, hogy ne mutat
kozzék, ezért a lányhoz egészen közel húzódik. Irina, kissé zihálva, 
a száján lélegzik, két karját még mindig maga köré fonva kicsit 
görnyedten áll, arca a fények és árnyak játékában bizonytalanul 
kivehető csak, körülötte parfümjének és meleg bőrének erős illata 
árad. 

— Mit kérdezett magától? — leheli a fiú felé, rögtön, ahogy 
egymással szembefordulnak, majd miután Karán nem érti mind-



járt, türelmetlen suttogással tovább folytatja: — Talán csak nem 
a levélről? 

Karán csodálkozva tekint rá, mivel a levelet teljesen elfelejtette. 
Irina azonban, talán mert Karán ablak felé forduló arcát sokkal 
tisztábban látja, mint amennyire ő a lányét megfigyelheti, kitartó 
marad: — De hát akkor miről beszéltek? Meg kell hogy mondja 
— nagyon kérem rá! 

Két kezét teste melegétől elszakítva, mintha csak imádkozna, 
összeteszi, úgyhogy Karán, öntudatlanul is utánuk nyúlva, két te
nyere közé szorítja őket. Hóna alól imént kikerült ujjai, melegek 
még s kissé nyirkosak, úgyhogy Karán újra azoknak a birtokba 
vevő mozdulatoknak a kényszerét érzi szétáradni tagjaiban, me
lyekre a lány meghódításához lenne szüksége. — Mért kérdezi ezt? 
Mi történt maguk között? — kezdi kérdezgetni szándékos tettetés-
sel, csakhogy a lány ellenállását kissé feloldja és bizalmat keltsen 
benne maga iránt. 

Irina, végképp átengedve kezét, testével is közelebb húzódik 
hozzá. — Jaj, ha tudná, hogy kínoz! Mindent elkövet, hogy meg
alázzon. És még csak azt sem tudom, miért teszi ezt. Attól féltem, 
meglátta, hogy levelet írok, s ezért volt m i n d e n . . . — Váratlanul 
újabb gyanakváshullám árad el rajta. — Mondja meg őszintén: 
biztos, hogy nem beszélt róla? Egyáltalán nem is esett szó a levél
ről? 

— Semmi, egyetlen szó sem! — Nyugtatja Karán, sokkal inkább 
Irina közelségétől zavarba ejtve, mint attól a titokzatosságtól, ami
vel a lány ezt az egész banális ügyet kezeli, késve ébredve csak rá 
e logikusnak aligha mondható viselkedésre. — De hát miért izgul 
annyira emiatt a levél miatt? Amit a nővérének í r t . . . — Várat
lanul elhallgat, mint aki egyszeriben felfogja, mennyire naivan be
szél, szerelemtől elvakult diákgyerekként. 

Csakhogy már késő. Hiszékenységére Irina is ráébred, váratlanul 
elneveti magát, mélyen a torkából, felszabadultan. — Természe
tesen — csilingel fel a hangja. — Ez a levél a nővéremnek megy. 
De hát a férfiak mindent mégse tudhatnak — magyarázza kicsit 
pajzánul. — Ezért féltem, hogy elárul. 

Pár pillanatig egymássál szemben állnak még, Irina hangtalanul 
nevetve, Karán megsemmisülten, önmaga iránti nehezteléssel arra 
gondolva, hogy e férfiasságán esett folttól miképpen is szabadul
hatna. De a lány még időt sem hagyva számára, kezét ügyes moz
dulattal kiszabadítja. — Jaj, de hideg van itt — panaszkodik ösz-



szeborzadva, de félszabadultan és fölénybe kerülve is egyúttal, úgy
hogy következő mondata már hazugságot sejtetően cseng Karán 
fülébe. — Észrevehetik, hogy kijöttem — teszi hozzá könnyedén, 
de határozottan, Karant kissé távolabb tolva. — És a levél magá
nál van? Ugye rögtön bedobja? 

Karán a zsebére üt, szinte elégedetten, hogy kezének is dolga 
akadhat. — Rögtön feladom — mondja rekedten, s arra gondol, 
azon nyomban, itt e szent helyen meg is csókolja. De a lány mintha 
csak megérezné ezt. Még inkább eltolva magától, újra a torkából 
feltörően nevet feléje. — Akkor minden rendben van. Később 
majd elszámolunk. És most — a viszontlátásra! 

Úgy surran el mellette, hogy Karán maga sem érti, hogyan tör
ténik, könnyedén sikló lépteivel máris a folyosóra vezető néhány 
lépcsőfokon halad lefelé. Lenn még egyszer visszafordulva feléje 
int, aztán eltűnik. 

Karán kis ideig még állva marad, és az ablakhoz fordul; kísér
tésének ellenállni képtelenül, hogy a lányt még egyszer lássa, mit 
sem törődve a veszéllyel, hogy észrevehetné. Így várja meg, hogy 
Irina megjelenjen az ablakocska látóterében: melle alatt fázósan 
összefogott karokkal, könnyed futással, térdhajlásának háromszö
gét minden egyes billenésével kivillantva, távolodásával arányosan 
egyre többet tárva föl selyemharisnyáján áttetsző rózsaszínjéből. 

(Kéziratból fordította VARGA Zoltán) 



ERDŐ 

avagy ami a Két part között két folyó*-ból kimaradt 

S Z Ü G Y I Z O L T Á N 

Hol kezdődjék 
és hol érjen véget? — 
töprengtem —, de 
elnyilaztam négy irányba, 
húst, bort tettem a fa alá, 
s azon tűnődtem inkább tovább, 
merre koncsoroghat, 
elvégezné-e vajon munkám, 
helyettem, a 
Vadöreg. 

A MA pillanatában ülök 
a parton és a filozófus után 
így jegyzetelek: 

sósán csobog az éj, 
mellettem keserű dél lobog, 
savanyú árnyat vet a reggel, 
hüvelyébe dugom csípős estém. 

Csomagomból elővettem eddig 
kibontatlan távcsövem. 
Lencséjéről letöröltem a port. 
Feljegyeztem: 
lélegeznek a dolgok, 
az üveg, mondjuk, 
naponta egyszer. 

* Lásd az azonos című versciklust, HÍD, XLIV. évf. 3. sz. 



A Sodor felőli réten csorda. 
Nézem a békésen legelésző bikát. 
Próbálnám felidézni a szent állatot, 
de egyre csak a 
„legelésző marhahús" 
jár eszemben. 

Nagyképű lehetnék: Indra 
vagy Thor közeleg! 
De csak szenvelgő vihar pásztáz 
erdőmön. 

Tizenkettőt számolok a villanástól 
a dörrenésig — de ha közelebb is 
csapott volna le —, 
mit kezdenék egy villámmal, 
ha meg is fognám. 

Reggeli sétám a homokparton 
tettem. Tőr, kés, 
kard, bárd, 
méregkristály öli talpam — 
gondoltam. 
Miféle elpusztult világok 
porában gázolok? 

Kiválasztottam magamnak az ágat, 
megvéstem, megfúrtam 
a hat lyukat, 
megfújtam: nem szólt. 
Megfaragtam a másikat, 
és menten 
csomagomba dugtam. 

Csak a folyton múltról mesélő, 
meghasított fa szelleme kísértett 
napokig. 

A tűz mellett kuporogtam még, 
mikor 
már az utolsó őrség ideje 
is lejárt. 



Lám, az erdők anyja 
mégsem csak a gyerek álmát 
viszi el. 

Rágyújtottam. 
Friss füvet, lombot raktam a tűzre 
és gyönyörködtem a füstben. 
Füstpajzs — mondtam :—, 
s parázsló cigarettacsutkám — 
füstje, mint 'holmi fehér kalapos, 
kecsesen hajlongó, kékes virág —, 
lenne , 
az ég és a felhő 
magyarázata? 

A sarjerdőben 
talpától megvált csizmába botlottam. 
Arrább rúgtam, de az erdőszélen 
békésen legeltető pásztor láttán, 
visszavittem a tönk mellé. 
Lehet, 
a roppant erejű, örökkön kíváncsi, 
szép arcú, visongó vadleány 
útját járom, s révedő pásztorom 
készül elfogására. 

Csillámpart — neveztem el 
a domboldalt, 
ahonnan délelőttönként szemlélődve, 
a túlsó parti lombokon átszűrődő 
napsugarak, minduntalan 
Arkhimédész tükrös asszonyait 
juttatták eszembe. 

Észre sem vettem, ahogyan az 
égi lépcsőnyi nyárfa árnyéka 
alig lépésnyire 
lopakodott hozzám. 



A tisztáson két szarvasbika 
agancsaikkal összeakaszkodva 
küzd. 
S míg felidézni próbálom a bika nyakát 
szarvainál fogva kitekerni vágyó 
gladiátor történetét, 
előttem. 
földet remegtető viaskodásban 
testet ölt 
a Mozdulatlanság. 

Igyekezetemben, hogy minél tovább 
kísérhessem az erdő felett 
szárnyaló gólyapárt, 
elbuktam az avarban. 
Önkéntelenül markoltam bele a száraz 
aljba s meglepődve láttam 
mekkora riadalom támad 
a nyüzsgő állatkák között, 
abban a maroknyi üregben, 
egyetlen mozdulatomra. 

Ahogy, 
fejem öklömmel megtámasztva, 
ülök, 
tőlem balra vetődik ki az árnyék. 
Eszembe jut a tanítás: a szobrászat 
árnyékból született. 
Íme hát: az avar 
Gondolkodó. 
S míg Apolló tintával leöntött 
szobrát képzelem magam elé, 
árnyékomban 
sötét útként tűnök el 
a határtalan hómezőkön. 



HÁROM ESSZÉ* 

J U H Á S Z E R Z S É B E T 

HAZATALÁLNI — O T T H O N L E N N I 

— Meg voltál lepve, ugye, hogy itt találsz a lakásban? És min
den megvan, minden a régi, mi? — kérdezi boldog vihogások kö
zepette Grynaeus Ottó, Ottlik Géza Minden megvan címfi elbe
szélésének egyik szereplője gyerekkori barátjától, Jacobi Pétertől, 
amikor az harmincévi távollét után visszatér Budapestre. 

Jacobi naponta végigjárja az egykori Széna-piac környékét, ahol 
valaha, gyerekkorában laktak. Házukat lerombolták, hosszú ideig 
Ottóék házát sem találja. De beismerhetetlen igényeink és eltökélt 
szándékaink között nemegyszer óriási az eltérés. „Nem is a saját 
házukat kereste; — olvashatjuk — sőt megkönnyebbüléssel látta 
az oda nem illő magas házat a helyén. Talán épp erről akart bi
zonyságot szerezni. Hogy nyoma sincs a régi lakásuknak, egy por
szem sem maradt belőle." Szándékként mindez kétségkívül igaz. 
Csakhogy van-e ember, akit tisztán a szándékai vezérelnek? Mi-

* Vannak a személyiség problematikájának csak irodalmi alakok alapján és 
ürügyén megragadható jelenségei és tünetei. Annál is inkább, mivel sem a filo
zófia, sem a pszichológia irodalmiban nem találhatunk az egyes emberre vo
natkozóan olyan komplex, konkrét szituációba és miliőbe ágyazott személyiség
rajzot, mint a szépirodalmi művekben. De vajon nem csonkítom-e meg ezzel az 
irodalmi mű öntörvényű egészét? Hiszen a mű megformálódását is elemző írá
sok megbízhatósága éppen abból ered, hogy sikerül megkerülniük a hamis és 
sematikus általánosítások buktatóját. Fontosnak tartom szóvá tenni e dilem
mát még e kötetlen írások elöljárójában is, minthogy szerintem akkor lehet 
létjogosultságuk és megfelelő funkciójuk az ilyen típusú reflexióknak, ha tár
gyukat elhatárolják a konkrét szépirodalmi mű egészétől. Mert e megszorítás
sal már elmondható, hogy közvetve ugyan, de az ilyen típusú írások is azt bi
zonyítják, hogy az irodalmi mű, legmélyebb lényege szerint, önmagunk megis
merésének egyik legjobb eszköze. (/. E.) 



vei magyaráznánk önmagunk, a tulajdon jó közérzetünk elleni, 
nem is oly ritka vétségeinket, ha tisztán a szándékainkon múlná
nak a dolgok? Sőt, a legkészségesebben talán akkor tudunk jót 
akarni magunknak, amikor már végérvényesen eldöntődött ben
nünk az ellenkezője. 

Amikor Jacobi Péter ott sétálgat a néhai Széna-piac tájékán, ér
zékeit már átjárta, megbabonázta a gyerekkor emlék- és élmény
köre. A virágokat, a füvet gyermekszemmel látja. S a megeleve
nedett, szó szerint is gyerekkori látás szögéből (leguggolva, „ülep
magasságból") kutatva-tapogatva talál rá Ottóék házára is, ráis
merve a kapubejárat egy kövére. Ravasz és bölcs fordulat az Ot
tóék házára való rátalálás, s magára Ottóra, hisz Jacobi halottnak 
hitte őt. Azért ravasz és bölcs ez a fordulat, mert tudjuk jól, ami 
nincs már, az szabadabban formálható a képzeletben. Az meg is 
hamisítható. Sőt, alighanem elkerülhetetlenül meg is hamisítódik, 
végül is. Mert úgy könnyebb róla tudni. Mert úgy hamisítódik 
meg, hogy könnyebb lehessen tudnunk róla. De rátalálni az egyko
rinak a roncsára — lényegileg más szituációt teremt. Megkerülhe
tetlen, átugorhatatlan. Nem hagy egérutat. A megismerés — rá-
ismerés — olyan kényszerítő erejével hat, amely elől nem mene
külhetsz. 

Hazatalált volna hát Jacobi, amikor meglelte barátjáék házát, s 
magát Ottót is? Képzeljük el azt a megdöbbenést, hogy halottnak 
hiszünk egy régi barátot, s az még él. Él, tehát mindenképp válto
zott is az idők folyamán. Semmiféleképp sem lehet azonos azzal a 
kövülettel, ahogyan emlékezetünk tárolta és tartósította. De Ot tó 
változása előre kalkulálhatatlan is lett volna, ö nem megváltozott, 
hanem eltorzult. 

„Nem is a saját házukat kereste." Végső soron bizonyosan nem 
azt. Mert nem a szülőházon, nem is az ismerős házakon múlik. 
Csak az érzelgős lelkek tudják átejteni magukat, hogy ezen, ilye
neken múlik. 

Minden jó író számára végső soron csak ürügy mindaz, amiről 
művében konkrétan beszél. Természetes, hogy végső soron nem a 
hazatérésről van itt szó. Mint ahogy nincs életünknek egyetlen 
olyan korszaka sem, amelyet felidézhetnénk, s érdemes lenne fel
idéznünk megélt életünk egészétől függetlenül, tisztán önmagáért. 
Ám minderi jó író tudja azt is, hogy az ilyen ürügy, ürügy kell 
hogy legyen a javából, hogy az olvasó figyelmét ingerelje. Még 
hogy a figyelmét; szemét, fülét, orrát, száját, még a bőrét is. Ot t -



lik még a beszéd közbeni váratlan kifulladásokat is érzékeltetni 
tudja, a leírt szavak mögött megérezzük még a futó arcpiruláso-
kat is, egy ártatlan nyelvbotlás képes megsejtetni a beszélő teljes 
belső fellazulását is. 

Nem a gyerekkori házról van szó, nem a gyerekkori színtérre 
való hazatalálásról. A felforrósodott, eleven jelen időről van szó. 
A közérzet megfogalmazásáról. Minthogy igazából egyedül ez lelhet 
számunkra mindig is aktuális. Hazatalálnunk sem lehet máshová. 
Emlékezni arra, ami volt — csak kirándulás. 

Minden megvan: megvan Ottóék háza, megvan Ottó. Igaz, az 
egykori lakásnak csak egy csöppnyi része. Az is igaz, hogy Ot tó 
furcsán nevetgél, s vele sohasem lehetne közösen újraélni a megőr
ződött gyerekkori élményeket, mint ahogy a jelenről sem lehet 
igazából elbeszélgetni vele. Minden megvan, mert minden beiga
zolódik: közérzetünk, életérzésünk személyünkre szabott és nem 
megosztható élmény és tudás. 

Minden előkerült hát. Kancsal boldogság? Minden megvan: 
„üveg alatt, tűhegyre szúrva ragyog". Valahogy mindig ilyen az 
a minden, ami megvan — „ha jobban megforgatjuk". 

EGY IGÉNYES SZELLEM A X X . SZÁZADBÓL 

Régóta foglalkoztat Thomas Mann Mario és a varázsló című 
elbeszélésének főszereplője: Cipolla, a hipnotizőr. Mind a filo
zófiából, mind a pszichológiából s persze elsősorban tapaszta
latból ismerjük a megtévesztettséget. Az, hogy megtévesztettek, ma
nipuláltak lehetünk, folyamatos veszélyeztetettségként benne rejlik 
életünk valamennyi érzésében, gondolatában, cselekvésében. Ci
polla alakja konkrét példaként alkalmas arra, hogy az érzelmek
kel való manipulációkról bizonyos mozzanatokat megismerjünk. 

A rákérdezés Heller Ágnes érzelemelmélete alapján ígérkezik a 
legtávolabbra mutatónak. Induljunk ki tehát ennek az elméletnek 
az alaptéziséből. „Érezni — írja Heller — annyi, mint involválva 
lenni valamiben." Továbbá: „Az involváltság nem ^kísérőjelen
ség*. Nem arról van szó, hogy cselekszem, gondolkodom, beszélek, 
információt szerzek, reagálok és mindezt az abban való involvált
ság ^kíséri*, hanem arról, hogy az involváltság a cselekvés, gon
dolkodás stb. inherens alkotóeleme, valamennyi előzőben benne 
foglaltatik akár aktív, akár reaktív." Cipolla manipulátorságának 
elemzéséhez abból a több szempontból döntő mozzanatból kell ki-



indulnunk, hogy a Varázsló nyílt kártyákkal játszik. Ő közvetlen 
leszármazottjától, Kierkegaard Johannesétől, a Csábítótól, külön
bözően a manipuláció nyílt stratégiájára épít. E különbség egyéb 
vonatkozásait későbbre halasztva, most mindenekelőtt úgy vető
dik fel a kérdés, hogy hogyan, mi módon lehet Cipolla involválva 
a tulajdon manipulátorságában. Az első, amit tudnunk kell erről, 
hogy Thomas Mann Varázslója nem fából vaskarikát bűvészkedő 
sarlatán, neki életérzése, életfilozófiája a manipulátorság. Efélől 
nem hagyhat kétséget az a momentum, hogy Cipolla nemcsak az 
akaratfosztás gyakorlatait, a vak engedelmességre kényszerítő mu
tatványok sorát viszi végbe bűvészestjén, hanem az ellenkezőjét 
is. Tökéletesen aláveti magát a közönség hatalmának, méghozzá 
úgy, hogy belehipnotizálja magát a közönséggel való azonosulás 
állapotába. „Az a képesség, mondotta, hogy túllépjünk önmagun
kon, eszközzé legyünk, a legfeltétlenebbül és legteljesebben enge
delmeskedjünk, csak fonákja a másiknak, hogy akarjunk és paran
csoljunk." Választható lehetőségek tehát nincsenek. Ezért van az, 
hogy mégsem a diktatórikus hatalom allegóriájaként érzékeljük ezt 
a választható lehetőségek nélküli játszmát. A szabadság megvaló-
síthatatlanságának még játszmaként, sarkítottan és áttételesen kife
jezett formájában is a lét egyéni konceptualizálhatatlansága itt a 
hangsúlyos. 

„Sem késztetésérzéseink, sem affektusaink, sem orientációs érzé
seink világa általában nem szegényedhet el — írja Heller Ágnes 
—, emocionális világunk azonban igen. Ezért tekintjük az emóciók 
elemzését az egész érzélemelméletben a legdöntőbbnek." Cipolla 
alakjához is emócióinak elemzése útján tudunk közel férkőzni. A 
kiinduló kérdés ugyanis az, hogy vajon elszegényedett-e Cipolla 
emóciós világa. Hipnotizőrségének lényege az, hogy az emóciók 
pontos ismeretére alapozódik. Bizonyos módon Cipolla az érzé
sek széles skáláját játssza le bűvészestje folyamán. Érzéseiket szug
gerál, ami azt jelenti, hogy ismernie kell az érzések széles skálá
ját, legalábbis kifejezésük és megfogalmazásuk szintjén. Ázzál, hogy 
Cipolla hazudja az érzelmeket, semmi újat sem mondhatnánk. Il
letőleg semmi jelentősége sincs annak, hogy hazudja, hisz tevé
kenységének lényege a nyíltan vállalt manipuláció. Cipolla emó
ciós világát azért kell szemügyre vennünk, mert lényeget felfedő 
mozzanatnak tekinthető tényleges tárgyunk, a személyiség proble
matikájának vonatkozásában. Arra figyelmeztet ugyanis, hogy 
nem biztos, hogy egy érzelmileg gazdagabb személyiség potenci-



álisan alkalmasabb az ún. második természet, a pszichikus-társa
dalmi természet átalakítására. Cipolla alakja egy olyan lehetséges 
értelmezést szuggerál, hogy épp az érzelmekben gazdagabb szemé
lyiséget fenyegeti fokozottabban az eltorzulás veszélye. S mielőtt 
ezt a Cipolla alakjában megragadható, napjainkban oly aktuálissá 
növekedett veszélyt részleteznénk, vissza kell kanyarodnunk alak
jának egy másik lényeges sajátságához. 

Tudjuk jól, hogy partikuláris és individuális személyiségről a 
maga tiszta formájában ma még kivételként sem beszélhetnénk. A 
személyiség főbb tendenciáiban irányulhat partikuláris vagy indi
viduális típusú önmegőrzés és énkiterjesztés felé. „A partikuláris 
személyiségnél — írja Heller — a szelekció a környezetben való 
puszta önfenntartásra, illetve konfliktusmentes kiterjesztésre irá
nyul." Az effajta világhoz és önmagához való viszonyulás Cipol-
lára még főbb tendenciáiban sem érvényes. Ö öntörvényű személyi
ség, ha csak játszmák erejéig is, de saját törvényt és rendet kreál, 
azaz hipnotizál bele a világba. Ez a kreált világ pedig végérvé
nyes, lezárt, változtathatatlan egész. S itt kell most kitérnünk a 
személyiség viszony jellegére. Mert Thomas Mann elbeszélése pon
tosan érzékelhetővé teszi ezt a viszonyjelleget. A Mario és a va
rázsló magában foglal ugyanis egy „konkréten-történelmi" réteget 
is. Elsősorban Cipolla hazafias pátosztól dagadozó kijelentései 
konkretizálják történelmileg ezt a két háború közötti Olaszor
szágban játszódó történetet. Hogy milyen volt ennek a korszak
nak a történelmi-társadalmi aurája, azt maga a téma, a manipu
láció fejezi ki. Cipolla az alternatívanélküliség „rossz végtelensé
gének" fenyegető lehetőségét testesíti meg a „konkréten-történelmi" 
vonatkozásában. Ilyen értelemben Thomas Mann elbeszélésében 
sem egy pszichológiai, hanem egy társadalmi modell rajzolódik ki. 

S most kell visszatérnünk Cipolla közvetlen leszármazottjára, 
Kierkegaard Johennesére, a Csábítóra, s a kettőjük közötti hason
lóság és különbség taglalására. Johannes, a Csábító, tipikus példá
ja az „inkognitóban" élő személyiségnek. Ö Cipollával ellentétben 
rejtőzködő manipulátor. Létének lényege szerint „szerencsétlen", 
tehát ahogy Kierkegaard mondja, „eszményét, életének tartalmát, 
tudatának teljességét, tulajdonképpeni lényegét önmagán kívül bír
ja". Johannes manipulátorsága abból adódik, hogy valós lehetőség
ként kreál Cordelia számára egy, a kettőjük kapcsolata kibonta
koztatására járható utat. Ez a „járható ú t " azonban csak látszat
ra jelenti Cordelia számára a szabad, öntörvényű kibontakozás fo-



lyamatát, minthogy Johannes, semmit sem bízva a véletlenre, lé
pésről lépésre előkészíti számára a „talajt". A végeredmény szem
pontjából árnyalatnyi a különbség. Johannes szabad kibontakozá
si feltételeket hamisít Cordelia számára, lényegileg azonban a lány 
éppúgy folyamatosan megtévesztett, mint Cipolla médiumai. 

Johannes, akárcsak Cipolla, individuális személyiségnék mond
ható. Az ő emocionális világa sem szegényedett el, annak ellenére 
sem, hogy érzéseit, akárcsak a Varázsló, ő is eszközként, művi 
módszerként működteti célja eléréséhez. Ami döntő különbség ket
tőjük között, hogy Johannes inkognitója megőrződik, manipulá
ciója lényegében a lét kifaggatásának kísérlete, s e kísérlet vég
eredménye nem más, mint önnön „szerencsétlen tudatának", a lé
nyeg és lényegtelenség közötti hasadtság felszámolhatatlanságának 
a demonstrációja. Ezzel szemben, mint mondtam már, Cipolla 
nyílt lapokkal játszik. De végül is manipuláció ez még — tehetjük 
fel okkal a kérdést — vagy csak bűvészmutatvány? Cipolla, az
zal, hogy zárt, változtathatatlan világot kreál, azzal, hogy lejátsz-
sza az alternatívátlanság rossz végtelenjét, tulajdonképpen túljut 
a szerencsétlen tudat végső fázisán, s ezzel inkognitója elvész. 
Ugyanis megszűnik minden tartalmilag kimutatható distancia a kö
zött, amit tesz, és a között, ami tudatát meghatározza. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az elbeszélés bonyodalmának csúcsa, 
amikor Cipolla bélehipnotizálja magát Mario reménytelen szerel
mének, Silvestrának a helyébe, s a meghipnotizált pincérlegény, 
„üdvözült boldogságának" bódult állapotában szájon csókolja vélt 
szerelmét, Cipollát, a torz, púpos bűvészt. Nincs többé distancia, 
nem a tulajdonképpeni lényeget valamilyen módon önmagán kívül 
bíró tudat attitűdje ez már, hanem az öncélúvá homogenizálódott 
tudaté. Nem manipuláció ez már, és nem a vak engedelmesség, 
nem a szabadságtól való menekülés, nem is a lét egyéni koncep-
tualizálhatatlansága a hangsúlyos benne, hanem a narkotizálódás, 
az elkábulás mint menhely, ahol ideiglenesen megélhetővé lesz a 
legirreálisabb illúzió is. 

Nincs distancia. Cipollát a narkotizáló tudat határozza meg, s 
függetlenül attól, hogy művi módszerrel, mutatványként viszi 
végbe cselekedeteit, tudatának semmilyen, tartalmilag más saját
sága nem kimutatható. Megnevezhetően Cipolla csak az elkábí-
tásban, a narkotizálásban van involválva. Tudatának más, kívül
állást biztosító tartalma nem lévén — maga is narkotizált tudattá 
minősül. 



MAGÁNYOS JÁTSZMA 

„De h á t . . . ez a jegy rajtam! Baromnak születtem! Igen, ezzel va
gyok megjegyezve!" — mondja Marmeladov, Dosztojevszkij Bűn és 
bűnhődés című regényének egyik mellékszereplője. Egy mocskos kocs
mában mondja ezt a néhai címzetes tanácsos úr Raszkolnyikovnak. El
meséli, hogy ötödik napja iszik, hogy ellopta otthonról azt a kevéske 
pénzt is, ami még volt a háznál. Mind elitta. Állásából is kidobták. 
Három apró gyerekük éhezik, felesége beteg, vért köp, lázrózsák ülnek 
ki izgatott arcára, a józan ítélőképességét is elvesztette már a sok nyo
morúságtól, nélkülözéstől. Első házasságából való felnőtt lánya tartja 
el a családot. Sárgacédulás. 

Nyilvánvaló, hogy Marmeladov életvitelét a felelőtlenség határozza 
meg, bizonyos külső és belső okokból kifolyólag képtelen a felelősségtel
jes viselkedésre. A kocsmában, ahol Raszkolnyikovval beszélget, már is
merik, sokszor hallották a fenti történetet. Marmeladov a maga dosz-
tojevszkijien szélsőséges módján végkép képtelen felülkerekedni a saját 
tehetetlenségén. Konfliktusa ténylegesen társas térben már lejátszhatatlan. 
Amit társas térben lejátszhat, azaz produkálhat magából, az a mazochiz-
mus ilyen vagy olyan változata. Hozzá méltatlan embereknek mesélgeti 
a saját gazemberségét, miközben azok kisszerűen alantas módon kigú
nyolják, kiröhögik. Felesége hajánál fogva cibálja, meg is üti, ő pedig 
megérdemelt, sőt áhított büntetésként éli meg a kétségbeesett leszámolás 
e jeleneteit. 

„A figurák tipikussága — írja egy helyütt Dosztojevszkij — a való
ságban mintegy felhígul ( . . . ) csakugyan léteznek, naponta itt sürög-
nek-forognak, lótnak-futnak előttünk, de valahogy kissé felhígult álla
potban." Valahogy ilyen alapon kell komolyan vennünk Marmeladov 
alakját is, az önsorsrontás, önelvesztés infernójának oly sok emberben 
benne rejlő veszélyeztetettségeként. Nem az egész életszerveződésre, 
hanem „felhígítottan", csak bizonyos szituációkra érvényesen. S így már 
hangsúlyeltolódás következik be. A felelőtlen viselkedést nem a felelős
ségteljes viselkedéssel kell szembesítenünk; a benne rejlő megítélhetetlen-
ség mozzanata kerül előtérbe. Annál is inkább, mert sejtésem szerint 
túl merev elképzelés az, hogy a felelősségteljes viselkedés keretében min
den külső és belső konfliktusunk lejátszódhat. Azt hiszem, bizonyos hely
zetekben szükségszerű a felelősségteljes viselkedés keretéből való kilépés, 
mert bizonyos tartalmainkat még e pozitív kötésektől is oldott állapot
ban élhetjük csak meg. Sőt valószínűnek látszik az a feltevés is, hogy a 
felelősség az a belső norma, amely csak főbb vonalakban képes sza
bályozni viselkedésünket. S ha valóban normaként fogható fel, ak
kor, mint minden normának, ennek is elkerülhetetlennek látszik időnkénti 
áthágása. 

Marmeladov részeg kitárulkozása tipikus példája a magányos játsz-



máknak. A részegen és kívülállók előtt elmondott önvád semmit sem 
old vagy köt a néhai címzetes tanácsos sorsának alakulásában. Aktívan 
nem is kapcsolódhat hozzá, csak különjárata az életének. Ugyanakkor 
hitelesen példázza, hogy a legfeloldhatatlanabb konfliktusaink lejátszá
sára is szükségünk van. Ezen túlmenően pedig azt, hogy — Pilinszky 
meghatározásával élve — az ember nem folyamatos, hanem drámai 
lény. 

Marmeladov önsorsrontásának, önelvesztésének végső fázisában van. 
Élete jobbra fordulására már nincs esély. Dosztojevszkij alkotásmódsze
rére, alakformálására vet fényt opusának egészében ez a parányi részt 
elfoglaló epizód is. Arra, hogy vállalja az eltúlzottnak, kieszeltnek tűnő 
megoldást: szereplőjének harsány, teátrálisnak tűnő bemutatását, majd a 
regény színteréről való gyors eltüntetését, amint funkcióját betöltötte. 
Ám épp ez a harsányság, épp ez a teátrális föllépés mélyül „belső teatra
litássá" halálának órájában. Emlékezzünk vissza: a néhai címzetes taná
csost nem sokkal Raszkolnyikovval való beszélgetése után elüti egy 
kocsi, halálra gázolják a lovak. Részeg feltárulkozása után épp e ha
lálmód teljesíti ki a végső elveszettségéről kialakított képet. Ügy érez
zük, csak ily módon végezhette, hisz az önpusztítás végső gesztusára, az 
öngyilkosságra képtelennek látszott, de életének átszervezésére is. 

Visszakanyarodva most már fő témánkhoz, próbáljuk meghatározni 
előbb, hogy mi az, ami nem összekeverendő az emberi lény drámai vol
tának lényegével. Elsősorban az, hogy e drámaiság nincs összefüggésben 
a módosításra szoruló életszervezés külső és belső esélyeivel vagy esély
telenségével, nem is a különböző élmények lejátszásos jellege a fő is
mérve. Marmeladov magányos játszmája azt példázza, hogy még egy
értelmű helyzetben sem vagyunk képesek a tulajdon szituációnkat egy
értelműen, azaz folyamatosan megélni. Nemcsak arról van szó, hogy 
egymásnak ellentmondó módon éljük meg bizonyos élményeinket, hanem 
arról is, hogy a lényeget tekintve egymással párhuzamosan történik meg 
bennünk ugyanaz az élmény. Marmeladov magányos játszmája e párhu
zamosok elegyíthetetlenségére, a létezés legmélyét átjáró megszüntethe-
tetlen dadogásra villant rá, érzékelhetővé teszi a folyamatosnak látszó 
létezés mögött meghúzódó drámaiság lényegét: egyfajta hasadtságot. 

Marmeladov részeg kitárulkozásának dramaturgiája van, mint min
den játszmának. Magában foglalja az önvádat, a vezeklést s az önfel-
mentést is. E magányos játszmában mégsem az önigazolás és az önfel-
mentés a hangsúlyos, ez a mozzanat emeli túl a pótcselekvések jelenség
szféráján. Marmeladov a tulajdon veszendőségét éli meg e magányos 
játszmában, az önfelmentés itt is irreális illúzió marad. Hadd idézzek 
ennek érzékeltetésére egy hosszabb részletet: 

»Vagy azt hiszed, te csapláros, hogy a fiaskód örömömre volt? Bána
tot, csupán csak bánatot kerestem a pohár fenekén, és megízleltem, meg
találtam. Szánjon meg bennünket az, aki megért mindent és mindeneket. 



ő, az egyedüli, egyedüli bíró ( . . . ) És amikor valamennyivel végzett, 
bennünket is maga elébe szólít. » Jöjjetek — mondja —, jöjjetek ti is, ti 
részegesek, gyengék, szégyentelenek!* És elébe járulunk mindannyian, res-
tellkedés nélkül, megállunk előtte, ö pedig szól: » Mocskosak vagytok ti, 
baromnak ábrázatát és annak bélyegét viselitek, de azért most jöjjetek 
énhozzám.« Mire a bölcsek és józan elméjűek felemelik szavukat: »Uram, 
mért bocsátod ezeket a színed elé?« ő pedig ígyen felel nékik: »Azért, 
ti bölcsek, azért, ti józan elméjűek, mert nincs közöttük egy is, aki 
magát erre méltónak ítéli.*" 

Az életszervezésre, sorsformálásra képtelennek bizonyuló önmegélés, 
ez a hasznavehetetlen többlet teszi Marmeladov alakját magányos játsz
mája pillanataiban megítéihetetlenné. E pillanatok minőségét nem lehet 
fogalmi nyelven tovább árnyalni. Csak a költészet tudja az ilyen néven 
nevezhetetlen tartalmakat megsejtetni. Például ama Pilinszky-féle sír
felirat: „Túlhevített virágcsokor". 



GYÜMÖLCSÖSKERT HÁZZAL ELADÓ 

B U R Á N Y N Á N D O R 

Esteledett, s remélhettem, hogy istenigazában kipihenem magam, 
végre nemcsak a fizikai fáradalmaktól, ha kialszom magam, meg
szabadulok az idegességtől, a szorongásaimtól is, most már csak 
egy jó, nyugodt éjszaka kell, s reggel új emberként ébredek. Igaz, 
a nyugágy nem a legalkalmasabb éppen az alvásra. 

Végeredményben jól kezdődött ez a szabad szombat. 
Nem gondolhattam semmi rosszra. A szokásos szorongás nélkül, 

jókedvvel ébredtem. Derült ég, szép, napos reggel. Ügy látszott, 
fölöslegesen izgultam, minden jól végződik, estére végre megle
szünk a nagy munkával. Előbb-utóbb úgyis el kell végezni, hát 
essünk túl rajta. Szép éjszaka ígérkezik, most már csak ez kell, 
nyugalom, pihenés, megyek, a cseresznyefa alatt széthajtogatom a 
nyugágyakat, gondolom, amíg szedem, göngyölgetem össze a hosz-
szú locsolócsövet. 

Az altiszt, akitől a gyümölcsöskertet vettük, használt deszkák
ból padlózta ki a házat, ez három-négy év alatt elkorhadt, alá
folyt a víz, büdös dohszagot árasztott, nem lehet kijavítani, 
egyetértek a feleségemmel, mindenképpen ki kell betonozni. Már 
kora tavasszal ajánlotta ezt, hallgatólag bele is egyeztem, inkább, 
hogy ne kelljen vitatkoznom vele, aztán húztam az ügyet, halasz
tottam a dolgot; ez nem volt nehéz, akármelyik épületanyag-lera-
katban kerestem, cementet sehol sem találtam. Bárhol kérdeztem 
is, mikor kapnak, mindenütt tanácstalanul vonogatták a vállukat. 
Egy helyen mondták csak, hogy van behozatali, de az jóval drá
gább a hazainál. 

Véletlenül hallottam egy kollégámtól, hogy ő vett tíz tonnát, 
de csak úgy jutott hozzá, hogy már hajnalban odaállt, sorba a 
gyárkapu elé, persze megelőzték már vagy tizennégyen, s reggel, 
amikor osztották a számokat, csak az első kilencnek adtak. Nos, 



gondoltam magamban, mesélte a barátom, ha már rászántam ezt 
a napot, akkor nem hagyom magam egykönnyen elküldeni, meg 
mondta is a portás, hogy várjunk kicsit; maradtunk egypáran, 
ácsorogtunk ott egész délelőtt, s ez a dángübálás a legszörnyűbb, 
mert nem tudhatja az ember, hogy hiába várakozik-e, vagy végül 
csak lesz szerencséje, hát tizenkettő előtt kijött megint a koma, 
szétosztott még néhány számot, hanem akkor meg a pénztárosnő 
becsukta az ablakot, hogy neki lejárt a munkaideje, még el kell 
számolnia, ma már nem fogad befizetést. No , most kezdd elölről, 
végül addig regnáltunk, udvaroltunk neki, hogy megkönyörült 
rajtunk, elfogadta a pénzt, ott álltak a fuvarosok is, méhettünk 
rakodni. 

Hallgattam, s egyre azon dühöngtem magamban, miért nem 
tudtam én ezt előbb, elintézhettük volna egy kalap alatt, ha már 
ott állt, vehetett volna nekem is két-három mázsa cementet, most 
nem kellene törnöm a fejem. A nyáron, mikor a tengerről haza
jöttünk, a feleségem szinte mindennap kérdezte, találtam-e már ce
mentet, s mindig csak azt válaszolhattam neki, amit a telefonban 
hallottam: nincs, nem is tudják, mikor lesz; pedig ahogy közeled
tünk az évi szabadságunk végéhez, mindinkább éreztem, nem ha
logathatom tovább a dolgot, a föld alól is teremtenem kell cemen
tet. Egy szomszédunk már elintézte, még tavasszal hoztak két köb
méter sódert, ott állt az út mellett a rakás, attól féltem, egyszer 
elmossa valami nagy eső, szégyelltem is már, hogy a tavasszal 
olyan sürgős volt az idehozatala, most meg, amióta ott áll, nem 
csinálunk vele semmit. Nem lesz jó így, tönkremegy a sóder, 
mondta egyszer a szomszéd, s látva, hogy most már nemcsak a fe
leségem szemrehányó, felelősségre vonó kérdéseitől kell tartanom, 
egyre fokozódott a szorongásom, s tartottam tőle, hogy elkerül
hetetlenül hamarosan ideér a nap, amikor majd neki kell látnunk 
a betonozásnak. 

A feleségem nem tágított, tudta már, hogy csak így lesz valami 
a dologból, s mivel én igazán nem sokat értettem a betonozáshoz 
meg a többi hasonló kisipari munkához sem, hát ő akart gondos
kodni arról is, hogy legyen, aki ezt a fizikailag is nehéz és szak
mai ismereteket is követelő munkát elvégzi. Nemrég a szomszé
domnak egy barátját, Miihaj lót angazsálta, aki társasági ember, 
magának is van szőlőskertje s nagyon szeret eljárni móvába; a 
szomszédomnál is permetezte a gyümölcsfákat, s mikor meghívtuk 



egy kávéra, a feleségem előadta a tervét meg a problémáit, ő mind
járt vállalkozott rá, hogy szívesen a segítségünkre lesz. 

— Ó, ha látnák, fölépítettem én magamnak egy egész házat! 
— mondja, nehogy kételkedjünk a szakértelmében. Lakatosmester, 
de abból a fajtából való, aki egy kicsit mindenhez ért. — Es mit 
kell csinálni? — áll föl kíváncsian, miután kihörpintette a kávéját. 

— Ő valóban ért hozzá — bizonygatja Milán, a szomszédom. 
A tranzisztort figyelem, ötórai hírek, a lengyeleknél újra kiélező
dik a válság. 

