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KIŰZETÉS 

S Z I V E R I J Á N O S 

K. I.-nak, a költőnek 

Barátom, ki értékelsz 
s átértékelsz 
e parttalan tájon, 
mondd: miért a „szélcsönd" 
e pannon fateknőben. 

És miért, hogy törnek egyre 
bennünk a világ hitvány 
dolgai, 
s fölfalja Káosz a Kozmoszt. 
S miért, hogy szüntelen halomiba 
hordjuk venseink 
lerágott csontjait. S minek — 

Olcsó menedék a remény. 
S kurva is. 
Mozgunk valahol a talaj fölött 
mozdulatlanul. Kivonjuk 
és összeadjuk a fizikai lét törvényeit. 
Ekként ürülnek a mindenség 
bélcsatornái. S így kóvályoghat 
valahol köztünk is az üzenet. 

Mondd, miért a vers. 
S miért a világ. S kinek. 
S nélkülünk mit érne. 
S mondd, miért nyaljuk folyton 
kecskeként a sóköveket. 



A TENGER SZÍNE 

N É M E T H I S T V Á N 

Ritka passzióim közé tartozik a firkálás. Még mindig szíveseb
ben venném kezembe az ecsetet, mint az irónt, pedig sajna már egyik 
se való az én ikezembe, nem azért, mert úgyse kerül ki alóla jeles 
munka, nem is ringattam magam soha ily hiú ábrándokban, nem 
képzeltem magamait sohase Liszt Ferencnek, mert csendes óráimban 
szívesen leültem a zongora mellé, Paganininak sem, mert némely 
délutánokon elővettem kopott tokjából a hegedűmet, mint ahogy 
Munkáosynak se képzeltem magam pusztán azért, mert vászonra 
kentem szülőfalum egyik-másik nekem olyannyira kedves részletét. 
Csináltam mindezit passzióból. Minden művészi becsvágyaimat ki
elégítette féltve szeretett feleségem meghatódottságtól csordultig telt 
tekintete, egy elismerő szava. Másra igényt soha nem is tartottam. 
Lett volna csak bennem szikrányi becsvágy, tán még el is kapatta-
tom magam. Épp a legkedvesebb passzióm, a föstményeim által. 
Kapacitáltak, több ízben is, hogy ezekből a vásznakból kiállítást 
kell csinálni. Ez volt a véleménye, ha őszintén szólt, egy jeles mű-
kritikusnak is. Ezek együgyű amatőr munkák, hárítottam el min
dig a rábeszélőket. Nagyon megröstellném magam, ha képeimet egy 
kiállításon viszontlátnám. Mert nem azért festettem őket. Az ama
tőrökben talán m)ég fennebb lobog a művészi becsvágy, mint az 
igazi alkotókban. Én egyiknek se tartom magam, az én területem a 
pedagógia volt. Kerek ötven éven át tanítottam. A többi csak pi
henés. Semmi több édes passziónál. 

Volt még egy kedves passzióm, a cigaretli sodrás. Némely kol
léga rámfogta s váltig erősítette, fennen hangoztatta, hogy fukar
ságból sodrom a cigarettát. Sajnálom a készért a pénzt. Mások rám
fogták, hogy Fekete Bálint még ebben is konzervatív. Amíg rá nem 
jöttem, hogy tulajdonképpen mért is ragaszkodom annyira ehhez a 