— Itt, ezt a szobát szeretnénk — vezeti be a házba a felesé
gem, s magyarázza neki a terveit. 

Ez nem nagyon tetszett nekem, de ott a vendég előtt, aki még 
fölajánlotta a segítségét is, hát nem eshettem neki, hogy hagyd 
már abba, ne légy unalmas, majd meglesz, nem kell örökké min
denkit a betonozással untatni. 1 

— És mennyi ez a sóder? — kérdezi Mihajlo, mikor kijöttek a 
házból, s szemügyre veszi a sóderrakást. Magas, erős ember, tö
mött, fekete bajusszal, föllépése határozott, magabiztos, mint a 
mindenhez értő embereké. 

— Két köbméter — mondtam kurtán, kedvetlenül. 
— Mit gondol, mennyi cement kell ehhez? — kérdezi nyomban 

a feleségem. Ez még külön idegesít, ugyanis ezt már megbeszéltük 
Zentán egy kőműves rokonommal, az kiszámította, hogy három 
mázsát kell venni. De lám, neki az, amit a kőműves mondott, nem 
elég, ő most ettől, a géplakatostól akarja hallani, hogy mennyi 
kell. 

— Tudod, hogy három mázsa, megbeszéltük már. 
Próbálnám, de csak nehezen tudom visszatartani az ingerültsé

gem. Valójában más bajom van most, de hogy mi, azt nem mond
hatom meg neki. 

— Ez itt két köbméter — számol félig magában, félig hango
san Mihajlo, s mintha engem nem is hallott volna, a feleségemtől 
kérdezi: — S akkor mit akarnak, bent a szobát, meg i t t . . . ? 

— Itt körül a fal tövében, meg ezt a bejáratot, két-három mé
ter, itt az ajtóig — mutatja készségesen a feleségem. Látom, örül, 
hogy valaki érdeklődik a tervei iránt. 

— Ezt itt? — áll meg Mihajlo a bejárat előtt, csípőre tett kéz
zel, hunyorítva szemléli, méri a betonozásra váró terület nagysá
gát. — Há t nem tudom, annyi elég lesz-e, de ha azt m o n d t á k . . . 
Meg kell még homok, meg deszkák, deszkájuk van-e? — fordul 



most felém. Meglepődök, zavaromban nem tudok, mit válaszolni, 
a homokra nem számítottam, a deszka meg, hát ezt nem is tudom, 
mire kellhet. 

— D e s z k a . . . — állok fel a cseresznyefa alatti padról. 
— Aztán lehetne — folytatja Mihajlo, nem is várva a vála

szomat —, a betonpadlóba rakhatnánk be olyan cementlapokat, 
úgy, olyan törött lapokat, azt olcsón lehet kapni, én is azt rak
tam le, nagyon jól néz ki. 

— Cementlapokat? — érdeklődik meglepődve a feleségem. 
— Persze, tudom, majd megnézzük — fejezném be ezt a témát. 

Idegesítene, ha folytatnánk. Visszaülök, kikapcsolom a tranzisz
tort. A W. C csinálásakor éreztem ennyire elveszettnek magam. 

Alkonyodott már, a hegy mögött eltűnt a nap, a cseresznyefák 
árnyékot vetettek a ház előtti pázsitra. 

A szomszédomnak dolga volt, ment volna már, nem marasztal
tam. Fölállt, én is vele. Visszafojtott, elnémított indulatok. 

— Akkor majd szólnak — indul utána Mihajlo. 
— Csak a keverő, honnan veszünk keverőt? — kérdezi még a 

feleségem. 
— A keverő? — áll meg Mihajlo. — A szomszédomnak van, de 

az villanyra jár, itt meg nincsen áram. 
— Ide benzines kellene. Csak azt hol szerzünk? — lépked utá

na aggódva a feleségem. Dühöngök, de csak magamban. 
— H a másként nem, akkor lapáttal forgatjuk. Csak a z . . . — 

fordul vissza a szomszédom is. 
— Csak az nagyon nehéz, nem? — a feleségem mintha minden 

kérdést tisztázni akarna még Mihajlo távozása előtt. Hallgatok, 
idegesít, hogy miért kell minden problémánkat másokkal megbe
szélnünk. Fürdőnadrágban állok a ház előtt, tüntető mozdulat
lanságban. 

— No , ott meg kell fogni a lapátnyelet — mondja Mihajlo, s 
elmenőben végignéz rajtam, mintha csak az én gyenge fizikai ké
pességemre célzott volna előbb. Hallgatok, megalázottan. 

— Akkor rendben van? — kérdezi a kocsifeljárattól a felesé
gem, látva, hogy a szomszédék most már elmennek, nem marad 
idő a részletek megbeszélésére. 

Mihajlo föntről még visszatekint. 
— Rendben, rendben — integet —, csak szóljanak, s jövök. — 

Megsejthette, mi rejlik a közönyöm mögött. 



— Egy szombaton. Rendezünk egy nagy pikniket. Bográcsgu
lyást! Vagy rostélyost! 

Én már elfordultam, az útról lementem az almafák közé, haza
indulás előtt még egyszer megnéztem a leveleket, használt-e a per
metezés, megdöglöttek-e a levéltetvek. 

Szép, egészséges leveleket hajtottak az almafák, amiket az ősz
szel ültettem, a csemeték is jól bírták a szárazságot. Erre büszke 
voltam, én ültettem, permeteztem, gondoztam őket, s valahány
szor végigmegyek köztük, egyenként megvizsgálom őket, mind
annyiszor elégedettség tölt el, kipihenem magam, elmúlik az ide
gességem; ez a látvány, ez mindenért kárpótol. Ezért kell az em
bernek a gyümölcsöskert, ez az, amit sehol máshol, csak itt kap
hat meg. 

Igaz, majdnem csak addig tart ez, amíg ki nem lépünk a fák 
árnyékából, aztán jönnek újra a gyötrelmek és szorongások. 

Hazainduláskor, mikor beültünk a kocsiba, újrakezdte a felesé
gem, hogy most már jó lenne csakugyan cementet keresni, hogy 
aztán szervezzünk egy nagy móvát, ki kell használni az alkalmat, 
ha már Mihajlo ajánlkozott, hogy eljön, ért is a betonozásihoz. 

A keskeny hegyi úton óvatosan kell vezetni, minden pillanat
ban elém bukkanhat a kanyarból a szembejövő kocsi, nem lehet 
bámészkodni, tekingetni, mintha nem is hallanám a feleségem aján
latát, nézek előre, figyelem az utat, csak amikor Mihajlo beszerve
zésének az előnyeit hangsúlyozza, akkor tör ki belőlem a felhá
borodás: 

— Hagyd a fenébe! Nem is tudom, hogy lehetsz ilyen! Majd 
éppen Mihajlo! 

Görcsösen markoltam a kormányt, idegesen benyomtam a gáz
pedált, szerencsére, senki sem jött szemközt, ösztönös mozdulat, 
teljes gáz, mintha így akartam volna elmenekülni, mint annyiszor 
már, el, messze és örökre, ha mindjárt egy nádkunyhóban kell is 
nyomorognom. 

— Most mit kiabálsz? Mi bajod van már megint? — fordul 
felém az asszony sértődötten, hátradőlve, a kocsi ajtajának tá
maszkodva. 

Felét megtettük a hegyről levezető útnak, egy kocsi sem jött 
velünk szemben, de ahogy oldalt fordultam, ahogy ránéztem, ab
ban a pillanatban felbukkant előttem egy piros Golf, reflexek, 
fék, félrerántom a kormányt, a szembejövő kocsi is fékez, haj
szálon múlott, hogy össze nem ütköztünk. 



— Nem tudom, miért kell itt száguldozni! 
— Jól van, hagyd. 
— Föl tudod idegesíteni a másikat. 
— Téged se kell félteni. 
— Most mondd meg, hogy mi bajod van. Ahelyett, hogy örül

n é l . . . hogy ne kelljen neked, beszervezem itt az embereket. 
— Eredj már, majd éppen vele betonozunk! 
— H á t kivel? Kivel akarod csinálni? 
— Majd lesz — mondom halkabban, harmadik sebességiben 

ereszkedünk lefelé, megint óvatosabban, rá-rátaposok a fékre. — 
Megbeszéltem én már, lesz mester is, keverő is, benzinmotoros, 
amilyen nekünk kell. 

Ügy mondtam ezt, mellékesen, mintha nem akarnám, nem tar
tanám fontosnak beavatni a részletekbe. 

Aztán mégis elmondom neki, hogy a barátom, aki a nagy adag 
cementet vette, megígérte, csak szóljak, s a mester, aki az ő házát 
építi, átjön egy napra, kibetonozza a padlónkat. 

A feleségemet ez nem bűvölte el különösebben. 
•— S eljön csakugyan? Beszéltél már vele? 
— Hogyne jönne! Ebből él. Kell neki a pénz — háborogtam, 

hogy is kérdezhet ilyet, így kerültem ki az egyenes választ. 
^ z út két oldalán dús növésű, magas bokrok, a fák koronája 

néhol teljesen összeér, összeborul fölöttünk. Azt mondják, még 
Ferenc Jóska vágatta a hegybe ezt az utat, itt vontatta föl az 
ágyúit a Fruska gorára az első világháborúban. 

— Hová ment ez az őrült is, ilyenkor, este, fölfelé — mond
tam szelídebb hangon, az előbbi Golfra célozva. Feleségem hall
gatott. 

Csak most vettem észre, hogy kivert a verejték, forró volt a 
nap, még alkonyatkor sem hűlt le a levegő, reggeltől estig fürdő
nadrágban voltam, most éreztem, hogy testemhez tapad az ing, 
hogy a hajszálaim között izzadságcsöppek gördülnek lefelé. Leen
gedtem az oldalablakot, a bokrok zöldje, a sűrű, szakadatlan 
lombkorona mintha tiszta oxigént küldött volna be. Ráléptem a 
gázpedálra, fokoztam a sebességet, az erősebben bevágódó lég
áramtól fázott a vállam, a hátam. 

— Vigyázz, a huzat! Nehogy megfájduljon megint a fejed! — 
figyelmeztet. 

Az előbbi gúnyos-cinikus szóváltásra mintha már nem is em
lékeztünk volna. Otthon fölhívtam a barátomat, megérdeklődtem, 



hogy is állunk a mesterrel. Mondta, hogy még nem említette ne
ki, de ne izguljak, biztosan rendben lesz minden. Feleségemnek 
csak annyit mondtam, hogy ha kapunk cementet, csak szólnunk 
kell neki, és már jön is. Ezt magam is elhittem, de egy kicsit tar
tottam tőle, hogy amilyen szerencsém nekem van, a végén csak 
közbejön valami és füstbe megy az egész. De emiatt sem izgattam 
magam különösebben, ha nem sikerül az idén, majd kibetonozzuk 
jövőre, mondogattam, utóbb már inkább magamban, mert ha ezt 
hallotta tőlem, a feleségem nagyon dühbe gurult. Előbb még csak 
magyaráztam neki: — Mi nem táncszalont akarunk, ez gyümöl
csöskert, a fontos, hogy a fákat, a szőlőt rendben tartsuk, ezt a 
munkát kell rendszeresen végezni, mert ha elhanyagoljuk, ebből 
nagy kárunk lesz, viszont hogy a szobát most betonozzuk ki vagy 
jövőre, az olyan mindegy, ez nekünk annyira nem létkérdés. 

Röhögnöm kellett néha, mikor hallottam, milyen nagy gazda
sági bajaink vannak, igaz, akkoriban a vállalatban a saját bőrün
kön is érezhettük ezt, szabadságon voltam még, de szóltak, hogy 
talán két napra való tartalékunk van kokszból, és senki sem tud
ja megmondani, mikor kapjuk a következő szállítmányt; koksz 
nélkül mi el sem képzelhetjük az életünket, leáll a termelés, de 
hiába dugtuk össze, hiába törtük a fejünket, semmi okosat nem 
tudtunk kitalálni. Bajok vannak, voltunk kénytelenek naponta be
ismerni, az árakat nem lehet megállítani, a keresetek m e g . . . , vé
ge a régi szép időknek, mondogattuk, noha ilyenkor mindig arra 
kellett gondolnom, hogy ha még sok embernek az a legnagyobb 
baja, hogy a víkendház befejezéséhez nem tud elegendő cementet 
kapni, hát akkor itt olyan nagy baj még nem lehet. Nos, ez a ce
menthiány engem nem izgatott különösebben. A telefonkönyviből 
kiírtam ugyan a lerakatok számait, reggelenként fel is hívtam 
egyiket-másikat, de előre tudtam, nyugodt maradhatok, nem ér 
meglepetés, nem kell a cement hordásáról gondoskodnom. 

Ez is egy gond volt. öt zsák cementet, ha ne adj isten, si
kerül valahol kapni, hogyan viszem fel a hegyre? A százegyesbe 
berakhatom ugyan, engem meg a kétszázötven kiló cementet föl
vinne a hegyre, de két-három helyen olyan gödrök vannak az 
úton, nehéz teherkocsik hordják föl a terméskövet, sódert meg más 
épületanyagot, noha nem adnak építési engedélyt, hogy ott a göd
rökön, kidudorodásokon át veszélyes lenne a súlyosabb teher; nincs 
más, hazahozom a garázsba, s aztán majd mindig fölviszek egy-két 
zsákot, valahányszor egyébként is megyünk. 



Mikor aztán rohamosan fogyott a szabadság, feleségem meg
ijedt, hogy elmúlik a nyár, a ház meg nem lesz kibetonozva, hát 
nekem esett, hogy de most már gyerünk ám, szerezzünk cemen
tet, akárhonnan is, de szerezzünk, és akkor hívjuk a mestert. Fel
merült a kölcsönkérés lehetősége is. ö t zsák, az semmi, annyit 
adunk mi is — mondogatták többen, erről aztán végleg hallani 
sem akartam, majd éppen öt zsák szaros cement miatt kötelezem 
el magam valaki iránt! Emiatt is volt aztán egy-két epés szóvál
tás köztem és a feleségem között. 

De nem hagyta magát, a cementügy jelen volt az ebédnél, a 
vacsoránál is, be kellett látnom, addig nyugtom nem lesz, amíg ki 
nem betonozzuk a házat. H á t akkor essünk túl rajta, amíg szép 
az idő. Megbeszéltük, reggel kirakodunk majd a házból, estig be
fejezzük a munkát, éjszaka kinn alszunk a fák alatt, másnap 
visszarakodhatunk. Egy éjszaka a szabad ég alatt alszok, még 
örültem is ennek. Csak szép idő legyen! Fogalmam sem volt még, 
micsoda merénylet készül ellenem. 

— Reggel háromkor megyek a cementgyárba! — jelentettem be 
este, fölhúztam csörgőre az órát, korábban lefeküdtem, az izgal
maktól nehezen tudok elaludni, mégis reménykedtem, most sike
rülni fog. — Holnap meglesz a cement, szólunk a mesternek, s 
pénteken vagy szombaton már kész is a padló. 

Bebújtam az ágyba, s van ez így néha, a sok epéskedés után 
most elégedettség töltött el, látva, milyen boldogan simul hozzám 
a feleségem. — Vakard meg a hátam — kérte. — Nem ott, lej
jebb, a lapockám alatt — folytatta a megszokott szertartást. 

Töviről hegyire megbeszéltük újra, mit hogyan csinálunk. Egyi
künk sem, egy szóval sem ellenkezett a másikkal, nyilván ez bár 
torította fel a feleségemet, hogy szóvá tegye a nádazást is. Ma
gam is tudtam, hogy erre szükség van, jobban, mint a betonozásra, 
de erről most nem akartam beszélni, előre féltem, az még mennyi 
gond, u t ána j á r á s . . . 

Nehezen aludtam el, sokat gondolkoztam, törtem a fejem, hogy 
is készüljek fel, miként is zajlik majd le a betonozás, soha még 
nem csináltam ilyet. Nehéz nap lesz, az biztos, sóhajtottam több
ször is. Amit a szőlőskert nyújt, azért ezt is vállalnia kell az em
bernek, magyaráztam magamnak, de ami a betonozás után tör
tént, ami a legjobban megkínzott, arra éppenséggel nem gondol
tam. 

Hajnali háromkor csörgött is az óra, akkoriban szunnyadhat-



tam el, ijedten fölugrottam, elnyomtam, kitekintettem az ablakon, 
épp hogy derengeni kezdett, nem gyújtottam villanyt, csak vissza
dőltem, visszafeküdtem, s magyaráztam magamnak, hogy azt sem 
tudom pontosan, valójában hová is kell mennem, hallottam, hogy 
külön kapunál osztják a számot a nagyban vásárlóknak, s külön 
azoknak, akik csak így, két-három mázsát akarnak, végül majd 
nem jó helyre állok, s csak reggel derül ki, hogy hiába keltem föl 
hajnalban, cementet csak nem kaptam. Feleségem aludt, nem éb
redt föl, csak reggel kérdezte, de minden számonkérés nélkül: — 
Mi az, nem mentél? 

— Nem. 
— Nem volt kedved? 
— Lusta voltam. 
Indultam, hogy megborotválkozzak. Ö is kelt, ment le tejért, 

kenyérért. A gyerek még vidéken volt, a szüleimnél. 
— Majd felhívom megint a lerakatokat — mondtam a felesé

gemnek, miután ő néma maradt, nem követelte, hogy szerezzek 
cementet. Nem szólt ehhez sem semmit, fogta a barna szatyrot, 
indult a boltba. 

Konnektor, villanyborotva, gyorsan kész lettem, már fogtam is 
a telefont. Legelőbb a BOR-t hívtam, itt mondták a múltkor, 
hogy van behozatali. Most is igenlő választ adtak. Kaptak újab
bat, vagy még nem fogyott el az a régebbi küldemény? Hiába, jó
val drágább, mint a hazai, s nem nagyon kapkodnak érte? Ez 
megint egy gond. 

Megjön a feleségem, mondom neki: 
— Van cement, de csak behozatali. Ez drágább, de egye fene, 

azt hiszem, legjobb lesz, ha ezt megvesszük. 
Le sem tette még, kezében a szatyor, alighogy belépett az elő

szobába. 
— H á t biztos — örömmel fogadja az ajánlatomat. — Mit szá

mít, nem veszünk mi tonnaszámra. 
— Megreggelizünk, megyek és megveszem. 
Egy gonddal kevesebb, könnyebb az embernek, jobban esik a 

reggeli is, a jövő héten kezdünk dolgozni, talán sikerül még a hé
ten elintéznünk mindent. Még a szabadság idején. 

Elgondolkodhatnék ezen is azért éppenséggel, vettem a gyü
mölcsöskertet, hogy ott kikapcsolódjak, hogy kipihenjem magam 
a napi hajsza meg idegeskedés után, s aztán mi lett a vége, nem 
a fizikai munkába fáradtam itt bele, hanem éppen a sok elintézni 



való vagy elintézhetetlen ügy miatt merültem ki az évi szabad
ságom idején is annyira, hogy néha úgy éreztem, megváltás lenne 
számomra, ha behívnának a vállalathoz. De lehet, hogy csak én 
vagyok ilyen tehetetlen, annyiszor mondta ezt már a feleségem, 
hogy akaratlanul is el-eltöprengek rajta. 

Meglett a cement, végeredményben nem is fizettem sokat, kár 
volt annyit izgulni, meg a hajnali sorbaállásra készülődni. Több 
pénzt is kidob az ember butaságra, anélkül, hogy gondolkodna raj
ta. Ebből meg most olyan nagy ügyet csináltam, az jut eszembe, 
hogy talán nem is a pénz miatt, hanem valahol a tudatom leg
mélyén így akartam a végtelenségig elodázni a betonozást, mint 
valami nagyon haszontalan, a feleségem által kiötlött dolognak az 
elvégzését. 

Most már csak a mestert kellett megkeresni. Megint felhívtam 
telefonon a barátomat, megbeszéltük, hogy reggel hatkor találko
zunk, a mester kinn lakik a szőlőkben, megyünk hozzá, beszélünk 
vele, ő aztán folytatja az utat, valami ablakvásárlási ügyben, én 
meg vihetem a kőművest, hogy lássa, milyen munkáról van szó. 

Megy itt minden, csak csinálni kell. Amit úgyis előbb-utóbb el 
kell végezni, azon kár keseregni, okosabb minél előbb elintézni, 
s aztán jöhet a következő. Az ember legyen tudatában a képessé
geinek, s ennek megfelelően vállalja a tennivalókat. 

Egyszerű ez, de ennyi tapasztalat után hajlamos vagyok azt 
hinni, hogy nem én vagyok az, akivel minden megy simán, ahogy 
eltervezte. 

Kimegyünk mi kora reggel a kőműveshez, hát be van zárva a 
kapu, senki sincs otthon. Valamit gagyogott a gyerek az este, em
lékezett vissza, mondták neki, hogy lehet, elmennek az öreghez, 
beteg az apja, itt lakik valamelyik faluban. Ügy látszik, már el
utaztak. 

Álltunk a kapuban, a kutyák ugattak, de sem a gazda, sem a 
felesége nem került elő. Hiába jöttünk. Péntek reggel volt, nem 
sok idő maradt már a hétből, már ez is valószínűtlennek látszott, 
hogy péntek reggel beszélek vele, s szombaton már majd beto
nozunk is. De szeretem, feldob az, ha valószínűtlennek látszó do
log sikerül. Most is voltak titkon ilyen vakmerő reményeim. Egyik 
végletből a másikba esek, egyik pillanatban azt hiszem, hogy ne
kem első próbálkozásra rendszerint nem sikerül semmi, a másik
ban meg biztosra veszem, hogy erőfeszítés nélkül, játékból leküz-



döm a lehetetlent is. Gyerekes gondolatok, pedig már jócskán el
múltam negyven. 

— Akkor most mi legyen? 
Elképzelem: a tekintetem merő kétségbeesés. 
— H á t . . . gyere, nézd meg a házam. 
— Mit gondolsz, visszajönnek ma? 
— Nem hiszem. Nem — mondja most is álmosan. 
— A szentségit! De e l t o l t a m . . . 
— H á t m a j d . . . Most már tudod, hol lakik, eljössz hozzá, 

úgyis erre jársz. 
— E l . . . c s a k . . . — végül még csakugyan Mihajlót kell hívni. 
Nem is merem mondani, hogy én bezzeg már másnap akartam 

dolgozni. Semmilyen értelemszerű magyarázat nincs rá, miért 
hagytam az utolsó napra, az utolsó pillanatra. De kell-e, hogy 
minden tettünket meg tudjuk magyarázni? Borzasztó lenne ez, ha 
nem engedhetném meg magamnak néha az amolyan értelmetlen
ségeket. Mondtam már ugyan, hogy az ember önmagával szemben 
legyen a legszigorúbb, szükség is van erre, de mit érne az élet ön
sanyargató vasfegyelemben?! 

— No, gyere, nézzük meg a házam. 
Nem maradt más választásom, be kellett látnom, alaposan el

toltam a dolgot, lett volna alkalmam, a mesterrel jóval előbb meg
beszélhettem volna a munkát, most nem állnék itt, tehetetlenül, 
kétségbeesve. Mit mondok a feleségemnek? H a összeszid, még csak 
nem is mentegethetem magam, most valóban én vagyok az oka, 
az én hanyagságomon múlott, hogy most pénteken reggel itt állok 
mester nélkül. De én, akár tíz perccel ezelőtt, ahogy azon a vég
telenül rossz úton zötyögtünk fölfelé a szőlők között, még akkor 
is azt hittem, hogy én másnap keverni fogom a betont. Még fönn, 
a rácsos kapun kívül állva sem veszítettem el a reményt. Muszáj, 
hogy sikerüljön! 

Aztán egész nap kinn voltunk a feleségemmel, reggel kivittünk 
két zsák cementet, még három zsák maradt a garázsban. Viszony
lag nyugodtan múlt el a nap, nem kaptam sebet, aminek nyoma 
maradt volna. 

Este aztán befordultunk a mesterhez, hazafelé menet, csak úgy, 
hátha megjött már az apjától. Ami előbb még lehetetlennek lát
szott, percek alatt bizonyossággá lett. Megbeszéltük, hogy reggel 
hét óra felé jövök érte, a pótkocsira felrakjuk a betonkeverőt, in
dulunk, és kezdjük a munkát. 



A reggeli kiábrándulás után már azon is meglepődtem, hogy ott
hon találom, még inkább elcsodálkoztam, amikor az öreg a leg
természetesebb hangon mondta, hogy reggel már kezdhetjük is a 
munkát. Este volt, sötét az udvar, ha megegyeztünk, akkor mehe
tünk is, gondoltam, s már indultam is. A mester is meglepődhetett, 
hogy ilyen gyorsan, valóban percek alatt szót értettünk, látva tá
vozási szándékomat, vagy éppenséggel, az ilyen ügyékben való já
ratlanságomat, maga tette szóvá: — H á t a k k o r . . . hogy meny
nyiért, azt nem is kérdezik? 

— Csakugyan, hát mennyi lesz? 
Fölengedett a szorongásunk, mosolyogva néztünk össze. 
— Nehogy elfelejtsünk már fizetni — tréfálkozott a féleségem 

is. 
— Miért nem ülnek le? — jött ki a konyhából a mester fele

sége. 
— Hová sietnek, csakugyan? — marasztalt volna a mester is. 
Mintha a már régóta visszatartott szorongás és feszültség szaba

dult volna fel, jóízűt nevettünk mind a ketten. 
— Nekünk az a fontos, hogy reggel kezdjük, a többi már nem 

számít. 
Őszintén mondtam ezt, valóban így is gondoltam. Hogy sokat, 

túl sokat kér, attól nem féltem. 
— Tizenkétezer órája. Meg a keverőért még. 
— Jó — egyeztem bele. 
Nem gondolkoztam róla, nem számoltam, mennyi lehet ez majd 

összegben, mindenbe beleegyeztem volna, azt teljesen kizártnak 
tartottam, hogy emiatt, a munkadíj nagysága miatt esetleg elma
radhat a másnapi betonozás. Tulajdonképpen előbb már szégyell
tem előhozakodni a kéréssel, hogy de holnap már kezdjük is, 
normális ember általában nem hagyja így, az utolsó pillanatra a 
megbeszélést, nem tudom, mit gondolt rólam, most örültem, hogy 
minden rendben lesz. Motoszkált ugyan bennem valami aggály, az 
én beteges félelmem ennek az oka, hogy az órabér esetleg nem 
lesz jó, többször hallottam már, hogy a mesterek ilyenkor nem 
igyekeznek, húzzák az időt hiszen a fizetés jár nekik, ha dolgoz
nak, ha cigarettáznak. Azok közé tartozok majd én is, akik 
mérgelődnek, hogy az idő múlik, a munka meg nem halad, jutott 
eszembe, de nem ellenkeztem. Valami bizönytalanságfélét vehetett 
észre az arcomon, a mozdulataimban, már a kapuiban állva ma
gyarázta, hogy nekem is jobb, ha órabérre számolunk el. Minden 



szavára egyetértően bólintottam, feleségem sem mondott ellent 
neki. Bizalomgerjesztő megjelenése volt a mesternek, nem talál
hattunk okot a félelemre. 

örül tem, hogy végre egy nagy gond kerül le a vállamról, most 
már semmi sem jöhet közbe, gondoltam, a szombati nap erre van 
szánva, egy ilyen rendesnek látszó mester társaságában talán 
nem is lesz olyan borzasztó; fontos, hogy van benzinmotoros ke
verője, s nem kell lapáttal hányni, forgatni azt a rengeteg sódert, 
ezzel ijesztgettek, hogy ez szörnyen nehéz. Mihalj is erre célzott. 

Hazafelé menet megbeszéltük, mi lesz az ebéd, feleségem reggel 
korán lemegy a henteshez, vesz karajt, azt süti meg rostélyon, pa
radicsom, paprika termett szépen, lesz salátának, pálinkánk van, 
egy hónapja, hogy kifőztük a meggyet, a bort, sört behűtjük. A 
nagy munka előtt egészen lázba jöttünk. 

Másnap minden a tervek szerint kezdődött. 
Most este már biztosan láthatom, az előkészületek nagyon sok 

kínnal jártak, a sok huzavonában jobban megszenvedtem, mint 
betonozás közben. És itt sem az annyiszor emlegetett lapátolás, 
nem a fizikai erőfeszítés esett nehezemre. 

Még mielőtt elkezdtük volna a tulajdonképpeni munkát, a mes
ter a helyszínen is meg akart győződni róla, pontosan akarta tudni, 
mit is akarunk: milyen vastag legyen a betonréteg, milyen széles a 
ház körüli gyűrű, milyen az ajtóhoz vezető bejárat. Nem értettem 
egyet azzal, hogy a gyűrű minél szélesebb legyen, azt meg külö
nösen elleneztem, hogy a ház előtt, ahol az asztal áll, öntsünk ki 
még egy betonplatót, hogy ha esik az eső, ott se kelljen a sarat 
taposnunk. 

Ezeken a dolgokon már előbb is vitatkoztunk. 
Én nem vagyok egy határozott egyéniség, de most kereken kije

lentettem, hogy a betongyűrűt is keskenyebbre kell szabni, mint 
ahogy a feleségem javasolja, a ház előtti tér kibetonozása pedig 
egyáltalán nem jöhet számításba. Nekem elegem van a városban 
a betonból, zártam le a vitát, ha ide kijövök, pázsitot akarok. 

A feleségem mondta a maga érveit, s ami leginkább bosszantott, 
hogy a mester neki adott igazat. Nem is gondolkoztam már azon, 
nem lenne-e jobb, valóban kiönteni egy betonplatót, egyszerűen 
csodálkoztam, dühöngtem, hogy egy józan, komoly ember hogy he
lyeselhet a hóbortos ötleteknek. 

Megmondtam, amit akartam, aztán elvonultam, ezzel is tud-



tukra adva, hogy erről tovább nem vitatkozunk, vagy csináljuk 
úgy, ahogy én mondtam, vagy bele se fogunk a munkába. 

Most látom már, hogy talán túl érzékeny voltam, de féltettem, 
mert nem először éreztem veszélyeztetve, a szellemi integritásomat. 
Legalább itt, az élet legintimebb szférájában, s legalább attól elvár
hattam a tiszteletben tartását, akivel életem legnagyobb részét, a 
legnemesebb részét együtt töltöm, s akitől természetszerűleg a leg
több megértést várhatom. 

A vállalatban naponta többször is el kellett szenvednem az integ
ritásomat ért, a személyiségemet veszélyeztető támadásokat, de hát 
ezt már megszokja az ember, valahogy elkerülhetetlennek, a na
gyobb közösségben, szervezetben való élés elengedhetetlen tartozé
kának tartja. Úgy képzeli el, hogy az ilyen sérelmek ellen is leg
jobb orvosság lehet az otthon bizalmas melege, a családi kapcsola
tok meghittsége. 

Nemegyszer megtörténik, hogy egy-egy (kínos telefonbeszélgetés, 
hosszadalmas gyűlés, veszekedés után félholtan vánszorog, menekül 
haza az ember, hogy a családja megértő melegében megpihenjen, 
s akkor alighogy otthon ledobja magát az ágyba, már bújik is 
mellé a felesége. 

— Te, tudod, mit kellene megvennünk, azt a piros t é g l á t . . . 
hogy is hívják . . . azzal kirakhatnánk k ö r ü l . . . 

— Eredj már, ugyan! — nyögöd fájdalmas, elnyűtt hangon. 
— Azt mondják, most lehet kapni, olyan másodosztályút, jó az, 

csak töröttek is vannak közte, köbméterre adják, nekünk két köb
méter elég l e n n e . . . 

— Hagyd már, mondtam, hogy idén nem építünk többet sem
mit! 

— Jó, de vegyük meg. Érted, most lehet kapni, tudod, hogy jö
vőre kétszer annyiba kerül. 

— Kerül a fenét! Most leállítják a beruházásokat, jövőre lesz 
annyi tégla, hogy dobálják a vevő után a gyárban. 

— Én akármit mondok, te mindig csak ellenkezni tudsz. 
Milyen őrült vagyok, hogy ezt csinálom! Mikor lehetne másként 

is! A legszörnyűbb, hogy ez rajtam múlik, gondolom sokszor. 
— A jó istenit neki! Űgy fáj a fejem, azt sem tudom, élek-e, 

halok-e, s akkor te itt a téglával traktálsz! Nagyon érdekel. 
Hason feküdtem, fejem a fal felé fordítottam. 
•— Már,megint fáj a fejed? 
— Hozz még egy aszpirint, kérlek. 



Az ember menekülni kénytelen, s akkor éppen, ahol a menek
vést reméli, ott éri a legfájóbb sérelem, a legmélyebb sebet hagyó 
megalázás. Így menekültem ide, a gyümölcsöskertbe, s most már-
már azt nézem, hová szökjek meg innen. 

Mindig van valami, számomra túl bonyolultnak tűnő, sok-sok 
szervezéssel járó tennivaló. Mint ez a betonozás is. Végeredmény
ben semmi az egész. Jó, rámegy a félhavi fizetésem, de az nem 
számít. Hanem az előkészületek, a cement, a sóder, a mester! Pe
dig még szerencsénk van, ott a kút a ház előtt, más nagy házat 
felépít úgy, hogy kocsival hordja a faluból a vizet. Mi lenne ve
lem, ha még a vizet is máshonnan kellett volna ideszállítanom 
vagy szállíttatnom? Már-már arra gondolok, hogy gyámoltalan 
ember vagyok, amolyan nem életrevaló, aki az első nehézség előtt 
összetojja magát. De millióegy dolog éppen az ellenkezőjét bizo
nyítja. Nem egy olyan tennivaló volt már itt is, amit mások le
hetetlennek tartottak, s én játszva megcsináltam. 

A gyümölcsösben is, ott az öreg szőlő, az altiszt, akitől vettük, 
csak később vallotta be, hogy ő onnan ugyan még nem szüretelt 
soha, kiöregedett az már, negyvenéves tőkék, legjobb lesz kiszedni; 
így csak hiába dolgozik vele az ember, megvan a munka, a költ
ség, teremni meg nem terem. H á t én nem szedtem ki, nem kell 
mindig készpénznek venni mások tanácsait, gondoltam magamban, 
majd én is megpróbálom, mit tudok kezdeni vele. 

Most augusztus közepén járunk, a saszla már pirosodik, a cardi-
nál is kapja a színét, szépek, egészségesek a fürtök, a levélen 
nyoma sincs a peronoszpórának vagy a lisztharmatnak; aki csak 
látja, nem állja meg, hogy meg ne kérdezze, mit csináltam vele, 
hogy így megemberelte magát. Nem is emlékeznek rá a szomszé
dok, mikor volt ilyen szép az öreg szőlő. 

Pedig nem volt éppen gyerekjáték az idén sem megőrizni a ter
mést, évek óta rendszertelen a vegyszerellátás, hol Zineb nincs, 
hol meg Orthocidet vagy Cosant nem lehet kapni, de a gomba
ölő szerekkel még hagyján, hanem a mérgek, a Basudin, a Zolon, 
a Gusathion csakugyan ritkaság. Az árakról nem is beszélve. Az 
utóbbi időben méregdrágán kell fizetni értük. 

Szóval, nem volt éppen könnyű, csakhogy ha vegyszert vagy 
akár motoros permetezőt kell keresni, akkor ez nekem nem esett 
nehezemre még Bécsben jártamkor sem. Az öreg szőlő közét úgy 
benőtte a tarack, hogy alig bírtam belevágni a kapát, pedig kora 
tavasszal, amikor fölástam, rengeteget kiszedtem, kirázogattam a 



földből, gondosan egy rakásra hordtam, és meggyújtottam, de 
mintha csak annál nagyobb igyekezettel nőtt volna, májusban már 
zöldellt a szőlőföld. Nem maradt más, csupáltam, kapáltam, irtot
tam, ahogy tudtam; kegyetlen meleg volt, már délelőtt forrón sü
tött be a nap a hegyoldalba, megszorult a szőlősorok között, izzad
tam, csorgott rólam a verejték, nem győztem törölgetni. H a fizet
nek, azt hiszem, semmi pénzért nem csináltam volna. Így bele
belefáradtam, de ott hűlt mindig a vödörben a sör, felnyitottam, 
meghúztam, hogy az milyen jólesik olyankor!, már ezért is meg
éri, ez az, amit nem lehet megfizetni, soha, sehol máshol sörből 
olyan jót nem lehet inni! 

Amíg magam nem próbáltam, ezt nem hittem el senkinek, csak 
röhögtem azokon, akik munkaidő után, a szabad idejükben rohan
nak a szőlőskertjükbe, dolgoznak, tatarozzák a víkendházukat; 
ahelyett, hogy igazán kipihennék magukat, még osak betetézik a 
napi fáradtságot. 

Kifáradni ki lehet, de ez a fizikai fáradtság, a munkahelyen el
szenvedett gyötrődés után valóságos relaxáció, minden altatónál 
hatásosabb. A tarackirtás után tabletták nélkül is úgy elálmosod
tam, hogy este még ha akartam, sem tudtam ébren maradni, más
kor meg aludtam volna, de a dupla adag altató sem segített. 

Az orvosok nyilván azt mondanák, hogy a fizikai fáradtság tette 
ezt, hogy az altatja el az embert. Ebben biztosan van is valami, 
de nem mellékes, a jó alváshoz alighanem hozzájárul az is, hogy 
az ember olyan munkát végez, amit szeret, amihez nagy kedve 
van, s amiről esténként elégedettséggel állapíthatja meg, hogy de
rekasan elvégezte. Napról napra, estéről estére éreztem ezt az elé
gedettséget. 

Nem lehet hát éppen fenntartás nélkül állítani rólam, hogy egy
ügyű, gyámoltalan vagyok, de vannak dolgok, amikhez nincs ked
vem, ilyen a betonozás, a nádazás, a falazás meg hasonló vállal
kozások, noha magam is tudom, hogy ezeket el kell végezni, vég
eredményben az én érdekem is, hogy minél előbb elkészüljünk ve
lük, mégis valahányszor a feleségem szóba hozza őket, mindig egy
ből ellenkezek, kitalálok valamit, csakhogy halogassam az ügyet, 
már-már — félelmetesen dereng ez a felismerés — azt kell hin
nem, hogy minden ilyen munka csak ürügy nekem az ellenkezésre. 

Az ember általában nehezen tudja elviselni, hogy állandóan diri
gálnak neki, most ezt csináld, most amazt, ösztönösen is t i l tako
zik, hogy kiskorúsítják, talán ilyen ösztönös és sokszor esztelen 



vagy legalábbis ésszerűtlen háborgás lehet néha az én ellenkezé
sem is. Reggel kezdtük, estére meglettünk a betonozással, olyan 
becsületesen dolgozott a mester, hogy igazán szégyellnem kellene 
magam, amiért egyáltalán felmerült bennem a gondolata is annak, 
hogy esetleg majd visszaél a járatlanságommal. 

Hiába próbálom megmagyarázni magamnak, hogy miért dőlt 
össze bennem a világ ott, mielőtt a munkát megkezdtük, s arról 
volt szó, hogy a ház előtt is kiontunk egy platót; ott kellett hagy
nom őket, lementem, lesomfordáltam a kis őszibarackfákhoz, 
mintha azoktól vártam volna vigasztalást, mintha az ő szépen fej
lődő koronájuk tehetné csak elviselhetővé azt a fájdalmat, amit 
az emberektől el kell szenvednem. 

Ment volna minden, mint a karikacsapás. 
A sóderrakás széléhez állítottuk a betonkeverőt, mellette volt a 

kút is, odavittük a cementes zsákokat, s a kibetonozásra váró há
zikó sem állt négy-öt méternél messzebb, mondhatnám, ideális fel
tételek a munkához. Hozzá még derült ég, verőfényes augusztusi 
reggel, mindent kihordtunk a házból, de nem kell félnünk, hogy 
megázik, vagy hogy éjjel nem bírunk kint aludni; egy fárasztó 
nap után a szabad ég alatt alszom saját szőlőskertemben. 

Álmodni is lehetne-e szebbet? 
A mester elmagyarázta: beöntök fél vödör vizet, fogom a lapá

tot, bedobok négy lapát sódert, egy lapát cementet, s aztán még 
egyszer ugyanígy, csak arra kell vigyáznom, hogy mindig minden
ből egyforma mennyiség kerüljön a keverőbe. Beindította a motort, 
én fogtam a lapátot, s szigorúan tartottam magam az utasítások^ 
hoz, halvány fogalmam sem volt erről a munkáról, minden sza
vát, tanácsát készpénznek kellett vennem, igyekeztem gyorsan és 
jól végezni a dolgom. Ám, nem akartam, hogy a végén azt mondja 
majd, hogy mert órabérre dolgozott, azért hajtottam annyira, már 
reggel biztattam, hogy kóstolja meg a meggypálinkámat, ezt azzal 
utasította vissza, hogy ő akkor szokott inni, amikor nagyon fel
melegszik, aztán később meg is kóstolta, ebéd előtt is megivott egy 
kispohárral, először főztem életemben pálinkát, örültem, hogy íz
lett neki; a délelőtt folyamán, akárhányszor kínáltam, hogy meleg 
van, igyunk meg egy sört, én ilyenkor mindig ittam is, ő nem tar
tott velem, megállás nélkül dolgozott, pipahuját sem tartott, csak 
egyszer kapcsolta ki a keverőt, akkor is azzal a magyarázattal, 
hogy látja, nagyon kifáradtam már, én persze tiltakoztam, dehogy 



fáradtam, bírom én még, de azért elhúzódtunk öt-tíz percre a cse
resznyefa hűvösébe. 