semmiséghez, magamnak is föltettem a kérdést: nem azért kaptál 
te rá a dohányzásra, mert szereted sodorni a cigaretlit? Aztán rá
jöttem, miiért oly kedves nekem ez a semmiség. Édesapám arca kép
zett meg előttem, aki nyári estéken, munkavégeztével, a garádicson 
ül és sodorja a füstölnivalót. Az arcát figyeltem a csillagok fényé
ben és úgy találtam, hogy ez az arc most nyugodt, elégedett, tán 
még boldognak is mondható. A cigarettát sodró vastag, fekete uj
jait figyeltem, aíhogy a keményre sodort koporsószeget a szájához 
emeli, ahogy végighúzza a nyelve Ihegyén a cigaretlipapír élét, 
ahogy az ilyképpen megragasztott cigarettát két ujja közt végig
húzza, még egyszer elsimítván rajta és benne mindent, alhogy a ci
garetta két végéből kilógó ddhányszálakat lecsippenti, s alhogy eze
ket a dohányszálákat, az ujja hegyére tapadt dohányporral együtt 
visszamorzsolja a dohányos zacskóba, s végül ahogy félig lehunyt 
szemmel, kissé félrebillent fővel rágyújt. Édesapámnak ez a nyu
godt, szertartásos cigarettasodrása, és rágyújtása annyira belém vé
sődött, hogy férfivá érve s rákapva erre az átkozott szenvedélyre, 
magam is, előbb csak ösztönösen az általam sodort cigaretli híve 
lettem. Amikor pedig rájöttem, honnan ez a kedves passzióm, édes
apám emlékének adózva. De nem holmiféle fukarságfból, bár min
dig a takarékosság híve voltam, s nem is konzervativizmusból. 
(Tisztában vagyok e kifejezés jelentésével. Annál inkább, mert egyes 
kollégák velem kapcsolatban többször emlegették ezt a szót. Rájuk 
jellemző, hogy sosem előttem, mindig a hátam mögött. Kegyes kí
méletből? Ó, dehogy! Épp a háború utáni években, amikor a kon
zervatív meg a reakciós között már-már árnyalatnyi különbség se 
volt. Pedig, kell-e mondanom, a különbség óriási. Én csendes szó
val mindig csak azt próbáltam bizonyítani, hogy a régit, csalk azért 
mert nem mi teremtettük meg, nem szabad mindenestül elvetni, 
szemétre dobni. Barátkozzunk meg a régiek kipróbált tapasztalatai
val, forrasszuk éhhez a mi legjobb tudásunkat, hogy ne kezdjünk 
mindent elölről. A tantestület mindig meghallgatott, de eszméimről 
véleményt leginkább csak a hátam mögött mondtak. És ilyenkor 
emlegették velem kapcsolatban a konzervatív kifejezést, sajna oly
kor a reakcióst is. E l lehet-e képzelni súlyosabb vádat egy népta
nító ellen?! Szerencsére tántoríthatatlanabbak voltak csöndes párt
fogóim, mint sunyi ellenségeim. Így maradhattam meg a pályán, a 
szolgálati idő letöltése után is még kerek tíz esztendeig! Erre talán 
még büszke is lelhetnék. H a ezért csináltam volna. De nem azért 
dolgoztam, hagy most, amikor már ezt az irónt is alig tudom tar-



tani és úgy mozgatni, aihogy szeretném, ezzel büszkélkedjek. Minden 
nehézsége ellenére szerettem azt a pályát. Bbben van minden ma
gyarázat. És nem kárörvendve írom, mert inkább a fajtám, az 
emberi nem szégyenének tartom, hogy azon kollégáim, akik konzer
vatívnak, hovatovább reakciósnak bélyegeztek, azokból, sajna, pá
lyájuk során mind rongyemlberek váltak. Nem elégedtek meg az
zal, hogy taníthatnak, sorra mind följebb hágtak ama frász-létrán, 
amely igazi rangot bizony vajmi kevésnek hozott. Meglehet ugyan, 
hogy az ilyen nyugihatatlan fölfelékapaszkodóknak a talimi csillo
gás is elegendő. Legyenek vele boldogok, csak kárára ne lennéndk 
másoknak, sokaknak, mindnyájunknak.) 

No de nagyon elkanyarodtam eredeti tárgyamtól. Szép passzióim
mal kezdtem, a hegedülgetéssel, az ecset kezelésével meg a többivel. 
Ezen nagy és szenvedélyes passzióim közé tartozott a cigaretli sodrá
sa, amelyről, mint sorban a többiről is, le kellett mondanom. A ciga
retli csavarás ilyen engedetlen, reszkető ujjakkal, amilyenekké az 
elmúlt esztendőben az enyéim váltak, kínos, már-már végjhezvihe-
tetlen feladat. Letettem kedves ecseteimet, nyugodni hagyom a he
gedűt, hónapokig nem nyitom föl a zongora födelét s a szép, szálas, 
vágott dohányról áttértem a gyári cigarettára. Azt hiszem végképp 
megöregedtem. 

Ily állapotban irónt venni a kézibe — ily remegő kézibe! —, tu
dom, reménytelen dolog. És hát a fejem, az se engedelmes már. Bi
zony ki-ki hagy az emlékezetem. Nem tudom bizonyosan, hogy 
azok a törtető kollégák, akikről az imént szóltam, csakugyan oly 
gyalázatos végre jutottak-e, ahogy írtam, vagy csak azért írtam 
így, mert valamikor ily véget kívántam volna nekik? Ennyire el
bizonytalanodott, ennyire megromlott emlékezettel Isten ellen való 
vétek tollat venni a kézibe, pedig igen sok memoáríró épp alkkor 
teszi azt, amikor az agya veszedelmesen lágyulni kezd. 

Nekem most legyen mentségemre, hogy amit itt leírok, nem a 
köznek szánom — mintahogy egyetlen festményemet se szántam a 
köznek! —, tehát tisztán passzióból teszem s nem valami régi em
lékemet próbálom papírra vetni, nem egy régi sérelmemet fölpana
szolni. Tegnap történt velem valami. Egy különös, egészen érthe
tetlen és megmagyarázhatatlan dolog. E z amennyire meglepett, any-
nyira fölkavart. Vajh mi történhet még egy aggastyánnal?! Semmi. 
Az ég világon semmi. Csak pihegek már, szinte öntudatlanul. Szá
momra már mintha csakugyan minden befejeződött volna. 