Ebéd után megkérdezte egyszer a feleségem: 
— Elég lesz a cement? 
— Elég hát — mondtam én gondolkodás nélkül. Ennyi van, 

ennyinek elégnek kell lennie, vagyis csak olyan szélesre csináljuk a 
ház körül a gyűrűt, úgy osztjuk be, hogy elég legyen. 

A mester már nem volt annyira magabiztos, bizonytalanul csó
válta a fejét. 

Megérthettem, nem biztos, ihogy elég lesz. Valami bélémnyilaillt. 
Gondoltam én arra, hogy hat zsákkal kellene venni, így is mondta 
az a kőműves rokonom, de aztán meg azt hallottam, hogy ez a 
behozatali erősebb, kevesebb kell belőle gyorsabban megköt meg 
több más előnyét is felsorolták, azt hittem, elég lesz belőle az Öt 
zsák is, ha kimarad, csak hányódik ott. 

— Mit csinálunk, ha nem lesz elég? — kérdezi tovább a féle
ségem. 

— Elég lesz — ismétlem az előbbi határozottsággal. Közben 
szemügyre veszem a megkezdett s a még felbontatlan zsákot, majd 
az ugyancsak fogyó, apadó sóderrakást. 

— Há t majd folytatjuk holnap. Vagy hétfőn — így a mes
ter. Rendkívül nyugodt ember, semmiféle előre nem látott esemény 
sem hozhatja ki a sodrából. 

— Á, nem, befejezzük mi ezt ma — jelenti ki a feleségem. 
— Be, hát — erősítem meg én is. 
— Menjek, nézzem meg, hátha van a szomszédnak? 
— Várj még, majd meglátjuk — belenéztem a tenyerembe, nem 

volt még hólyagos, nem törte föl a lapátnyél. 
— Nem lesz elég. 
Megállás nélkül töltögetem a keverőt, lelkiismeretesen számolom 

a lapátokat, nehogy elvétsem, ha megbomlik az arány, rossz lesz 
a minőség, s feltöredezik majd a beton. 

S ha nem lesz elég a cement? H a kiderül, hogy eltoltam, amikor 
nem vettem még egy zsákkal, ha majd emiatt nem sikerül ma be
fejezni, ha emiatt még egy napot rá kell szánni? Nem is a tűző 
naptól izzadok már, inkább a visszatarthatatlanul feltörő kérdé
sektől ver ki a verejték. Nézem a cementes zsákot, egyszerre mintha 
gyorsabban fogyna, megzavar a félelem, összekeverem a számokat, 
már szól is a mester: 

— Ez nagyon sovány. 



— Tegyek még hozzá? 
Bólogat csak mosolyogva. Már három éve nem dohányzik. 
A két lapát cement közül az egyiket kifelejtettem. Zavaromban 

vagy a tudatalatti spórolásból. Utólag hozzáadtam. A mester meg
magyarázta, hogy a cementen nem lelhet, nem szabad spórolni, a 
szükséges mennyiséget hozzá kell adni, különben nem lesz jó, gyor
san tönkremegy. Egyetlen szavában sem kételkedtem. A cement 
nem lett elegendő, szerencsére volt a szomszédnak, kölcsönadott 
egy zsákkal. Estére befejeztük a munkát, utána még a paradicso
mot is meglocsoltam. A nagy aszályban más kertekben alig ter
mett, mióta visszajöttünk a tengerről, naponta meglocsolom, nincs 
is olyan senkinek a környéken. 

Minden várakozásnál jobban sikerült ez a napunk, ha az ember 
előre tudná, hogy ilyen becsületes mestert sikerül találni! H a az 
egyik lóvá tesz bennünket, nem biztos, hogy így járunk a követke
zővel is. És ennek a fordítottja is érvényes. 

A kibetonozott padlóval egészen más a ház, végső ideje volt, 
hogy ezt megcsináltuk. Állunk az ajtóban, nézzük, és gyönyörkö
dünk benne. Luxus ez, s minden ilyennek meg kell adni az árát. 

Van, aki verejtékes munkával adja meg, van, aki a mesterrel 
való veszekedésbe betegszik bele, az ilyen, hozzám hasonlók meg 
az előkészületek során eszik, gyötrik magukat. Ekkor még így 
gondoltam legalábbis. 

Ingyen nem kapunk semmit, ha néha úgy is látszik talán. 
Kigyulladtak már a csillagok, elcsendesedett a vidék, a felső 

szomszédnál sem nyafogtak a gyerekek, készülődtünk az alváshoz, 
a szétnyitott ágyakra kiraktuk a takarókat, egy széket állítottam 
a fejemhez, rajta az órám s a villanylámpa; néha meglegyintett 
a félelem, egész éjjel kinn, ketten sötétben, ki tudja, micsoda ré
szeg népség tévedhet erre, más csavargók is megtámadhatnak, mit 
tehetünk, hogyan védekezhetünk, különösen, ha álmunkban lepnek 
meg bennünket; a fejemhez, a nyugágy alá tettem a baltát, jól
esett a kinyújtózkodás, reggeltől estig lapátoltam a sódert, alig 
vártam, hogy eldőljek az ágyon, érettek voltunk az alvásra, kü
lönben is, lejárt a szabadság, hétfőn kezdünk dolgozni, ideje, hogy 
kipihenjük magunkat. Ügy éreztem, a deszkapadlón is elaludnék. 

Hanyat t feküdtem, hogy majd számolom a csillagokat, augusz
tus a hulló csillagok hava, s közben elszunnyadok. Nem sokáig 
számolgathattam őket, váratlanul szúnyograjok özönlöttek, hullá
mokban, újra és újra, muszáj volt a pokróc alá bújni előlük. A 



forró nap után az éjszaka sem hűlt le, a takaró alatt nem ldhetett 
kibírni a hőséget, úgy éreztem, megfulladok, ki-ki kellett dugnom 
a fejem vagy legalább az orrom, nyomban észrevették, bújhattam 
vissza, nehezen múltak az órák, maradt időm bőven, hogy elgon
dolkodjak az otthoni, szúnyoghálóval védett szobámról, az ágyam
ról, ahol altató nélkül is jókat szoktam aludni az itteni, kinti 
munka után. H a azt mondanám, hogy az egész betonozásban ez az 
éjszaka volt a legnehezebb, kinevetnének, hogy bolond vagyok, pe
dig a többi igazán gyerekjátéknak látszott, egész nap lapátoltam, 
s egy hólyag sincs a tenyeremen; annyi kiábrándulás, keserűség, 
bántódás ért már itt, s az éjszaka fenyegetőn mintha minden ed
digi kínzást felül akarna múlni. Nem fekhettem, nem is ülhettem 
le egész nap, az ebédet kivéve, este alig vártam már, hogy ledől
hessek s kialhassam magam, most itt vagyok, biztos lőhetek benne, 
hogy amit a legjobban akartam, amire mindennél inkább szüksé
gem volna, éppen az nem fog teljesülni, hiába várom, egész éjjel 
nem jön álom a szememre, annyiszor elátkoztam már a gyümölcsös
kertet, annyiszor megbántam, hogy megvettem, a szúnyogok ke
gyetlen kitartással zúgtak a fejem körül, újra és újra bebújtam a 
takaró alá, keservesen vártam, hogy jöjjön a reggel, és mégis a 
már annyiszor érzett gyűlölet most egyszer sem jelentkezett. Nem 
értem. Már kora reggel ártatlan verőfényben ragyogott a hegyol
dal, a remény, hogy a napfény elűzte a szúnyogokat, kicsalt a ta
karó alól, a kutyák belefáradva a szakadatlan éjszakai ugatásba, 
aludtak valahol a hűvösben, gazdájuk már a tanya előtt tett-vett, 
s hangosan köszönt felém, mikor meglátta, hogy nyújtózkodók. 

— Hogy aludtunk? — jött közelebb. 
Láttam ravaszkásan mosolyog a bajusza alatt. 
— Alvásnak éppen nem lehet nevezni ezt — ereszkedtem le én 

is a tanya elé. 
— Há t ennyi még sosem volt. Eddig mindig nyitott ablaknál 

aludtunk, most nem lehetett, befújtuk szunyogirtóval a szobát, s 
becsuktunk mindent. Képzelem, itt k i n n . . . 

— Nem számít ez semmit — adtam a nagy hőst. 
— No , megszenvedtek az éjjel? — kérdezi a feleségemtől is, 

aki köziben ugyancsak közelebb jött. 
— Engem nem bántottak — dicsekszi ő —, én az este beken

tem magam, hallottam, zúgtak a fejem körül, de nem csíptek meg. 
— Semmi se ez — mondom én újra. 
— De látom én, magán nagyon meglátszik, hogy nem aludt. A 



s z e m e . . . — mondja a szomszéd, s magam is érzem, hogy ég a 
szemem, álmosabb, döglöttebb vagyok, mint az este voltam. 

— Csak ha ezzel megvagyunk már, mindjárt más — mondja a 
jól elvégzett munka utáni örömmel a feleségem. — Most még a 
nádtetőt kell megjavítani, meg majd a szerszámoknak egy helyi
séget. Nem tud egy jó mestert? 

Még a betonozás körüli gyötrelmeket sem pihentem ki, hétfőn 
különben is kezdek dolgozni, ő máris a nádazás szervezésébe kez
dett, jobb lesz, ha én elsomfordálok innen, minél távolabbra, még 
mielőtt a cukrom felugrik. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A VERSSZERÜSÉG KRITÉRIUMAI 
A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 

B O R I I M R E 

Amikor elfogadtam a megtisztelő megbízatást*, hogy a versszerűség 
kritériumairól szóljak a X X . századi magyar költészet tükrében, nem 
gondoltam, hogy ennyire könnyű s egyszersmind ennyire nehéz feladatra 
vállalkoztam. Hosszas szemlélődés után ugyanis azt a feleletet tudtam 
adni az előadásom címében felmerülő kérdésre, hogy a versszerűség kri
tériumai a X X . századi magyar költészetben ugyanazok, amelyek a 
XIX. század költészetének a kritériumai is voltak, s hogy a X X . szá
zadban a versről vallott felfogások semmi lényeges vonásukban nem kü
lönböznek a múlt századi nézetektől. Azaz: ma is azt tartja versnek a 
magyar költészet és az irodalmi köztudat, amit a X I X . században is. 
S itt akár be is fejezhetném előadásom, hiszen A magyar nyelv értelmező 
szótára címszavára hivatkozva lehet-e mást mondani, mint amit ott ta
lálunk meghatározásként, nevezetesen, hogy a „vers a nyelvi előadásnak 
kötött, ritmusos, ütemekből (verslábakból) álló formája; sorai rendsze
rint szabályos lejtésűek, gyakran rímesek és általában versszakokat alkot
nak". Azok a kézikönyvek, amelyeket konzultálni szoktunk, lényegé
ben ugyancsak azt mondják, amit idézett definíciónk az értelmező szó
tárban — Benedek Marcelltől (a vers „ritmikus kifejezés" Irodalomesz
tétika, 1936. 31. old.) az Esztétikai kislexikonig (1969), amely szerint a 
„vers: kötött akusztikai formában írt szöveg" (387. old.). Horváth Já
nos a verset a „ritmusos beszéd egyik fajtájának" tartja (Rendszeres ma
gyar verstan. 1969. 15. old.), Hegedűs Géza a „nyelvben levő hangtani 
elemeknek észlelhető törvényszerűség szerint való visszatérését" emle
geti versdefiníciójában (A költői mesterség. 1959. 15. old.), Gáldi László 
is a ritmust tartja verssé tevő tényezőnek, legyen szó énekversről vagy 
szavalt versről, s Berzsenyi Dánielt idézi: „A vers nem egyéb, mint az 
ének vagy tánc természetéből következő beszédforma." (Ismerjük meg a 
versformákat. 1961. 9. old.) A legkategorikusabban Szabédi László fo-

* Elhangzott Budapesten, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság I. Kong
resszusán, 1981 augusztusában. 



galmazott :,H,ogy a vers ritmusos beszéd — az kétségbevonhatatlan 
ténymegállapítás, nem pedig elméleti tétel. A verselmélet sarkkérdése nem 
ez." (Kép és forma. 1969. 111. old.) Hivatkozik mind Arany Jánosra 
(„Rhytmus az, mi a versidom lényegét t e sz i . . ." ) , mind Négyesy Lász
lóra („A vers mivoltát eléggé megmondjuk azzal, hogy ritmusos be
széd . . . " ) . Szerdalhelyi István költészetesztétikájában igen frappánsan azt 
mondja, hogy „a vers: hangtani ritmus" (Költészetesztétika. 1972. 20. 
old.), s felvonultatja nem csupán a magyar verstani irodalom nézeteit e 
kérdésről, hanem a nagyvilágét is. 

Minket azonban nem az árnyalati különbségek szembesítése érdekel 
most, s nem is akarunk a versnek egy új, a mi nézeteink szerint egyedül 
üdvözítő meghatározását adni. Azért emlékeztettünk rájuk, hogy a vers
szerűség kérdését felvethessük — most még nem hozva kapcsolatba sem 
a költészet problematikájával, sem pedig a „jó" vagy „rossz" vers kér
désével. Értelmezésem szerint ugyanis, amikor a versszerűség kérdését, s 
mi több: kritériumait veszem vizsgálat alá, akkor tulajdonképpen a ver
sen inneni és túli szövegterületekre kell lépnem, amelyeken a versről val
lott elméleti és gyakorlati közfelfogás érvényét veszíti, illetve ahol az 
problematikussá vált. Eleve feltételezzük tehát, hogy annak a X X . 
századi magyar költészetnek olyan szövegei, amelyek versszerűek ugyan, 
de nem „versek", illetve versek ugyan, de nem látszanak verseknek, 
vers voltuk valamilyen oknál fogva kétségeket támaszt. Nem is kell 
messzire mennünk azért, hogy ilyent találjunk: Szerdahelyi István a már 
idézett költészetesztétikájában arra tett kísérletet, hogy bizonyítsa, a 
„szabad vers lényegét tekintve nem sorolható a vers fogalma alá" (20. 
old.). 

S Czóbel Minka mintha Szerdahelyi Istvánt igazolná, amikor a XIX. 
századi versfelfogásokat megkerülni akarásában bizonyos mondanivalói 
(főképpen bölcseleti) megfogalmazását „ritmikus prózának" minősítette. 
Alighanem Czóbel Minkának ezekkel a műveivel adott jelt a X X . szá
zadi magyar költészetben a versszerűség problémája, ami — történe
tileg nézve — a magyar szabad vers kérdésévé nőtt, s még századunk 
nyolcadik évtizedében is vita tárgyát képezi. Abban a szerencsés hely
zetben vagyok, hogy Czóbel Minkának éppen ezekkel a műveivel kap
csolatban egy egészen friss dolgozatból idézhetek, amely az ő „rythmi-
cus próza"-szövegeit is érinti. „Számba véve Czóbel »rythmicus prózai-
szövegeit, láthatjuk, hogy a legnagyobb tudatossággal fordult e beszéd
forma felé — írja Danyi Magdolna —: tartalom és forma egységét ke
resve talált rá, s bölcselkedő hajlamának engedhetett benne szabad teret. 
Közvetítőként bizonyára a költői meditációba átolvadó német filozófiai 
szövegek szerepeltek s hihetőleg a francia irodalom * költői prózái* is." 
(Czóbel Minka. 1980. 51. old.) Miután a dolgozat írója megállapítja, 
hogy a költőnő a ritmikus prózában „par excellence intellektuális be
szédformát látott", ebből kiindulva állítja, hogy Czóbel Minka szövegei 



alkotói szándékukban térnek el a szabad vers Füst Milán-i és kassáki 
„elgondolásától". Igaz, a dolgozat szerzőjét az foglalkoztatja többek 
között, hogy a szabad vers szabad-e, de leírása szempontunkból lényeges 
mozzanatokat tartalmaz, ezért néhány mondatát idézzük még: „Czóbel 
megvallottan a gondolati tárgyra, a konkrét Eszmére összpontosít, a 
költői szubjektivitás, az érzékletesség ennek a szolgálatában áll. A ki
fejtés eszköze. Ez a konkrét eszmére összpontosítás és a szubjektivitás, 
valamint a képi érzékletesség alárendeltsége a logikai kauzalitásnak az, 
ami a legélesebben ellentmond a szabad vers alakul ás törvényeinek. A 
szabad vers belső logikája felől Czóbel szabadverskísérletei nem szaba
dok." Majd hozzáteszi: „A Sugarakhoz dikciójának merész ívelésében, 
átszellemültségének nemes pátoszában, versmondatainak a parttalanság 
illúzióját keltő hömpölygő áradásában a magyar nyelv eddig aligha hal
lott ritmusa, zenéje lüktet. A versbeszéd nyelvi megszervezettsége tekin
tetében szabadok Czóbel Minka ritmikus prózái, és ^szabadosságuk*, 
valamint az ebből adódó újszerűen ható költőiségük elemzésre v á r . . . " 
(51. old.) Czóbel Minka „ritmikus prózájának" a „versnyedv felszaba
dítása terén elért eredményei" — érzékelhetjük — a versszerűség X X . 
századi értelmezéséhez kétségtelenül támpontot kínálnak, de azt is jel
zik, hogy a magyar versről alkotott felfogást hajszálrepedések futják be, 
s a versideál is megkérdőjelez te tett, függetlenül attól, hogy Czóbel 
Minka kortársai, majd utódai ezt tudomásul vették-e vagy sem. 

Az „új dal" születését kísérő görcsöket jelzik a problematikussá váló 
versszerűség tünetei már a századfordulón, amikor Czóbel Minka „rit
mikus prózájában" azt érzékeljük, hogy a versszerűség kérdése azért idő-
szerűsödött, mert új mondanivalók akartak alakot kapni, méghozzá 
költői közegben. Azt is leszögezhetjük, hogy a versszerűség kérdése ak
kor vetődik fel, amikor a költő elégedetlen a rendelkezésére álló verstár
ral, ami természetszerűen magával hozza a versről alkotott felfogás vál
tozását is. S kirajzolódik a két ösvény, amelyen a magyar költészet járt 
— a magyar vers fogalmának átértékelésében is. 

Ez a verstár pedig a szó legszorosabb értelmében korhoz kötött, s egy-
egy időszaknak a versről alkotott nézetéről vall, legyen, szó ritmus- és 
harmónia-világról vagy formakincsről. S amikor ezt mondom, azért te
szem, mert a versszerűség problémakörébe akarom vonni az általam nem 
szívesen „nagy Nyugat-nemzedéknek" nevezett költők „újításait" is. 
Alighanem nem tévedek, ha azt állítom, hogy Adyék „új versének" vers 
voltát legádázabb ellenségeik sem vonták kétségbe, az ő költeményeik 
versszerűségét lényegében nem kérdőjelezte meg senki. A versszerűség 
problémája azonban ebben a költészetben is adott, ha azokra a formákra 
gondolunk, amelyeket a X X . század első két évtizedének a magyar köl
tészete mintegy felújított — kihívásként a múlt század második felé
nek formatárával szemben, a „régi dalt" változtatva „új dallá". A szo
nett e kori „divatja" az egyik példája lehet a versszerűség felfogásában 



lejátszódó változásnak, de hivatkozhatnánk Ady Endre Sappho szerel
mes éneke című versére éppen úgy, mint kuruc-verseire, a Babits Mihály 
költészetében is felcsillanó formapávatollakra, a Tóth Árpád „nibelun-
gizált alexandrin"-jára, nem utolsósorban pedig Füst Milán Változtat
nod nem lehet című kötetének (1912) ódáira, epodoszaira, kardalaira és 
elégiáira, nem beszélve az Aggok a lakodalmon című sorstragédiájáról, 
amely ugyebár igencsak rokona Babits Laodameiáj&n&k (1911). Nevez
zük, ha tetszik, szelíd kihívásnak az ilyen verseket, s ha nem is voltak 
versellenes nyilak (mert ismert, de nem használt formákról volt szó), de 
a versszerűség kérdését mindenképpen napirenden tartották. Azt sem 
szabad azonban szem elől tévesztenünk, hogy a költők szempontjából itt 
művészeti kérdésről volt szó, s a költői bravúrt is célozta, a közízlés 
szempontjából azonban a versszerűség kérdéseként is felvetődhetett: a 
már bevett és általánossá vált népies-nemzeti költészeti ideálnak mondott 
ellent (amely különben a népízlésben vert szinte kitépheted ennek tűnő 
gyökeret: a mai „naiv" költőnek s a „népnek" a verskritériumát ez 
elégíti ki még mindig!), mint ahogy majd Erdélyi József az újnépies 
verset szegezi szembe, a versszerűség kérdését újra napirendre tűzve, a 
Nyugattal, s általában a X X . század első két évtizedének a versered
ményeivel tagadni akaró szándékkal. Hadd emlékeztessek itt, hogy a 
régebbi korokban népszerű, majd a X I X . század második felében hát
térbe szoruló, a nyugatos költészetben újra feltámadó formavilágnak a 
versszerűség szempontjából csak ott és akkor volt újításszámba vehető 
karaktere és funkciója, de ilyen nincs már például sem Radnóti Miklós 
harmincas-negyvenes években írott eklogáinak, Szabó Lőrinc szonettjei
nek a Tücsökzenében, Weöres Sándor bravúrjainak egészen a Psyché 
versekig, főképpen pedig nincs az elmúlt két-három évtized magyar lí
rájának, noha az ez időszakot annyira jellemző költői formaéhség szinte 
áttekinthetetlenné szaporította a formaváltozatokat és formakísérlete
ket, olyannyira, hogy most az egész magyar költészet formai múltja 
mintegy feltámadni és összegeződni látszik. 

A versszerűség kérdésének igazi krízisét azonban a „másik" ösvé
nyen járó Kassák Lajos élezte ki. Czóbel Minka „ritmikus prózája" nem 
keltett figyelmet, A Tettben közölt szabad versek már egy Babits Mi
hályt provokáltak, s a szabad versről akkor megkezdődött vita, a jelek 
szerint, máig sem ért véget. Babitsnak a Ma, holnap és irodalom (Ars po
etica forradalmár költők használatára) című 1916-os vitatanulmánya a 
versszerűség kérdését is érinti. Szögezzük le nyomban, Babits Mihály 
nem vonta kétségbe Kassákék prózaversének, illetve szabad versének 
versszerűségét, noha terminushasználata még ingadozó, ö azzal támad, 
hogy az újnak, s mi több: a forradalmian újnak tartott szabad verset 
— az 6 nemzedékére jellemző módon — réginek nyilvánítja: 

„Semmi sem új a nap alatt, vagy inkább: minden csak egy kicsit új. 
Forradalmár költőink egyike maga említette egyszer Vajda Péter ne-



vét, akinek ritmusos prózája nem mindig ellentétes a mi ifjaink próza
versével, s világot betekintő kozmikussága valóban szembeötlő. Vajda 
Péterinek az ifja Jókai, Petőfi (ki Az apostol-ii, Az őrült-jét és a Felhők
et szintén szabad versekben írta) és főleg Vajda János egyenes tanítvá
nyai gyanánt tekinthetők, Vajda Jánostól Adyn keresztül ismét egyenes 
vonal vezet a mai i f j ú s á g i g . . ( E s s z é k , tanulmányok. I. 1978. 440. 
old.) 

Meg kell hagyni, Babits mesterien vív, s nem rejti véka alá azt sem, 
hogy nem sokra becsüli a szabad verset — „egyelvűnek" tartja, amely 
szerinte formai feladatot nem ró a költőre, mert megkerülheti a „kom
ponálásának mindig heroikus erőművét" is. „S a legújabb irányok írói ösz
tönszerűleg kerülik is az olyan műfajokat, melyekben erre volna szük
ség. Líra — éspedig komponálatlan, egy végbe nyúló líra a műfajuk, 
nyúló és tagolatlan, mint maga a Szabad V e r s . . . " (Uo. 444. old.) 
Mentsége csak Kassák számára van, aki „nem elvszerűen választotta" a 
szabad verset, hanem mondanivalójának engedelmeskedve, „egy erős de
mokratizmus és indusztrializmus hangulatában". Tanulságos Kassák 
válasza is, „A rettenetes nagy hamu alól" Babits Mihályhoz cím alatt. 
Ennek két tétele érdekes szempontunkból. „A laikus által úgynevezett 
szabad versforma szerintünk a legkomplikáltabb forma — a lényeg for
mája. A szabad vers formáját éppen a belső struktúra adja, az adódó 
téma, életdarab tudatos centrumba lökése alakítja a vers szemmel látható 
külsőségeit!" — írja. (Csavargók, alkotók. 1975. 17. old.) Még érdeke
sebb, hogy Kassák, mondván, hogyha a verset a „sorok mértéke, az ütem 
egyöntetűsége, a melodika finomsága, a rímek pontos glédába állítása 
és más ilyen verklibefoghatóságok" jellemzik, akkor nevezi ő a maga 
szabad versét költeménynek, lemondva a versminősítésről. 

Az „új" vers az 1910-es évek végén, főképpen pedig az 1920-as évek
ben a szabad vers és a prózavers lett, harmadikként pedig hozzájuk 
kapcsolhatjuk még a képverset — látható formáiként annak az értelmi 
és érzelmi destrukciónak, amit a magyar avantgárdé minden szakaszá
ban vallott és hirdetett. Versszerűségük kérdése természetesen adott és 
(ha hamu alatt is) parázsló volt. A kopjatörések azonban főképpen az 
„új" vers „újdonsága" vagy „régisége" körül zajlottak le, ezt vitatta 
már Babits Mihály is, de amikor Kassák Lajos 1927-ben az új versről 
értekezik, azoknak ad leckét, akik az ő „új versének" versszerűségét 
vonták kétségbe verstani meggondolások alapján. „Az új vers alapeleme 
a megkötetlen érzés, kifejező eleme a ritmus és a s z ó . . . " — adja meg
határozását. Ám hozzáteszi: „A rózsa nem azért rózsa, mert illata van, 
s a vers nem azért vers, mert ritmusa van. De mégis. A rózsának illata 
is, a versnek ritmusa is v a n . . . " (Csavargók, alkotók. 1975. 408—409. 
old.) Jól látható tehát, hogy Kassák a hagyományos versfelfogás keríté
sei között akar maradni a versével, a versszerűséget alapvetően bizto
sító ritmuskritériumot ő is elismeri. Voltak természetesen olyanok is, 



akik ezt nem tartották elégségesnek. Tudunk egy olyan, 1928-ban lezaj
lott levélváltásról, amely ehhez a kérdéshez szolgáltat adalékot. Koszto
lányi Dezső Pintér Jenőnek magyarázta „hatásos érveléssel a szabad 
verset", s a Kosztolányi-hagyatékban fennmaradt Pintér-levél erre a vá
lasz. Ezt írja: 

„Kedves Dezsőm! 
Leveledben olyan hatásos érveléssel írtál a szabad verselésről (amely

ről, hogy van: az én stilisztikám és poétikám tájékoztatta először a ma
gyar középiskolák diákságát, a jövendő íróit és tudósait), hogy ennél 
meggyőzőbb védelmet nem is lehet felsorakoztatni az új verselés mellé. 
Azonban annak ellenére is, hogy nem vagyok makacs ember, sőt a 
könnyen meggyőzhetők egyike, ezúttal ellentmondok álláspontodnak, 
mert a szabad versről csak annyit vagyok hajlandó elismerni, hogy az 
ritmusos próza, de nem vers . . . " 

Majd vág is egyet Kosztolányin: 
„Te különben is már olyan író vagy, hogy értékelésednek nem árt a 

szabad verselés s ez a legnagyobb elismerés, amit adhat egy irodalom
történetíró egy kö l tőnek . . ." (Levelek Kosztolányihoz. Közreadja Dér 
Zoltán. 7 Nap, 1950. 16. szám) 

Dér Zoltán, e levél közzétevője szerint, Kosztolányinak Meztelenül 
című kötete volt az előidézője ennek a nézetkonfrontációnak. 

Nem nagy, látványos vagy drámai összeütközések színtere volt tehát 
a X X . századi magyar költészet a versszerűség kérdésében. A költők, ha 
szabad verset vagy prózaverset írtak, versként írták meg, s a kritika és 
a közönség nagyjából versként is olvasta őket. A lényegesebb összecsa
pásokat más, főképpen eszmei kérdések robbantották ki, akkor is, ami
kor a versszerűség időszerűsége aktívabb volt, mint manapság. Ezért tör
ténhetett meg, hogy amikor Déry Tibor 1970-ben A felhódllatok című 
verseskönyvében közreadta az Ébredjetek fel! című 1929-es prózai mű
vét, a kritika, a nagyközönség különösebb megrázkódtatások nélkül vette 
ezt tudomásul. Mintha tehát beigazolódott volna Gáldi Lászlónak az a 
tétele a próza és a szabad vers dilemmájával kapcsolatban, hogy „vég
eredményben egyedül az író szándéka az irányadó: először és utoljára 
is mindig azt kell kérdeznünk, prózát vagy verset akart-e írni a szerző" 
(187. old.). 

Riadtan nézhetünk hát a versszerűség kérdésével szembe: egyfelől ott 
a verstan a maga tudományos kritériumaival, amelyeknek segítségével 
tudni véli, hogy mi a vers, tehát eligazítani próbál a versszerűség kap
csán jelentkező feltételezések között is, másfelől ott van immár száz 
esztendő költői gyakorlata, amely, láttuk, már-már smmiféle kritériumot 
nem ismer el, s „parttalanítja" a versfogalmat. Ennek a szélsőségeket 
mutató jelenségnek az okait azonban sejteni véljük, s nagy merészen 
hadd állítsuk, hogy kérdésünk gyökerét az irodalmi világfolyamatokban 
kell keresnünk. Azt a tényt szeretnénk emlékezetbe idézni, mert nyil-



ván közhelyről van szó, hogy a X X . század irodalmát, a magyart is, a 
vers és a lírai költészet szoros kapcsolatának fellazulása, s egymástól való 
elszakadása jellemzi. Ezzel a „költészet" határai kitágultak, s a vers 
csak egyik, de nem egyetlen megjelenési „helye" lett. Érthetőek tehát 
azok a költői kutatások, melyek megtalálását célozták, a versen kívüli 
„világban" is. A költőt immár nem a vers, hanem a költészet kérdése 
érdekli és foglalkoztatja, s mindent elfogad, ami a költészet megjele
nését biztosítani látszik, s kész akár egy magánszándékú magánlevelet is 
költői dokumentumként értékelni. Fontos lenne az olyan magyar teóri
ákat tehát nyomon követni, amelyekben ez a gondolat mozdul. Mi most 
csak Déry Tibor, Illyés Gyula, Németh Andor, Kassák Lajos az „új 
versről" vallott, 1920-as évekbeli nézeteire hivatkozunk, és Sinkó Ervin 
költészetfelfogását említjük. 

A köztudatban, nemcsak a laikusban, hanem az irodalmiban is, ma
kacsul tartja magát a vers és a líra szoros egységének a képzete, el
annyira, hogy a kettőt nemcsak kiegyenlíti, hanem felcserélhetővé is teszi 
egymással. A félreértések pedig ebből adódnak. Tapasztalhattuk már 
(az Ady-versek körüli viták fényes bizonyságok e téren éppen úgy, mint 
a magyar szürrealista vers körüli dilemmák), hogy amikor a versszerű-
ség kérdése merül fel, akkor tulajdonképpen nem verstani, hanem ide
ológiai aggályok kapnak hangot, a verssel kapcsolatos kifogások mögé az 
eszmei, a költői tartalom ellen irányuló bírálat rejtőzik. S nem tudato
san mindig! 

Felszólalásunk végéhez értünk, a kérdésünk azonban még mindig nyílt 
kérdés. Már csak azért is, mert mi most a vers felől közelítettük meg a 
problémát, holott meggyőződésünk, hogy célszerűbb lett volna a poézist 
választani kiindulási pontnak. Ha ezt tesszük, a versszerűség kérdése ab
ban a formájában, ahogyan mi értettük és értelmeztük, fel sem merülhe
tett volna. A kritériumok felsorolásával ugyanakkor mindenképpen adó
sak maradtunk. Nem akartunk és nem mertünk sem a „vers — nem 
vers", sem a „még nem vers — már nem vers" kérdésének a mélyvizeire 
evezni. De annak vizsgálatára sem vállalkoztunk (objektív és szubjek
tív okok miatt), hogy a magyar olvasóközönség és kritika mit tudott az 
elmúlt száz esztendőben versként elfogadni s mit nem. 

Végezetül azt a sommás megállapítást tenném, hogy a szemlélt kor
szakban a költők a verssel szemben lehetséges kritériumok mindegyikét 
tagadták már, együtt, az egészet azonban nem. „Aknamunkájuk" a rész
letekre irányult. Ezzel magyarázható, hogy valódi kenyértörésre a vers
szerűség kérdésében nem került sor: a küzdelmek más jellegű csatatere
ken zajlottak le. 



DOROSZLÓ HIEDELEMVILÁGÁHOZ* 

J U N G K Á R O L Y 

Tóth Ferenc jugoszláviai magyar 
néprajzkutató emlékének 

Van a magyar, s persze nem csak a magyar néprajzkutatásnak egy 
számtalanszor fölemlegetett — szinte azt is mondhatnók: kedvenc — 
közhelye, amely általában el szokott hangzani, ha némely szerzőknek 
siránkozni támad kedvük önnön etnológiai tehetetlenségük tudatában. 
Ezek a sirámok a mindenkori jelen időben jelölik meg a néphagyomány 
tizenkettedik (néha huszonnegyedik) óráját, arra utalván, hogy éppen ez 
az a pont az időben, amikor még gyűjteni érdemes, ezután már alig 
remélhető valami, ami a tradicionális népéletről alkotott képünket és 
felfogásunkat kifejezettebb mértékben árnyalná. A mai „tizenkettedik 
órában" önfejűén munkálkodó néprajzkutatóknak néha bizony kuncogni 
támad kedvük, ha — mondjuk — Réső Ensel Sándornak, a több mint 
egy évszázaddal ezelőtt buzgólkodó amatőr klasszikusnak ilyesfajta ag
godalmait lapozgatják. Mert mai szemmel szegény „Résőensel", ahogy a 
szakmai zsargon emlegeti, könyékig vájkálhatott a jobbnál jobb ada
tokban, a XIX. század virágjában pompázó magyar és jól jegyezzük 
meg: nemcsak magyar, hanem a Kárpát-medence nemzetiségi népisme
reti anyagában is. Réső Ensel Sándor azonban — hála istennek — nem 
tartozott a kitartóan siránkozó műkedvelő klasszikusok közé, hanem — 
illékeny ismeretek és pallérozottság birtokában — összeszedegette 
mindazt, amely a múlt század dereka tája évtizedeinek sajtójában a 
magyarországi népszokásokról megjelent. 

Réső Ensel után is akadt természetesen számottevő siránkozó had, 
amely a nótát tovább zengte. Ami végtére is nem volt olyan nagy sze
rencsétlenség tudománytörténeti szempontból, hisz ennek az ingerült
ségnek köszönheti a néprajztudomány számos olyan vállalkozás betelje-
sedését, ami esetleges akkori kényelmesség esetén mára már pótolhatat
lan lett volna. Gondoljunk csak Hermán Ottóra vagy Jankó Jánosra, 

* Utószó Kovács Endre: Doroszlói népi hiedelmek címfi könyvéhez, amely 
a Forum Könyvkiadónál jelenik meg. 



akik az ezredéves nagy eufóriában például részletesen leírták és leraj
zolták, bizonyos tekintetben pedig tárgyi valóságában is az utókorra 
mentették át a Kárpát-medence anyagi műveltségének sok jelenségét. 

Megkapó azonban, hogy a szakmai buzgalom és a közjó ügyei fölötti 
aggodalom is produkál néha olyan műveket, amelyek éppen a kitűzött 
cél ellenére válnak maradandó értékűvé; néha éppen egy másik tudo
mány számára. Miközben ugyanis a népismeret szakemberei már-már el
siratni készültek egy átkos módon meg nem örökített világképet, a szo
kás- és hiedelemvilágot, vagy ahogy akkor mondták: a népbabonákat, 
addig ez a világ teljes pompájában fönnállt (szinte azt mondhatjuk: nap
jainkig), oly annyira, hogy egy tekintélyes országos testület, amely az 
orvosokat, és természetvizsgálókat tömörítette, volt kénytelen indítvá
nyozni ellene valamit; persze korántsem a későbbi néprajz- és néphitku
tatás boldogítására. Ez a komoly férfiúi gyülekezet 1874-ben országos 
pályázatot írt Tú a nép körében makacsul tenyésző és minden igyekezet 
ellenére elenyészni nem akaró sötét babonaság megfékezésére írandó nép
szerű könyvecskére. A pályadíj háromszáz ezüst forintokat tett ki (oszt
rák értékben) s nyilván igen vonzónak tűnt annak a három férfinak 
szemében, aki az egyéves határidő alatt végül meg is írta könyvét. Mi 
sem jellemzőbb a háládatlan utókorra, mint hogy napjainkban mindössze 
a pályadíjnyertes Varga Jánost emlegetik néha, aki szegedi illetőségű 
volt ugyan, s ebből kifolyólag jó anyag birtokában próbálta kiszellőz
tetni a póri fejekből a boszorkányokat, ám művét mégis Aradon írta és 
jelentette meg. A másik kettőről, a proverbiumkutató pécsi Sirisaka 
Andorról és az újverbászi lelkészről, aki egyébként Petőfivei és Jókaival 
barátkozott a kecskeméti kollégiumban, teljes egészében megfeledkezett a 
tudománytörténet. Pedig mindkettőnek a könyve is megjelent, s napja
inkban remek tárházává vált a száz évvel ezelőtti magyar népi hiede
lemvilágnak. Mindössze az van hátra — ígérhetjük: nem soká — hogy 
ezt feldolgozza valaki, hisz az újverbászi Kármán József tudálékos Kar
dos tanítója és adomázó Mihály gazdája esetlen dialógusaiban nemcsak 
a magyar folklorisztika, hanem a jugoszláviai magyar néprajzkutatás 
számára is forrásértékű adatokat örökített meg. 

Az persze egészen más kérdés, hogy a magyar parasztok továbbra is a 
rájuk jellemző kitartással és nyakassággal hittek mindabban, amiben az
előtt, olyannyira, hogy Kovács Jánosnak, a „szögedi nemzet" érdemes 
etnográfusának ilyen megállapításokat kellett leírnia az annyit emlege
tett „magyar századfordulón", 1901-ben: „A kivégzés (a boszorká
nyoké, 1728-ban!) meg is történt, de csak az egyének égtek el, a ku-
ruzslásban gyökeredző hit terebélyes fája tovább is élt és virágzott, s 
virágzik még ma is." 

Az eddigiekből nyilván sejti már az olvasó, hogy milyen kaján kár-
örvendéssel tarthat szemlét az ember az elviharzott évtizedek aggódó és 
siránkozó néprajzolói fölött; mert hisz ez a könyv, élő és terjedel-



mes cáfolata a tizenkettedik óra elképzeléseinek. Azt természetesen nem 
áll sem szándékunkban, sem pedig módunkban állítani, hogy a néphagyo
mányt és az ennek részeként (de korántsem különválaszthatván) létező hi
edelemvilágot megteremtő és létrehozó népélet napjainkban éppen olyan 
érintetlenül virágoznék a falvak gyepszélén, mint virágzott — mondjuk — 
a fentebb emlegetett Réső Enles Sándor korában. Nem erről van 
szó. Inkább arról, hogy a népélet befejező szakaszához közeledő 
hatalmas műveltségváltása megváltoztatta és napjainkban is alakítja a 
néphagyomány letéteményeseinek világát, mindennapi életét, de 
az a világkép, világlátás és gondolkodási modell, amely évszázado
kig alakult és formálódott, napjainkban is kitapinthatóan megvan a 
korszerűsödött életmód mögöttes meghatározójaként is. (Zárójel
ben megjegyzendő egy érdekes adat, amely utalhat a hagyomány ala
kulásának mikéntjére is: az egyik hagyományápoló vajdasági faluban 
az egyik adatközlő azt mondotta e sorok írójának, hogy ma azért nincs 
olyan sok boszorkány mint régebben, mert most van villany, s ez akadá
lyozza a gyakorló boszorkányokat, nem tudnak úgy dolgozni, mint an
nak idején!) 