És mégsem! Tegnap délután, inkább már napszállta előtt, ahogy 



a dédunokám és ifjú felesége — Margitka? Jutka? — rakodtak be 
a kocsijukba, hogy még hajnal előtt, hűvösön elindulhassanak a 
tengerpartra, egyszerre rámtört, igen, rámtört az emésztő kíván
csiság: vajh, imiilyen lehet az a tengerpart, az a tenger, milyen le
het a tenger színe, a tenger végtelensége? 

Az ablakomból néztem végig dédunokám és ifjú felesége készü
lődését, ahogy a csomagokat, sátrat vadonatúj kocsijukba százszor 
ki-be rakosgatták, mint akik először készülnek ily útra s nem tud
ják még, mit hova tegyenek. Sugárzik róluk a készülődés boldog 
izgalma. Soha nem láttam még a dédunokámat ily serényen, ily fér
fiasan dolgozni, mint most. Mily komoly, odafigyelő az arca. Csu
rog róla a verejték. Ifjú felesége — bosszantó, mily nehezen tu
dom a nevét megjegyezni, röstellem folyton az unokamenyemtől 
kérdezgetni! — úgy serénykedik mellette, mintha a legfontosab-
bon, a világ teremtésén foglalatoskodna. Holnap ily tájban már 
lent lesznek a tengerparton. A sátrukat fölverték, kint ülnek előtte, 
vagy éppen bent úsznak a tengeriben. 

Azt mondják, a tenger alkonyatra elpihen, a tükre kisimul és 
könnyű lesz, mint a selyemkendő. Valójában milyen lehet a ten
ger, hány féle? És milyen a színe? Soha nem ébredt bennem ily 
csacska kíváncsiság. A tengerre nem jutottunk el, bár nemegyszer 
tervezgettük áldott emlékű asszonyommal. Mi is elmegyünk egy
szer, mondogattuk. De ennél tovább sohase jutottunk. Nem voltunk 
emiatt boldogtalanok. Sohse kapaszkodtunk olyasmiért, amit nem 
érhettünk el. A tenger nem volt elérhetetlen számunkra, épp csak 
mindig akadt előbbrevaló. Nem akarom fölpanaszolni azt, ami ma 
is csöndes büszkeséggel tölt el. Szerény tanítói fizetésemből, de fele
ségem beosztó takarékosságának köszönve mind az öt gyermekün
ket egyetemre küldhettük. 

ö k se igen jártaik a tengerre, az ő fiaik már annál többet, vagyis 
az unokáim, akikben a szüleik, nagyszüleik állítólag tovább élnek. 
Legtovább aliglhanem ebben az egyszál dédunokámban élek tovább, 
aki most a tengerpartra készülődik. Azzal szórakozom, hogy fi
gyelem őket az ablakomból, figyelem boldog készülődésüket. 

Hosszú, túlhosszúra nyúlt életemben nemegyszer készítettem ma
gamban számadást. Panaszra nincs okom. Egész munkás életemet a 
szülőfalumban dolgoztam le, minden komolyabb sérelem és keserű
ség nélkül. Talán említettem már, hogy ötven évet töltöttem a pá
lyán. Talán az is hozzájárult ehhez, hogy a háború után sok min
denben szűkében voltunk, így tanítókban is. Pedig akkor én már 



nyugdíjérett voltam. Szívesen maradtam az iskola falai közt, a ké
sőbbi sunyi gyanúsítgatások ellenére is. (Akkor fájt, de már rég 
megbocsátottam, hogy a „jóindulatú" bírálatokat épp egykori di
ákjaimtól kaptam 6 ez annál jobban fájt, hogy ezeket a bírálatokat 
mindig hátulról mellbe kaptam, aihogy ezt mi mondani szoktuk.) 

ötven év alatt egyszer se fordult elő, hogy harminc gyerekemnél 
kevesebb lett volna. Akit kezdő koromban tanítani kezdtem, annak 
a fia is, yégül az unokája is a kezem alá került. Szeptember else
jén, ha új osztállyal kezdtem, osztálynapló nélkül, magam szólon
gattam föl a meglepett arcokat: Csikós!, Janik!, Palkovics!, Se
bők!, NyírádÜ, Kerekes!, Kovalcsik!, Vass!, Gavlik! Mert ugyan
azok ültek előttem, ugyanazoknak a fiai, lányai, később unokái, 
akiket ismertem már az édesapjukban, édesanyjukban, nagyszíileik-
ben. Akiket ezek között az öreg falak között magam is formál-
gatni, alakítgatni próbáltam, s most kíváncsian figyeltem, milyen 
az új hajtás. 

Egykori diákjaim, míg élnek — sajna, erősen fogyatkoznak már, 
színe-javát rég elvitte a második világháború, sokuknak a sírja is 
feledve —, de akik élnek még, s míg élnek, talán emlékezni fognak 
Fekete Bálint nevére. Egy idő óta nem lep meg, hogy saját nevem 
említésére is ellepi a könny a szememet. Pedig valaha a könnyeket 
más szemében se álltam. Még a nőkében sem. Egyedül a síró kis
gyermek tudott megindítani. Azé a kisgyermeké, aki elmenekült, 
elbújt a könnyeivel. Íme, most saját magamon képes vagyok meg
hatódni, ily csúfságot űz az emberiből a vénség. 

S egyre gyakrabban kapom magam rajta, hogy valamiféle fixa 
ideákba kapaszkodom. Hogy egykori tanítványaim, megállva egy 
percre a fejfám előtt, majd reám emlékeznek. Ddhát mit ér ez ne
kem, haló poromban? Hogyan érezném a részvétet haló poromban, 
amikor, sajna, elevenen sem igen látom ennek a jelét. Nem a rész
vétnek, tehetetlenné váltam ugyan, mégse szorulok rá. A figyelem
nek! Gsak a figyelemnek; ennyit ta'lán még elvárhatnék az embe
rektől, környezetemtől; környezetemtől, ahol éltem és dolgoztam. 
Ezzel szemben mit tapasztalok? Alig létezem az élők számára. 

Ó igen, a tenger színe! Honnan bennem ez a hirtelen támadt 
emésztő, képtelen kíváncsiság? Ügy rohant meg, mint egy fájó em
lék. Pedig én a tengerről hosszú életem során nem is igen tűnőd
tem. Tudtam minden tengerek nevét, minden szigetek nevét, egy 
egész életet töltöttem ed a fekete táblára akasztott nagy térkép 



előtt s csak a náctpálca hegyével érintve a térképet, a szóban forgó 
tengereket és szigeteket, tengeröblöket, fjordokat. 

Annak, ami tegnap történt velem — izgalmamban végül már 
fölállva az ablakban —, nem találom magyarázatát. Dédunoká-
mék kint az autógarázs előtt lassan elkészültek a berakodással s 
amikor teljesen elkészültek vele, még egyszer elégedetten körbejárták 
kocsijukat, s külön mindent megtapogattak rajta, még egyszer meg
vizsgálták a kerekeket, az ablaktörlőt, a lámpákat, aztán déduno
kám ifjú felesége vállára tette kezét s egy darabig így, együttesen 
gyönyörködve szemlélték művüket. Én arra gondoltam, hogy hol
nap ilyenkor már lent lesznek a tengeren, már meg is fürödtek, 
már úsztak is egy nagyot. És hogy én, a dédunokám szemével látni 
fogom azt a tengert, a tenger színét, a tenger végtelenjét és ezt látni 
fogom akkor, akkor is, amikor már nem leszek az élők sorában. 
Fiaim, unokáim, dédunokáim által. Az ő szemükkel. 

Pedig én az ő szemükkel nem fogom meglátni a tengert, a ten
ger színét, a tenger végtelenjét. Hogy is élhetett bennem eddig ily 
képtelenség! Nemcsak bennem, hallom elégszer másokban is. Ezt 
most állítom, amikor ezeket a sorokat írom. De tegnap alkonyat
kor, az ablakomban állva, a tengerre készülődő ifjú emberpárt 
szemlélgetve, hittem, hogy a tengert velük együtt az ő szemük ál
tal jómagam is befogom, átölelem. 

Ezen újfent elérzékenyedtem. Ekkor nyitottak rám. Búcsúzni jöt
tek, minthogy hajnal előtt indulnak, amikor én még, úgymond, az 
igazak álmát aluszom. Megöleltem őket. Netán ha elmaszatolt 
könnyemet ott érezték az arcukon, csak mosolyoghattak maguk
ban. Nem a világ végére készülnek, csak ide a tenger partjára, nya
ralni, úgy látszik az öreget ez mégis megindította. Mostanában min
den kicsinységen elérzékenyül. 

Majd írnak, szóltak még vissza az ajtóból lelkesen integetve s 
hoznak nekem egy flaska igazi, tüzes dalmát vörösbort. 