Egyszóval: a szakmának be kell látnia, s remélhetően be is látta már, 
hogy kár volt olyan hamar keresztet vetni a gyűjtési lehetőségekre, s 
nemcsak az ismert adatokat tovább árnyaló változatok felszínre hozata
lára, hanem az új adatok felbukkanására is. Nyilvánvaló tehát, hogy 
nem érkezett még el az íróasztal melletti spekulatív összefoglalásgyártó 
időszak, számolnunk kell azzal, hogy egy-egy komoly és lelkiismeretes 
gyűjtés alapvetően fontos adatokat és vonatkozásokat hoz felszínre. Sok
szor egy-egy újabb gyűjtés vet felszínre olyan kérdéseket, amelyeknek 
egyáltalán nincs irodalma a magyar néprajztudományban, illetve ott 
lappangnak az adatok, csupán az összefüggések felismerése hiányzik, 
amely a szunnyadó adatokat állítaná egymás mellé. Többek között ezért 
is fontosak az alapos áttekintések, mint amilyen a kezünkben tartott 
könyv is. 

Jugoszláviai magyar gyűjtésről lévén szó, elengedhetetlenül szükséges 
utalnunk olyan kicsengésekre, amelyek bizonyos tekintetben a többletet 
jelntik a nemzeti néphagyomány nemzetiségi keretekben megmutatkozó 
változataiban. Általában ismert, hogy egy etnikum népi hagyomány
világa az akkulturációs folyamatok következtében a peremterületek irá
nyában kevésbé szürkül mint a kompaktabb, a befolyásnak jobban en
gedelmeskedő részeken. Ez azt eredményezi, hogy a peremterületek, 
vagy az egészből kívülrekedt területek népi hagyományvilága hosszabb 
időn át megőrzi az eredeti kultúra és ezen belül a gondolkodásmodell sa
játosságait, s ugyanakkor érzékeny talajrengésrögzítő műszerként jelzi a 
más irányból odajutó, nem a saját műveltségből fakadó hatásokat is. 
Vagyis: a műveltség peremterületeken kicsapódó változatai egyrészt to
vább őrzik a saját kultúra régebbi összetevőit is, másrészt a kívülről 



jövő hatások ötvöző erejének nyomait is. Ezek a jelenségek a magyar 
néphagyomány esetében is megfigyelhetők. 

A magyar nép hiedelemvilágának kutatása tisztes előzményekre tekint 
vissza, bár az első ma is fontosnak tartott munka még 1925-ben jelent 
meg, s utána újabb, több mint fél évszázadnyi időnek kellett eltelnie, 
még valaki újra, a mai szemlélet ismeretében ismét összefoglalta ezt a 
tárgykört. A magyar nép hiedelemvilágáról ma kialakítható képünk 
még így sem problémamentes, hisz az egész nyelvterület még ma sincs 
lefedve olyan megbízható gyűjtésekkel és feldolgozásokkal, amelyek 
után nem lenne helye a további várakozásnak, sőt — horribile dictu! 
— az esetleges meglepetéseknek is. Ha kedvünk támadna futólagos tudo
mánytörténeti kalandozásra, csak az utóbbi évtizedekben közzétett dol
gozatok között, szép példákkal tudnánk bizonyítani, hogy az újabban 
közrebocsátott gyűjtések nem egy tekintetben árnyalták, sőt új fényben 
mutatták meg az egyes szokásköröket, mitológémákat stb. 

Éppen ezért kívánunk a jövőben is kitartani ama elképzelésünk mel
lett, amely a további alapos és kitartó gyűjtéseket támogatja. Minden
képpen ebbe a vonzási közbe kell sorolnunk a doroszlói Kovács Endre 
mezőgazdászt, aki rendszeres néprajzi képzés nélkül is vállalkozott ilyen 
feladatra. Elhatározta, hogy emléket állít faluja néphagyományainak, 
s erre — tragikus körülmények között elhunyt kollégánk, Tóth Ferenc 
buzdítására — a zagyvarékas néphitét feldolgozó Pócs Éva könyvében 
kidolgozott mintát vette példának és kiinduló pontnak. Nem, ő volt az 
első, aki ezt a rendszert véve vezérfonalul egy-egy szűkebb közösség hi
edelemvilágának bemutatására tett kísérletet. Előtte elkészült már egy 
dél-magyarországi falu, a délszláv eredetű nép által lakott Bátya néphi
tének összefoglalása, valamint még egy, Jászdózsa hiedelmeinek feldol
gozása. A doroszlói néphitkötet tehát a negyedik a sorban, s csak 
sejtheti az ember, hogy az ősi hagyományok és rokonrítusok után kutató, s 
ezért egészségét is nagyon korai halállal kockára vető sámánkutató, Dió
szegi Vilmos elkínzott tekintete hogy felragyogna most, ha ezt a köte
tet a kezébe vehetné! Mert éppen ő volt az, aki megindította a magyar 
nyelvterületen a néphitmonográfiák elkészítésének munkálatait, s ő volt 
az, aki ezeket a gyűjtéseket előfeltételként emlegette a majdan megal
kotandó, magasabb szintű összefoglalások előtt. 

A doroszlói nép hiedelemvilágának kötete ebben a sorban azért is ki
emelt helyet érdemel, mivel az első ilyen összefoglalás, amely nem ma
gyarországi, hanem nemzetiségi magyar anyagot ölel fel. A nemzetiségi 
anyag pedig erről éppen föntebb vázoltunk fel néhány gondolatot, jelen
tős adalékokat szolgáltatott eddig is az egyetemes magyar néprajzkuta
tás számára. A jugoszláviai magyar néprajzkutatás ezzel a munkával, 
aminthogy egy-két előbbi monográfiával is, immáron bizonyságát mu
tatta föl annak, hogy igen rövid idő alatt felnőtt és méltán szolgálja az 
embertudományok között tisztes helyet elfoglaló etnológia etnikumhoz 



kötött, de ennél tágabban is értelmezett céljait és feladatait. Azt talán 
nem is kell külön boncolgatni és hangsúlyozni, hogy a kelet-közép-euró
pai egybevető néprajztudomány több nyelvterület szemszögéből is ér
deklődéssel forgathatja és használhatja fel Kovács Endre könyvét éppen 
úgy, mint néhány előbbi kötetet. Csak azt kívánhatjuk, hogy a már 
meglévő és a készülőben levő további gyűjtések és feldolgozások után 
színre lépjenek a képzett komparatisták is, akik ezt az anyagot, vala
mint a már közreadott délszláv és magyar anyagot ismerve hozzálássanak 
a sok felismeréssel kecsegtető összehasonlító vizsgálódáshoz. 

A gyűjtés színhelyéül választott bácskai Doroszló több tekintetben is 
olyan helynek bizonyult, amely kifejezetten szerencsésnek mondható. 
Tudnunk kell, hogy ez a falu a Bácska talán legfontosabb búcsújáró 
helye, ahol napjainkban is minden esztendőben több ezernyi, jámbor 
néphit által vezérelt katolikus hivő fordul meg a „Szentkút" búcsúünne
pén, szeptember elején. A falu lakosságának és a többezernyi búcsújáró
nak több napra is elnyúló kontaktusai pedig kiváló alkalmat jelentet
tek, és nyilván jelentenek napjainkban is az eleven néphagyomány, s 
ennek keretében a naiv vallásossággal átitatott hiedelemvilág elmélyíté
sére, kibővítésére. Nyilvánvaló tehát, hogy a kötetben sorakozó hiedel
mek, népi tapasztalatok, megfigyelések és cselekvések ma már azt a 
kikristályosodott képet mutatják, amely az elmúlt kétszáz esztendő alatt 
a helyi hagyományokból és a búcsúsoktól hallott és átvett hiedelmek
ből és tapasztalatokból állt egybe. Hadd említsük meg azt is, hogy a 
doroszlói „Szentkút" látogatott búcsújáró „szenthelye" volt és ma is az 
nemcsak a vajdasági magyarságnak, hanem az itt élő más népeknek is, 
ami ismételten alkalmat adott a más-más nemzeti hagyományos művelt
ségek kölcsönhatására. Nyilvánvalónak vehetjük tehát azt, hogy a je
len kötetben elénk táruló hiedelemvilág eggyéötvöző öleléssel őrizte meg 
a maiak és persze most már a tudomány számára is azt az anyagot, 
amely doroszlói ugyan, de ennél sokkal tágabban értelmezhető. 

Nagy nyereség a jugoszláviai magyar néprajzkutatás számára, hogy 
ezt a könyvet olyan kutató gyűjtötte össze és írta meg, aki maga is ré
sze annak a közösségnek és annak a kultúrának, amelynek tradicionális 
rétege följegyzésre került. Ennek több oka van, vessünk pillantást csak 
a legfontosabbakra. A hagyományos kultúrában felcseperedő ember maga 
is aktív közösségi szubjektumként birtokolja és természetesen alakítja is 
a tradíciót. Nem idegen benne, s a közösség tagjai is magukkal egyen
rangúnak tekintik, hozzátéve persze azt, hogy a tradícióban élés egyben 
a közösségi normák betartását is kötelező érvényűnek tekinti, ellenkező 
esetben könyrötelenül szankcionálja az íratlan, de törvényerejű magatar-
tásmodell megsértőit. A szankciókra számos példát lehetne felsorolni, de 
ez már a szociológiai vizsgálatok körébe tartozik, nem pedig egy kurta 
utószó keretei közé. Persze ma már ez a közösségi meghatározottságú és 
könyörtelen szankciórendszerrel működő magatartásmódéi! nem fogja át 



a falu összes korosztályát, a legidősebbektől a legfiatalabbakig. A leg
idősebb korosztályok tulajdonképpen ma is ennek a tradíciónak a szel
lemében élnek és ez határozza meg magatartásukat, a fiatalabbak azon
ban a kultúraváltás más-más közbülső szakaszaiban lebegve, a maguk 
mögött hagyott hagyományok és a tömegkultúra közti nem éppen szív
derítő senkiföldjén tesznek bátor és bátortalan lépéseket. 

Könyvünk szerzője a középnemzedékhez tartozva maga is jól ismeri 
szinte mindazt, ami a könyvben az adatközlők szavaival került lejegy
zésre. A Pócs Éva által kidolgozott, s a másik két kötetben tovább bő
vített minta tehát mintegy emlékeztető, kérdőív szerepét töltötte be a 
doroszlói gyűjtés során, hisz a közösség tagjának emlékezete szinte min
dent megőrzött, igaz nem mindenkié egyforma részletességgel, ami a ha
gyományos kultúra részének tekinthető. Szinte biztosra vehetjük, hogy 
nem doroszlói illetőségű gyűjtő nem lett volna képes ilyen adatbőség le
jegyzésére, s az is bizonyos, hogy idegen előtt az idős adatközlők sem 
mondtak volna el mindent, hisz nem egy szöveg az emberéletnek ta
bukkal rendszerként áthatolhatatlanul körülbástyázott tartományaiból 
való. A népélet hagyományos tilalmi rendszerei pedig, legalábbis a fön
tebb említett idős korosztályok mindennapjaiban, ma is hatnak. Olyan 
területek ezek, ahová csak a nagyon közeliek remélhetnek bebocsáttatást; 
Kovács Endrének ez sikerült. 

E kötet, tételeinek számát tekintve, túlszárnyalja mindhárom előkép 
terjedelmét. Bár egy adott pillanatban egyfajta eszményi teljesség lát
szatát sugallja az olvasónak, természetesen szó sincs, és nem is lehet szó 
a doroszlói hiedelemvilág teljességéről, még oly gazdag gyűjtés esetén 
sem. Az előképek sem lehettek teljesek, aminthogy ilyenről beszélni gyer
meteg álom lehet csak. Ebben a terjedelmében a legtöbb adatot tudja 
fölmutatni a jugoszláviai magyar néprajzban, s ha elkészítené valaki 
Doroszló jeles napi szokásainak, valamint az emberi életciklushoz kap
csolódó hagyományainak feldolgozását is, akkor Doroszló az egyetemes 
magyar néprajzban is kiemelt helyhez jutna. 

Utószavunk végén nagy kedvünk lenne ahhoz, hogy a kötetben szép 
számmal található hiedelmi invariánst felsoroljuk, kommentáljuk, ezáltal 
is mintegy utaljunk az alapos és figyelmes gyűjtések lehetőségeire a hu
szadik század utolsó harmadában. Ezt azonban nem tesszük, hisz a 
néprajzkutatás, s ezen belül a néphiedelmek kutatása nem azért érdekes, 
hogy valaki olyan motívumokkal, mitológémákkal, a szakember szemét 
fölcsillantó oppozíciópárral vagy eddig még csak titokban dédelgetett hi
potéziseket igazoló eddig ismeretlen adatokkal álljon ki a szakma elébe, 
hanem azért, hogy egy terület, közösség hiedelemvilágának sokrétűségét, 
megfigyelhető jellemzőit, történetileg kihüvelyezíhető rétegeit stb. lehető
leg rendszerszerűségében mutassa be. Bár az inkább evidens, hogy az egyes 
népek hiedelemvilágában több rendszer is működik egymás mellett vagy 
egymással kölcsönhatásban. Ha valaki a jelen könyvben olvasható hi-



edelemanyag alapján kívánná megrajzolni és elemezni a doroszlóiak hi
edelemvilágának képét, akkor nyilvánvalóan ezt kellene megállapítania, 
hisz ebben az anyagban éppúgy előfordulnak olyan elemek, amelyek 
kétségkívül a tételes vallások előtti világképre utalnak vissza, s olyanok 
is, amelyek — Doroszló esetében — már keresztényiesültek, vagyis a 
„christiana interpretatio" nyomait magukon viselve mentették át napja
inkig az ősi, s egyre több valószínűséggel állíthatóan sok mai etnikum 
esetében közös, hiedelmi tradíciót. 

Szűkebb hazánkban, Vajdaságban sokáig szívósan tartotta magát az 
a balhiedelem, hogy az itteni magyarság hagyományvilága, s ezen belül 
népköltészete, szokásvilága és hiedelemvilága nem számottevő, s ennek 
megfelelően néhány kitartó megszállotton kívül kevesen számoltak vele. 
Az utóbbi évtized jugoszláviai magyar folklorisztikai kiadványai azon
ban teljes egészében megcáfolták ezt a vélekedést. Kovács Endre gyűj
tése is egyike ezeknek a cáfolatoknak, s jó lenne hinni, hogy akad még * 
vidékünkön szakember és önkéntes néprajzi gyűjtő, aki e könyvön s ter
mészetesen előképein fölbuzdulva hasonlókat készít el. 

Végül illő kötelesség megjegyeznünk, hogy a könyv szerzőjét éveken 
át a tragikus hirtelenséggel elhunyt folklorista, Tóth Ferenc instruálta, 
látta el szaktanáccsal és irodalommal. Ezen a kéziraton tehát láthatat
lanul is ott van a keze nyoma; hinnünk kell tehát abban, hogy ha ez a 
könyv a nem is olyan távol kezdődő túlvilági utakon véletlenül fehér 
csontkezébe jut, ravaszkásan helyeslő bólintást küld majd felénk vála
szul. 

Újvidéken, 1981. szeptember 25-én. 



A HARAG NAPJA 

T H O M K A B E Á T A 

«... egy életműnek akkor van vége, ha a fejünkre esik egy tégla.. 
mondja Pilinszky utolsó interjújában, abban a folyóiratszámban (Űj írás, 
1981/9.), amely Pilinszky János mellett Hajnóczy Pétert is búcsúztatja. A 
kerek életművek létezését tagadó Pilinszky művéről és művészetéről, épp
úgy, mint a Hajnóczyéról, ennek ellenére már mint befejezett művekről 
kell gondolkodnunk. Mindkét esetben hirtelenül és váratlanul kerültek ol
vasók és érteni kívánók abba a helyzetbe, hogy a kezdet és végpont di
menzióiban próbálják átgondolni, értelmezni és értékelni e műveket. Haj
nóczy négy szikár kötete, novellái, rövidtörténetei, meséi, kisregényei 
alapján immár feladatunk, hogy a mű belső alakulásáról, megszakadt 
alakulástendenciáiról kíséreljünk meg képet alkotni magunknak. 

Hajnóczy rendkívül érett szemlélettel és kifejezésmóddal lépett fel, 
hangjának, beszédének tisztasága mögött átmenetileg sem hangzottak fel 
a saját elbeszélőmodor keresésének zörejei, korai novellaformája és törté
netalakzatai töretlenül metszettek, szilárdak, világlátása a megtapasztalt 
illúziótlan racionális feldolgozása nyomán alakult. Ebben a vetületben 
nem is igen szólhatunk fejlődésről, témaváltozásait szemlélve pedig lát
nunk kell, hogy visszatérő ívekben merülnek fel alapkérdései, magatar
tásmódéig ei, az alkoholizmus, a kivetettség, a magány léthelyzetei és él
ményei. Ugyanakkor azonban kétséget kizáróak a mű belső terében, 
gondolati és esztétikai szférájában bekövetkező alakulások, melyeket a 
mű különböző pontjai más-más módon emelnek formaszintre. 

A zárt, részben klasszicizáló, részben a rövidtörténet redukáló, tömö
rítő törekvéseinek jegyeit magukon viselő novellák egybeesnek egy új 
fajta szociografikus hitelű realizmusigény kifejeződésével. (Hajnóczy 1975-
ben — a prózával egyidőben — szociográfiával jelentkezett.) A /diabeli 
(1975) szövegek ezzel egyidőben futtatnak azonban egy olyan szálat is, 
mely a nem fikciós, dokumentumszerű láttatást egyfelől a groteszk és az 
irónia, másfélül a szürrealisztikus fikció irányába hosszabbítja meg. Haj
nóczy realizmusa tehát párhuzamossá teszi a megélt, megszenvedett, élet
rajzi érvényességű tények és események közvetlen prózai regisztrálását és 



az ettől jóval áttételesebb, metaforikus és fiktív elemekből építkező köz
lésmód vonulatait. 

A játék A futót követő M-ben (1977) is két síkon bonyolódik, s a 
szürreális-fantasztikus elem mind szervesebb kapcsolatot mutat a valós
sal, nem fiktívvel, és megfordítva: A véradó groteszk fantasztikuma tar
talmaz legalább annyi valóságelemet, mint a Márai-novellák. A tény
szerűnek/reálisnak és abszurdnak/szürreálisnak az elválaszthatatlan egy-
beforrottsága Hajnóczy szemlélete szerint valóságosan adott, a valóság
ban adott. Hajnóczy korai novelláinak fiktív vagy szürreális kiterje
dései nem ellenpólusai realista látásmódjának, hanem annak a hagyomá
nyosnál lényegesen összetettebb realizmusigénynek a tartozékai, mely a 
felszíniben megmutatkozó, de ennek rendszerint mélységesen ellentmondó 
szubsztanciális jegyeket sem hajlandó megkerülni. Hajnóczy első két kö
tetének írásaiban mindez nem egyfajta erősen intellektualizált szűrőn ke
resztül valósul meg, inkább egy eredendően antiintellektuális attitűd, jól 
megfigyelési készség, rövidre fogott, lényegre összpontosító kifejezésmód, 
a mindennapi helyzetekben rejlő feszültség kiemelése, higgadtság és a 
személyesség leszorításából következő viszonylagos tárgyilagosság, pszi-
chologizálás és moralizálás nélküli közvetlen, tárgyszerű előadásmód jel
lemzi. 

A feszes novella vagy rövidtörténet-szerkezet A futó és az M írásai
ban csak villanásnyi időre szakadozik fel, midőn a külső történés elbe
szélésébe a főhős gondolatai, tudatreflexei ékelődnek be. A kötött felü
let fellazulása a reális és a fantasztikus egybejátszatásakor következik be 
(A szekér, Szolgálati járat), vagy az elbeszélésmód szintjén jelentkező 
váltásoknál (Az unokabecs). Ennek a novellának pontot elhagyó, áradó 
kép- és cselekvéssor betéte készíti elő azt a későbbiekben többször elő
forduló narratív megoldást, mely a szerves történetmagvat elhanyagolva 
észleletek, leírások, képek sorjázásából, rímelő ismétlődéséből, kollázs-
szerű egybevágásából szövi az elbeszélést (A szertartás, A kék ólomka
tona). A montázsszerkesztés a kisregényekben, A parancsban, a Jézus 
menyasszonyában (1981) és A herceg (Űj Írás) című dramatizált szöveg
ben jut központi szerephez. 

A novelláktól a kisregényekig, az utolsó rövid prózákig kanyargó 
témaszál, az alkoholizmus A halál kilovagolt Perzsiából (1979) című kis
regényben nem szociografikus vetületben, nem a konkrét hős pokoljárá
sának remekül koncentrált szituációba állításában kerül előtérbe, mint 
a Márai-novellákban, hanem e pokoljárásnak mint átélt élménynek az 
epikai távolságtartást, prózai megmunkálást és elmélyítést nélkülöző, a 
személyesség jegyeinek zavaró eluralkodását tükröző elbeszélése. A Per
zsia negatívumai (a Hajnóczy-műben is megtorpanást képező vonásai) 
és értékei — különös módon — azonos forrásúak. A regény látomásos 
részletei, a szétzilálódó tudatfolyamatok, a tudattalan képáramai, a de
lírium nyomán felmerülő víziók, gomolygások megragadása a közvetlen 



önéletrajzi elbeszélést a lélekboncolás szürrealisztikus közléseivel ellen
pontozzák. A képek, rémképek, képzelődések a tudatállapot erőteljes 
dokumentumai, melyek a látomásos^fantasztikus irodalom nagy hagyo
mányához és a konfesszió kiemelkedő műveihez köthetnék e kisregényt, 
ha e részek értékét és hatását nem csökkentené a keretként szolgáló külső 
történet. A Perzsia megrázó részei közül ma még félelmetesebbnek tűn
nek az alábbi sorok: „Titkon, úgy remélte, 6 nem hal meg alkoholmér
gezésben, nem örül meg és nem lesz öngyilkos, talán 6 az, aki a sors 
által kiszemeltetett, akinek az a küldetése, hogy éljen és írjon és kizá
rólagos tulajdona: rémképei, látomásai elótt tanú legyen, hogy hűvös, 
kissé kopár, száraz hangon — megtartva tárgyától a három lépés távol
ságot — elbeszélje, leírja óket munkáiban." A Perzsia kérdéses vonása, 
a distanciálás hiánya tehát Hajnóczy előtt sem volt ismeretlen? A gyöt
rő tudat, hogy csak kiválasztottak tudnak önmaguk hideg tanúi lenni, 
elmélyíti azt a kapcsolatot, melyet a Perzsia személyes hangú elbeszélő
jével a regényvilágon keresztül létesítünk, ám mégsem tudja az önelem
zés nem veszélytelen játékát katarktikussá emelni. Hajnóczy a Perzsia 
után ismét rálelt arra az útra, melyen művészetének alapkérdései az 
egyoldalúság és elfogultság torzításai nélkül kereshették a válaszokat. 

A futó és az M szemléletileg-formailag lehatárolható egységet képez 
Hajnóczy művében, ugyanakkor olyan szemléleti és narratív jegyeket is 
tartalmaznak e kötetek, mélyekből a további művek transzformációi 
kiválhattak. Hajnóczy elbeszélői magatartásának alakulását az antiin
tellektuális alapállástól az intellektualizmus felé való elhajlás, az elbeszé
lői formáét a kötött, homogén, történetközpontú narráción alapuló köz
lésmódtól a fluidabb, kötetlenebb, a történetet háttérbe szorító, nem nar
ratív elemeknek helyet adó, montázseljárásokat alkalmazó szerkesztés
hez való közeledés jellemzi. Műfaji vonatkozásban ez a klasszikus novella 
és rövidtörténet helyére kerülő töredékes, többrétűbb kollázsszerű próza
szöveg elterjedésében tükröződik. A legutolsó közlés, valamint a Jézus 
menyasszonya c. kötetben olvasható rövid prózák egy új formakeresési 
stádiumot jeleznek, melynek tényleges lehetőségei még nem mutatkoz
hatnak meg, értékeik tehát az őket megelőző művek környezetében 
határozhatók meg. 

A fűtő meséket, állatmeséket is tartalmaz. Hajnóczy nem távolodik 
el a fabula klasszikus ismérveitől, tiszteletben tartja a példázatosságot, 
parabolaszerűséget, így alkotja meg a maga La Fontaine-aktualizációját, 
s többi erős kisugárzású, időszerű és általános jelentést egybeforrasztó 
fabuláját. A parancs egyik kiemelt fontosságú részlete ugyancsak állat
mese, a nyílt és a leplezett erőszak, a veszteség és győzelem parabolája, 
melyet a közvetlenül utána olvasható Dies irae, dies illa kezdetű latin 
himnusz, az utolsó ítéletről éneklő Celanói Tamás verse helyez egy nagy 
hatású, jelentéstani rezgésekkel, szimbúlumátfonódásokkal teli térbe. A 
mesék áttételes jelentéskibontásának fonalán haladva Hajnóczy elbeszé-



lőművészete fokozatosan távolodott el a szociografikus beállítottságtól, 
a közvetlen jelentéskifejtést biztosító ' szituációleírástól, történetmondás
tól. A regények a konkrét tényeket, alakokat áttételes jelentessél, szim
bolikus tartalmakkal ruházzák fel, minek során egyedi sorsok és sors
helyzetek személyes síkja helyett a bennük tárgyiasuló általános emberi 
dimenziók villannak fel. A helyzetek megjhatározói az emberi kiszol
gáltatottság és fenyegetettség, s az alapkérdések egyetemes szimbólum
rendszer és a metaforikus-parabolisztikus közlésmód által artikulálód
nak. A Jézus menyasszonya középpontjában álló Szűzanya-mítosz, tisz
taság és megváltás jelkép a regényben oly módon bomlik fel, hogy a Szűz
anya a történelemnek, az országnak, a történelminek a megszemélyesí
tője egyben, s profanizálódása, lezüllése, ibemocskolódása a történelmi 
eszme és távlat elvesztésének, a tisztaság, a szellem és a megváltásutó
pia megszűnésének katarktikus élményét példázza. („Egykor a szellem 
Isten volt, most pedig csőcselék lett belőle" A parancs) A Szűzanya 
alakváltásai, torz megjelenési formái, a taszító helyzetek, melyekben a 
regény hőse megálmodja, obszcenitásukkal, vulgaritásukkal érzékletes ki
fejezői az eszmék értékvesztése elleni lázadásnak. Az utolsó ítéletet ülő 
Istennel (A parancsnak is alapvetően fontos mozzanata), a keresztény 
tanításokkal, bölcseleti tételekkel (az ember szabadságra ítéltetett) való 
perlekedés a tökéletes reményvesztés által kiváltott döbbenet passzív, 
álomba, részegségbe, tudatalattiba visszaszorított megjelenési formája. 
A vívódások, káromlások, szembesülések az álombetétek szimbolikájá
ban, metaforikájában sűrítődnek. A regény külső történetét egy olyan 
eseménysor bontja ki, melyben groteszk ritmusban váltakoznak a min
dennapinak, sőt banálisnak, és a közhelyszerű helyzetek mögött ural
kodó irracionálisnak az elemei. A történet előterében egy férfi és egy nő 
találkozása, megismerkedése, kapcsolata áll, hátterében pedig a kutya
ugatás, ordítozás, vadászfegyverek csattanásai kíséretében folyó ember
ölés, az utcai fejvadászok törvényesített garázdálkodásának mozzanatai. 
Az elbeszélés bravúrja, hogy e két eseménysort érzelmileg teljesen azo
nos, lehűtött, tárgyiasított modorú közlésekbe foglalja. Az orvvadászok 
tevékenysége épp olyan tényszerű eleme, a regénynek, mint a töltött 
paprika elfogyasztása, a mozinézés, egy üveg sör elfogyasztása. Az em
berölési sorozat nem háborús viszonyok közepette történik, hanem bé
kében, nem társadalmon kívül, hanem egy olyan (fiktív!) társadalom
ban, mely ezt intézményei és törvényei által hitelesítette. A történetet 
sem az elbeszélői rezignáció, kritikai viszonyulás, szerkezeti ellenpon
tozás nem ellensúlyozza. Az elbeszélői alapállás nem a közlés formai 
tényezői, hanem az elbeszélt világ belső viszonyai nyomán válik kife
jezetté, s ez az a regényszint, mely nemcsak az elbeszélői, hanem a be
fogadási folyamatban is érvényesülő katarzist tartalmazza. A regény 
világában uralkodó elfogadott emberellenes viszonyok a regény világán 
kívüli, rejtőzködő és fenyegető erők Zamjatyin és Orwell negatív utó-



piáihoz hasonló felnagyításai. A Jézus menyasszonya a béke hétköznap
jainak és a modern társadalmi gépezet alattomos genocidumának, tö
kéletesített erőszakrendszerének példázata. £ példázatban szimbolikus 
érvényű a regényhősök magatartása, közömbössége, érzéketlensége is: 
az elfogadhatatlannak és morbidnak mint elfogadhatónak és természe
tesnek az érzékelése olyan tünetértékű tény, melyen az emberi manipu
láltság foka is lemérhető. 

A Jézus menyasszonya negatív létélményét az ellenőrzöttség, a kive
tettség, a magány, a szeretetlenség tudata alakítja. Hajnóczy műveiben 
kezdettől fogva uralkodóak voltak ezek az érzések (a Mária-novellák 
mindezt mint többé-kevésbé elszigetelt, majdhogynem egyéni döntésen 
vagy tévedésen alapuló válságként rögzítették), de lényegesen eltérnek 
az egyes művek közelítési és rávilágítási perspektívái az alapproblé
mákra. A létezés és nem létezés, élet/halál szükségszerű paradoxiája mint 
végső kérdés a Perzsiában mint az egyént érintő és meghatározó tudati 
tény merül fel, a Jézus menyasszonyában mint az erőszakgépezet, a ha
talom kiváltsága és joga, ahol az egyén, mivel létének és nemlétének 
kérdésében nem dönthet, az áldozat fogalmával egyenlítődik ki. A gon
dolat A parancs .mesebetétjében, A győzelemben ironikus ellenpontozással 
mint a burkolt erőszak felett győzedelmeskedő (puskával rendelkező) 
„ember" diadala jelenik meg. Az áldozatlét felismerésével keletkező ag
godalom minőségileg különbözik az egyes emberi sorsért, vagy a szemé
lyes sorsért való félelemtől. Kitágul, általánossá válik s a mai ember 
univerzális szorongásának mint létét meghatározó tudatnak a nyelvén 
szólal meg. 

A Jézus menyasszonya és a A parancs Hajnóczy művében a konkrét
tól és közvetlentől az elvontig és általános érvényűig, a szociográfiai 
igénytől a parabola többsikúbb igazságáig, és a kezdeti elbeszélő maga
tartás megőrzött meghaladásáig ívelő szemléleti-művészi kiteljesedés je
lentős dokumentumai. A parancs szimbolikus tere az idegen ország, 
melyben sötétség uralkodik, s melyben egyik koromsötét utca a másik 
koromsötét utcába torkollik, az utcákat egy láthatatlan hangszóróból 
bömbölő-recsegő férfihang tölti be, a falakon pedig időnként fényfel
iratok jelennek meg. A regény hőse, a kertésznek kiképzett százados, a 
Hírszerző Hivatal alkalmazottja, aki feladatának végrehajtása miatt 
téblábol az idegen országban. Parancsra vár. A parancs nem érkezik. A 
parancs feltehetőleg nem is fog megérkezni. Az alaphelyzet a cselekvést 
lehetővé tevő, a cselekvésnek értelme, célt, irányt adó szónak az el
hangzására való várakozás. A várakozás, mint Becket művében, időtlen
né tágul, a beszéd (a százados egyedül van) és a cselekvés lehetetlenné 
válik: az egyedüllét, az alávetettség és kiszolgáltatottság körei bezárul
tak. A létezés vegetálássá bomlott, minden lépés tévedés, tilos az emlé
kezés, a dohányzás, bármily csekélyke vétség: bűn; a mozgástér végérvé
nyesen leszűkült: a tilalmakra és kényszerre adott egyedüllehetségesvá-



laszok: a tétlenség és a félelem. „Én nem valamivé akarok lenni, okulni 
sem: csak figyelek" A választásnélküliség a félelmet, haláltudatot, az 
áldozatlét felismerését, a vesztesség tudatát, a megváltásnélküliséget te
szi meg e létélmény központi fogalmaivá. A regény összetett tartalmai a 
néhány mondatban sűríthető külső történést körülölelő asszociációk, iro
dalmi, vallási, bölcseleti, szakirodalmi szövegidézetek, levél töredékek, fel-
Iratok, jelszavak, felhívások szőtteséből bontakoznak ki. A parancs re
gényformája az egymás mellé állított, szervetlen, de konvergáló, közös 
irányba tartó anyagok kollázsából keletkezik, melyek belső összefüggé
seit egynemű narratív közeg nem teszi nyilvánvalóvá. £ sajátos poétikai 
megoldás a viszonyok megteremtését, a jelentéstani kapcsolatok fellelé
sét egy elvontabb szintre helyezi, a belső szövegközi térbe. Az elbeszélői 
gyakorlatnak eme típusa összetettségénél fogva a megértést is bonyolul
tabbá teszi. A regény hatáselemei éppen ettől a fokozott befogadói fi
gyelemtől tovább erősödnek. 

A parancsnak szinte minden eleme és szintje többértékű, többjelenté
sű, a toposz-szerű egységek éppúgy, mint maga az alaphelyzet. A szá
zados a parancsra való várakozás áldozata és kiszolgáltatottja. A pa
rancs azonban a maga meghatározatlanságánál fogva szózatot is jelent
het, mely az áldozathozatalnak értelmet adhatna. A százados tragédiája 
— többek között — az értelmet adó szózat, parancs, eszme el nem hang
zásából, meg nem találásából következik. Az értelmi ambivalencia az 
átvett szövegekre és gondolatokra is érvényes: őrzik, de rezignáltán, iro
nikusan vagy paradoxális módon el is veszítik, megkérdőjelezik eredeti 
jelentésüket. Érzékeny kötéltáncot járnak a bibliai idézetek, a katolikus 
vallási tanítások, a Marseillaise induló, a Tihanyi Alapítólevél részlete, 
A harag napja félelmetes himnusza s a többi embléma. A parancs eszté
tikumának egyik lényegi eleme e merész és destruktív játék az értelem
mel, tanításokkal, szimbólumokkal. Az alkalmazott szövegekhez való 
kettős viszonyulás, szembefordulás és azonosulás, az elfogadás és eluta
sítás egyidejűsége egyebek között a „Jézus felébred" című részletben ta
pintható érzékletesen. „Jézus egyedül volt. Feltámadhatnál magad is az 
igaz ügyért, de csak azok előtt, akik majd igaz hírt adnak." 

Hajnóczy rövid posztumusz prózai szövegei bizonyos értelemben ki
egészítik, de lényegében nem módosítják a korábbi művek újraolvasása 
során körvonalazott képünket. Szemléleti dimenzióik a személyes és tár
sadalmi, történelmi és metafizikai válságtudat, formai megoldásaik az 
oldás, felbontás, szervetlen komponálás, elbeszélésmodoruk a groteszk 
parabolaszerűség és & szürreális elem fokozott jelenlétéről tanúskodnak. 
A mű belső változásairól tett észrevételek szerint, Hajnóczy elbeszélő
művészete — a számára megadott rövid alkotói időben — az elmélyülés 
szakaszain keresztül olyan alakulásról tett bizonyságot, mely — Ausch-
witz utáni — korunk megkerülhetetlen tényeivel való, mind kitartób
ban vállalt szembesülés irányába mozgott. E mozgás kezdettől fogva hi-



telesnek és elszántnak tűnt. Ha elfogadjuk a gondolatot, korunk kér
dései két sarkpontból, a szembenézés két végpontszerű lehetőségéből kö
zelíthetők "meg, a Genezis és az Apokalipszis, az eredet vagy a vég po-
zcíiójából, s e kiindulási alkatot, szemléletet, magatartást meghatározó 
alapnak tekintjük, Hajnóczy vállalkozását kétségtelenül az utóbbi szög
höz, az utóbbi perspektívához közelállónak kell látnunk. Műveinek alá-
merülései és pokoljárásai feltehetőleg nemcsak azokat késztetik gondol
kodásra és értelmezésre, akik meggyőződésük és tudásuk szerint igyekez
tek „igaz hírt" adni e vállalkozásról, hanem az utánuk jövőket is. 



KONFLIKTUSOS MAGATARTÁSFORMÁK 
KIALAKULÁSA 

H Ó D I S Á N D O R 

I. 

FRUSZTRÁCIÓ, VESZÉLYÉRZÉS, STRESSZREAKCIÓ 

Mindennapi életünk tele van váratlan, számunkra sokszor kínos, kel
lemetlen helyzetekkel, eseményekkel. Lehetnek ezek jelentéktelenebb, ap
róbb bosszúságok, eltörünk például egy poharat vagy tányért, elké
sünk munkahelyünkről, izgalmas film nézése közben elromlik a tévé, az 
üzletekben nem kapjuk meg azt, amire szükségünk lenne, nem várt 
szemrehányás ér bennünket stb. De lehetnek súlyosabb következmé
nyekkel járó, végletes helyzetek is: jelentős anyagi veszteség ér bennün
ket, nem újítják fel munkaszerződésünket, megromlik egészségünk, vál
ságba jut házaséletünk, figyelmetlenségből balesetet idézünk elŐ, kedves 
ismerősünk haláláról értesülünk stb. Azt a szorongást, bosszúságot, te
hetetlenséget, amit ilyenkor érzünk, azt a feszültséget és indulatot, ami 
ilyenkor felgyülemlik bennünk, a pszichológia frusztrációnak nevezi. 

A frusztráció tehát egy kellemetlen, visszás helyzet átélése, kénysze
rű elszenvedése, pszichés stresszállapot, amit a szervezet és az idegrend
szer tartósan nem tud elviselni. A szorongást mielőbb fel kell oldanunk, 
a feszültségtől meg kell szabadulnunk, különben enyhébb vagy súlyo
sabb lelki sérülések és szervi károsodások léphetnek fel. 

A frusztráció szó eredeti — mélylélektani — jelentése csak a szer
vezet szempontjából létfontosságú, szükségletek kielégítésének meghiú
sulásával kapcsolatban fellépő feszült, kínos, szorongásos állapotokra 
terjedt ki. A pszichoanalízis ennek kétféle lehetséges formájáról beszél. 
Az egyik eset, ha valamely szükségletünk kielégítése már folyamatban 
van, de az váratlan és kényszerítő körülmények miatt megszakad. (Pis
tike jóízűen majszol egy tábla csokoládét, de váratlanul betoppan édes
anyja, és elszedi tőle valamilyen magyarázattal.) A másik esetben eleve 
akadályoztatva vagyunk a kínzóvá váló szükségletünk kielégítésére 



irányuló cselekvésben. . (Szeretnénk magunknak megvenni valamit, de 
nincs rá pénzünk.) 

Kétségtelen, hogy a legintenzívebb frusztrációt az éhség és a szomjú
ság jelenti számunkra. De egyéb biológiai szükségletünk kielégítésének 
elhúzódása is kínos frusztrációval jár. Az ember szükségleteinek köre 
azonban, mint jól ismert, nem szűkíthető le pusztán az organizmus mű
ködése szempontjából fontos anyagcsere-változásokra. A társas kapcso
latok hiánya, a hátrányos társadalmi helyzet, az alacsony munkabér, a 
megoldatlan lakáskérdés stb. éppoly frusztráló körülményt jelenthet 
számunkra. Általában véve elmondható, hogy a társadalmi létforma 
differenciálódásával az emberi szükségleteknek olyan széles köre jön 
létre, annyiféle hiányállapot léphet fel, az egyéni életút szempontjából 
olyan sokféle veszélyhelyzet áll elő, hogy a frusztrációt kiváltó körül
ményeket lehetetlen volna mind szamba venni. 

A frusztráció szó átfogóbb jelentése ezekre a hiányállapotokra, ve
szélyhelyzetekre, előnytelen konstellációkra terjed ki. 

Közbevetőleg el kell mondanunk, hogy e jelentős értelmezésbeli kü
lönbség miatt a frusztráció fogalmának használata különböző ellenveté
sekre adhat okot. Ha ragaszkodunk a szó eredeti jelentéséhez, ahogyan 
az a pszichoanalitikusok első nemzedékének körében használatos volt, 
abban az esetben a frusztráció olyan ritka jelensége volna a modern 
ember életének, ami szóra sem volna érdemes. Mindenképpen — mint 
mondja Fromm — ahhoz túl ritka jelenség volna, hogy a belőle szár
maztatott széles méreteket öltő szorongásra és agresszióra magyarázattal 
szolgálhasson.1 Ha viszont átfogó értelemben használjuk, fennáll a ve
szély, hogy olyasmit értünk alatta, amire ma sokkal divatosabb kifeje
zésünk is van. A szakmai publikációk jelentős részében ugyanis fruszt
ráció helyett — ugyanazon jelenségkörre vonatkozóan — a pszichológiai 
stressz a használatos fogalom. 

Ennek ellenére úgy véljük, hogy a frusztráció használható fogalom, 
és a pszichológiai stressz fogalmával nem helyettesítik, hanem kiegészí
tik egymást. Ugyanannak a jelenségnek más-más vonatkozására utalnak. 
Ami ugyanis élményszinten frusztrációt jelent, az a szervezet adaptációs 
zavarának kiváltó tényezőjeként mint psziohológiai stresszor jön szóba. 
Hogy ezt a két fogalmat olykoi szakemberek is felcserélik egymással, 
annak nemcsak a frusztráció kellően nem definiált jelentésében van a 
magyarázata. Legalább annyira hozzájárul ehhoz Selye stresszfogal-
mának félreértett, leegyszerűsített használata. Különösen pszichológusok 
részéről figyelhető meg az a törekvés, hogy a stresszt a „lelki feszült
ség" fogalomkörére szűkítsék. Kizárólag ezáltal válik a frusztráció szó 
feleslegessé. Holott a Selye-féle stressz csak annyiban jelent „idegfeszült-

1 V6. Erich Fromm: Anatomija ljudske destruktivnosti. Naprijed. 1976. 79— 
81. old. 



séget", amennyiben történetesen éppen valamilyen tartós frusztráció 
váltja ki a szervezet adaptációs zavarát jelentő stresszállapotot. 

A frusztráció egyébként éppen azáltal veszélyeztetheti testi és lelki 
épségünket, hogy pszichológiai stresszorként tartós adaptációs zavart 
válthat ki. Ennek az adaptációs zavarnak a következtében aztán sok
féle idegrendszeri és lelki zavar alakul ki. De a magas vérnyomás, a 
gyomor- és nyombélfekély, a reumatikus megbetegedések, a szív- és vér
edényrendszeri, valamint a vesebetegségek egész sora jöhet létre adap
tációs betegségként.2 

A pszichológiai stresszoroknak ezt a károsító hatását abban kell ke
resnünk, hogy az általuk kiváltott stresszreakció közvetlenül befolyásol
ja a vegetatív idegrendszer működését, illetve fokozza a hipofízis-mel
lékvesekéreg-rendszer aktivációs szintjét. De minthogy a pszichológiai 
stresszhatásokat frusztráció formájában az ember közvetlenül át is éli, 
ez az intenzív élmény alapvetően befolyásolja a tudat gondolati-tartal
mi körét, a figyelem irányát és terjedelmét, a képzetáramlás jellegét, az 
emlékezet működését stb. A stresszhatás tehát egyidőben két különböző 
szinten vált ki reakciókat, nem feltétlenül azonos intenzitásban. 

A stresszhatást követő akut bevezető fázist rendszerint az affektusok 
hevessége, az erős ellenállás, a különböző védekezési manőverek megje
lenése, „bevetése" jellemzi. Olykor, korábbi stresszhatások nyomán, ez 
az akut fázis „váratlanul" pszichiátriai zavarok kialakulásához vezet. 
Más esetekben csak hosszabb-rövidebb idő elmúltával lépnek fel vege
tatív, illetve pszichopatológiai tünetek, miután az elhárító mechanizmu
sok mozgósítása nem jár sikerrel. De az adott konfliktushelyzettel — 
stresszhatással — kapcsolatban látszatmegoldás is felléphet, ami hosz-
szabb távon eredményez krónikus megbetegedéseket. Természetesen, ha 
sikerül a pszichológiai stresszhelyzetre megoldást találni, sikerül a fe
szültséget eliminálni> az egyensúly helyreáll, megnyugvás következik be. 

A frusztráció során fellépő feszültség és szorongás meglátszik visel
kedésünkön is. Mindenki észreveszi a másik emberen, különösen hozzá
tartozóin és ismerősein, ha az nyugtalan, ideges. Észrevehető ez annak 
ellenére is, hogy a belső feszültség viselkedési szinten igen eltérő for
mában juthat kifejezésre. Van, aki például hangoskodóvá válik, ha 
frusztráció éri, más viszont inkább hallgatásba burkolózik. Egyeseknél 
ilyenkor motorikus nyugtalanság lép fel, lázas tevékenykedésbe kezde
nek, míg másoknál, velük ellentétben, szinte cselekvési bénultság lép 
fel. Egyéni különbségekről beszélünk, ami egyúttal azt jelenti, hogy a 
veszélyhelyzetekben tanúsított magatartás személyiségünk viszonylag ál
landónak tekinthető jellemzője. 

Veszélyhelyzetekre tehát nemcsak stresszreakcióval válaszolunk, nem
csak frusztrációként éljük meg azokat, hanem különböző kifejezőmozgá
sokban viselkedési szinten is megnyilvánítjuk helyzetünkkel kapcsolatos 

1 Vö. Selye János: Életünk és a stressz. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1966. 



félelmeinket és szorongásunkat. Ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy a 
frusztráció, a pszichológiai stresszállapot és a veszélyérzés, veszélyálla
pot egyazon komplex idegélettani folyamatnak különböző szintjeire és a 
különböző szinteken bekövetkező sajátos történésekre utalnak. Mégpe
dig: a frusztráció az affektív állapotra, a pszichológiai stressz a vege
tatív és neurohormonális reakciókra, a veszélyérzés pedig a viselkedés 
szintjén megnyilvánuló kifejezőmozgásokra. 

Gondolatmenetünket azzal kezdtük, hogy mindennapi életünk tele 
van váratlanul előálló kellemetlen helyzetekkel, testi és lelki megter
helést jelentő szituációkkal. Hogy ezekben a váratlan és kellemetlen 
szituációkban mennyire tudunk helytállni, hogy a testi és lelki túlter
helést mennyire vagyunk képesek tolerálni, az egyrészt attól függ, hogy 
milyenek a velünk született idegrendszeri adottságaink, másrészt hogy 
milyen feszültségszabályozó rendszert és védekező, elhárító mechanizmu
sokat alakítottunk ki magunkban a frusztrációkból, pszichés stresszha
tásokból, veszélyérzésekből származó feszültség feldolgozására, eliminá
lására. 

Ennek a feldolgozásnak a sikerét kétségkívül jelentős mértékben be
folyásolja az is, hogy az egyén hogyan ítéli meg, milyennek látja hely
zetét, hogy „sérülésérzésének" nagysága arányban áll-e a szituáció ve
szélyességével. Ezzel kapcsolatban minden bizonnyal helytálló Engels 
észrevétele, mely szerint a remény, amit a környezet nyújt biztonságos 
pártfogásával, jelentős mértékben csökkenti a „sérülésérzés" mértékét. 
És fordítva, a reménytelenség, a környezet részéről megnyilvánuló kö
zöny és érdektelenség már viszonylag enyhe testi vagy lelki károsodás 
nyomán is tartós és súlyos betegségek kialakulását eredményezheti.3 

A frusztrációval járó heves affektusok jelenléte, a félelmi érzések el
mondása és megjelenítése egyébként éppen arra irányul, hogy a veszély
helyzetben, stresszállapotban levő ember rezonanciát váltson ki kör
nyezetéből. Akár megértésre talál ez a segélykérés, akár nem, az em
ber mindenképpen rákényszerül arra, hogy valamilyen feszültségszabá
lyozó rendszert dolgozzon ki a maga számára, hogy valamiképpen ha
tástalanítsa szorongását. Mivel ez a feszültségszabályozási mód, illetve 
védekező-elhárítórendszer határozza meg döntően az ember cselekvési 
stratégiáját, ez válik a viselkedés alapvető motivációs bázisává, nem
csak az egyén személyi alkatának fog viszonylagos állandóságot nyúj
tani, de rányomja bélyegét az egyéni életszervezés jellegére és irányult
ságára is. 

A személyiség alapvető irányultsága után kutatva tehát mindenek
előtt az indulatoknak ezt a regulációját kell tüzetesebb vizsgálat tárgyá
vá tennünk. 

3 Pertorini Rezső—Polcz Alaine: Orvosi pszichológia a gyakorlatban. Medi
cina Könyvkiadó. Budapest, 1976, 22. old. 



FESZÜLTSÉGFORRÁSOK 

Bár a frusztráció (pszichológiai strcsszorok, veszélyállapotok) mindig 
félelmet és szorongást váltanak ki az emberből, megengedhetetlen leegy
szerűsítés volna az így kiváltott feszültséget kizárólag csak lelki zava
rok és adaptációs betegségek forrásaként emlegetni. Kétségtelen ugyan, 
hogy a frusztrációs feszültség sikertelen semlegesítése, illetve a stressz-
állapot állandósulása e tünetek kialakulásához vezethet. Csakhogy ez 
inkább a kivételesen nehezített életkörülmények következménye és nem 
annyira a „szabályos" életszerveződés jellemzője. Az ember számára 
ugyanis elvileg adott annak a lehetősége, hogy frusztrációs feszültségét 
cselekvési szinten reagálja le, vagyis hogy ezt a feszültséget manuális és 
intellektuális tevékenysége motivációs bázisaként használja fel. Nemcsak 
veszélyforrás, de erőforrás is ezért minden új frusztrációval járó élmény-
állapot, mert az így keletkezett feszültség készteti az embert kreatív 
gondolkodásra, a helyzet megoldását kereső cselekvésre. Az értelmes, 
célszerű cselekvésben, vagyis a hatékony viselkedésiben lereagált feszült
ség erősíti, teherbíróbbá teszi személyiségünket. A sikeresen feldolgo
zott pszichés stresszállapot mintegy „immunitást" nyújt a hasonló szi
tuációkkal szemben. Célszerű és hatékony viselkedési stratégia kialakítá
sa, képességeink kibontakoztatása, az elmélyült kreatív gondolkodás el
sajátítása nem is volna lehetséges a frusztrációk sorozatának elszenve
dése nélkül. 

De lássuk, melyek azok a stresszt kiváltó pszichológiai hatások, ame
lyek a modern társadalmak gyakorlatilag áttekinthetetlenül sokféle 
frusztrációs szituációja ellenére tipikusnak tűnnek a mai ember életére. 
Pertorini Rezső és Polcz Alaine az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért 
az alábbi csoportosítást javasolják ezen a téren. 4 

— Személyek vagy tárgyak elvesztése, vagy annak fenyegető veszélye 
— Életveszély, fizikai sérülés, vagy a sérülés veszélye 
— Alapvető biológiai szükségleteink — „ösztöneink" — kielégítet-

lensége. 
— Az agresszió realizációjának, semlegesítésének gátló körülménye 
— Űj, váratlan szituációk, amelyekre a személyiség „nincs felké

szülve" 
— Izoláció, mozgáskorlátozás, vagy ingerszegény környezet 
— Információ és feladattúlterhelés 
A jellegzetesnek tartott pszichológiai feszültségforrások felsorolását 

persze tovább lehetne folytatni, mint ahogy természetesen elképzelhető 
más csoportosítás is. Lényegében véve azonban, úgy véljük, hogy a leg
fontosabb feszültségforrások itt érintve vannak. Hogy ezek a szituációk 
mért jelentenek az ember számára kínos frusztrációt, aligha igényel kü
lön magyarázatot. 

* I. m. 



A fenti felsorolásból legfeljebb azt hiányolhatjuk, hogy nem esik szó 
benne az ún. pszichoszociális ártalmakról. Azokról a tulajdonképpen 
nevelési ártalmakról, amelyek, bár elsősorban gyermekkorban jelentenek 
nehezen elviselhető stresszállapotot, következményeikben mégis hosz-
szabb távon is éreztetik hatásukat. Leginkább oly módon, hogy meg
zavarva a személyi magatartás erkölcsi szilárdságának kialakulását, meg
hiúsítják a személyi magatartás társadalmi szabályozásának legtökélete
sebb — vagyis viszonylag konfliktusmentes — módját. 

A pszichoszociális ártalmak közül a szeretethiányt kell elsősorban meg
említenünk, mint ami a gyermek szocializációja szempontjából közvetlen 
patogén tényező: óhatatlanul retardált személyiségfejlődéshez vezet. De 
hogy a szeretethiány — mint permanens frusztráció — patogén hatását 
megérthessük, magáról a szocializációról kell előbb néhány szót ejtenünk. 

Szocializáció alatt a pszichológia azt a fejlődési, érési folyamatot ér
ti, amelynek során az egyén elsajátítja azokat a társadalmi értékeket, 
melyek a későbbiek folyamán a magatartás belső szabályozásának alap
jául szolgálnak. Ennek értelmében egy személy akkor válik „szociali-
zálttá", ha magatartásában és cselekvésszervezésében a szociális értékek 
— az együttélés írott és íratlan törvényei, szabályai, tilalmai és elvárá
sai — meghatározó tényezőkké válnak. 

Ennek a szocializációs folyamatnak három szakaszát, három lehetséges 
szintjét különbözteti meg a lélektan. 

A viselkedésszabályozás legelemibb szintjén a szociális normák betar
tását a jutalom és a büntetés közvetlen gyakorlása biztosítja. A társa
dalmi normáknak, elvárásoknak megfelelő viselkedésformák elismerést és 
dicséretet váltanak ki a környezet részéről, ami egyúttal az egyén szo
rosabb befogadását „integrálását" is jelenti a társadalomba. Míg a 
szociális tilalmakat megszegő viselkedés közvetlen büntetést von maga 
után, aminek viszont fájdalommal kiváltott frusztrációs jellegében van 
„nevelő hatása". 

A viselkedésszabályozás következő fázisában már a jutalom reménye, 
illetve a büntetéstől való félelem a motivációs erő. Közvetlen visszajelzés 
helyett a környezet részéről várható reakciók lehetősége szabályozza már 
a viselkedést. Azt reméljük például, hogy ha a társadalmi normáknak 
megfelelően viselkedünk, előbb-utóbb elismerésben lesz majd részünk. 
És fordítva, a normaszegő viselkedés következményeinek gondolata is 
szorongást vált ki bennünk. 

A harmadik szinten a viselkedésszabályozás már a jutalom reménye, 
illetve a büntetéstől való félelem nélkül funkcionál. Az egyén ezen a 
szinten már mintegy önmagában hordja a normákat, s a normákba üt
köző cselekvés lehetőségének gátja a személyiség erkölcsi struktúrájában 
rejlik. A „jutalom" is maguknak a vállalt erkölcsi értékeknek az érvé
nyesítésében van. A helytállás önmagában hordozza jutalmát. Az ember 



önmagára büszke, ha a nehéz körülmények ellenére legfőbb értékelvei
hez — pl. becsület, bátorság, tisztesség — híven cselekszik. 

A személyi magatartás erkölcsi szabályozásának ezen a legmagasabb 
szintjén az etikus magatartásnak megfelelő társadalmi normák, elvárások 
tulajdonképpen már jellemként funkcionálnak. Az ember úgy érzi, hogy 
nem külső hatások vagy véletlen körülmények bírják rá elhatározásaira, 
hanem belső, lelki indítóokok, elvei és meggyőződése vezérlik ebben. 
Akarati megnyilvánulásainkat, törekvéseinket, meggyőződésünket, szük
ségleteinket stb. annyira sajátunknak érezzük, viselkedésünkkel kapcso
latos késztetéseinket, belső tiltásainkat annyira természetünkhöz tarto
zónak éljük meg, hogy eszünkbe sem jutna feltételezni, hogy e sajátos 
karaktervonásainkkal tulajdonképpen a velünk szemben támasztott kül
ső elvárásoknak — s ezen elvárásokon keresztül meghatározott társa
dalmi viszonyoknak — szerzünk érvényt. 

Érthető, hogy elvileg minden társadalom a magatartás erkölcsi szabá
lyozásának ezt a leghatékonyabb módját szeretné elérni egyedeinél. Ez
által ugyanis, karakterjegyeik, átfogó erkölcsi orientáltságuk révén az 
emberek maguk fogják védelmezni és igazolni azt az életformát, azo
kat a társadalmi viszonyokat, amelyeket egyébként büntetéssel és fenyí
téssel kellene rájuk kényszeríteni. 

Egyik legfontosabb neveléslélektani kérdés tehát annak tisztázása, hogy 
miként érhető el a személyi magatartás erkölcsi szilárdságának ez a leg
magasabb szintje. Hogyan biztosítható az adott társadalmi viszonyok
nak megfelelő viselkedés? 

A társadalmi szempontból kívánatos emberi magatartás kialakítása és 
szabályozása, egyfelől, mint látjuk, úgy történik, hogy a jutalom és a 
büntetés mint viselkedésszabályozó faktorok beépülnek az ember szemé
lyiségébe. Nemcsak brutális verés és tárgyi ajándékozás formájában kell 
ezt elképzelnünk. A szülők pozitív és negatív emocionális minősítőreak
ciója éppen úgy a büntetés és a jutalmazás fontos eszköze, mint a verés 
vagy a dicséret ellenében nyújtott kedvezmény, ajándék. Ez az emocio
nális kontaktus ugyanakkor, másfelől, átmenetet is jelent, lehetőséget te
remt a viselkedésszabályozás magasabb szervezettségi szintjének megva
lósulásához. A pozitív emocionális minősítőreakció szociális megerősítés
ként fog funkcionálni, amit a gyermek annál inkább követ, minél szoro
sabb a szülőkkel való kapcsolata, minél jobban törekszik szüleivel, illet
ve azok valamelyikével azonosulni. A negatív emocionális minősítő
reakció viszont a szeretet elvesztésétől való félelmet jelenti a gyermek 
számára, és ez a félelem kényszeríti őt alkalmazkodó magatartásra. 

Ransobburg hívja fel figyelmünket arra a körülményre, hogy önma
gában a büntetés, megfelelő érzelmi kapcsolat nélkül, mennyire nem al
kalmas a magas szintű normális életvezetés kialakítására. Fizikai fájda
lom okozása kétségkívül eléggé hatékony nevelési módszer ahhoz, hogy 
újabb, hasonló szituációban a gyermeket helyes magatartásra kényszerít-



se. De csak abban az esetben, ha ismét fennáll a konkrét büntetés ve
szélye. Ellenkező esetben — mondja Ranschburg — „cselekménye elköve
tésében a gyermeket semmi sem fogja megakadályozni". 5 A büntetés, 
legyen az testi fenyítés vagy dorgálás, tulajdonképpen csak akkor hatá
sos igazán, ha mögötte megalapozott, szilárd érzelmi kapcsolat rejlik. 
H a a büntetés nem is annyira mint fájdalom hat, inkább a szeretet el
vesztésétől való félelemként. A büntetés különböző formáinak alkalma
zásától tehát csak akkor várható eredmény, ha az a gyermek számára 
fontos szeretet elvesztését jelképezi. 

PSZICHOSZOCIÁLIS ÁRTALMAK I. SZERETETLENSÉG 

Éppen azért, mivel a szeretetmegvonással való büntetés nagyon érzé
keny pontja minden gyermeknek, Ranschburg óva int a „rendkívül 
veszélyes fegyvernek" mint nevelési eszköznek az alkalmazásától. A 
gyermeknek ugyanis ahhoz, hogy azonosulni igyekezzék modelljével, 
hogy a legkülönbözőbb helyzetekben olyan magatartást kívánjon tanúsí
tani, amellyel a modell — szülő, nevelő — megelégedését váltja ki, lel
ke mélyén cseppnyi kételye sem szabad hogy legyen az iránt, hogy őt 
szeretik, és hogy ezt a szeretetet sohasem fogja elveszteni. A szeretecmeg-
vonással való büntetés, a gyermek érzelmi zsarolása mint „nevelési esz
köz" általában csak kóros lelki alkatú szülők részéről merül fel. Egész
séges szülők sohasem hagynak kétséget gyermekükben szeretetük felől. 

Ha a fenntartás nélküli anyai, szülői szeretet hiányzik, ha a gyermek 
érzelmi elfogadása nem teljes, a gyermek szempontjából nincs miért és 
kiért elfogadni és elsajátítani a társadalom normáit. Hiszen számára 
ezeket a normákat az anya, illetve a család közvetíti. Szeretetlenség 
folytán az etikai struktúra kialakulása már a szerveződés kezdő lépései
ben sérül. Ha ez az állapot továbbra is fennmarad, ha tartós érzelmi 
kötődés később sem jön létre, az érzelmi kapcsolatok és a szociális vi
selkedés terén jóvátehetetlen károsodás alakul ki. Miután ugyanis a 
gyermek nem létesít a környezetében élő személyekkel, sem az általuk 
képviselt normákkal, szabályokkal érzelmi kapcsolatot, személyiségfejlő
désének iránya egyoldalúvá válik, elszegényedik. Különösképpen észre
vehető lesz ez a beszéd, a fogalomképzés szegényességén, az absztrakt 
gondolkodás hiányán, a másokkal való kapcsolatteremtés nehezítettségén. 
S minthogy a szülők által képviselt kulturális értékek, etikai normák 
érzelmi kötőereje gyenge, később az eszmékkel és más személyekkel való 
azonosulás is akadályokba fog ütközni. Ennek következtében a személy 
erkölcsi struktúrája hiányosan fog kifejlődni. Hiányozni fognak a cse-

6 Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó. Budapest, 1981, 
74—75. old. 



lekvést szervező értékek, eszmék, a szociálisan adaptált viselkedést szol
gáló gátlások, tiltások. 

A szeretethiánynak általában két eltérő formáját különböztethetjük 
meg. Az egyik a gyermek érzelmi elutasítása, nem vállalása, a másik 
a többnyire kedélybeteg, neurotikus szülők szeretetnyújtásra való alkal
matlansága. 

A gyermek nyílt érzelmi visszautasítása György Júlia szerint krimi
nogen tényezőt jelent a személyiség fejlődésében. Különösképpen krimi
nogen tényező, ha testvérek is vannak és az anya érzelmi elutasítása 
csak egy gyermekre terjed ki. Mondjuk arra, aki őt volt férjére vagy 
egy gyűlölt személyre emlékezteti. Esetleg azért ellenszenves számára 
gyermeke, mert egy nem kívánt terhesség következménye. Ilyen érzel
mi elutasítás léphet fel egyetlen leánygyermeknél fiúgyermekek között, 
vagy fordítva, megkülönböztetett rossz helyzete lehet egyetlen fiúgyer
meknek leánygyermekek között. Vagy az elsőszülöttnek az utána jövő 
kisebbekkel szemben. A gyengébb fizikumú, rosszul fejlett, előnytelen 
külsejű gyermeknek az egészségesebb, virulensébb testvéreivel szemben. 
Ilyenné válhat annak a gyermeknek a helyzete, aki házasságon kívül 
született, vagy egy korábbi házasságból kerül a „közös" gyerekek közé. 
A megkülönböztetett visszautasítás, érzelmi mellőzés — mondja György 
Júlia — mindenképpen olyan traumatízalo élményt jelent a nem ked
velt gyermek számára, amit az feltétlenül meg fog bosszulni a későbbiek
ben kriminális cselekményeivel.6 

Valamivel bonyolultabb a helyzet a gyermek rejtett visszautasítása 
esetén. H a az anya tulajdonképpen nem szereti gyermekét, nem örül 
születésének, nem kívánta világrajöttét, de mégis azt mutatja — sok
szor önmagát is megtévesztve —, hogy szereti, törődik vele, ápolja, védi 
stb. Ez esetben a gyermek, megérezve az érzelmi kapcsolatban rejlő bi
zonytalanságot, ellentmondásokat, szeretné azt egyértelművé és bizton
ságossá tenni a maga számára. Mivel mindenáron biztosítani akarja any
ja szeretetét, különösképpen engedékennyé válik. Ezért a véle szemben 
támasztott követelményeknek, magatartási elvárásoknak igyekszik ma
radéktalanul megfelelni. Ami az esetek jelentős részében gyakorlatilag 
nem lehetséges. Hiszen lehet-e kedélybeteg, neurotikus szülők kívánal
mainak megfelelni? Lehet-e egy állandóan feszült atmoszférát teremtő 
szülői magatartáshoz igazodni? Lehet-e olyan szülők szeretetét megnyer
ni, akik „örökös kverulanciáikkal, hangoskodásukkal, paranoid vádasko
dásaikkal vagy kényszer-neurotikus pedantería jukkái" kíméletlenül gyöt
rik a nekik teljesen kiszolgáltatott gyermeket?7 

Ez az érzelmileg kiszolgáltatott helyzet nem teszi lehetővé a gyermek 
számára az ellenkezést, s így nem teszi lehetővé számára az önállósulást 

6 Vö. György Júlia: Az antiszociális személyiség. Medicina Könyvkiadó. Bu
dapest, 1967, 89—95. old. 

7 I. m. uo. 



t — 

sem. Az ilyen személy érzelmileg nem képes felnőni, későbbi kapcsola
taira is át fogja vinni ambivalens érzéseit. Nem tud elszakadni az ér
zelmi függőséget és kiszolgáltatottságot jelentő szerepkörtől. A rejtett 
visszautasítás nemcsak kapcsolataiban, de önmagát illetően is bizony
talanná teszi a gyermeket. Ezért kerül később az erkölcsi struktúra s 
egyáltalán az emberi kapcsolatokat meghatározó társadalmi érték- és 
normarendszer előtérbe. A helyzetéből fakadó érzelmi bizonytalanság 
készteti az egyént mintegy önmaga kiegészítéseképpen, a nagyobb tár
sadalmi befogadás reményében, a kulturális értékek fokozott beépítésé
re, elmélyültebb gondolati munkára, ismeretszerzésre. 

Mindeme körülmények alapján azt mondhatnánk, hogy a nyílt ér
zelmi visszautasítás inkább az extravertált magatartás kialakulásának 
kedvez, s szélsőséges esetben érzelmileg retardált pszichopátiás, antiszo
ciális viselkedést eredményez. A rejtett érzelmi visszautasítás ellenben, 
mivel cselekvési megnyilvánulásaiban bizonytalanná és gátolttá teszi az 
embert, inkább az introverzió, illetve szélsőséges esetben a neurotizáló-
dás különböző formáinak alapjait készíti elő. 

Optimális esetben, ha tehát érett, egészséges lelkületű szülőkről van 
szó, akiknél a szeretetnyújtás természetes és a gyermek érzelmi elfoga
dása nincs feltételekihez kötve, tulajdonképpen nincs, ami kiváltsa az 
extroverzióra és introverzióra hajlamosító tényezőket. A gyermek, a szá
mára biztonságot nyújtó érzelmi kapcsolat érdekében, hajlamos elfogadni 
és beépíteni személyiségébe a vele szemben támasztott szabályokat, érté
keket. S ha ez a beépítési folyamat nem is zökkenőmentes, ha olykor 
ellenszegül is és szeretne érvényt szerezni más irányú elképzeléseinek, a 
szokásostól eltérő törekvéseinek, szükségleteinek, ez az ellenszegülés so
sem vált ki katasztrofális következményeket. A gyermek nem veszti el 
miatta szülei szeretetét. Legfeljebb rosszallásukat váltja ki. Számára 
azonban rendszerint már ez is elég, hogy törekedjék újra megfelelni el
várásaiknak, mint ahogyan maguk a szülők is hajlanak arra, hogy bizo
nyos változások ellenére, a várakozásuktól eltérő személyiségalakulás 
esetén is elfogadják és szeressék gyermeküket. Voltaképpen ez a két ol
dalról is adott mozgási lehetőség, ez a tolerancia és kompromisszumos 
készség az érett személyiséggé válás feltétele. Aminek — hadd szögez
zük ezt még egyszer le — nem annyira a helyes pedagógiai elvek isme
rete s a nevelési gyakorlatban való jártasság a feltétele, mint a szülők 
érett személyisége, harmonikus kapcsolata és a gyermek szertete. 

PSZICHOSZOCIÁLIS ÁRTALMAK II. SZEPARÁCIÓS 
FÉLELEM 

A szeretetlenség mellett a másik leggyakoribb és úgyszintén súlyos kö
vetkezményekkel járó pszichoszociális ártalom az ún. szeparációs féle
lem. 



A szeparációs félelem a gyermek egyedülmaradásával, magára hagyá
sával kapcsolatban lép fel először, hogy magány formájában, a későbbi 
életévek során még számtalanszor visszatérjen. A szeparációs félelem kö
vetkezményeit tekintve fontos szerepet játszik az a körülmény, hogy a 
gyermek első ilyen jellegű frusztrációs élménye mennyire hatott trauma-
tizálóan alakuló személyiségére, hogy az egyedülmaradás, magáraha
gyás mennyire hagyott vissza maga után feldolgozatlan feszültséget, az 
elhagyással kapcsolatos nyugtalanító félelmeket. Ettől függ ugyanis, hogy 
az ember későbbi életéveiben hogyan tudja elviselni a társadalom intéz
ményes kapcsolatformái közepette a sokszor kényszerű önmagára utalt
ságot, hogy milyen fokú frusztrációt fog jelenteni számára személyi kap
csolatformáinak elkerülhetetlen változása: a szülőktől, illetve a gyermek
kori családtól való elszakadás, időnként a megértő társak, barátok hi
ánya, vagy az elmagányosodás. 

Az egyedülléthez fűződő traumatizáló élmények a szülők érzéktelen-
sége vagy hanyagsága folytán olyan fokú szeparációs félelmet válthat ki 
és rögzíthet a gyermekben, ami a későbbi életévek folyamán elviselhe
tetlenné teszi nemcsak a magányt, de az egyedülmaradás lehetőségével 
járó — fenyegető — szituációkat is. A szeparációs félelemtől szenvedő 
ember életének bármelyik szakaszában ugyanazt éli át, amit gyermekko
rában élt át magárahagyottságában. Hogy ti. elhagyták, elfordultak tőle, 
senki sem szereti, nincs szüksége senkinek rá. Nem véletlen, hogy a szu-
icid cselekmények hátterében minden esetben kimutatható ez a személyi
ségromboló és önpusztító érzés. 

Hogy a szeparációs félelem kialakulásának hátterét jobban megérthes
sük, közelebbről is meg kell ismerkednünk a gyermek fejlődésében a 
személyi kapcsolatok, a társas létforma jelentőségével. 

Ranschburg írja, hogy az újszülöt számára az anyja sokáig az „uni
verzális ént" jelenti, hiszen életének valamennyi aktusában jelen van. 
Ha éhes, ő nyújtja a mellét, ha álmos, ő ringatja el. Minden igénye, 
szükséglete kizárólag az anyja révén valósítható meg. Ennélfogva sokáig 
nem is „tudja" megkülönböztetni magát az anyjától. Nemcsak azért, 
mert ehhez intellektuális funkciói még nem eléggé fejlettek, hanem mert 
számára minden érzése az anyja ténykedésével áll összefüggésben.8 A 
gyermek, kezdetben, csak e szoros kapcsolatban tud létezni. Az anya 
gesztusaiban, mozdulataiban — ahogyan őt tisztába teszi, ringatja —, 
mosolyában, szavaiban stb. kifejezésre jutó érzelmi reakciók jelentik szá
mára a biztonságérzést. S így végül is nemcsak kínzó szükségleteinek ki
elégítéséhez, hanem elfogadható, jó közérzetéhez is nélkülözhetetlen az 
anya jelenléte, vele való törődése. Ennek a hiányérzetnek — mondja 
Ranschburg — a gyermek egész későbbi fejlődése szempontjából óriási 
jelentősége van. 

Mindenekelőtt ez a hiányérzet fogja rádöbbenteni a gyermeket az „én" 

8 Ranschburg Jenő: i m. 47. old. 



és a „másik" vagyis saját személye és az anyja különállására. Ebben a 
frusztráló hiányérzetben éli meg magát a különválást. Immár nemcsak 
biológiai, hanem pszichológiai szinten is, különálló lénnyé kell válnia. S 
ahogyan különálló lénnyé válik, megkerülhetetlenül magára is marad. 

Nem mindegy, hogyan zajlik le ez a folyamat. Számunkra nem szük
séges, hogy lépésről lépésre nyomon kövessük ezt a fejlődéslélektani fo
lyamatot, elég ha tisztán látjuk a szeparációs félelem megjelenésének okát 
és körülményeit. Ha felismerjük annak a félelemérzésnek a szükségszerű 
megjelenését, amit a 7—8 hónapos gyermekek magukra maradva legin
kább hangos sírással juttatnak kifejezésre. A szülők sokszor hajlamosak 
azt hinni, hogy sírásával a gyermek kizárólag valamely fontos szervi 
szükségletére hívja fel a figyelmet. S ha e téren mindent rendben talál
nak, nem értik, mért sír a gyermek. Nem gondolnak arra, hogy a gyer
mek számára az anya vagy az ismerős családtagok jelenléte, közelsége is 
szükséglet, s hogy a magára hagyott gyermek ebből kifolyólag éppoly 
intenzív frusztrációnak van kitéve, mint ha éhes vagy szomjas lenne. 

Mások közelségének igénye, az anya megnyugtató jelenlétének szük
séglete, amit Hermann Imre függőségi motívumnak nevez, persze nem 
csak sírást eredményez. Ennél sokkal kevésbé szembetűnő pszichológiai 
folyamatokat indít be. Hogy távollevő anyját valamelyest „pótolja" vagy 
legalább „jelképesen közelebb hozza magához" (Ranschburg), a gyermek 
utánozni fogja anyja cselekvéseit, azonosulni fog vele. Nemcsak arról 
van szó, hogy az anya viselkedését másolja le, hogy pusztán utánozza 
őt cselekvéseiben: a cselekvésekben megnyilvánuló érzelmekkel, élmény
állapotokkal, világképpel igyekszik azonosulni. A gyermeknek ez a 
belső késztetettsége a szocializációs folyamatban felbecsülhetetlenül fon
tos szerepet játszik. Az első életévek után az anya, illetve a szülők 
mellett új modellek jelenhetnek meg. Ezek azonban szükségképpen csakis 
olyan felnőttek lehetnek, akik az anya — szülők — szerepkörét bővítve 
tovább mint óvónő, orvos, tanár stb. részeseivé válnak a gyermek füg
gőségi motívumának, és így döntő szerepet játszanak személyiségének 
formálásában. 

Az érzelmileg kiegyensúlyozott családban az egészségesen fejlődő gyer
meknél a szeparációs félelem gyorsan veszít intenzitásából. Ennek ma
gyarázatát a kutatók abban látják, hogy a két-három éves gyermek 
részben már fel tudja fogni, hogy az anyja egyik helyiségből másikba 
való távozása nem azonos elvesztésével, s ugyanakkor az áthallatszó is
merős neszek is megnyugtatóan hatnak rá. De az intellektuális funkciók 
mellett legalább annyira fontos szerepet játszik a szeparációs félelem csök
kentésében a mozgásfejlődés is. A két-három éves gyermek ugyanis, ha 
tudja, melyik helyiségben tartózkodik az anyja az ismerős neszek alap
ján, már utána tud menni, ha kedve van, bármikor meggyőződhet je
lenlétéről. A szülőknek a lakásból való eltávozása azonban már nagyobb 
problémát szokott jelenteni. Még nagyobb próbatételt jelentenek a gyer-



mek első óvodai napjai. Az új óvodai, ritkábban iskolai közösségben át
menetileg intenzív szeparációs félelem léphet fel, ami azonban nem feltét
lenül káros hatású. Az új modell, az óvónő vagy tanítónő a megalapo
zott anya—gyermek kapcsolat kiegészítését, továbbszélesítését jelentheti, 
elősegítve és siettetve az új közösségbe való beilleszkedést. 

A szeparációs félelem s vele az izoláció személyiségromboló hatására 
R. Spitz kísérletei mutatnak rá leginkább. Spitz a csecsemők két cso
portját hasonlította össze. Az első csoportban árva gyermekek voltak, a 
másikban börtönbüntetésüket töltő anyák gyermekei. Mindkét csoport 
teljesen azonos, jó táplálkozási és kifogástalan higiénikus körülmények 
között élt. Az első csoportban a gyermekgondozók megfelelően tisztán 
tartották és ápolták a csecsemőket, de ezenfelül nem foglalkoztak velük. 
A másik csoportba tartozó gyermekekkel, ezenfelül, esténként, a börtön
büntetésüket töltő anyák kedvükre foglalkozhattak. Az eredmény: az 
első csoportban a halálozás az első életévben 5 0 % felett volt! A másik 
csoportban 3%, ami megfelelt az átlagos gyermekihalálozási arányszám
nak.* 

A szeparációs félelem esetében olyan frusztrációról van szó, ami az 
ember társadalmi meghatározottságának lényegi vonásaival áll kapcso
latban. Mert természetesen nemcsak a gyermek számára szükségesek a 
személyi biztonságot nyújtó kapcsolatok. A felnőtt számára sincs fájdal
masabb és nehezebben elviselhető állapot, mint a társaktól való izoláció. 
Olyannyira így van ez, hogy úgyszólván minden időben és minden tár
sadalomban az intézményes izoláció büntető szankcióként használatos. 
A börtön nemcsak a mozgásszabadságban való korlátozás miatt hat dep-
rimálóan; a megszokott környezet elvesztése, az ismerős személyek hi
ánya, nélkülözése még fájdalmasabbá teszi ezt az állapotot. 

A mai ipari társadalmakban a magány nyomasztó élményével sok 
ember kénytelen megismerkedni büntetőszankcióként alkalmazott intéz
ményes izoláció nélkül is. Bár tulajdonképpen, a dolgok lényegét te
kintve, a magány esetében is intézményes izolációról van szó, csak sok
kal kevésbé szembetűnő formában. Hiszen az elidegenedett társadalmi 
létforma, mint tudjuk, kizárólag intézményesen szervezett: szigorú nor
mákhoz és szabályokhoz kötött érintkezés- és kapcsolatformákat tesz 
lehetővé. Ha tehát az éltető személyi kapcsolatok mind több ember szá
mára hiányoznak, ha az ember kénytelen beérni a csereviszonyok által 
nyújtott lehetőségekkel, ez az emberi együttélés meghatározott szervezeti, 
intézményes jellegének következménye. Az emberi elmagányosodásnak 
ezzel a lehetőségével éppen a modern társadalmakban jelentkező affek
tív zavarok széles megnyilvánulási köre miatt célszerű tisztában len^ 
nünk. 

(Folytatása a következő számiban) 

• L. erről még Pertorini Rezső—Podcz Alaine: i. m. 73. old. 



VITA 

LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ 

Kedves Banyai János, 
úgy látszik, gyakorlottabb „gondolatolvasó" vagy nálam, de az is 
lehet, hogy csak a dolgod volt egyszerűbb, könnyebb, mert amíg Te ele
gáns könnyedséggel fejtetted meg az általad igen nagy jelentőségűnek 
és fölöttébb problematikusnak tartott szókép (irodalmi szendvics) jelen
tését, addig én bizony nehezen boldogulok a Te írásod szándékának ren
deltetésének és értelmének a megnyugtató tisztázásával. Igaz, nekem 
nem egyes kifejezésekkel, nem is egyes részletekkel, hanem az egész 
írással gyűlik meg a bajom. Például már az is kétséges, mit tisztelhetek, 
tiszteljek benne. Kezdetben a valóságközpontúság kérdésének elméleti 
tisztázását sejted, ígéred, de aztán elsősorban annak a (nem épp meg
győző) bizonygatásával foglalatoskodsz, hogy én úgymond „furcsa mó
don" dicsértem meg Dudás Károly Jártatás című könyvét, majd helyes
led, hogy irodalmunkkal szemben megfogalmazom a valóság(igény) el
várását és kijelented, hogy „ez az írás nem is (Podolszki) nézeteinek 
elvitatása, inkább megvitatása szándékával készült", de hamarosan erre 
is rálicitálsz, amikor a következőket állítod: „Miért kellett mindezt 
(nem is először) elmondani? Nem a Podolszkival 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 — novellasoro-
zathoz, amely — a hiányzók ellenére is — viszonylag pontos képet ad 
a jugoszláviai magyar novella^(próza?) írás 1981 tavaszán kialakult 
helyzetképéről" Mit is akarsz hát, Bányai János? Ezt többek között 
azért is nehéz eldöntenem, mert deklaratíve kinyilatkoztatott szándé
koddal, sőt szándékaiddal ellentétben írásod kétharmadát a velem foly
tatott vitának szenteled és csupán egyharmadát tartod fenn az eredeti 
és talán bizony központi célkitűzés, a „kezdetben véletlenül, majd irá
nyítottabb, ,szerkesztettebb' formában összeálló — novellasorozathoz" 
írt „afféle kommentár" számára. Sajnálom, hogy miattam, mi több, 
egyetlen metaforám miatt ilyen mértékű aránytalanságra kényszerültél. 
Sajnálom, mert közvetett módon így engem terhel a felelősség azért, 
hogy írásod a tárgykör elméleti megalapozásához hevenyészettre, a töb
bet érdemlő novellasorozat elé írt „afféle kommentár"-hoz viszont sze
gényesre, felszínesre sikerült. 