FÜLÖP GÁBOR VERSEI 

H O G Y A N L E H E T MEGEMÉSZTENI A N E H É Z V E R S E T 

— kezdőknek és haladóknak — 

1. Vékony lappá préselünk 1,4 dkg 
szódabikarbónát. 

2. A vékony szódabikarbóna-lapba 
apró betűkkel 
belevéssük a nehéz vers szövegét. 

3. A lapot a szöveggel együtt 
porrá zúzzuk. 

4. A port egy pohár vízbe szórjuk, 
kiskanállal felkeverjük. 

5. Az egészet felihörpintjük. 
6. A nehéz vers szövegét megemésztjük. 

JÁTÉKOK 

játékbaba 
játék-kávéscsésze 
játékház 
játékcigaretta 
játékszív 

HIÚSÁG 

ha felfújom arcom 
érzem rajta a borostát 
ezért 
inkább 
beesett arccal já>rok 
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FOTÓ 

női W C 
balra 
férfi W C 
jobbra 
középen 
kisasztalka 
rajta apró tányér 
mögötte behemót vécósnéni 

A K R O B A T A 

koldusbotra jutottam 
egyszerre kettőre is 
ezekkel egyensúlyozom esténként 
a porondon 

KÉM? ÖNMAGAMMAL? 

szivikém 
benned dobog a szívem 
mesterKÉM 
nemcsak lekopogja 
de irányítja is 
vérkeringésed 
lüktetésed 
mozdulataidat 

ha infarktust kapsz 
meghalok 
mihez kezdjek veled — 
önmagammal 

DRÁGA A KOPORSÓ 

beülsz a kocsiba 
jól látod a volánt 
és előtted az ablakon túl 
a motel körül sündörgő kurvákat 



a neonreklámokat 
egy elhagyott páratlan cipőt 
bekötöd a biztonsági övet 
előveszed a revolvert 
hátrahajolsz 
— kényelembe helyezed magad 

az ülésen 
a begyújitatlan motor ellenére 
a gázpedálra lépsz 
a revolvert 
halántékodra szorítod 
arra gondolsz 
mennyibe kerül manapság 
üres benzintartállyal egy temetés 
még digitronizálsz 
egy ideig 
aztán röhögve 
megnyomod a ravaszt 



GYÖNGYHALÁSZOK 

J U H Á S Z E R Z S É B E T 

Kifejezetten forró májusi délutánok voltak akkoriban az érett
ségi előtt, s mi tanulás ürügyén darvadoztunk Ibivel a fülledt szo
bában. Apa a legváratlanabb pillanatokban nyitotta ránk az ajtót. 
Te nem emlékezhetsz, Ibi, milyen volt a tekinteted, amikor apa 
végre visszavonult. — Dörfler Zsuzsa? — szűrted ki a fogaid közül 
gyűlölködőn összevont szemöldökkel, mintha a Dörfler csak félre
értés lett volna, mert igazából Mörder Zsuzsának hívták azt a nőty 

igaz? Te (mármint én) még egészen kicsi voltál, nem emlékezhetsz 
rá, hogyan tért haza egy estefelé Neorcsics nagymama a városból 
jóval előbb a megszokottnál, hisz a májusi litániák után a Gül Ba
bába szoktak volt betérni barátnéival egy kis desszertre. Mondom, 
te még nem emlékezhetsz Neorcsics nagymama eme hazatérésére. 
Magán kívül dobált le magáról mindent, sálat, keszityűt, féltve őr
zött vadonatúj kalapját (Neorcsics nagymama tele volt öt-tíz éves, 
vadonatúj kalapokkal — ezt apa jegyezte meg egyszer, amikor már 
nem voltam olyan egészen kicsi), tehát jött fulladozva Neorcsics 
nagymama, hogy apád Dörfler Zsuzsával jár már a moziba is. ö 
látta, karon fogva mentek be, itt vakuljon meg, ha jiem igaz. Hát 
elképzelheted, mit érzett Neorcsics nagymama, egy Wirth Irma! 
amikor az egész város arról sustorog, hogy apádnak, na és persze 
az én apámnak szeretője van. Méghozzá egy közönséges kékharis
nya, egy Dörfler Zsuzsa! Mert annak idején mindenkinek szálka 
volt a szemében, hogy apád épp anyátokat vette feleségül, azt a 
csunyuska Neorcsics Macát az a fess ember! Hát tehettem én vala
mit is, hát telhettem? Anyátok egyszerűen el volt bűvölve. Bezzeg 
engem ugyan sose hatott meg apátok nyalkasága. Hogy valaki 
pusztán jó megjelenésű — az isten adománya, fiam, nem ügy, de a 
neveltetés, az már igen. Jöttment senki volt ez a te apátok, egy 