Írásod ellentmondásosságának a másik rétege is gondot okoz a szá-



momra. Nem az olyan felszínes kisiklásokra gondolok, mint amilyen 
például a látszólagos ellentmondás általad meghirdetett kiélezése. Hagy
juk az olcsó poénokat! Hisz nyilvánvaló, ugyebár, hogy ha vitatkozunk, 
hát nem egy-egy megfogalmazáson, kifejezésen vagy ne adj isten, egyéb
ként (mint azt Te is bizonyítottad) egészen jól érthető metaforán vitat
kozunk. Engem inkább az zavar, hogy a kérdéskör általad fennhangon 
meghirdetett elvi, elméleti kiélezése helyett gyakorlatilag az elhomá-
lyosításán fáradozol s ennek érdekében a kidolgozatlanságukban ellent
mondó, merész, bukfencszerű elméleti általánosítások felsorakoztatásától 
sem riadsz vissza. Leszögezed például, hogy Dudás írásai „nem a ,kül-
ső', érzékelhető valóság ténybeli kritériumainak felelnek meg, nem is 
tükröztetik, hanem ismert vagy kevésbé ismert tények nyelvi kombiná
ciójával valóságot teremtenek", majd a „műfaji eltolódás" okát nyomoz
va Mészöly Miklóst idézed magyarázatul: „A ,kis' irodalmak úgyneve
zett társadalmi regényirodalma valószínűleg eleve handicap. Egy ma
gyar Balzac? AHihoz a társadalomnak is Balzac súlyúnak és jelentősé
gűnek kellett volna lenni." Nos, én úgy gondolom, csak előnyödre vál
na, ha tisztáznád, mit is állítasz, vallasz, hogy a valóságot az irodalom 
teremti meg, mondjuk, a „tények nyelvi kombinációjával", vagy pedig 
hogy egy Balzac súlyú és jelentőségű társadalom a társadalmilag súlyos 
és jelentős irodalom előfeltétele. A két ad hoc állítás (ahogy Te a fe
jemre olvasod őket) nehezen egyeztethető, mert vagy a mindenható 
irodalom teremt (természetesen a tények nyelvi kombinációjával) való
ságot a saját képére és a maga számára, vagy csak a balzaci súlyú tár
sadalom lehet a balzaci súlyú irodalom kitermelője, ami viszont épp az 
irodalom valóságteremtési lehetőségeit szűkíti a minimumra. 

Mellesleg az sem egészen világos számomra, hogyan fogadod, fogad
hatod el simán a Mészöly Miklós szuggerálta tézist, miszerint a kis or
szág, illetve a kis nép (a kis nemzetiségről nem is beszélve!) irodalma 
eleve „kis" irodalom, hisz a mi kis országunk mindannyiunk (az álta
lad szerkesztett Híd) tanúsítása szerint (is) világviszonylatban is úttörő 
jelentőségű, súlyú harcát vívja, tehát balzaci súlyú és jelentőségű társa
dalom, másrészt viszont a Symposion-mozgalom egyik megalapítója és 
elméleti vezéregyéniségeként Te magad voltál nemzetiségi irodalmunk 
autonomitásának (ugyancsak) egyik legharcosabb hirdetője. 

Mármost miért nem magyaráztad meg ezeket az enyhén szólva za
varó körülményeket is nekem, ha már oly szépen el tudtad mondani: „a 
,valóságközpontúság* igénye és elvárása, bármennyire is logikus kritikai 
számonkérés, egy sor számottevően fontos problémát rejt magában. Min
denekelőtt azt, hogy a valóság nem valami könnyen elérhető, kitapasz
talható, mindenki előtt egyformán világosan megmutatkozó jelenség (vagy 
jelenségek összessége), hanem dilemmákkal és kétségekkel teljes világ-
é7zé*&e/éí-szint, ami nem is annyira áttetsző, hogy mögüle — egy-két 
tény, adat, dokumentum, riporteri meglátás és felismerés, statisztikai bi-



zonyosság vagy szociológiai leírás mögül — evidenciaként ugorna elő, 
lépne be világképünk rendszerébe. Aminthogy az sem bizonyos, hogy 
egy-egy intim élmény, tapasztalat, felismerés, ami szubjektív fogantatása 
miatt eleve bizonytalan és lebegő, nem nyújt-e teljes képet a valóságról, 
a fizikától és a lélektantól egyaránt teljesebbet". Mert épp ez az, ami az 
előbbiektől eltérően az én számomra is teljesen világos. Mi több, ha 
figyelmesebben (és talán elfogulatlanabbul) olvasod Dudás-recenziómat 
és nem buksz orra egyetlen kifejezésében, metaforájában, akkor még az 
alábbiakkal is alátámaszthattad volna senkitől sem vitatott, de azért a 
(tanáros?, szerkesztői?) kioktató szándéktól és hangnemtől sem mentes 
állításodat: Dudásnál „így a valóság sem marad az irodalom közömbös, 
közönyös hordozója, hanem épp belső lényegévé válik, még akkor is ha je
lenléte netán észrevétlen, az első pillanatban észlelhetetlen lenne az iro
dalmi burok alatt, mélyén. Ugyanakkor az irodalom tudatában van ilyen 
fajta kötődésének, már nemcsak ímmel-ámmal, kényszeredetten vállalja 
valóságlényegét, hanem tudatosan és szenvedélyesen, mint ahogy önmagát 
vállalja a saját lényegét érző és tudatosító. Így válik az irodalom 
alanyává, eszközévé és tárgyává is a valóság, amikor nem két külön 
világ egymás felé való közeledésétől, hanem EGYSÉGÉRŐL van szó. S 
így válik az irodalom a valóság önvizsgálódási képességévé, készségévé 
és kényszerévé, amikor az irodalom nem a valóságtól független eszköz
ként jelentkezik, hanem a valóság részeként, olyan valóságszervként, 
amely képes az önfeltárás izgalmas feladatának a vállalására. Ezzel el
vileg megszűnik az irodalom és a valóság dualizmusa, mégpedig dialek
tikusan szűnik meg, vagyis úgy, hogy se az irodalom nem akar és nem 
tud eluralkodni a valóságon, se a valóság az irodalmon**. (P. J. utólagos 
kiemelései.) Sőt, ha szemellenzőként nem húzod magadra az irodalmi 
szendvics szóképet, még arra is felfigyelhettél volna, hogy valóságszem
lélete mellett nem a dokumentáltságot, hanem a dokumentumszerűséget, 
mi több, a dokumentumszerűség látszatának a megteremtését tartom a 
Dudás-kötet legfőbb erényének, amiből egyértelműen és világosan kide
rül, hogy a valóságigényt nem „egy-két tény, adat, dokumentum, ri
porteri meglátás és felismerés, statisztikai bizonyosság vagy szociológiai 
leírás mögül előugró evidenciaként" fogalmazom meg. Ennek ellenére Te 
azt magyarázgatod, amit magam is tudok és mondok, vagyis arról akarsz 
meggyőzni, ami amúgy is a meggyőződésem. Arról viszont már hall
gatsz, hogyan sikerül és miért kell az általános igazságot konkrét igaz
ságtalansággá változtatnod némi (természetesen) nélkülözhetetlen mani
puláció révén. S ez a manipuláló viszonyulás, magatartás, módszer még 
önellentmondásaidnál is jobban zavar írásodban. Épp ezért, ha valóban 
szót akarunk érteni és fontosnak tartjuk az irodalmi probléma tisztázá
sát, ajánlok Neked valamit, Bányai János: beszéljünk nyíltan. Vagyis 
úgy, ahogy azt Te magad is teszed legalább egyetlen, az alább idézett 
első bekezdés erejéig: „Podolszki József Dudás Károly Jártatás (1980) 



című prózakötetéről szólva ismét kifejezte azon véleményét, hogy iro
dalmunkban nem a »valóságközpontúság« az uralkodó irányvonal, ha
nem a belterjesen irodalmi vonulat, az irodalom belső problémáival, 
poétikai kérdéseivel foglalkozó. (7 Nap, 1981. március 27.) S még azt 
is hozzátette, hogy ezt (,az irodalmi belterjességet') ^favorizálják az iro
dalmi közvéleményt irányító tényezők*. (Podolszki hasonló szempontok 
alapján írta meg Vi/íígpor-bírálatát is a Híd márciusi számában.)" 

Ebből legalább világosan kiderülnek az általad lajstromozott „bű
neim"; 

1. hogy a valóságközpontúság igényét a belterjes irodalmi vonulattal, 
vagyis (csak) az irodalom belső problémáival, poétikai kérdéseivel fog
lalkozó irodalommal állítom szembe, 

2. hogy szerintem az irodalmi közvéleményt irányító tényezők is a 
belterjes irodalmat favorizálják, 

3. hogy ezt ismételten hangoztatom és 
4. hogy hasonló szempontok alapján írtam meg Vj/ágpor-bírálato-

mat is. 
Nos, ezekért a „bűnökért" bármikor vállalom a felelősséget. Csakhogy 

Te, Bányai János nem róluk beszélsz, illetve csak látszólag beszélsz ró
luk a továbbiakban. Megmásítod, eltorzítod, kiforgatod saját vádjaidat, 
hogy végül (szerinted) már olyasmiért is felelősségre vonhatsz, aminek 
épp az ellenkezőjét vallom, állítom. Vagyis hát én a Te írásodat se 
„jóhiszeműnek", se „támogatónak" nem minősíthetem. Sajnos. 

Mert ugyan mivel menthető a már a következő bekezdés végén je
lentkező apró, de nem ártatlan félremagyarázás, hogy tudniillik „Po
dolszki a fenti (a valóságközpontúság mibenlétére vonatkozó) kérdések 
megválaszolása nélkül is tudni véli, hogy azért részesítik — a ,tényezők* 
— éppen ezt a vonulatot előnyben, mert ,erről az oldalról várjak az 
újabb nagy áttörést, egy vagy több jelentős, korszakot összefoglaló és 
beragyogó mű megszületését'." Ez így nem igaz. Én szó szerint a kö
vetkezőket írom: „Ha vannak is, mert vannak a jelenünket és múltun
kat vizsgáló irodalmi alkotások, nem ez az uralkodó irányvonal, ha
nem a belterjesen irodalmi vonulat, az irodalom belső problémáival, 
poétikai kérdéseivel foglalkozó. Legalábbis ezt favorizálják az irodalmi 
közvéleményt irányító tényezők és innen, erről az oldalról várják az 
újabb nagy áttörést, egy vagy több jelentős, korszakot összefoglaló és 
beragyogó mű megszületését." Itt tehát véletlenül sem állítom oksági 
összefüggésbe az irodalmi tényezők elvárását és a belterjes irodalom 
uralkodó voltát, egyszerűen csak leszögezem, hogy „ezt favorizálják az 
irodalmi közvéleményt irányító tényezők és (nem: mert!) innen, erről 
az oldalról várják az újabb nagy áttörést". Látod, egyetlen kötőszó ön
kényes megváltoztatásával okozati függőséget teremtesz ott a nevemben, 
ahol én csak egymásmellettiséget, mellérendelést állapítottam meg. Hogy 



miért fontos ez a jobbára formális természetű észrevételem? Mert ál
talában jellemzi a vitamódszereidet. 

Ilyen vitamódszereidnek köszönheted, hogy fölényeskedve, kioktató-
lag beszélhetsz például a valóság fogalmáról. Ettől a módszertől nem 
idegen, hanem inkább az ő sajátja, hogy határozottan foglaljon állást, 
szenvedélyesen álljon ki az olyan általános igazságok mellett, amelyeket 
véletlenül sem kérdőjeleztem meg, se a Dudás-recenziómban, se egye
bütt. Így nem épp a legkorrektebb módon azt a látszatot kelted, mintha 
az ilyen alapvető dolgokat is, lám, úgy kellene megmagyaráznod. így 
jártál el a már tárgyalt valóságfogalom esetében, s hogy ez nem vélet
len, hanem előszeretettel alkalmazott módszered, azt további két példá
val támasztom alá. 

„Nem lehet tehát különválasztani a szépirodalmat és a valóságköz
pontú irodalmat, mert ez a szétválasztás csak rémképeket szülhet" — 
írod az egyik helyen, majd néhány sorral lejebb a következőket: „Iro
dalmunk — és valószínűleg nemcsak a mi irodalmunk — történetében 
minden számottevő megmozdulás és alakulás a valóság mélyebb és tel
jesebb megismerésének, feltárásának szándékával indult." De: „Jól tud
juk, ,irodalmi tekintélyektől' idéztük már többször is, hogy a kontárul 
(dilettáns fűzfapoéta módjára) megformált műalkotás legjobb szándéka 
— ideológiai beállítottsága, valóságfeltáró célkitűzése ellenére is, jó szán
dékát hazudtolja meg, a célt, amelynek nevében megszólalt." 

Hát igen, teljes mértékben igazad van, hogy nem lehet, sőt én még 
azt is mondanám, nem szabad különválasztani a szépirodalmat és a va
lóságközpontú irodalmat. Már azért sem, mert a valóságközpontú iro
dalom is irodalom, ha tetszik, szépirodalom. Ezért se a Dudás-recen
ziómban, se máshol még csak nem is utalok a valóságközpontú iroda
lom és a szépirodalom ellentétességére. Ellenkezőleg nemcsak hogy a va
lóságközpontú irodalom és a szépirodalom egységéről, hanem a valóság 
és az irodalom egységéről is beszélek akkor és ott, amikor és ahol (ahogy 
azt magad is helytállóan állapítod meg) „a szándék művé tudott ala
kulni", vagyis nem általában, hanem konkrétan a Jartatás esetében. Ez
zel szemben (ahogy azt írásod elején még Te is pontosan rögzíted) állí
tottam és állítom, hogy a valóságközpontú irodalom szembe állítható, 
mi több, saját lényegéből következőleg eleve szemben áll a belterjes 
irodalommal. Csakhogy ez korántsem ugyanaz, mint amit Te „nagy
stílűén" a nyakamba szeretnél varrni. 

Először is Veled egyetértésben mindjárt tisztázhatjuk, mert az ellen
kezőjét sohasem vallottam, hogy „a kontárul (dilettáns fűzfapoéta mód
jára) megformált műalkotás legjobb szándéka — ideológiai beállítottsá
ga, valóságfel táró célkitűzése — ellenére is, jó szándékát hazudtolja 
meg, a célt, amelynek nevében megszólalt". Mert, ugyebár, rossz iroda
lom, nem az, ami akart, szeretett volna lenni, még csak az árnyéka sem. 



Mint ilyen azonnal leírható és kiiktatható, mert — ha nem tévedek — 
mi az irodalomról beszélgetünk. 

De még egy lényeges ponton ugyanazt állítjuk, mondjuk mindketten, 
nevezetesen, hogy a jó, a színvonalas, az értékes irodalom, ha tetszik, 
„az igazi irodalom" mindig valóságirodalom. Nemcsak akkor, ha doku
mentum-, vagy tényirodalom, hanem mindenekelőtt akkor, ha jó iro
dalom. Ennek az álláspontnak, állításnak természetesen megvannak az 
elméleti és gyakorlati következményei. De úgy tűnik, mi épp ezeket a 
következményeket (s nem az általános érvényű alapigazságot) látjuk, 
értelmezzük, magyarázzuk különböző módon. Én úgy látom, vallom, 
hogy ha tulajdonképpen mindegyik jó, értékes irodalmi alkotás egyút
tal valóságközpontú, tehát valóságirodalom is, akkor a valóságirodalom 
fogalmát kiterjesztettük általában a szépirodalom, az irodalom egészére. 
Következésképp a valóságirodalmat eleve nem helyezhetem szembe ön
magával, a saját szinonimájával, a szépirodalommal. Ugyanakkor a va
lóságirodalom minőségi megjelölés, mert az irodalmat jelöli, jelenti min
denfajta álirodalommal szemben, a szándékában valóságfeltáró rossz 
irodalommal és a szándékában moderneskedő, de üres formai mutatvá
nyokat produkáló belterjes irodalommal szemben is. A belterjes itt ma
gától értetődően elmarasztaló minősítés, hisz csak a valóságig el nem 
jutó, csak a mímelt, csak a rossz irodalom lehet belterjes, mert hogy 
úgy mondjam, még a „legvadabb" modern mű is befogja a világot, te
hát határozottan túllép a saját keretein, ha valóban irodalom. Mind
ezek után pedig senkinek sem kellene meglepődnie azon, hogy én igen 
is szembe állítom a valóságirodalmat a belterjes irodalommal, hogy ez a 
szembeállítás minőségi megkülönböztetést is jelent nálam és hogy rossz 
néven veszem, ha azok a sokat emlegetett irodalmi tényezők a belterjes 
irodalmat, tehát a mímelt irodalmat, az álirodalmat favorizálják a va
lóságirodalom, vagyis hát az irodalom rovására, vagy ha úgy szeretnék 
beállítani a dolgot, mintha nekik az égvilágon semmi közük sem lenne 
hozzá, hogy elburjánzik a mímelt irodalom. 

Én ugyan (Tőled eltérően) nem szeretném Neked megmagyarázni, hogy 
Te mit értesz a saját állításod alatt, de a kettőnk szemlélete közötti 
nem csekély különbségre utal a következő mondatod: „Dudás kötete 
jól példázza, hogy az ún. ,valóságirodalom' és az ún. ,irodalmi belter
jesség' között nem feszül feloldhatatlan ellentmondás". Ha mással nem 
is, annak a magyarázatával mindenképp adós maradsz; az elvileg a 
szépirodalom fogalmára egyszer már kiterjesztett valóságirodalom miért 
zsugorodik ugyanannak a szépirodalomnak az összetevőjévé, részévé, il
letve miért emelkedik a belterjes irodalom a valóságirodalom szintjére, 
rangjára anélkül, hogy maga is valóságirodalommá (a valóságot meg
mutató, feltáró irodalommá) válna, vagyis úgy, hogy megőrzi belterjes 
jellegét. Te a belterjes irodalmat szépirodalomként, minőségi irodalom
ként kezeled, míg én ettől eltérően azt a csak szándékában modern, va-



lójában pedig álmodern irodalmat, vagyis álirodalmat nevezem és tar
tom belterjesnek, amelynek csak a szándékában valóságfeltáró, valójá
ban azomban a valóságot meghamisító álirodalom mellett lehet a helye. 

Nyilván ezzel a szemléletbeli különbséggel magyarázható az is, amin 
már valóban elvitatkozhatunk és amin tulajdonképpen vitatkoznunk is 
kellene, ha valóban a Dudás-recenziómon akadtál volna fenn, és ha 
valóban a valóságigény mibenlétének és következményeinek a tisztázá
sára, vagyis az irodalmi problémára összpontosítanál. Nevezetesen arról 
van szó, hogy Te a valóság megírásának, vagy ha jobban tetszik, a 
megírt és a megírható valóságnak a különböző hierarchikus szintjeit fel
tételezed, amely hierarchiában a valóság tényszerű megragadását alsóbb 
rendű, hogy ne mondjam, primitív közlésformának tartod és nyilván 
ezért az irodalomtól el akarsz távolítani és az irodalomból ki akarsz 
zárni minden ilyen kezdetleges valóságmegírást mondván, hogy a felsőbb 
rendű irodalomhoz csak a valóság újrateremtése, kizárólag a kitalált va
lóság lehet méltó, mert az (nem tudni miért) szerinted minden esetben 
valóságosabb mint a valós valóság. Hierarchikus szemléleted jut kifeje
zésre abban is, hogy rangsorolod az eltérő közlésformákat, mikor is á 
riportot például eleve és feltétlenül alacsonyabb rangú és rendű, tehát 
értéktelenebb közlésformaként kezeled a novellaformával szemben. Ilye
neket írsz: Dudás könyve „a két látásmód (és közlésforma) közötti 
különbséget számolja fel, a riport és az elbeszélés ellentmondását. Még
pedig oly módon hogy, kivételes (nálunk szokatlan) írói fegyelemmel 
fogalmazva, a valóságleírást irodalmi rangra emeli". Szerinted tehát Du
dás azzal számolja fel a riport és az elbeszélés közötti ellentmondást, 
hogy így vagy úgy (mondjuk kivételes és nálunk szokatlan írói fegye
lemmel) irodalmat csinál a riportból. S teszi ezt azzal, hogy „ismert 
vagy kevésbé ismert tények nyelvi kombinációjával valóságot teremt". 
Nyilván „elbeszélői" valóságot az alsóbb rendű „riporteri" valóság he
lyett. Nyilván nem megmutat, nem feltár, hanem kitalál egy irodalmi 
valóságot az általa felfedezett, belső lényegében is megragadhatóvá vált 
valós valóság helyett. 

Nos, ez az, amivel én sehogysem tudok egyetérteni. 
Nem tudok, mert ha egyszer már kiegyenlítettük az értékes, a minő

ségi irodalmat és valóságirodalmat oly módon, hogy minden színvona
las irodalmi művet egyúttal valóságirodalomnak tartunk, akkor semmi
lyen indokoltságát sem látom, hogy a tárgyalt, vizsgált (írásos) közlés
forma, műfaj, miegyéb minőségi értékelése mellett különböző mestersé
ges (de irodalmi? mitől irodalmibb?) kritériumokat is alkalmazzunk, 
mint amilyen például a közlésformák rangsorolása. Ha ez az irodaimári 
elitizmuson, nagyképűségen, belterjességre való hajlamosságon túlmenően 
mással is indokolható és igazolható lenne, akkor mindenképp tárgyi 
bizonyítékaink is lennének arról, hogy egy gyönge vers, novella, elbe
szélés értékesebb mint egy jó riport, jegyzet, karcolat. A valóságos ér-



tékrend akkor sem alakul így, ha ezt nálunk sokan és kitartóan szorgal
mazzák. Nem is alakulhat, hisz a minőség nem egy kívülről adott ka
tegória. Sajnos vagy szerencsére, de a minőséget minden egyes esetben 
újra és újra meg kell teremteni a közlésformára, a műfajra stb. való 
tekintet nélkül. És sajnos vagy szerencsére, de a műfaji és a közlésfor-
mabeli elszigeteltség felbomlása arról tanúskodik, hogy a mesterséges 
hierarchiát elsöpri a mindennapi gyakorlat és ezzel egyidejűleg a ma
gát avantgarde-nak tartó elméletírás is úgy nyilatkozik, vélekedik, hogy 
nem ilyen vagy olyan közlésformáról, műfajról, hanem egyszerűen csak 
szövegről kell beszélni a különböző fölösleges és elkerülhető félreértések 
és magyarázkodások elkerülése végett. Épp ezért én most is azt állítom, 
hogy a Dudás-kötet erénye, korszerűsége nem abban nyilvánul meg, hogy 
szépirodalmi rangra emeli a riportot, hanem abban, hogy véresen komo
lyan veszi a közlésformák és műfajok egyenrangúságát, tehát az egyet
len megbízható kritériumot is, hogy tudniillik nem a közlésforma és a 
műfaj határozza meg az írás értékét, hanem az írás minősége; továbbá 
abban is, hogy van bátorsága egymás mellett, pontosabban együtt jelen
tetni meg a novellát, az elbeszélést, a riportot, a jegyzetet, a karcolatot 
és ezek mindegyikét a maga sajátos értéke révén egyenrangúsodott al
kotásként kezeli. Így hát nem véletlenül zártam azzal a recenziómat, 
hogy a Dudás-kötet erénye, korszerűsége nem abban nyilvánul meg, hogy 
éberségre, „mert furcsa módon olykor maga is elvéti a saját útját, cik
keit írva és a valóságirodalmat művelve beleesik abba a hibába, hogy 
»irodalmiasítani« akarja a valóságképet. Ez általában nem válik a pró
zájáról és a prózaírói törekvéseiről alkotott egyébként kedvező összkép 
hasznára, javára". Vagyis én épp attól óvom Dudás Károlyt, amit Te 
állítólagos legfőbb erényének tartasz. 

Ami a Dudás-recenziómat illeti, ezzel a ponttal jelölhető kettőnk 
nyílt konfrontációja. Rád, de legalábbis ezen írásodra jellemző, hogy 
átsiklasz fölötte, megkerülöd és helyette egy ilyen szembeállást konst
ruálsz, találsz ki: „Podolszki nézetével ellentétben — Dudás könyve 
nem a valóságot csempészi be a szépirodalomba (miért volna itt szük
ség egyáltalán csempészésre, ,tiltott kereskedelemre'?), hanem a két lá
tásmód (és közlésforma) közötti különbséget számolja fel, a riport és az 
elbeszélés ellentmondását. Mégpedig oly módon, hogy kivételes (nálunk 
szokatlan) írói fegyelemmel fogalmazva, a valóságleírást irodalmi rang
ra emeli." Szerinted tehát nem a valóságos különbség különbözteti meg 
a Jár tatásról alkotott véleményünket. Nem, a számodra egyszerűbb és 
bizonyára megfelelőbb is ismét olyasmit varrni a nyakamba, amit soha 
nem állítottam, hogy tudniillik „Dudás könyve a valóságot csempészi be 
a szépirodalomba". Ezt én véletlenül sem írtam le. De leírtam a követ
kezőket: „A modernség követelménye ma már elengedhetetlen. A konk
rét valóságunkat figyelő, a valóságunkat boncolgató, elemző többi író 
általában a történelmi távlattal és a valóságpszichológiának, mint szép-



írói szemlélet- és ábrázolásmódnak az érvényesítésével békíti össze, egy
ségesíti a valóságfeltárás és a modernség igényét. Dudás Károly viszont 
a tényirodalomhoz és a tényirodalom módszereihez nyúlva éri el ugyan
ezt, s épp ezzel csempész sajátos színfoltot prózairodalmunkba" (P. J. 
utólagos kiemelései) És most magyarázgassam Neked, hogy összekever
ted a „valóságot" a „tényirodalommal" s csodálatos módon még a „tény
irodalom módszereivel" is, hogy mekkora különbség azt állítani, hogy 
Dudás „valóságot" csempész a szépirodalomba vagy azt, hogy „sajátos 
színfoltot" csempész irodalmunkba, mert Te szemmel láthatólag nem tö
rődsz az ilyen apróságokkal. (S még akkor sem törődsz, ha a metafora 
többértelműsége, talán bizony pongyolasága helyett is a fogalmi nyelv 
szabatosságát kéred számon tőlem. Csak hát mindezek után és mellett: 
milyen jogon?) De ha már a pontosság igényénél tartunk, szerintem az 
sem lehet mellékes, hogy a csempészni nemcsak „tiltott kereskedelmet", 
hanem a „valaminek titkon a valamibe való (be)juttatását" is jelenti. 
Magyarázgatások nélkül is világos, mennyire önkényesen kezeled a szö
vegemet, hogy felmerül bennem az alapos gyanú, Te nem arra vagy 
kíváncsi, mit mondok, olyasmit „idézel tőlem", amire érvekkel tudsz 
válaszolni, és az zavar a legkevésbé, hogy én nem azt írtam, mondtam, 
állítottam, amit te „idézel", cáfolsz. (íme a szemléltető példa, hogy a 
fogalmi nyelvre való törekvés nemcsak hogy megengedi a pontatlansá
got, de a hamis állítás, a hazugság eszköze is lehet. Tehát ez is mutatja, 
hogy elsősorban nem az eszközökön múlik, mire és hogyan használják 
őket, hanem a felhasználókon. Ennyit arról, amikor a valamilyen nem 
létező tárgyilagosságot eleve biztosító fogalmiság nevében és révén aka
rod egy könnyed mozdulattal diszkvalifikálni a metaforákat is alkal
mazó véleménynyilvánítást.) 

Őszintén szólva mindezek után nem csodálkoznék rajta, ha arra a 
végkövetkeztetésre jutnák, reménytelen dolog az őszinte és fair szóvál
tásban bízni, s ezért egyszerűen összetépném ezt a levelet, szóra sem 
érdemesítve manipulációidat. Mindkettőnk számára ez lenne a jobb, 
illetve csak a kényelmesebb. Sajnos, nem cselekedhetek így. Minde
nekelőtt azért nem, mert Te nem csak velem így vagy úgy vitatkozó, 
feleselő magánember vagy, akinek ez a magánvéleménye és aki ezt 
közli, most velem, illetve a nyilvánossággal. Mert — ha tetszik ez N e 
ked, ha nem — Te az irodalmi közvéleményt befolyásoló és irányító 
irodalmi tényező, irodalmi intézmény és irodalmi hatalom vagy. Olyan 
officiális és gyakorlati irodalmi hatalom, amely megléte például indokol
ja a „csempészés" kifejezés használatát, ha valamilyen, az ellenőrzésed 
alól kisikló jelenségről írunk. Nem viszonyulhatok tehát másképp állí-
tásadhoz és módszereidhez, mint a konkrét irodalmi tényező, intézmény 
és hatalom állításaihoz és módszereihez. Épp ezért nem szűkíthetem a 
kettőnk magánügyére a dolgot. Továbbíródik és megíródik hát a levél 
és ezért lesz nyílt is. 



Folytassuk. 
Az eddig elmondottak után, azt hiszem, előtted is nyilvánvaló, hogy 

olyan rövidzárlatok blokkolják a kettőnk közötti elvi vitát, amelyeket 
nem a Dudás-recenzióm idézett elő. A Juttatás itt a legkevésbé fontos 
s az, hogy személy szerint mennyire taksálom én ezt a könyvet. (Kivált 
a 7 Napban! — Tudniillik ha Symposion- és Híd-perspektívából néz
zük a dolgot.) Habár tudom, hogy a jugoszláviai magyar irodalom je
lenlegi körülményei, viszonyai és hatalmi erőviszonyai között több hasz
nát venném, képtelen vagyok a taktizálásra, no nem azért mintha 
másoktól eltérően én annyira becsületes lennék, hanem mert ez alkati 
probléma nálam, nincs türelmem hozzá, elfogy a cérnám. 

Az imént azt mondtam, hogy írásod első bekezdéséből világosan ki
derülnek az általad lajstromozott „bűneim", majd mindjárt azt is, hogy 
ezekért a „bűnökért" bármikor valialom a felelősséget. Most még annyit 
fűznék hozzá, hogy tulajdonképpen ezek a lajstromozott „bűnök" együt
tesen okoztak rövidzárlatot a kettőnk közötti kommunikációs vonalon. 
Ezért mondhattam és mondtam azt, hogy Dudás Károly Jártatász a 
legkevésbé fontos a kettőnk dialógusában. Mert az is csak jártatás, ami
kor Te a Jártatásrz és Dudás-recenziómra, illetve a „kezdetben véletle
nül, majd irányítottabb, ,szerkesztettebb' formában összeálló novellaso
rozatra" igyekszel terelni a figyelmet, helyezni a hangsúlyt. 

Nem, Bányai János. Én határozottan állítom, hogy Te sohasem szen
telsz ekkora teret és figyelmet szerénységemnek és egyetlen recenzióm
nak, ha történetesen többször is (ahogy Te is írod: ismételten) nem han
goztatom, hogy nálunk a belterjes irodalmi vonulat az uralkodó, és hogy 
ezt favorizálják az irodalmi közvéleményt irányító tényezők. Amint azt 
megjegyzésed zárójelbe helyezése is pontosan jelzi, csak ráadás (de nem 
jelentéktelen ráadás!) volt, hogy a Világport is hasonló szempontok alap
ján értékeltem. Ami nem is épp véletlenül így hangzik és nem is épp 
alaptalanul úgy értelmezendő, értendő, hogy hasonló szempontok alap
ján mertem értékelni a Világport; volt pofám hozzá. 

Ebben a nyílt levélben is igyekeztem, ha talán nem is kifogástalan 
kritikai (azaz fogalmi) nyelven, de kifejteni, hogy mit értek a „belter
jes irodalmi vonulat" alatt és hogyan értékelem. Azért mondom, hogy a 
nyílt levélben is, mert más írásaimban már valóban többször (ismétel
ten) részletesebben foglalkoztam a belterjes irodalmi vonulat, vagyis a 
mutatványköltészet, az álköltészet, a mímelt irodalom stb. jelenségével 
nálunk. Más kérdés, hogy ezen írásaim közül épp a legfontosabbak 
mind ez ideig nem jutottak, nem juthattak a nyilvánosság elé, habár a 
legutóbbit több mint fél, a legelsőt pedig több mint másfél éve adtam 
le közlésre. Illetve dehogy is más kérdés, hisz pillanatnyilag három, a 
kérdéskörhöz kapcsolódó és az én álláspontjaim lényegét tisztázó írás 
hever a Híd dossziéiban (hosszú-hosszú hónapok óta). Mármost vilá
gos, hogy ebben a helyzetben erről a kérdésről nem beszélgethetünk úgy 



egymással mint íróember az íróemberrel, a különböző státusunkból kö
vetkezik, hogy Te dönthetsz róla, mivel és mikor léphetek én a nyilvá
nosság elé, sőt arról is, hogy a nyilvánosság elé léphetek-e egyáltalán 
belátható időn belül azzal, amit a saját alkotói szempontomból, mi több, 
a jugoszláviai magyar irodalom szempontjából is fontosnak tartok, ne
kem viszont semmiféle beleszólásom nincs abba, hogy Te mit közölsz 
és még kevésbé van abba, hogy mit nem közölsz — én író vagyok, Te 
tényező vagy, intézmény, hatalom. És ezért történhet és történik meg, 
hogy te nemcsak a publikált szövegeimmel vitatkozhatsz és vitatkozol, 
hanem épp a fiókjaidban heverőkkel, annak a gyakorlati „veszélye" 
nélkül, hogy ezekkel hamarosan tehát a vita porának az elülése előtt 
megismerkedhet a szélesebb közönség. A játszmát Te irányítod, mert Te 
tényleges irodalmi tényező, intézmény és hatalom vagy, én meg csak 
egy kiszolgáltatott író, aki holnap már ismét rád szorul, a kegyességed
re, akinek igyekeznie kell olyasmit írnia, amit Te szívesen vagy ímmel-
ámmal, de azért csak közölsz. Mert kettőnk közül, Bányai János csak 
Neked lehet és van döntési jogod, irodalmi koncepcióra való jogod, idő
zítésre való jogod. Nekem se tervem, se irodalmi koncepcióm, se időzí
tett közlésem nem lehet, mert én csak író vagyok, Te viszont irodalmi 
tényező, intézmény és hatalom vagy. 

Az én alapvető „bűnöm" pedig mégis csak az, hogy nem vettem tu
domásul ezt a státusbeli különbséget, hogy az irodalmi hatalmi tényező 
támogatására számítottam akkor, amikor az irodalmi hatalmi tényező 
káros irodalompolitikai tevékenységéről akartam szólni a nyilvánosság 
előtt. Avitt idealizmus! Ez most már mindentől világosabb. 

De nem csak erről és nem csak ennyiről van szó. 
Hanem arról is, hogy Te például a mellébeszélést választod a nyílt 

beszéd helyett. Mintha Neked és nem nekem, illetve nekünk íróknak 
lenne szükségünk arra az ellankadó lelket kipöckölő hamis vigaszra, 
hogy senki sem tehet semmiről irodalmunkban, hogy ami itt történik, az 
minden magától történik. Ezt bizony már testvérek között is gyakorla
ti cinizmusnak nevezik. Mert — s Te ezt nálam is jobban tudod — egy
szerűen nem igaz, hogy „semmiféle ,tényező\ semmiféle (irodalmi, szer
kesztői stb.) hatalom hosszú távon nem befolyásolhatja az irodalom 
mozgásirányát". Dehogynem. És csak az irodalomszociográfiánk tudná 
megmondani, ha lenne irodalomszociográfiánk, hogy egy-egy tíz, tizen
öt, húszéves periódusban (mert én ezt már hosszú távnak tartom, hisz 
irodalmi palotaforradalmak fogantak meg, fejlődtek ki és fulladtak a 
saját magzatvizükbe nálunk ennyi idő alatt), szóval hogy tíz-húsz év 
alatt mekkora károkat okozott (tudatosan is) az irodalmi hatalom ön
zése. Vagy komolyan gondolnád, hogy a Te nemzedékednek és konk
réten Neked semmi köze, közöd ahhoz, hogy irodalmunkban (különösen 
a legfiatalabbak között) eluralkodott az álmodern mutatványköltészet, 



a metaköltészet maszkja mögé rejtett giccs, a mímelt irodalom (igen, a 
belterjes). N o ne viccelődjünk. 

És azzal se viccelődjünk, hogy ilyeneket állítunk: „egy alapkérdés: 
mit tudunk arról a valóságról, amit irodalmunktól számon kérünk". 
Mert esetleg visszakérdezhet valaki, hogy mit tudunk arról az iroda
lomról, amit most az istentől adott irodalomként könyvelünk el. Sőt 
talán még azt is megkérdezheti, ki halogatja, odázza el egyrészt az át
fogó valóságfeltárásra irányuló kezdeményezéseket, másrészt irodalmunk 
jelenének a felülvizsgálatát szorgalmazó akciókat. Szerinted persze a 
mindenben teljesen ártatlan irodalmi hatalomtól függetlenül maguktól 
odázódnak el a dolgok, mert ezzel is bizonyítani akarjuk, hogy nincs 
és nem lehet igaza senkinek, aki nem azt mondja és nem úgy gondolko
zik, amit mondani kell és ahogy gondolkozni kell 1981 tavaszán a ju
goszláviai magyar irodalomban a fennálló erőviszonyok, s hogy félre
értés ne essék, a fennálló hatalmi irodalmi erőviszonyok szerint. 

S ezen a ponton végleg megszűnik a dialógus lehetősége kettőnk kö
zött. 

De talán épp itt kapcsolódhat(ná)nak mások is a párbeszédünkbe. 

PODOLSZKI József 



KRITIKAI SZEMLE 

I N M E M Ó R I Á M 

BALÁZS G. ÁRPÁD 
(1887—1981) 

1964 áprilisában, termékeny, alkotó életének nyolcadik évtizedének 
vége felé az öreg mester retrospektív kiállítást rendezett — mint mond
ta: az „utolsó kiállítását". 

Szombat volt, április 18-a, ünnepi megnyitó különös, meghatott han
gulatban . . . 

A mindenki által tisztelt mester búcsúzott számos tisztelőjétől. A jó
kívánságokat, gratulációkat fogadva, az ünneplés perceiben váratlanul 
kijelentette: 

— Jövőre, meglátják, előkészítek . . . 
Azóta sorozatban vettünk részt Balázs G. Árpád „utolsó kiállításai

nak" megnyitóján. 
Így, az egyik „utolsótól" a másikig a következő kiállítás tervezése köz

ben érte a halál. Azt szerette volna ugyanis, hogy 1982 tavaszán kiállít
sa azokat a vázlatokat, monotipiákat és grafikákat, amelyeket „megta
lált a papírjai között", a termékeny évtizedek terméseiben. 

A fáradhatatlan mester, aki mindig kiállításokat tervezett, mint a kö
zönséggel való állandó kapcsolat szükségességét, végtelen optimistaként, 
úgy távozott, mint aki „nem fejezte be teljesen a munkáját". 

A „munkát" azonban már régen elvégezte a lehető legjobb módon. 
1926-ban grafikai albumot jelentetett meg M U N K A (Le travaille) 

címmel, elkötelezve magát a munkásember mellett, s ez állandó mo
tívuma marad; 1929-ben, amikor Zágrábban megjelenik a Zemlja, Ba
lázs G. Árpádot belgrádi önálló kiállítása alkalmából Pavle Bihalji a 
szocialista realizmus kiemelkedő képviselőjeként említi; három évvel ko
rábban pedig Cseh Károly a Szervezett Munkásban ezt írja róla: „Ba
lázs kezében az ecset: fegyver, a vonal: élet, a szín: valóság, a tér: vég
telenség", megemlítve, hogy művészetét bátran a munkásosztály harcá
nak szolgálatába állította; 1932-ben a Nyugat képzőművészeti kritikusa, 
Farkas Zoltán így összegez: „Már a kiválasztott nyolc versből látszik, 
hogy Ady hogyan befolyásolja az illusztrátor Balázs Árpádot: az, aki 
szenved és kétségbeesetten küzd az élet kilátástalansága ellen." 

Az említett album, valamint A hét napjai (1930), az Ady-illusztrá-



A k i l encvennégy éves festő egyik utolsó f ényképe (August in Jurigá 
fe lvétele) 



ciók, továbbá a Kapáló, a Kubikusok (1927) és a Proletárcsalád ebédje 
(1932) című képek jelzik Balázs G. Árpád útját és elkötelezettségét. 

Ady költészeti víziójával ismerkedve, a gazdasági válság éveiben 
mint modelljeinek: az ácsoknak, kubikosoknak, hajósoknak és napszámo
soknak a sorstársaként maga is a történelem és az osztályharc jelentős 
korszakának krónikásává és sajátos költőjévé vált. Az első litográfiák
tól kezdve, az olajfestményeken át a monotipiák és grafikák sokaságáig 
bebizonyosodik az a meggyőződése, hogy a festészetnek szolidaritást és 
hovatartozást kell kifejeznie. A motívum ábrázolásában Balázs a jogta
lanok, a nincstelenek megrázó krónikáját tárja elénk. Színeivel a kérges 
tenyerek gyöngédségét, erős kontrasztjaival pedig a kilátástalansággal 
való meg nem nyugvást ábrázolja. 

1966-ban Szabadka város Októberi Díjjal tüntette ki. Ez alkalommal 
megemlékeztek a festő életútjáról is: 

Kassa környékén született 1887. november 1-én. A gimnáziumot Új
vidéken végezte, ezt követően Baján és Kiskunfélegyházán tanult, majd 
Péterrévén volt tanító. Tehetsége a nagybányai művésztelepen kapott 
lendületet, s ezután a prágai akadémián fejezte be tanulmányait. 

1975-ben a Forum Képzőművészeti díj odaítélésekor a bíráló bizott
ság kiemelte, hogy figyelembe vette „a művész sokéves munkásságát; azt 
az elkötelezettségét, hogy képzőművészeti eszközökkel ábrázolja a vaj
dasági embereket és környezetet; a művész rendkívüli népszerűségét a 
képzőművészet iránt érdeklődők körében, valamint grafikáinak, pasztell-
jeinek, monotipiáinak, olajfestményeinek a vajdasági modern művészet
ben elért értékét". 

A számtalan vázlat, grafika, album, olajfestmény, értékelés és kataló
gus a művész alkotói tevékenységéről, termékeny életéről tanúskodik, ar
ról az emberről, aki az Oblik csoport tagja volt, de még inkább magá
nos művész, aki átbarangolta Európát Prágától Belgrádig, de legjobban 
szerette Horgost és Szabadkát; olyan emberről, aki büszkén és megér
demelten tűzhette fel az Aranykoszorús Munkaérdemrendet. 

A sajtó mindig nagy figyelemmel kísérte Balázs G. Árpád tevékeny
ségét. Első bemutatkozásáról az Esti Űjság tudósított 1921. szeptember 
11-én. Kereken hatvan évvel később, 1981. szeptember 11-én a Magyar 
Szó közölte az értesítést: ez év szeptember 9-én Szegeden elhunyt Balázs 
G. Árpád festő. 

Bela DURÁNCI 

„A prágai iskola" — mondta szegény Balázs Árpád még a harmin
cas évek elején is, a szabadkai festők fölényes mosolyától kísérve. Mert 
sehol semmi látható nyoma nem volt ilyen iskolának, iránynak, vagy 
festői felfogásnak, ha csak nem magának Balázsnak a fiatalkori képein. 
A mosoly tehát indokoltnak látszott és hihetőnek is persze, hogy Párizs, 



München, sőt Nagybánya mellett az új délkelet-európai főváros nem te
remtett új irányt a képzőművészetben. 

Ugyanakkor azonban, 1919 után a szerbek, horvátok és szlovének ki
rályságából tényleg igen sok fiatal festő ment Prágába. Mintha valami 
különös vonzása lett volna a „zlatna Praha"-nak, neoreneszánsz tor
nyaival és a Hradzsin minden középkori építészeti stílust magában fog
laló szépségével. 

De hát az új művészet tüzét sehol sem a réginek a lángja gyújtja meg. 
Márpedig itt épp az addig sehol sem volt újról esett szó. Nemcsak a 
szabadkai festő szavaiban. Konjovié például ugyanolyan lelkesen indult 
a Moldva parti Párizsba húszévesen és sosem bánta meg, hogy ott volt. 
Nemcsak azért, mert Prágában ismerkedett meg későbbi feleségével, a 
szőke Erna Mastovskával és Dobroviétyal. 

ö is tanulni ment Prágába, de az akadémián semmit sem lehetett ta
nulni. A horvát Vlaho Bukovac egyenesen elriasztotta festői felfogásával 
a hazájából érkezett fiatalokat, akik csakhamar sorra otthagyták. És hát 
az újat kereső ifjúságot sehol sem akadémiák indítják útnak. Viszont 
Prágában az első világháború után éppen az újat keresés láza terjedt el 
olyan erővel, mint talán Párizsban sem. 

Volt ebben valami az új köztársaság egész szelleméből, amely Masa-
rykkal ugyancsak új, modern viszonyokat ígért teremteni. A levert ma
gyar forradalom irodalmi elitjének egy része is ott talált menedékre, 
úgyhogy nem ok nélkül hitték abban az időben, hogy Prága a demok
rácia európai központja lett. 

Az újat keresőknek nem példára van szükségük, hanem légkörre. Az 
avantgárdé mindenütt ismeretlen csapásokat vág magának, s a harci 
zaj, melyet eközben hallat, messzire eljut híveket toborozva. Prágában 
aránytalanul sokan csatlakoztak a modern művészeti mozgalmakhoz, s 
már-már úgy tűnt, valóban egy új központja született a fiatalok Sturm 
und Drang-jának, Párizst is háttérbe szorítva, s lelkesen küzdve min
den ellen, ami régi, avas és elhasznált. A kivénhedt Monarchia romjain 

\ gyülekezett bár lelkesen az a művésznemzedék, amely egy véres háború 
forgatagából kilépve indult el bátran és bizakodón az életbe. 

A francia kubizmus és a német expresszionizmus zászlaja alatt cso
portosultak a révületben, hogy amit művelnek, eredeti és csak az övék. 
Abban az időben, amikor Picasso, sőt a magyar Kassák is jóval határo
zottabban hozta meg a maga kánonját és a Montmartre kávéházaiban 
már megjelentek a szürrealisták. 

Légkör és lelkesdés azonban sok mindent pótol, és miközben újra fel
fedeztette a világot, nem egykönnyen engedi el azokat, akiket megigé
zett. Két-három évig tartott a prágai csoda, akkor a fiatal festők vezére, 
Jan Zrzavi magára maradt, s leghangosabb fegyvertársainak még a neve 
is rég feledésbe merült. 

Hát akkor mit hoztak mégis magukkal abból a „prágai iskolából" a 



H a z a f e l é , monot ip ia , 1930, 3 0 x 2 3 



hazatérők? Talán a nekivágás bátorságát, az előadás fölényét, s min
denekelőtt azt, amit egyébként sehol sem tanítanak: hogy az ifjúkori ol
tás egy életre szól. Minden művész ebből él. 

Persze, ha élni hagyják. Balázst csakhamar magához kötötte a vidék 
és a család gondja. Kiszolgáltatta magát vele! Zrzavit később a szocia
lista realizmus verte béklyóba, hogy végül letegye az ecsetet. Akik Pá
rizsba kerültek, a művészet mégis csak páratlan és igazi központjában, 
mint Tartalja és Konjovic, rendezni tudták magukban az ifjonti forron
gást követő tapasztalatokat, s jóllehet Prágából a bátor fiatalság emlé
két őrizték meg csupán, műveik tanúsítják, hogy ez egyáltalán nem 
kevés. 

Később illusztrációiban Balázs vissza-visszatér a „prágai iskolához", 
a fiatalosan nagy lendületű expresszionista látomásokhoz, amelyek egy 
nagy művész kéznyomát viselték magukon. 

Ha valaki azt mondaná, ez volt az igazi Balázs, őszinte szívvel he
lyeselnék neki. 

HERCEG János 

Az idős (kilencven körül járó) művésznél tett utolsó látogatásaimra 
emlékezek most. 

A piac és a Kiserdő között álló háznak csak a felét lakta, a másik 
fele, hogy úgy mondjam, problematikus volt, még vita tárgyát képezte 
— ebből kifolyólag az egyik legidősebb jugoszláv festő télen is csak az 
udvaron keresztül, lépcsőket mászva közelíthette meg műtermét, mert 
hát mondanom sem kell, még teljes lendülettel dolgozott, még csak ez
után a k a r t a . . . Már a kapu alatt panaszkodni, pörölni kezdett. Tán ép
pen ez a totális rendezetlenség — ki tudhatja, talán századik születés
napjára megfelelő műterme lesz, megoldódik a hagyaték kérdése stb. — 
a titka a hosszú életnek, tűnődtem. 

Minden alkalommal, azt hiszem erről már írtam is, a nagy lapos mű
vészkoffer után szimatoltam (mindig máshová dugta, mindig máshon-

N nan került elő — mert tűnnek el munkák, állandóan tűnnek el munkák, 
mondta), amelyben a maradék prágai anyag, a régi örvénylő monotipiák 
egy részét őrizte. 

A kubizmus által letisztított, a szociális törekvések által feltöltődött 
expresszív figuravilágát tanulmányozva, ahol a végtelenbe lökött karo
kat tulajdonképpen a papiros széle, a kép rámája vágja, darabolja le 
— különben tényleges átlók —, mindinkább az volt az érzésem, a ki
lépő, nagy gesztusú figurák prototípusa ott dohog helyben, ott ül előt
tem, hiszen csak úgy kilépve istenigazában lehetett befutni azt a kelet
közép-európai abszurd pályát Kassa, Péterréve, Pest, Szabadka, Prága, 
Nagybánya, Belgrád, Szeged, Nagyvárad, Horgos stb. között. 

Jakacról prágai társáról mesélt (grafikát cseréltek, a nagy szlovén mű-
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A belgrádi skupština karzatáról, 1932. IV. 25., tuss, karikatúra, 30x23. 
A szabadkai Városi Múzeum tulajdona 

vész lapja is ott volt a lapos bőröndben); Lubardáról, a legnagyobb ju
goszláv festőről (akivel közős tárlatuk volt); egyszer meg azt mesélte, 
felvitt egy Ady-mappát az Irodalmi Múzeumba, gondolván, jó pénzért 
eladja, de már volt nekik (és tán nem is tudták, tettem hozzá gondolat
ban, hogy a legjobb Ady-illusztrációról van szó) stb. stb. 

Gégeoperációja után, művésznyakkendője alá rejtett alumínium csövön 
lélegzett — nem értem, miért írják ezt a szót g-vel — , akárha minden 
szavához külön fújtatón gyűjtötte volna a levegőt: a szó szoros értel
mében állandóan dohogva tehát. 

Néztem, hallgattam, s csak így tűnt igazán figuráihoz hasonlatosnak: 
minden lélegzetével maximális erőfeszítés, gesztus! 

Tudós fia halála után már nem láttam; Szegedre költözött másik 
fiához, és a minap ott is halt meg. 

Szobám falán most elkülönül egy kép: a prágai ceruzarajzok egyik 
tökéletesen zárt, magában forgó kompozíciója — minden bizonnyal 
Tánc lehet a címe. 

TOLNAI Ottó 



K Ö N Y V E K 

HÁBORÚS EMLÉKEZÉSEK 

(Stevan Doronjski: A SKOJ harca Vajdaságban. A Glas omladine ki
adása, Újvidék, 1981) 

Közvéleményünket az utóbbi időben ismét élénken foglalkoztatja egy 
rendkívül időszerű kérdés: ifjúságunk eszmei-politikai és marxista neve
lése és oktatása. A kosovói események nyomatékosan figyelmeztettek e 
nevelés hiányosságaira Kosovón, de nagy hiba volna, ha a bírálatot 
csupán erre a területre korlátoznánk. Oktatási rendszerünkben az esz
mei-politikai nevelés és oktatás felülvizsgálásra, újraértékelésére, összeha
sonlítására és józan felmérésére elegendő okunk van, de az eredményes
ségnek ezen a téren egyetlen fokmérője kizárólag az lehet, hogy fiatalja
inknál mennyire fejlesztjük tovább a szocialista önigazgatás eszméjét; 
hogy ifjúságunk ápolja és fejlessze a forradalmi hagyományokat, továbbá 
minden eszközzel védje el nem kötelezett, szocialista önigazgatású ha
záját, Jugoszláviát. Mennyire sikerült ilyen irányban nevelnünk ifjúsá
gunkat, az olyan kérdés, amelyet állandóan szem előtt kell tartanunk, 
ugyanakkor pedig állandóan új lehetőségeket, jobb módszereket, az 
ezekhez a feladatokhoz való korszerűbb hozzáállást kell keresnünk. 

Stevan Doronjskinak, a SKOJ Vajdasági Tartományi Bizottsága há
borús titkárának nemrégiben megjelentetett könyve újabb lehetőséget 
nyújt a nevelő munkában, új távlatokat nyit meg, számtalan új adattal 
szolgál, valamint fontos értékelését adja a vajdasági ifjúság 1937 és 1945 
közötti forradalmi tevékenységének. Ha szem előtt tartjuk, hogy 1974-
től a vajdasági iskolareform korábban nem alkalmazott lehetőségeket 
teremtett arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek a vajdasági népfelsza
badító tevékenység értékes tapasztalataival és eseményeivel, akkor ért
hető, hogy az aránylag rövid idő alatt ezt a lehetőséget nem tudtuk ér
demében kihasználni, és nem tudtuk előteremteni azt, ami ehhez a fel
adathoz szükséges. Emellett, s éppen ezért, nagyon jól jött minden új
donság, amely új távlatokat nyitott és támogatást jelentett ezen a téren, 

Doronjski elvtárs emlékezéseinek tartományunkon kívül is nagy jelen
tősége van, hiszen történelemoktatásunk reformjának egyik sarkalatos 
tétele, hogy Jugoszlávia diákjai kölcsönösen megismerkedjenek vala
mennyi köztársaságunk és tartományunk munkásmozgalmi, forradalmi 
hagyományaival. Éppen ezért a történelemtanárok, a politikai iskolák 
előadói és aktivistái (aki valamilyen módon az ország bármely részében 
felidézi a népfelszabadító háború és a forradalom emlékeit) számára 
nagyszerű kézikönyvet jelent, amely hasznos segítséget nyújt a vajdasági 
forradalmi harc történelmének bemutatásához. 



A nemrég elhunyt Stevan Dóronjski elvtárs, az 1980 szeptemberében 
Déliblatón megtartott ifjúsági tanácskozásra bevezető előadást készített, 
amelynek címe: A SKOJ harca Vajdaságban. Könyvének is az a címe, 
s ez a beszámoló képezi a tengelyét is. Ezt egészíti ki az 1979. május 23-
án a Zrenjaninban megtartott, Nemzedékek találkozója elnevezésű ren
dezvényen elhangzott anyag. Doronjski elvtárs szavai, amelyeket a Zre
njaninban összegyűlt fiatalokhoz intézett, valamint a feltett kérdésekre 
adott válaszai, rendkívül értékes történelmi anyagot jelentenek, míg a 
SKOJ vajdasági harcáról szóló beszámolója egységes, magvas és tömör, 
számtalan adattól gazdag történelmi áttekintése e forradalmi ifjúsági 
szervezet közvetlenül a háború előtti és természetesen háború alatti tevé
kenységének. A zrenjanini beszélgetés anyaga a SKOJ történetével, a 
különleges vajdasági körülmények közötti harcával kapcsolatos kérdé
sek a sok színű pannója. A könyv ilyen módon összegyűjtött és bemuta
tott anyaga összeülik, egységet alkot; nagy érdeklődésre tarthat szá
mot, egyes fejezetek újraolvasására, történelmi ismereteink, tapasztalata
ink, álláspontunk utólagos ellenőrzésére, kiegészítésére serkent. 

Doronjski elvtárs 1937-ben lett a SKOJ tagja, tehát abban az évben, 
amikor a jugoszláviai forradalmi mozgalom élére Tito elvtárs állt. Em
lékezései éppen ezért egy fiatal aktivista, forradalmár tanúvallomásai 
azokról az újdonságokról és mind nagyobb eredményekről, amelyek 
Tito elvtárs vezetésével a SKOJ és a JKP tevékenységében bekövet
keztek Jugoszláviában és Vajdaságban: „Ahhoz a nemzedékhez tarto
zunk, amelynek szerencséje volt eszmei-politikailag abban az időben fej
lődni, amikor Pártunk élére Tito elvtárs került. Valamennyien, akik a 
SKOJ vagy a JKP tagjai voltunk abban az időben, tanúi vagyunk egy 
új, forradalmi párt kialakulásának. Valóban, Tito elvtárs jövetelével új 
szellemet hozott a Pártba. Ennek a frissesége hamarosan érezhetővé vált 
az akkori társadalomban, új eszmei és politikai szelek kezdtek fújni, 
amelyek elkezdték a régi, burzsoá Jugoszlávia fertőzött levegőjének a 
megtisztítását." 

Doronjski elvtárs emlékezései a vajdasági fiatalok forradalmi szerve
zete titói korszakának konkrét illusztrációi, ugyanakkor pedig hézag
pótló szerepük is van abban, amit már régen össze kellett volna gyűjte
nünk: a népfelszabadító háború vajdasági vonatkozású autentikus, hite
les, mindent átfogó és igaz történelmét. 

Miután röviden ismerteti a SKOJ vajdasági történelmét megalakulá
sától 1937-ig, amikor a szervezet tagja lesz, s ezzel a szervezet további 
történelmének alakítójává válik, a szerző az 1937-től a forradalom győ
zelméig (Vajdaságnak és Jugoszláviának a fasiszta megszállás alóli fel
szabadulásáig) terjedő időszakkal foglalkozik. Nem egészen egy évti
zed alatt ezen a vidéken rendkívül jelentős, sorsdöntő események történ
tek. Doronjski ezeknek hiteles tanúja, türelmes, rendkívül megbízható, 
alapos és lelkiismeretes tolmácsolója. Szövege nem csupán adatgazdag, 



hanem olvasmányos is. Az események nagyságáról, a sorsdöntő történelmi 
változásokról, a társadalmi, politikai és nemzetközi viszonyok gyökeres 
változásáról autentikus tények, valósághű történelmi adatok tanúskod
nak, frázisok, vagy előre sugallt történelmi ítéletek nélkül. 

Doronjski elvtárs felvázolta a hazánkban levő viszonyok megoldásá
nak új lehetőségeit. Unitarista helyett föderatív állam autonóm tarto
mányokkal — ezt a víziót már a felkelés előtt sejteni lehetett. Ennek 
szellemében tevékenykedik Doronjski elvtárs is. 

A forradalom a JKP és a SKOJ a testvériség és az egység szilárd 
irányvételével indult. Arról, hogy mennyire összetett volt ez a kérdés, 
milyen nehéz volt ezt az irányvételt megvalósítani, s ugyanakkor milyen 
rendkívüli mértékben jelentette éppen ez a harc teljes sikerét, milyen ki
tartással, következetességgel és sikerrel harcolt a SKOJ Vajdaságban e 
koncepció megvalósításáért, tanulságosan, dokumentáltan és rendkívül 
objektíven tájékoztatnak Doronjski elvtárs sorai. 

Hogy a fiataloknak a forradalom jelentette az egyetlen és tartós 
perspektívát, hogy a küzdelmet óriási számban, fiatalos hévvel vállalták, 
kétségtelenül bebizonyítja Doronjski elvtárs könyve. Éppen ezért e kis 
formátumú, de jelentős tartalmú könyv igazi ifjúsági olvasmány, a fel
kelés és a forradalom történelme, a testvériség és az egység példatára, 
elkötelezett, szilárd üzenet valamennyi fiatalhoz, hogy kitartson és alkotó 
módon hozzájáruljon a szocialista forradalom, a szocialista közösség, a 
testvériség és az egység, a forradalmi hagyományok fejlesztéséhez. 

GÁÁL György 

A VÁLLALKOZÁS BETELJESÍTÉSE 

Penavin Olga: A nagy családszervezet Szlavóniában (Kórágyon). A Fo
rum Könyvkiadó és a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Ku
tatások Intézetének Kiadása. Újvidék, 1981 

Kórógy, Szentlászló, Haraszti és Rétfalu (Korog, Laslovo, Hrastin, 
Retfala) külső nyelvjárási szigetek Szlavóniában. Földrajzi elkülönülé
sük a magyarság törzsétől, a magyar nyelvterület gócaihoz viszonyított 
peremreszorulásuk s azok a sajátságos társadalmi-gazdasági, valamint 
társadalmi-politikai viszonyok, amelyekbe a történelem belekényszerítet-
te e falvak lakosságát, egyaránt arra hatottak, hogy e helységek nyelv
járása és szokásrendszere konzerválódjék. Lélektanilag, szociológiailag 
egyaránt indokolható reagálás, a külső erők nyomására adott válasz, a 
beolvadástól való ösztönös borzongás eredménye lehetett ez a magukba 
zárkózás, az ősiségek ápolása, spontán vagy tudatos megőrzése. Ter
mészetesen az új, szocialista társadalmi rendszer gyökeresen megváltoz
tatta azokat a társadalmi-gazdasági viszonyokat, amelyek kiváltották és 



fenntartották a konzerváló elzártságot. A kommunikációs lehetőségek és 
alkalmak rohamos terjedése pedig még kifejezettebben segíti a hagyomá
nyok elmosódását. Paradox módon a hagyományokat gyűjtő és feldol
gozó néprajztudomány fordított arányban fejlődik a hagyományokkal, 
azaz az elméletileg, módszertanilag egyre jobban megalapozott etnográ
fia mindinkább csupán a hagyományok múltba vesző nyomait kutat
hatja. 

A négy szigetfalu szerencsére a szokásosnál is inkább hagyományőr
zőnek bizonyult. Az 1950-es években, amikor e terület legjobb ismerője 
és szakértője, Penavin Olga kutatásait kezdte, még tanulmányozhatóan 
éltek az ősök szokásai, babonái az utódok tevékenységében vagy emlé
kezetében. A munkaszokások, az ünnepségek ceremóniái, az erkölcs
rendszer és az értékviszonyok természetesen átruházódtak az utódokra. 
Ígéretes ősállapotra lelt hát Penavin Olga nyelvjárás- és néprajzkutató 
Szlavónia említett falvaiban. Az élő, felbecsülhetetlen mennyiségű és ér
tékű anyaggal arányos a kutató vállalkozása is: átmenteni a begyűjthető 
anyagot az egyre gyorsabbá váló elsorvadás elől a mába, hozzáférhe
tővé tenni egy nép, egy tájegység történelmi állapotának helyzetrajzát a 
kutatók és az érdeklődők számára. 

Ennek a hatalmas elszántságú, igényes vállalkozásnak az eredményei 
többek között a Szlavóniai—Kórógyi Szótár három kötete (1968— 
1978), a Szlavóniai hétköznapok (1973), népköltészeti gyűjtések és szak
publikációk sora, valamint a legújabb monografikus mű. A nagycsalád
szervezet Szlavóniában (Kórógyon). 

A monográfia teljesebb leírásától el kell tekintenünk a feldolgozott 
anyag mennyisége és részproblémákra tagolódása miatt. Ez különben is 
a szakkritika feladata lesz. A kötetben feldolgozott néprajzi adatokat 
a szerző a szótár anyagának gyűjtésével párhuzamosan végezte, s e 
több évtizedes munka eredményét igyekezett a néprajzi kutatás szem
pontjai szerint elrendezni. A kötet címe szűkebb részprobléma tárgya
lását ígéri, de a szerény cím mögött sokkal több rejtőzik: rendszerezett, 
élő, színes néprajzi adatok, enciklopédikus mennyiségben és elrendezés
ben. Mivel a nagycsalád a szlavóniai magyarok egyedüli familiáris szer
vezkedési típusa volt, a nagycsalád életvitele, munkaszervezése, a csa
ládtagok egymáshoz való viszonya seb. híven tükrözi a teljes etnikai
földrajzi-gazdasági közösség etikai-morális, kulturális-művészeti, gazda
sági-termelési szokásait, életmódját, értékrendszerét. S ez is a célja Pe
navin Olga kötetének; feltárni és lehetőleg hiteles képét adni Kórógy, 
Szentlászló, Haraszti és Rétfalu eltűnő világának, az idejemúlt családi 
berendezésen keresztül bemutatni az egyszerű ember hétköznapjait és ün
nepeit, tevékenységét és praktikáit, otthonát és környezetét, az ember
élet fordulóit, túlnyomórészt a X I X . század második felétől a X X . szá
zad elejéig terjedő időszakra korlátozva a vizsgálódást, amin belül a 
kórógyi szokás- és hiedelemrendszernek is szinte teljes leírását adja. 



A kötet három részre tagolódik: 
1. A nagycsalád, a zadniga definiálása, alakulásának történelmi és 

földrajzi meghatározói; a nagycsalád modelljeinek felállítása. 
2. A kórógyi nagycsaládrendszer gazdasági élete, kulturális és higié

nés szokásai; a lakóhely leírása. 
3. A nagycsaládok közös élete, szórakozásuk, találkozásaik, a min

dennapokhoz fűződő szokás- és hiedelemrendszer, a rokonsághoz és a 
szélesebb társadalmi környezethez fűződő kapcsolataik. 

A három nagy szerkezeti egység fejezetekre, alcímekre, bekezdésekre 
osztása nagyban megkönnyíti a monográfiában való tájékozódást. Ha 
például valakit a szőlészethez kapcsolódó adatok érdekelnek, az a kötet 
gazdasági részében könnyen rátalál a Földművelés fejezetcím alatt a 
Szőlő alcímre, de az itt szerzett ismereteket ki is bővítheti, ha elolvassa 
az Italok, valamint a Más szórakozási és találkozási alkalmak című fe
jezeteket. Ez azt bizonyítja, hogy a feldolgozott anyag a függőleges fel
építés mellett (az említett három nagy szerkezeti egység) vízszintes el
rendezéssel is rendelkezik, azaz egy-egy témát különböző helyeken külön
böző aspektusokból is vizsgálat tárgyává tesz. Például a lentermesztés 
kapcsán nemcsak annak a gazdasági vetületét vizsgálja meg a szerző 
(ki, mikor, hogyan vetette, aratta, dolgozta fel stb.), hanem a szórako
zás (a közös feldolgozáshoz fűződő szokások) és a művészeti hagyomá
nyok (a szőttesek mintája, kulturális funkciója) szempontjából is. E pél
dásan módszeres anyagelrendezés-módnak hangsúlyozandó előnye a kö
tetben való könnyű tájékozódás, elenyésző szépséghibája pedig az ismét
lés, aminek folytán pl. az idős férfiak pudárkodásáról (szőlőőrzés, csősz-
ködés) szinte minden fejezetben olvashatunk. 

A szerző tárgyához való kifejezetten körültekintő és módszeres vi
szonyulását bizonyítja a kötetbeosztás mellett az a tény is, hogy csupán 
a tipikus — ellenőrző gyűjtések által hitelesíthető — jelenségeket veszi 
számba, nem vadássza a különöset, a kuriózumot. A modern néprajzi 
kutatás módszertanának szellemében típusokat/modelleket állít fel, le
gyen szó akár a kommunikációs lehetőségeket nyújtó közös helyek (pub-
lic place) kor- és nembeli látogathatóságáról, akár a munkák nem, kor 
és rang szerinti megosztásáról, de kidolgozza még a nagycsalád rokon
rendszerének megszólítástipológiáját is. 

Érdekes vegyítése ez a monográfia a néprajztudománynak és a nyelv
járástannak, ugyanis a néprajzi tényeket az adatközlők nyelvhasznála
tával közli. Nem törekszik a lejegyzések fonetikai pontosságára — gon
dolok itt a dialektológia finom és pontos hangjelzéseire —, inkább a 
lexikai hűséget követi, tehát a regionális köznyelvet használja idézetei
ben. (Az idézetekből úgy tűnik, hogy az adatközlők diglossziában be
szélhettek, azaz a köznyelv is ismeretes volt előttük, s ezt — megille-
tődésükben, szokásból — a tájnyelvi formák közé vegyítették.) A re
gionális köznyelv alkalmazása és az ökonomikusán feldolgozott anyag 



hihetetlen bősége azonban hiányérzetet kelt az olvasóban; az illusztrációk 
hiányát .A következő idézet megértését a tájnyelvi szótár sem segíthe
ti, ha nem ismerjük a lószerszám részeinek más területeken élő elnevezé
seit: „(A hám) Részei: szügyelő, nyakszív, hátazó, ízasztó, hasló, köpü; 
táska; estráng, amit a hámfára vetnek fen. Ezöh húznak a lovak. Részei: 
köpü, szára." (57. o.) Hasonló fogalmi tisztázatlanságot/titokzatosságot 
hagy maga után a következő idézet is: „Miután megszárogatták a fo
nalat, felgombolyították a vitol segítségével. A csévlővel a melléket a 
»csévök«-re csévölik, a bélt pedig a »mászor«-ra. A melléket pelenkára 
vetik, feltekerik a »hasaló«-ra, melyet a »szüvőfa« hátsó részén találunk. 
( . . . ) A hasalót feltették a szüvőfára, befogták a melléket a nyistbe, 
utána a bordába. A belet a mászorról a nádból készült csévökre csé-
völték, azután a vetélőbe tették, azt dobálták oda-vissza. Az asszony a 
lábával nyomta a nyomdokot, a kezével dobálta a vetélőt és ütötte a 
bordahéjat." {68. o.) 

Mellékesen szólva a kötet végén közölt képanyag felvételeit is szí
vesebben látnánk tisztábban, nagyabb méretben reprodukálva és a meg
felelő fejezetek között elosztva. 

A kifogásolható részletek között még csupán egyet említhetek. A be
vezetőben feltételezett Duna-völgyi néprajzi-kulturális szövetség (pan
non-balkáni egység) megvoltának bizonyítása szerintem nem eléggé 
meggyőző. Lehet, hogy a szélesebb ismeretkörrel rendelkező szakembe
rek számára az ott felsorolt bizonyítékok perdöntő jelentőségűek, de a 
laikus nem gondol pl. a magyar és szerb, macedón vagy horvát nép 
néprajzi-kulturális bölcsőjének azonosságára annak alapján, hogy „A 
népmesében sem szerepel férfi boszorkány, csak nő (egyik szóban forgó 
népnél sem).", különösen, ha tudja, hogy a szerbhorvát nyelv ennek el
lenére bővelkedik a boszorkány, tündér stb. megnevezések hímnemű 
megfelelőiben. Természetesen ezen népek azonos vagy hasonló társa
dalmi-gazdasági körülmények között éltek, s jórészt hasonlóan reagál
tak azokra. Ennek a ténynek az értelmében Penavin Olga szép gesztus
sal revideálja a nagycsalád keletkezéséről alkotott korábbi nézetét, mi 
szerint ezt a családi-szervezkedési módot a finnugor élet örökségének 
tekintette. E könyv a nagycsaládrendszert már társadalmi-gazdasági 
meghatározottságában szemléli. 

A nagy családszervezet Szlavóniában a magyar néprajzkutatás jelentős 
adaléka, híven tükrözi a szerző szemléletbeli és kutatásmódszertani éles
látását, magas színvonalú felkészültségét, a kutató és az általa vizsgált 
terület és jelenségeinek dinamikus viszonyát, s nem utolsósorban alkotói 
megújulását is. Méltán mondhatjuk hát, hogy Penavin Olga, a szlavó
niai magyarság életformájának legavatottabb ismerője és kutatója e 
könyvével beteljesítette vállalkozását. 

FEKETE J. József 



SÉRTŐDÖTTSÉG 

Csorba Béla: Stratégia. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1980 

A stratégia a hadviselés szótárából származó kifejezés. Aki stratégia 
szerint háborúzik, akár a hadszíntéren, akár a politikában, annak vilá
gos áttekintése van a helyzetről, valamint a feladatokról. Csorba Béla 
frontállása nem tekinthető át egyértelműen, s a küzdelme sem kecsegtet 
egyértelmű eredménnyel, ö még azt sem tudja pontosan megjelölni: ki 
az ellenfele. Indulatok fűtik, nekibuzdulások sarkallják, sértődöttség 
rontja hangulatait — anélkül, hogy a legkisebb esélye lenne a megnyug
vásra, illetve győzelemre. 

Legvalószínűbb, hogy az emberi magatartásokkal, emberi viszonyok-
lal nincs megelégedve, ám rövid verseiben elkerüli az okok világos meg
fogalmazását. Talányos, rejtjeles beszéde, epigrammatikus általánossága 
hátterében különféle motívumok rejtőzhetnek. A probléma közvetlenebb 
megnevezésétől talán a banalitások miatti aggály is riaszthatja, s ezzel 
egyidőben a reménytelenségnek, a hiábavalóságnak a tudata: minek iz
zani olyasmiért, ami a lelkes elődök távoli példájának tanúsága szerint 
megolvaszthatatlan. A forradalom ma már csupán indulatként lehet 
őszinte; a költő számára nem létezik stratégia, ezért már a cím is mé
lyen ironikus. A stratégiát a haladás reménye teheti hosszabb időre ér
vényessé. Csorba Bélánál ezzel szemben nincs haladás, nincs társadalmi 
feladatvállalás — csupán rövid, kétségbeesett és cinikus tiltakozásso
rozat. 

Ez már az első szövegen is megfigyelhető: tagadószók áradata kö
zepette jelenti ki a fiatal költő, amivel úgy érzi: illik tisztában lennie; 
azt tudniillik, hogy nem lesz mindenki számára szimpatikus. („NEM-
F O G O K T E T S Z E N I . . . MINDENÜLVÁSÓNAK"). Ez belátás, tudo
másulvétel, realitásérzék, érzékenység. Innen és ezért lobban fel a da
cos, az egész könyvet átható magatartás: „DENEKEMSETETSZIK-
M I N D E N . . . OLVASÓ". A magatartás tehát inkább reakció, mint ki
hívás; inkább a kesztyű felemelése, mint provokáció. Az ellentmondás 
és a feszültség már az indításiban tónusmegjiatározó. Az ellentét azon
ban több versben is alkotó olvasói hozzáállást igénylő paradoxonná ala
kul. A humanista hagyományok szellemében a mester hálát kifejező fel-
magasztalást érdemel. Csorba Béla verse (a mesternek) ellentmond en
nek a tradíciónak: „hát kitömtünk téged is / szépen gondosan / halott 
madár / mint egy / egzotikus trófeát". Kezdjük az evokációval azonos 
metaforával; — „a mester" a hagyományos erkölcsi képzetek értelmé
ben mindig példamutató, tehát eleve nem lehet „halott madár". A „ki-
tömés" megtörtént művelete viszont félreérthetetlenül a groteszk közegé
be minősíti át a magatartást. Az következik ugyanis belőle, hogy „a 
mester" nem az, ami — hanem a tanítványok „alkotó" képzeletének 



eredménye. Érzelmileg rendkívül bonyolult ez a magatartás. Az ige töb
bes szám első személyben van, tehát a költői én nem kívülálló, hanem 
másokkal együttcselekvő — következőleg az irónia öniróniával együtt 
nyilatkozik meg. A tettek és azok értékelése között hasadás van a fia
tal költő világában. Az eszményképet társaival együtt vállalja, de ugyan
akkor azzal is tisztában van, hogy a feltámasztás felemás értékű, s a 
szellemében életben tartott, a zászlóként hordozott nem több „egzotikus 
trófeánál". Az értékelés pillanatában a költő csupán cinkos, ártatlan 
bűnös. Bűnös: eleve reménytelen dolgoknak igyekezett a célszerűség lát
szatát kölcsönözni; ártatlan: tettét másokkal egyetemben jóhiszeműen 
hajtotta végre. A bűnösség fogalma azonban csupán így, objektíve, kí
vülről merülhet fel: Csorba Béla verseinek nincs rossz lelkiismerete — 
a szókimondás iróniájáé a tehermentesítő szerep. 

A lázadás minden Csorba-versnek alaphangulata, anélkül, hogy a 
miértekről valamilyen magyarázatot kaphatnánk. Amennyiben a kötet-
beli sorrend szerint olvassuk verseit, a másodikban az időtlen veszélyez
tetettség közérzetének jelzésével találkozhatunk. Az a. e. „Minden-Ther-
midorok havát" említi, holott a történelem a francia forradalomnak egy 
időpontját kapcsolja e kifejezéshez: a burzsoá érdekek ekkor kerekedtek 
felül a plebejus törekvéseken. Csorba azért írja nagy kezdőibetűvel a két 
idézett kifejezést, mert az általa képviselt magatartás vereségét, annak 
szükségszerűségét időtlennek érzi. Az eszmefuttatáshoz az öngúny is 
hozzátartozik: a kínzásnak való alávetésre vonatkozó parancs tulajdon
képpen a mazochizmusnak, a kudarcban való tetszelgésnek a fölülmú
lása. A harmadik sor viszont a szadizmust persziflálja, ezért említi meg
vetően az általánosságba emelt „Törpe-Gargantuák"-at. A tömény vers 
egyébként így hangzik: „Minden-Thermidorok havában / körmünk alá 
a szegeket! / Nyálukat nyelik a Törpe-Gargantuák". 

A világnak, mint folyamatos embert eltipró ellentmondásnak az él
ménye néhol annyira erős, hogy maga a vers is áldozata lesz a káosz
nak: közvetlenül tükrözi, amit alakítania kellene. A k. /.-ben a fenyege
tés a „fortyogó fémek"-ben, majd indokolatlan átváltással, ugyanannak 
az anyagnak a „hideg pengésében" fejeződik ki: Csorba Béla rejtegeti 
az ihletet adó konkrétumot, lesújtó tapasztalatát előszeretettel objekti-
válja az emberiség közhelyeinek, olvasmányélményeinek a színpadára. 
Érzékenysége a bibliai József szituációjához közelíti, a diktátorok gyű
lölete pedig a római Caligula szerepének képlet voltát jelölteti meg vele. 

Csorba Béla legjobb verseiben a nyugtalanság intellektualizálódik, az 
alakul költői képpé, amit fogalmi eszközökkel csupán hosszadalmasan 
lehet tudatosítani. 

VAJDA Gábor 



MUNKASOK HELYETT EMBEREK 

Romano Mrkié: Taksist od Münchena. Mladost, Zagreb, 1980. 

Romano Mrkic új név a jugoszláv irodalomban. Ezért idézzük itt a 
könyvének végén található rövid életrajzi jegyzetet: 

„Romano Mrkié 1935. február 19-én született a Zadar melletti Boka-
njacban. Már 1959-ben külföldre megy. Három évet Ausztráliában tölt, 
1962 óta az NSZK-ban él és dolgozik. A müncheni taxisofőr a szerző 
első megjelent regénye. Festészettel is foglalkozik." 

Magától értetődő tehát, hogy regénytémáját is életpályája határozza 
meg: alkotása a vendégmunkáséletből meríti tárgyát, illetőleg a vendég
munkásélet problémáival foglalkozik. Életszagú és közvetlen, helyen
ként nyers realizmussal, indulatokkal telítetten, de mégis tárgyilagosan, 
távolabbi összefüggéseket is érzékeltetően, mint amennyire az a regény
ben történtek konkrétumából szükségszerűen kiviláglana. Amint az az 
alábbi szövegrészletből is kitetszik: „Két rózsaszín ruhás török söpri az 
utcát. De vajon tudják-e, hogy ezzel Európa és a világ békéjét szava
tolják? Mert ha a németek történetesen hazaküldenék őket, a megsértett 
ankarai Atatürkök nyilván kilépnének az Atlanti Szerződésből, a 
NATO-nak nem lenne többé keleti szárnya... és akkor az oroszok... 
Valóban, milyen egyszerű minden. Ez a két török utcaseprő itt, Német
országban, voltaképpen a harmadik világháborútól óv meg bennünket. 
Allah hatalmas! Szálem alejkum! Úgyhogy azt javasolom, adjunk. No
bel-békedíjat ennek a két töröknek. Egyedül ők érdemelnék, minden 
egyéb üres szócséplés." 

„Cudarul bántak vele" — jutnak eszünkbe különben az Édes Anna 
öreg Moviszter doktorának szavai a regény alaptémája kapcsán, Kosz
tolányi neves alkotása végéről. Bármilyen értelmetlen dolog is lenne fel
tenni a kérdést, olvasta-e vajon a szerző Kosztolányi regényét. Mégis, 
szinte önmagát kínálja itt ez a párhuzam, mivel Mrkié regényalakja a 
ragadványnevén Medónak emlegetett Luka Vodopija jugoszláv fémmun
kás, Jákob Heim német asztalosüzem-tulajdonos személyében, ugyanúgy 
a maga „jó gazdáját" öli meg, ahogyan Kosztolányi cselédlánya is teszi 
azt a maga „hidegen emberséges" gazdáival. Látszólag éppúgy „ok nél
kül", vagy „ismeretlen okból", végső fokon olyan okokból tehát, melyeket 
teljes bizonyossággal nem tudhatunk, legfeljebb csak „letapogathatjuk" 
őket, mintegy „körüljárhatjuk". Olyképpen, hogy maga a közvetlen ki
váltó ok alapjában véve mindvégig ismeretlen marad előttünk. Ami va
lójában annyit jelent, hogy Vodopija tettének „ősoka" voltaképpen 
ugyanaz, mint Édes Annáé: reakció a vele szemben megnyilvánuló s lát
szólagos közvetlenséggel, szívélyességgel, „megértéssel" leplezett „rejtett 
embertelenségre", kiszolgáltatottságérzet, végletes elmagányosodás — 
mintegy a kizsákmányoltság alaphelyzetének szubjektív vetületeként. 



Ilyen értelemben bánik ugyanis „cudarul" Vodopijával munkaadója, Já
kob Heim is, valójában minden tudatos rosz szándék nélkül, egyszerűen 
a maga főnöki-tulajdonosi mivoltából adódóan csak, sőt a maga em
berségéről mélységesen meggyőződve is egyben, nyilvánvalóan nagylel
kűnek is érezve magát — elvégre többszöri összezördülésük ellenére is
mételten visszafogadja, sőt visszahívja munkahelyére. Mi sem természe
tesebb hát, mint hogy a meggyilkolását tálaló saját egyértelműen a jósá
gos „kenyéradó gazda" megtestesülését látja benne, s egy barbár balkáni 
vendégmunkás értelmetlen és brutális tettének áldozataként búcsúztatja 
el. Mint ahogy az író feladata is nyilvánvalóvá válik a fentiekből: neki 
az emögött meghúzódókat kell megmutatnia, az ér.em másik oldalát,, ha 
úgy tetszik — számunkra az „egyiket", az „innensőt" természetesen. 