közönséges niemand, elejitől fogva. Falra hányt borsó, beszélhettem, 
bele a vak világba, mert nagyapád is, isten nyugosztalja, mindig 
az egekig magasztalta, hogy milyen mélyérzésű fiatalember. Kifeje
zetten mélyérzésű, mondhatom. Már jegyben jártak anyátokkal, 
amikor a két Tumbász lány közül a fiatalabbnak (anyád barátnéja 
volt mind a kettő) csapni kezdte a szelet. Gyönyörű fruska volt a 
kis Tumbász Cil i , meg kell hagyni, de tudta is villogtatni a sze
meit! Került-Jordult, már megint apátokkal táncolt. Mintha az 
egész délutáni táncmulatságot, na meg persze magát a jegyben 
járást is azért hoztuk volna össze, hogy ennék a kis hólyagnak és 
az ifjú vőlegénynek, persze, legyen hol együtt táncolniuk. Niemad, 
egy közönséges niemand volt a te apátok az egész pereputtyával 
együtt. Nem volt ezeknek soha semmijük, se pénzük, se eszük, 
eszük a legkevésbé. Egy ilyen postásfamíliának, kérlek. De büszke
sége, az aztán volt apátoknak mindig is. Ügy járt-kelt ez már le
gény korában is, mintha biztosan tudná, a magasságos úristen 
mennybéli üzenetének továbbítására van kiszemelve. Pusztán ezért 
kell naphosszat ott ülnie a postán, és csak erre az üzenetre vár még, 
hogy nyakába vegye a világot, s valahol a messzi tengeréken fel
csapjon végre gyöngyhalásznak. Azt hiszed, szégyellte magát a kis 
Cilivel történt afférja miatt? Esze agáiban sem volt. Olyan ártatlan 
képpel csapta a szélet annak a kis fruskának, mintha mindenki 
számára világos és egyértelmű félreértés tisztázódott volna, az ő 
menyasszonya Tumbász Cil i , nem pedig Neorcsics Maca, eh de
hogyis Neorcsics Maca. Mintíha Neorcsics Maca nem is lett volná 
soha ezen a földkerekségen. Hisz világos és magától értetődő, hogy 
az élet nem egyéb, mint egy zenés vasárnap délutáni összejövetel, 
amikor is el-elkeringőzget az ember egynémely bizsergetően vonzó 
fruskákkal — mert istenem, mi mást is tehetne. 

Érdekes, Ibi, hogy. én minden valamire valló esemény idején túl 
kicsi voltam, s a köztünk lévő három évnyi korkülönbség ellenére 
te mindig a közepében, az elevenében forgolódtál ugyanezen ese
ményeknek. H a te, Ibi, nem. vagy ennyire benne, sose ismertem 
volna ki a családunkat. De szerencsémre a te jóvo'kodból már 
zsenge koromtól ébredezett bennem a büszkeség: nem mindennapi 
családból származom. Mert arra azért én magam is nagyon jól em
lékszem, hogy Neorcsics nagymamának valósággal szavajárása volt 
az a bizonyos elszörnyedés: Nahát, ennyi futóbolondot egyrakáson! 
Szerinted amikor Neorcsics nagymama e feljajdulással kezdte mon-



dandóját — mérget lehetett rá venni, hogy furcsa, vagy egyenesen 
botrányos családi eseményekre fog fény derülni elbeszéléséből. De 
ha csak mintegy 'kényszerű belenyugvással nyugtázta fennhangon, 
hogy íme mennyi itt a futóbolond egyrakáson, akkor a vájtfülűek 
már tudhatták, hogy történőben megint valami olyan esemény, 
amely holtbiztosán botrányos kimenetelű lesz. 

Neorcsics nagymama intuíciói! A hallatlanul zseniális intuíciói, 
ugye, Ibi? E l tudom képzelni Neorcsics nagymamát, ahogy elcsíp 
téged (minthogy jómagam még egészen kicsi vagyok) és valahol a 
lakás egy félre eső szegletében beszámol neked legfrissebb sejtelmei
ről. Mert akkori gyönyörű virágoskertünkben valahogy nem tud
lak elképzelni benneteket, Ibi. Hisz Neorcsics nagymama még haj
lott korában is toporzékolt türelmetlenségében, ha például Kuktin 
Rózsi a virággondozás fortélyairól kezdett precíz, szakmai részle
tekbe menő magyarázatokkal szolgálni, végig igen tájékozatlan lé
vén szegény a nagymama érdeklődési körét illetően. Az isten sze
relmire már! — fakadt ki sürgősen, s kezével olyan mozdulatot 
tett, mint aki meg van győződve róla, hogy ez az erőteljes elhárí
tás már önmagában elegendő ahhoz, hogy a világ összes virágok
hoz értő asszonya egyszer és mindenkorra elnémuljon. Valljuk be 
őszintén, Ibi, hogy Neorcsics nagymama egyetlen dologhoz értett: 
a rosszat sejtéshez. Mert Neorcsics nagymama időről időre rosszat 
sejtett, vagy ha épp nem sejtette azt a bizonyos rosszat, hát fel
idézte valamelyiket a beteljesedettekből. De ez a rossz valahogy 
mindig mások kürül ólálkodott, körülötte soha, és persze körülötted 
se, Ibi. Mert téged szinte teljes egészében Neorcsics nagymama ta
lált ki. Mindannyiunkat kitalál ugyan valaki, kitalálnak valakik, 
amíg csak élünk. Mégis, próbáltad te egyszer is megértetni valakivel, 
hogy nem egészen olyan vagy, mint amilyennek egy-egy veled 
kapcsolatban lévő valaki hiszi? És mondd, Ibi, még ma is olyan tö
retlenül elhiszed Neorcsics nagymamának mindazt, amilyennek ki
talált téged? 