Ezzel azonban az Édes Annával való s pusztán az alapszituáció ha
sonlóságából fakadó párhuzam lehetőségein voltaképpen már túl is ju
tottunk. Mrkic ugyanis a maga regényében egészen másféle beállításban 
mutatja meg ugyanezt a szituációt, más eszközökkel építi fel alkotását. 
Látszólag szokványosabb, illetve ma „divatosabb" stilisztikai eszközök 
és szerkezeti megoldások segítségével. Kosztolányi regényével szemben 
ugyanis a gyilkosság itt nem látszólag minden előkészítés nélkül, sokkoló 
meglepetésként következik be a regény végén, hanem már a legelején 
értesülünk megtörténtéről. Közvetetten elmondva ugyan, de nyitócselek
ményként, s ebből logikusan adódik a retrospektív megoldás, Vodopija 
gyilkosságba sodródásának utólagos megmutatása, annak elmondása, ho
gyan dolgozik éjt nappallá téve Vodopija, minden örömről lemondva, 
csakhogy idehaza házát mielőbb felépíthesse, miképpen válik e túlhaj
szoltság következtében átmenetileg impotenssé is, hogyan vezet ez há
zasságának válságához és felesége elzülléséhez, hogyan válik viszont ké
sőbb, puszta szerelemgépként, gazdája feleségének szeretőjévé, munkaa
dója teljes jóváhagyása mellett, hogyan uralkodik el rajta egyre jobban 
az a rettenetes magányérzet, amely a lehetséges öngyilkosságnak vagy 
gyilkosságnak egyaránt prediszpozíciója lesz végeredményben. Vodopija 
ugyanis, amint ezt a regény egyik szereplőjének utalása alapján elmond
hatjuk, végeredményben öngyilkosságot megelőző lelkiállapotba sodródik, 
s a szuicídumot helyettesíti az utolsó pillanatban a gyilkosság gesztusá
val. Ellentétben a gyilkosságot helyettesítő öngyilkosságnak a „civilizált
ság" egy bizonyos fokán túl mindenképpen gyakoribb esetével ugyanis, 
Vodopija végül is nem a számára elviselhetetlen létből „vonja ki magát", 
hanem ehelyett a „létet" pusztítja el, azt az embert üti agyon, aki azt 
szTmára megtestesíti. Főbb vonalakban bemutatva ennyi legalábbis, ami 
Vodopija tettét követően a regény lapjairól szemünk előtt kibontakozik. 
Ennyit tudhatunk meg gyilkosságának hátteréről. 

Ennyit, nem többet, mivel mindenről nem Vodopija visszatekintő val
lomásából szerezhetünk tudomást, nem is a szerzőtől közvetlenül, ha
nem a tettes barátja, Marko Mandié jugoszláv származású müncheni 



taxisofőr elmondásából. Ebből eredően aztán magát a regény tulajdon
képpeni cselekményét sem a gyilkosság és annak okai-előzményei jelen
tik, hanem annak a néhány napnak a története, melyeknek során a 
bűnpártolással és a gyilkos rejtegetésével gyanúsított, s a rendőrség ál
tal szüntelenül zaklatott, valamint sértő-fenyegető telefonhívásokkal há
borgatott Mandiétyal történteket követhetjük nyomon, amely a gyilkos
ság és a gyilkos kézrekerülése, illetve halála között játszódik le előttünk. 
Ekképpen ismerkedünk meg életkörülményeivel, emberi kapcsolataival, 
múltjának összefüggő egészet is sejtető epizódjaival, saját és környeze
tének reagálásával a gyilkosságra és az azzal összefüggő eseményekre. 
Ami természetesen azt is jelenti, hogy a regény előtérbe helyezett hőse 
valójában nem Vodopija, a gyilkos, hanem Mandié mindenekelőtt ez 
viszont bizonyos értelemben a könnyebb megoldást is jelenti az író szá
mára. Mindenekelőtt azért, mert a szerző ezáltal mentesülni látszik 
gyilkosa belső világának, érzéseinek és gondolatainak közvetlen ábrázo
lásától, a hősében végbemenő folyamat közvetlen megmutatásának rop
pant nehéz feladatától. Másrészt azonban Mandiénak ez az elmondott 
események és az olvasó közé való iktatása nem csupán egyfajta teher
mentesítést jelent Mrkié számára, hanem egy más dimenzióban hasznára 
is van a regénynek. Azáltal, hogy ilyenformán egy szélesebb körkép 
megalkotását is lehetővé teheti, mindenekelőtt a figurák gazdag sorá
nak felvonultatását, úgy a „Gastarbeitereket", mint a „bennszülötteket" 
illetőleg, ekképpen érzékeltetve, hogy Vodopija gyilkosságba sodródása 
valójában nem valamiféle kivételes és elszigetelt jelenség, hanem szélső
séges megnyilvánulása csupán a racionális, sőt túlszervezett társadalom
ban élő, mi több, erre büszke, emellett pedig a náci múlt terhes öröksé
gétől sem éppen mentes „hazaiak" és az Európa, sőt Ázsia és Afrika 
különböző tájairól való, korábban rendezetlenebb—fejletlenebb, de ke
vésbé elidegenült, szorosabb családi közösségek kötelékei által fogva tar
tott, s most azok hiányát érző, úgy is mondhatnánk, sokkal inkább 
„istállómeleg" légkörből érkezett jövevények közötti természetes feszült
ségnek. Lényegében a mottóul választott Max Frisch-idézetnek megfele
lően, miszerint „Munkásokat vártunk, de emberek jöttek". Voltakép
pen a fejlett ipari civilizáció értékrendje ütközik itt össze tehát a még 
fejletlenebb patriarchális világokéval, nem utolsósorban azok hagyomá
nyos erkölcseivel, nem pedig a különböző országok társadalmi berendez
kedése, amit különben csakis hazánk és az NSZK vonatkozásában érez
hetünk egyáltalán felvethetőnek. Nem alaptalanul esik szó tehát a re
gény hátlapján a különböző kultúrák összeütközéséről, ami egyébként 
arra figyelmeztet, hogy életforma és gondolkodásmód, nem utolsósorban 
pedig erkölcsi értékrend tekintetében az igazi szakadék nem is a kapita
lista vagy szocialista termelési rend között húzódik, hanem fejlettek és 
kevésbé fejlettek között. Olyanféle „apróságokban" is megnyilvánulva, 
mint amit Mandié egy jó szándékú rendőrségi szociológusnak mesél: 



„öt-hat évvel ezelőtt történt, mikor még a Westenden laktam. Szom
szédságomban egy kétgyerekes görög család élt. Az idősehbik gyerek úgy 
hároméves lehetett, a fiatalabb meg, legfeljebb ha egyéves megvolt. Ap
jukat sohasem láttam, anyjuk meg egészen siralmas látvány. Negyvenöt 
kilót ha nyomott, nem többet. Lábai meg mint a fogpiszkálók, úgyhogy 
minden könnyűsége ellenére is, szinte akaratlanul azt kérdezte az ember, 
hogyan képesek elhordani ezek a fogpiszkálók azt a negyvenöt kilót. Min
denesetre egy időben, reggelenként fél hatkor, kisebbik gyerekével a kar
ján, a másikat meg kézen vezetve sietett a melleplatzi villamosmegálló 
felé, nyilván hogy a gyerekeket az óvodában leadja, ő maga meg to
vább menjen a munkahelyére. Még látnom is rossz volt őket, valahány
szor elém kerültek, úgyhogy egy esős reggelen, napok óta esett már, 
újra csak ott látom a gyerekekkel a villamos felé sietni, én meg, nem 
gondolva semmi rosszra, megállok mellettük az autóval, szálljon be, 
mondom neki, de ő csak rám nyitja a szemét, mintha valami tátott 
szájú fenevad lennék. Vagy talán az a baj, hogy taxi, gondolom erre, 
s mondom is mindjárt, hogy ingyen elviszem. Mire ő! Hogy elkezdett 
kiabálni, te atyaisten! Úgy ordított, sikoltozott, mintha csak nyúznám. 
Egykettőre csődület támadt. De hát valójában mi történt? Úgyhogy za
varomban gázt adtam, úgy kellett meglépnem, mint valami megszégyení
tett csirkefogónak. Láthatja hát: olyan vidékekről érkeztek, ahol a köl
csönös segítség oly mindennapos, akár a kenyér, a víz vagy az imádság, 
mégis úgy reagálnak a felkínált segítségre, mint valami kutyafalka által 
üldözött állat. ( . . . ) Emancipálatlan lévén, csak úgy ok nélkül beülni 
másvalaki autójába, isten ments! Hiszen ez halálos bűn. Mit szól a férje 
hozzá? A testvérei. Mit szól a falu? Odahaza és itt minálunk. . ." — 
olvashatjuk itt. 

Ez a részlet egyébként külön is tükrözi a szexuális erkölcsök külön
bözőségének azt a kiemelkedő szerepét, amely a „kultúráknak" ebben az 
összeütközésében — szorosan összefonódva a vendégmunkások nemi nyo
morával — lépten-nyomon felszínre kerül. A jövevények jobbára pat
riarchális moráljának és a vendéglátók felszabadultabb, de elgépiesedett 
és elüzletiesedett erkölcseinek vagy inkább „szexuális gyakorlatának" egy
mással való konfliktusa ugyanis a regény tárgyát képező kérdéskomp
lexumban szakadatlan feszültség forrásaként kerül felszínre. A regény
ben történteket illetőleg éppúgy kifejezésre jutva a szerelmi robotgéppé 
alacsonyított Vodopija kapcsolatában főnöke feleségével, mint Mandic 
házasságában a német Ingével, kettejük pusztán szexualitáson alapuló, de 
már lazulóban lévő egymáshoz kötődésében, vagy éppen az asszony 
honfitársaitól való, kiközösítéssel határos elszigetelődésében sem kevésbé. 
Vagy pedig Mandic múltbeli élményeket felidéző s a magával hozott fel
fogásának gyökereit feltáró vallomásaiban, melyeknek segítségével maga 
a regényalak is fokozottabban kibontakozik, teljességet nyer, egyúttal 
azonban többnek is mutatkozik átlagos taxisofőrnél. Mrkié ugyanis Man-



dióból bizonyos értelemben rendhagyó figurát formál, műveltebbet, ol-
vasottabbat, mint amilyennek pusztán foglalkozása alapján vélnénk, ám 
az írónak ez az eljárása akkor is igazoltnak látszik, ha regényalakja ez
által némileg valószínűtlennek tetszik számunkra — mivel előéletét ille
tőleg éppen ismereteinek eredetével kapcsolatban tudunk meg viszonylag 
keveset róla. Ugyanakkor azonban a regényalaknak ez a „megemelése" 
feltétlenül indokolt, mellékesen szólva akár még abban a vonatkozásban 
is, hogy Mandic stílusmeghatározónak számító nyelve sokkal inkább 
egy mai „szabadgondolkodó" értelmiségi nyelvének felel meg, még a lép
ten-nyomon felbukkanó argó beütések és a légkört teremtő német szavak 
ellenére is, mivel egyedül Mandic alakjának ilyen beállítása mentesítheti 
a regényt a békatávlattól, s kölcsönözheti neki azt a bizonyos fokú 
felülnézetet, ami nélkül lehetetlen lenne a benne megragadott problemati
káthoz a kellő betekintést nyújtó látószöget biztosítani. Mandic ugyanis 
csak ilyenként teheti láthatóvá számunkra igazán az őt körülvevő vilá
got, minden szubjektivitása és vendégmunkás-elkötelezettsége ellenére is 
viszonylag tárgyilagosan, képesnek bizonyulva, a helyzetet meghatározó 
itthoni valóság egyes aspektusainak felmutatására is egyúttal. Mint aho
gyan az a régi szerelmével, Jelenával folytatott beszélgetés alábbi mon
datából is szépen kitetszik: „Haza már nem mehetek, túlságosan sokat 
kibírtam már a kapitalizmusban, úgyhogy csak bepiszkítanám a tiszta 
szocialista padlójukat." Olyan kritikai éllel telített röpke megnyilatko
zás ez, amit feltétlenül említenünk kell, még ha úgy érezzük is, hogy 
Mandic, illetve megalkotója, ezen a téren messzebb is mehetett volna — 
egészen a „vendégmunkás-termelődés" mélyebb okainak bolygatásáig. 

Vodopija tragédiájának kibontakoztatásakor viszont Mrkic talán tar
tózkodóbb is lehetett volna. Számunkra legalábbis az agyonhajszolt és 
már minden reményt feladó Vodopija utolsó kétségbeesett és halálos ki
menetelű menekülési kísérlete, azt követőleg, hogy néhány napos bujká
lás és űzött vadként való menekülés után egyszer már megadásra szánta 
magát, mindenképpen túlzásnak tűnik. Lélektanilag is valószínűtlen „rá
duplázásnak", hiszen Vodopijanak ehhez, azt megelőző apatikus álla
pota után, már aligha lehet energiája. Annál kevésbé, mivel közvetle
nül tettének elkövetése után eredetileg már szintén rendőrkézre kívánta 
adni magát, ezután következett csak pánikszerű menekülése és néhány 
napos rejtőzködése, úgyhogy ennek végetérte után még egy utolsó ilyen 
kísérlet, csakhogy a tragédia mindenáron bekövetkezzék, feltétlenül eről
tetett megoldásként hat. Némileg talán az olvasó megrendítésére irányuló 
túl átlátszó törekvésnek is. Szükségtelen túldramatizáltságnak, amire a 
regény különben is feszült drámaisága miatt se volt szüksége a legújabb 
horvát próza e mindenképpen jelentős alkotásának. 

VARGA Zoltán 



KÉT MESEMONDÓ REPERTOÁRJÁBÓL 

Dobos Ilona: Gyémántkígyó. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981 

Dobos Ilona gyűjteménye két mesemondó, Ordódy József volt ura
dalmi cseléd és Kovács Károly muzsikus cigány meséit tartalmazza, me
lyeket tizenöt-húsz évvel ezelőtt jegyzett le a gyűjtő. A két mesemondó 
történetei nem fedik teljes egészében a mesékről kialakult elképzelésein
ket; az ókori egyiptomi motívumoktól a biblikus elemeken keresztül, a 
kereszténységgel terjedő hiedelmek, mondák részletei éppúgy megtalál
hatók meséikben, mint a mindennapi élet, a mesemondó környezetének 
valósága. 

Ordódy József (1880—1966) elszegényedett sorban élő nemesi család
ból származott, de apja és anyja már „úrdolgára" jártak, hol itt, hol 
ott szolgáltak. Ordódy csak három elemit végzett, olvasni tudott, írni 
nehézkesen. „Olyan kilenc-tíz éves voltam és akkor, ott volt minálunk 
egy öreg gulyás Csesz tvén . . . Szerettem a meséit ha l lgatn i . . . minden 
este ott voltam vacsora után, ő mesélt, én hallgattam. Ettől tanultam 
mindent" — vallja a mesemondó, aki egész életében, ha cselédeskedett, 
ha segédmunkásként dolgozott, meséivel szórakoztatta társait. „Annyi 
mesét tudott, hogy vége nem volt s o h a . . . Volt olyan meséje — így pl. 
az Erős János —, amelyet három napig mesélt folytatásokban" — mond
ják róla hallgatói. 

Kovács Károly (1896—1972) Fejér megyében élt, apja muzsikus ci
gány, anyja magyar asszony volt. Tizennégy éves korában már vidéki 
zenekarokban muzsikált. Az első világháborúban ellőtték a bal keze
fejét, így nem tudott többé hegedülni, alkalmi munkákból élt. A II. vi
lágháború borzalmait Auschwitzban élte át, majd a felszabadulás után, 
mivel nem bírta a nehéz munkát, vett egy lovat, és fuvarozgatott. Ko
vács nem járt iskolába, de mesélni nagyon szeretett. Meséi nem cigány
mesék, hanem magyar parasztmesék, melyeket ízes dunántúli tájszólás
ban adott elő. Hiedelemtörténetei a magyar néphit legarchaikusabb ré
tegét képviselik. 1968-ban megkapta a „Népművészet Mestere" kitünte
tést, amire nagyon büszke volt. 

A gyűjtemény 46 meséje közül 27 tündérmese, a többi hiedelemtörté
net, jövendölés „igaz" történet. Az élőszóban hallható mesék abban 
térnek el az ún. könyvmeséktől, hogy a hagyományos paraszti környezet
ben nem gyerekekhez szólnak. Ordódy többnyire a vele együtt dolgozó 
aratóknak, munkásoknak mesélt, Kovács hallgatói is a felnőttek voltak. 
Ezért ezekbe a mesékben sok az erotika (Kovács egyik meséjének a ki
rálykisasszonya „bármilyen széles rendet könnyedén átvizel, míg nem 
találkozik egy bővérű pásztorlegénnyel, akit megajándékoz »feketeszőrű 
bárányával«") és a félelemérzetet fokozó rémhistória (ördögök kocsmája, 
A molnár feltámadása, A holtából visszatérő gróf). Gyakran a modern 



élet elemeivel találkozunk a mesékben (a Tolvaj-mester zsiványai vonat
rablást hajtanak végre!). De a tündérmesék hangulata is familiáris, élet
körülményei nem rendkívüliek, a király valahol a faluban lakik, gond
jai megegyeznek a közemberével. Kovács Nagy erejű Jancsijában maga 
a király alkudozik béresével, mivel nagyon fukar volt, vagy a Vörös-
ülepü vitéz című mesében a király fiai „ . . . olyan mihasznák voltak, 
hogy semmit sem tanultak, iskolába se szerettek járni". Az ideális me-
semodell kereteit, a hagyományos vázat a mesemondók saját élményvi
lágukkal töltik fel. Kovács mesehősei — ha nem királyfiak — szinte 
kivétel nélkül faluszéli cigánylegények, a putriból indulnak el diadalmas 
útjukra. A Csuka hírivei, aranyhal szerencséjével... című mese hőse 
például egy özvegy cigányasszony fia, akinek „taknya-nyála esszefolyt", 
a mese végén már nem is úgy néz ki, mint egy cigánygyerek, „gyönyö
rűszép fiatalember vót, gyönyörű királyi ruhába, királyi címerrel" el
nyeri a királyleány kezét, és palotában élnek. Nem véletlen, hogy az 
egész életében éhező, nélkülöző Kovács meséiben az elérhetetlen világ 
tárul elénk; a nagy erejű Ordódy meséiben akadályt nem ismerő sze
génylegények egyfajta karriertörténetet futnak be. A kötet meséiből jól 
látszik, hogy egyes elbeszélők egyénisége hogyan befolyásolja a mese 
szerkezetét, a mese menetét. 

A tündérmesékben és hiedelemtörténetekben gyakran szerepelnek 
ugyanazok a szörnyetegek, természetfeletti lények, de rendszerint csupán 
megnevezésük azonos, szerepük, funkciójuk azonban egészen eltérő. Ilyen 
a sárkány; a néphitben legfontosabb cselekedete, hogy vihart támaszt, a 
mesében pedig a tűzokádó hétfejű sárkány fogságából kell kiszabadítani 
a királykisasszonyt. A boszorkány az élő néphitben megront, szemmel 
ver, a faluban él, mindenki ismeri, de nem téveszthető össze a mesebeli 
boszorkánnyal, akinek orra sokszor a földet veri, fiai sárkányok és a 
hősnek akadályokat gördít útjába. Közös szereplő a táltos paripa is. A 
táltos a nép hiedelemvilágában „tudós" ember, jövendöl, megtalálja az 
elrejtett kincset, vihart támaszt — néphitkutatóink szerint a sámánok 
utóda. A mesei táltos azonban nem ember, hanem ló. Csikó korában a 
leghitványabb, szemétdombon heverő gebe. A hős gondozásában — aki 
parazsat ad neki abrak helyett — izmos, szélsebesen vágtató paripává 
válik, segíti a hőst harcában. Ezek a hősök azt példázzák, hogy a mese
beli csodát valahol és valamikor igaznak tartották, hittek benne — a 
néphit része volt —, tehát a mesék a messzi múltba nyúlnak vissza. A 
természeti népek mitikus elbeszéléseiben pl. ma is leggyakoribb téma az 
ember állattá változása; a magyar népmesékben elátkozva, állat alakjá
ban élnek a hősök, amíg valaki meg nem váltja őket (Gyémántkígyó, 
Az egérré változott tündérlány) vagy a hős állatnak a fia (Juhászi Péter 
— birkának a fia). Ezek a mesék a totemizmus — az álattól való szár
mazás — emlékét őrzik. 

Vannak a mesében olyan stabil formai jegyek, amelyeket minden me-



semondó kötelezőnek tart, ilyen a mesekezdet és a mesevég. A gyűjte
mény meséiben a jól ismert formulákkal találkozunk: „Hol volt, hol 
nem volt", és a „ . . . még ma is élnek, ha meg nem haltak". Kivételt 
csak egy mese képez, a Dongó és Mohácsi, ahol a mesemondó tréfál
kozva szól hallgatóihoz a hosszú kezdő formulában („ . . . Az ótestamen-
tumbul elmaradt egy bába, kinek rosszféreg esett a lyukába; aki ezt a 
mesét nem hiszi, az bújjon az odvába!"). 

Dobos Ilona Gyémántkígyó című gyűjteménye nemcsak azért jelentős, 
mert megismertet bennünket két mesemondó mesekincsével, hanem azért 
is, mert ezek a mesék a magyar parasztság folklórjának legarchaikusabb 
rétegét képezik. 

VAJDA Zsuzsa 

T Á J É K O Z Ó D Á S 

A TESTTEL ÉS NÉLKÜLE 

Happening, body art, performance — látszólag egyenes ívű fejlődési 
sor, holott nem így van. Az utak és a jelenségek átcsapnak egymáson; 
közrejátszik még néhány mellőzhetetlen tényező, mint Yves Klein és az 
új realizmus, Joseph Beuys és a Zero csoport, a Fluxus és a bécsi cso
port, az új táncművészet és a destruktív művészet. Ezek csupán a száza
dunk második felében jelentkező azon neoavantgarde irányzatok, me
lyek valami módon hozzájárultak az emberi test művészeti anyagként 
való beiktatásához, illetve a már létező képzési anyagokkal való teljes 
kiegyenlítéséhez. Ám a testművészet és az előadóművészet közé nem 
húzhatunk egyenlőségjelet, mert esetenként változik az élő test meg
jelenítésének és funkcionálásának foka és módja. Míg a performance 
művészete az emberi testet jobbára az előadói eszközök egyikeként, a 
kifejezés síkján alkalmazza, addig a testművészetnek egyszerre anyaga 
és médiuma, alfája és ómegája, s mint ilyen, sokkal rövidebb múltra 

- tekint vissza. 
Az előadóművészet csírái már a századelőn megfogannak, hiszen a 

hagyományellenes front híveinek — elsősorban a dadaistáknak, a futu
ristáknak, a szürrealistáknak, kisebb mértékben pedig a konstruktivis
táknak — a szellemi erőfeszítései gyakran előadás, nem pedig anyagi 
tárgyak formájában valósultak meg. A közönséggel való közvetlen kap
csolat egyben a nem konvencionális alkotói eszmék első próbaköve volt: 
a zürichi Cabaret Voltaire protagonistái például költők, kabaré-művé
szek és színészek voltak, akik a futurista agitátorokhoz hasonlóan a 
rombolás elve mellett tettek hitet. És vajon nem a happening, illetve az 
event (esemény) eszméjének korai csírája bukkan fel Breton merész és 



kíméletlen kijelentésében, miszerint a szürrealisták lélektelen cselekede
tének az embertömegbe való fegyelmezetlen lövöldözésben kellene meg
nyilvánulnia? S vajon véletlen-e, hogy a futurista előadásforma éppen a 
varietészínházhoz közeledett, akár a Ball-féle német kabaré első világ
háború utáni változata, amely egyenesen Wagner Gesamtkunstwerk-jének 
eszméjét vetíti előre? Bár tény, hogy a színi műhely első intézménye
sített változata már a Bauhausban létrejön, az előadás és az eljátszás 
médiumbeli jelentősége majd csak századunk közepe táján, Cage és 
Cunningham ténykedése révén domborodik ki. Ez a vonal aztán az ak
ciófestészet által végül a happening kibontakozásába fog torkollni. 

„Az én művészetemről nem mondható, hogy egy biztos kézzel kita
pintható, kikristályosodott rendszeren alapul. Testem fizikai dimenzió
jának a felhasználása 1969 táján kezdett el foglalkoztatni; ekkor történt, 
hogy saját testem, önmagam megszállottja lettem", vallja Dennis Oppen
heim. A Performance — kevés kivétellel — a klasszikus színielőadás 
nyelvi készletére (a gesztusra, a mimikára, a hangra) alapoz, a test ősi 
nyelvi rendszerére támaszkodik, míg a body art, a test anyagát totali-
zálva, annak tulajdonságait valóságos metanyelvi szintre emeli. Ennek a 
metanyelvnek a jeltani kutatása nem kis meglepetésre nem is egészen 
új keletű, hiszen ide sorolható. Freud Michelangelo Mózesének aprólékos 
elemzése, továbbá Margaret Mead antropológiai kutatásai, Greimas, 
Birdwistell és Bateson magatartás- és rituálanalízisei, Julia Kristeva gesz
tustanulmányai, melyeknek alapján leszögezhető, hogy mind a body art, 
mind a Performance lényegében a klasszikus művészet testdinamikai áb
rázolásának értékbeli reszementizációja. 

Bregory Battcock szerint a Performance és a videoművészet nem stí
lusnak, hanem médiumnak tekinthető, míg a testművészet kívül esik 
ezen a szférán. Nézete alapján a body art se nem médium, se nem stí
lus, jobb híján kísérleti — és felettébb kockázatos — irányzatnak lehet
ne nevezni, mely próbálkozásaiban immár kevésbé hagyatkozik az elő
adás sztereotip formáira. Hogy ki tekinthető „előadónak" és testművész
nek, erre a kérdésre ismét csak nehéz felelni. Acconci, Levine, Oppen
heim, Kriesche, Gilbert és George, hogy csak néhány ismertebb nevet 
említsek, a testművészet és a művészi eljátszás határán mozog. Tudni
való, hogy nem minden test fel- és bemutatása nevezhető testművészet
nek, hiszen testábrázolásra a különféle hagyományos eszközök is meg
felelnek. A legkorszerűbb technikai vívmányokkal aládúcolt body art 
szélsőséges esetei a kifejezés síkján a művészet testábrázolásának külön
böző történeti fázisait elevenítik fel: még a legextrémebb megnyilatko
zásokon is a „művészet" előtti idők rétegei halmozódnak. 

A test csupán térben és időben véges anyag — fogalma sohasem kö
tődik az örökkévalóságéhoz —, csak önmagát jelenti, s a benne foglalt 
szellem üzeneteit gesztusnyelvi szinten valósítja meg. Az emberi (és ál
lati) test testművészeti alkalmazásával közel sem ér fel a szerepválla-



lásnak az a foka, melyet mondjuk a happening, az event, a perfórmance 
vagy bármely élő művészeti akció megvalósítani képes. A ruhátlan em
beri test közszemlére tétele, közönséges látvánnyá degradálása ma már 
közömbösséget kelt, a happening vagy az event előre kiagyalt vagy 
részben spontán cselekvésmenete viszont korlátozza a mozgásszabadsá
got, a pszichofizikai „én" zabolátlan kibontakozását — a body art 
esetében nem így van: a test nem anekdotikus, nem is metaforikus té
nyező, hanem önmaga jelentése, konkrét anyag, akár a konkrét vizuális 
költészetnek a valóságtól független világot kialakítani képes nyelvi 
rendszere. A test itt már nem átvitt értelemben szerepel. Bizonyítja a 
tételt, hogy a testművészet eszméje — rövid pályájának intenzitásfokára 
rácáfolva — immár emberáldozatot is követelt, anyagának megsemmisü
lését okozta. 

A perfórmance és a body art vegyületének tekinthető a XVIII . szá
zad végén „ténykedő" G. Pujol művészete, aki vastagbelén képes volt 
egy vödör vizet magába szívni. Fő erényét azonban nem a végbélen 
való felszívóképesség, hanem a szellentésképesség képezte. Pujol kar
riert csinált belőle, hogy — kitűnő hallását bizonyítván — egyálltában 
el-seggtrombitálta a Marseillaise-t, több operaárfát, a katonaságban pedig 
az ébresztőt és a takarodót. Konkrét hangművészetét később többen 
utánozni próbálták, ám nem tudták felülmúlni. Pujol a vászon repedé
sének a hangját is elfingotta, mintegy szimbolikusan előrejelezve a ha
gyományos festészet fél évszázad múlva bekövetkező, végül is szeren
csés kimenetelű haláltusáját. 

SZOMBATHY Bálint 



KRÓNIKA 

A FORRADALMI HAGYOMÁ
NYOK ÉS MŰVELŐDÉSI ÉLE
TÜNK GYAKORLATA. A népfel
szabadító háború és szocialista forra
dalmunk hagyományai mindinkább 
elnyerik az őket megillető helyet és 
jelentőséget művelődési életünk min
dennapi gyakorlatában. A szocialista 
önigazgatása kultúra, tehát hazánk 
valamennyi nemzetének és nemzetisé
gének kultúrája, mindenkor kész be
fogadni a letűnt korok minden erede
ti, a haladást szolgáló, humán érté
két. Ez a mindenkor vallott, szilárd 
álláspont magyarázza, hogy felszaba
dító forradalmunk hagyományai az 
egyik állandó forrása mai szocialista 
önigazgatású, művelődési gyakorla
tunknak, írja MiloH Jeftié a Dnev-
nikben megjelent cikkében. 

Múltunk haladó szellemű hagyo
mányai többféle módon érvényesül
nek ebben a gyakorlatban. Ezek kö
zött, kétségtelenül, a fesztiváli ren
dezvények azok, amelyeken egyszerre 
sok ember ismerkedik meg a forra
dalom jelentős évszámaival és ember
alakjaival. A fesztiválok a közvéle
mény legszélesebb rétegei előtt mutat
nak be forradalmi tartalmú műalko
tásokat. Ezeknek hatása, eredménye 
érezhető: egyebek között abban, hogy 
az emberek jobban, mélyebben át
érzik a forradalom értékeit és jelen
tőségét. Érezhető a mind általánosab
ban megnyilvánuló jugoszláv hazafi
asságban, a jugoszláv közösséget al
kotó nemzetek és nemzetiségek test
vériségének és egységének határozott 
igénylésében a forradalom hozta 
normák, értékrend elfogadásában. A 
fesztiválok többsége eleget tesz ne

mes rendeltetésének . . . Vannak azon
ban, sajnos, olyan fesztiválok is, ame
lyek durva megcsúfolásai a forradal
mi igazságoknak. Az ilyen rendezvé
nyek legfőbb célja az üzleti haszon, 
és haknizó vándortruppokra emlé
keztetnek, amelyek járják a helysé
geket, s az alkalomtól függően, ki
sebb-nagyobb módosítással adják elő 
(adják el) ugyanazt a műsort. 

A forradalmi hagyományok ápolá
sának igen elterjedt formája az em
lékművek. Jugoszlávia, valamennyi 
nemzete és nemzetisége, egész szoci
alista közösségünk arra törekszik, 
hogy művészien megformált emlék
művekkel — a legtehetségesebb művé
szek keze munkájával — fejezze ki 
tiszteletét múltja iránt és azt az el
tökéltségét, hogy napjainkban ér
vényt szerezzen a forradalom folyto
nosságának. Tele van az ország iga
zán szép, igazán monumentális em
lékművekkel. Ez így van jól. De 
mindjárt hozzá kell tenni, hogy nem 
volna jó, ha a forradalomért és a for
radalom nevében olyan emlékműve
ket állítanának, amelyek híján van
nak az igazi műértéknek. Sajnos, ilye
nek is vannak, főleg kisebb helysé
gekben. Vannak, és főleg azért elhi-
bázottak, mert nem fejezik ki az 
adott környezet igazi viszonyát a for
radalom iránt. 

A forradalmi hagyományok ápolá
sának és fejlesztésének kétségtelenül 
tág tere nyílik a könyvkiadó tevé
kenységben. Persze senki sem kifogá
solhatja az olyan műveket és kiadó
kat, amelyek céltudatosan és egyenér
tékűén hozzájárulnak mind a forra
dalmi gondolat ápolásához, mind pe-



dig a kultúrához. S ilyen kiadvány; 
szerencsére, mind több van. Ellenben 
igenis szóvá kell tenni azokat a 
könyveket, kiadványokat, amelyeknek 
csak külsőségeiben ihletője a forrada
lom. Ezek, s ez egészen bizonyos, 
gyenge írók még gyengébb fércmű
vei, legtöbbjét magánhirdetések útján 
terjesztik, vagy telefonkönyvből kiírt 
címekre küldik kéretlenül. Az effajta 
irodalom nagy károkat okoz már az
zal is, hogy kiszorítja az értékes mű
vet, és azzal is, hogy az avatatlan ol-
valsónak, aki egyszer is kezébe vesz 
ilyen könyvet, esetleg hosszabb időre 
elveszi a kedvét az olvasástól általá
ban. Ezen csak az idejekorán reagáló, 
nyílt kritika segíthet némiképp. 

Más művészi ágazatokban is, min
denekelőtt a film- és színházművé
szetben, úgyszintén a zenében és a 
képzőművészetben, mindinkább kife
jezésre jutnak a forradalom témái. A 
velük való visszaélés, ami annyiszor 
szóba került már különösen egyes 
filmalkotásokkal kapcsolatban, még
sem szegte kedvét az alkotók többsé
gének abbeli törekvésükben, hogy 
igazi művészi igénnyel közelítsék meg 
a forradalom témáit. Ennek köszön
hetően nem kevés olyan műalkotást is
merünk, amelyekből — mindenekelőtt 
az ifjú nemzedék — megismerkedhet 
nemcsak egy nagy kor nagy esemé
nyeivel, hanem ráismerhet saját ko
rára — a forradalmi elkötelezettség 
jelen idejére is, amely a szocialista 
fejlődés szempontjából nem kevésbé 
jelentős — állapítja meg a cikkíró. 

A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR 
TANNYELVŰ ISKOLÁK HELYZE
TÉRŐL. Laskó. Várdaróc, Kopács 
népének néhány évtizedes álma vált 
valóra. Felszabadító háborúnk és szo
cialista forradalmunk 40. évforduló-

• Elhangzott a laskói Petőfi Sán
dor Iskola új épületének avatásán, 
1981. szeptember 12-én. 

ját szebben nem is ünnepelhetnénk, 
mint egy új, korszerű nemzetiségi is
kola megnyitásával. 

Ma egy új intézménnyel bővül, gaz
dagodik a Horvát Szocialista Köz
társaság magyar tannyelvű iskolahá
lózata. Ez egy újabb jelentős ered
ménye következetes nemzetiségi poli
tikánknak, melynek alapját már pár
tunk vukováfi kongresszusán megfo
galmazták, később forradalmunk egyik 
alapját képezte, amelynek fontosságát, 
jelentőségét Tito elvtárs oly sokat 
hangoztatta. 

Népfelszabadító Bizottságaink már 
a háborút követő hónapokban a szerb 
és horvát tannyelvű iskolákkal pár
huzamosan megszervezték a magyar 
oktatást is. Abban az időben saját 
magunk teremtettük elő az oktatás 
anyagi feltételeit, és annyi osztályt 
nyitottunk, ahány tanítót kaptunk. 

Néhány év múlva a horvátországi 
magyarság egy központi algimnázium 
típusú hét-, illetve nyolcosztályos is
kolát is kapott. Ezzel tanítványaink 
előtt megnyílt az út a vajdasági ma
gyar középiskolák, főiskolák és egye
temek felé. 

Iskolahálózatunk későbbi fejlődése 
során nagyobb helységeinkben meg
alakultak az egységes nyolcosztályos 
iskolák. Ezek egyike volt a laskói, 
amely kiemelkedő szerepet játszott 
ebben az időben eredményes oktató
nevelő munkájával, diákszövetkezeté
vel és szakköri tevékenységével. 

Ebben az iskolában sokáig nem 
voltak meg a kedvező munkafeltéte
lek. Gazdasági épületekből adaptált 
tantermekben, hiányos felszereléssel, 
nagyon kevés megfelelő tankönyvvel 
tartani kellett a versenyképességet 
más iskolákkal. Az anyanyelv tanítá
sa mellett nagy gondot kellett for
dítani a horvát vagy szerb nyelv 
tanítására, hisz a kis jövedelmű szülők 
csak a közeli Eszékre utaztathatták 
gyermekeiket, ahol azok tanítási nyel
vet váltottak. Ennek a kis iskolának 



tanulói, tanárai áldozatos többlet
munkával, ezzel a feladatital is jól 
megbirkóztak. 

Rendes munkájukkal párhuzamosan 
pedagógusaink a helyi községi tár
sadalmi-politikai szervezetekben állan
dóan napirenden tartották az új is
kola építésének ügyét. Néha már 
egész közelinek látszott a megoldás, 
aztán megint várni kellett. Időköz
ben jöttek és távoztak a generációk, 
a munka újabb lendületet kapott, ami
kor megnyíltak a pélmonostori Kö
zépiskolai Központ kétnyelvű tagoza
tai. Megnagyobbodott a tanárok fe
lelőssége, hisz ettől kezdve már a ta
nulók zöme folytatta tanulmányait. 

A közelmúltban végre sor került 
erre a jelentős beruházásra, amelynek 
pénzeléséhez erejéhez mérten hozzá
járult a helyi közösség, a pélmonos
tori község több nemzetiségű lakossá
ga és a köztársasági önigazgatási ér
dekközösség. Ez az épület tehát egy 
igazi társadalmi összefogás eredmé
nye. 

Időközben fontos események ját
szódtak le oktatási rendszerünkben. 
Iskoláink nemzetiségi tantervet, új 
eredeti és lefordított tankönyveket 
kaptak. Jelentős összeget kaptak be
hozatali tanszerekre. A Horvátországi 
Magyarok Szövetsége és az eszéki 
Pedagógiai Intézet sokoldalú segítsé
get nyújtott az oktató-nevelő munka 
korszerűsítéséhez és a tanárok anya
nyelvi, szakmai és pedagógiai tovább
képzéséhez. Megjelent a nemzetiségi 
oktatásról szóló köztársasági törvény, 
amely biztosította a kis létszámú ta
gozatok fennmaradását, a magyar 
anyanyelvű és képesítésű szakembe
rek felvételét, kétnyelvű helységeink
ben a magyar nyelv kötelező, szór-
ványvidékeinken pedig fakultatív ta
nítását. 

Nyolc község területén egymás 

után nyíltak az anyanyelvápoló tago
zatok. A magyar tanulókon kívül 
több más nemzetiségű diák is ered
ményesen tanulja a magyar nyelvet. 
Iskolai, községi és köztársasági anya
nyelvápoló versenyeket, kulturális 
szemléket szervezünk, ezenkívül ta
nítványaink sikeresen szerepelnek 
több köztársaságközi versenyen. 

A Középiskolai Központ végzett 
növendékei egyforma eséllyel iratkoz
nak be magyar, illetve horvát vagy 
szerb tannyelvű főiskolákra és egye
temekre. A reciprocitás elve alapján 
többen fejezték be tanulmányaikat a 
Magyar Népköztársaságban, és itthon 
értékesítették tudásukat. Itt hangsú
lyozni szeretnem, hogy végzett ta
nítványaink fogadására és elhelyezé
sére ezentúl nagyobb gondot kell 
fordítanunk. 

A nyelvek egyenjogúságának szel
lemében az idén bevezetik a magyar 
nyelvet az eszéki tudományegyetemen. 
A pedagógiai kar osztálytanítói és 
magyar nyelv szakára eddig 21 hall
gató jelentkezett. Jövő hónapban 
megkezdődik a magyar nemzeti és 
nemzetiségi irodalom, a magyar 
nyelvtan, a. beszédművelés és a ma
gyar nyelv módszertanának oktatása 
Eszéken. Ezenkívül a tudományegye
tem bármely szakának hallgatói ide
gen nyelv helyett magyar nyelvet 
tanulhatnak kezdő vagy haladó fo
kon. 

Ezzel bezárult az oktatási kör — 
nincs többé zsákutca —, gyermekeink 
anyanyelven tanulhatnak az óvodá
tól az egyetemig. 

Önigazgatáson alapuló szocialista 
közösségünk biztosította szamunkra 
az anyanyelvi oktatás és nevelés, a 
kulturális fejlődés optimális feltéte
leit — már csak élnünk kell velük. 
( . . . ) 

MERKI Ferenc 
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