Igen, már a megkereszteléseddel elkezdődhetett. Anya szabódha
tott, csak ne Mária, mama kérem csak ne Mária, mert még Maca 
lesz, isten őrizz! Inkább Ilona legyen. I-lo-na! Észnél vagy te? Hát 
ez jellemző! A te vérszegény ötleteid, Macám! H a már lány lett, 
okvetlenül bele kell vinnünk a nevébe valami különöset, sejtelme
set, valami sajátos felhangot. Izabella. Mondjuk I-za-bel-la, hm? 
Hát mindjárt más, nem? 



Forgassuk csak meg egy kicsit azt a dolgot a családi futóbolon
dokkal! K i mindenki voh hát az a rengeteg futóbolond itt egy raká
son? H a nagymama és te gyanún felül álltok, minthogy valóban 
gyanún kívül helyeztétek magatokat mindig is — akkor ki hát? 
Nem sokan maradunk. Én, aki szerintetek mindig is túl kicsi vol
tam, nemigen jöhettem számításba. Az a sok futóbolond itt egy-
rakáson nem lehetett más, mint anya, apa meg az a zsémbes Giza, 
a nagymama testvérnénje, aki, meg kell hagyni, igen nagy előszere
tettel olvasta testvérhúga fejére a vétségeit akárhányszor csak elve
tődött hozzánk látogatóba. Hogy vagy, Gizus néni? Nincs nekem, 
Macám semmi bajom, csak visz a fejem. Visz, visz, azt látom — 
szűrte ki fogai közüli a nagymama. 

— Visz, testvér, visz! De nem annyira mint téged, már születé-
sedtül fogva! Hogy nem akad már végre valaki, aki leállítaná 
egyszer? Mert téged aztán, Irma, mindig is félrevitt a fejed. . . Te 
meg azzal az örökösen félre hordó eszeddel másokat. E z a baj, ez 
itt a legnagyobb baj, gyerekek... 

Mondd, Ibi, te soha nem furcsállottad, hogy Neorcsics nagyapa 
alakja jóformán soha se szerepelt egyetlenegy családi történetben 
sem. Ott volt ugyan, ott volt mindhalálig, de hogyan? Elhűlve néz
tük Miklóssal, vagy mondtam is Miklósnak. K i az a Miklós, azon 
kívül, hogy ő a nagyapa, ő Wirtíh Irma férje, ő az aki úgy imádta 
Reviczkyt. K i az, aki soha egyetlenegy történetnek se került fősze
repébe. Vajon miért nem, Ibi? A Neorcsics házaspár felhőtlen bol
dogsága, mi? Egy kifejezetten jól sikerült házasságé, ugye, hogy 
kedvenc szavatokkal éljek. Nem mondom, lehet, hogy találtathatik 
Miklósnak ebben a csendes eltüntetésében valami felemelő vagy, 
inkább irgalmas gesztus, de én valahogy jobban szeretek visszagon
dolni Wirth Gizus emlékeire, aki igen gazdagon ontotta magáiból 
a házasélete keserveiről szóló történeteit még az én Kristófom ha
lála után húsz évvel is lankadatlanul. Tudod, Macám, úgy meg
szenvedtem én az én Kristófommal! Anyát igazából szerette, így 
aztán tiszta szívből hagyta is, amikor csak tehette, felzuborogni ön
magából azt a sok megbocsáthatatlan, jóvátehetetlen keserűséget, 
ami kijutott neki az én Kristófom mellett, amikor neki a kis Lexi-
vel a karján futnia, éheznie vagy csupán zokognia kellett. 

Elképzelhető az, hogy te ne emlékeznél arra a zűrzavaros, ille
tőleg a nagymama szavaival élve végzetes vendégségre, amelyet kö
vetően nagyapa nem ébredt rá többet erre a világra? Noha több, 
számomra legalábbis, emlékezetes mozzanata volt annak a vendég-



ségnek, hadd vegyem most sorra a nagyapával kapcsolatosakat. E m 
lékszel arra a néhai ebédlőnkben lévő dohányzóasztalkára az ab
lak felőli jobb sarokban? Félrehúzódó zugiban állt két kényelmes 
fotellal. Én is szerettem abban a kis zugban játszani, illetőleg mel
lette az ablak bemélyedésében, a függöny mögött. Épp ott játszot
tam, noha későre járt, amikor Neorcsics nagyapa, vagyis Miklós 
bejött oda apával és leültek a dohányzóasztalka mellé. Miklós va
lami személyazonossági igazolványokról beszélt, feltehetően ekkor 
is arról, hogy hányszor változott már a neve a változó nyelvű sze
mélyazonossági igazolványai során. Mondd, fiam, mire jó az, 'hogy 
az ember hol így, hol úgy van bejegyezve. Olyan ez, mintha egy har
madik valakit rejtegetnének egy életen át, érted? egy életen át! hol 
ilyen, hol olyan fedőnév alatt. Te meg ott lapítasz e nevek 
mögött, és egyre alább süllyedsz a névtelenségben. Végül már, 
akárha meg se kereszteltek v o l n a . . . Mi mindig a háborgó történe
lem hullámtaraján billegünk, fiam. Előretolt hadállás. A szakadék 
széléig előretolva.. . Én, mindig én legyek az, aki már a puszta 
neve, a neve! által örökösen át legyen húzva? Akit örökösen áthúz
zanak és korrigáljanak, az idők végtelenjéig fordítgatva oda-vissza, 
oda-vissza? Érted te ezt a perfid ignorációt az én személyemmel 
kapcsolatban? Legalább te vigyázz apádra, Macám — mondogatta 
Wirth Gizus anyának — nagyon megviselte őt az a négyévi há
borúskodás is. Szegénynek néha, hogy úgy mondjam, elmegy az 
esze, különösen ha egy-két pohánkával többet iszik a kelleténél. 
Mert anyádnak egál, az ő nevét akár kínaiul is beírhatnák minden
féle nagykönyvekbe, de apád, az más. ő t nagyon lesújtotta, hogy a 
nemzeti hovatartozása nincs sehol egyszer és mindenkorra tisztázva. 
Attól fél szegénykém, rájön, hogy kimarad a történelemből, amit 
majd megírnak rólunk. Hányszor panaszolta nekem, még megbol
dogult Kristófom idejében: Gizuskám, mint akit úgy szalajtottak 
valahonnan, egy nevenincs, egy sehonnai, akinek még történelme 
sincsen! Nagyon a szívére veszi ezt az ügyet a történelemmel, vi
gyázzál rá, Macám . . . 

Ábrándozás az élet megvigasztalója —ez az egyénivé csavarhatott 
idézet volt Neorcsics nagyapa szavajárása, ha jókedvében volt. Ér
dekes, hogy ezt utólag, apa kivételével mindannyian letagadtátok. 
Csak apa látszott rá emlékezni. Apa, mit jelent az, hogy ábrándo
zás az élet megvigasztalója? Hát ezt meg honnan szedted? Miklós
tól — vágtam ki őszinteségem megengedhetőségének ritkaságszámba 



menő pillanataitól diadalmasan. Hagyjad, gyerek, m a j d . . . Miklós 
eme szavajárása tehát valami miatt tabu volt a családban, pedig 
jól emlékszem, hogy miután apa magára hagyta Neorcsics nagyapát 
ott a dohányzóasztalka egyik foteljében, s ő rövid időre el is szen
deredett, ám később, felébredvén újra, noha szentül meg vok győ
ződve, hogy tökéletesen egyedül van, a későbbiekben mégis szüksé
gét érezte, hogy fennhangon is kimondja e kedvenc, sajátosan kan
csal idézetét. A függöny hosszú rojtjai mögül néztem Miklóst, tö
kéletes biztonságiban érezvén magamat akkor is, míg szendergett, s 
később is, miután kinyitotta szemét s odanyúlt pezsgős poharáért 
az asztalra. Eszembe sem jutott, hogy leskelődés lehet, ahogy ott 
nézem őt. Mindig is szerettem nézni Neorcsics nagyapát. Jó volt őt 
nézni, olyan volt mint egy kép valamely régi könyv mélyén, mint 
egy ismeretlen táj. Láttam, hogy időről időre csöndesen sírva fakad, 
s könnyei lassan, kanyarogva leszivárognak a poharába. Néha fel
emelte tekintetét, mint aki igyekszik érdeklődéssel körülnézni, de ez 
az érdeklődés már fele útján abbamaradt benne. Később, többszöri 
próbálkozás után sikerült talpra állnia. Imbolygó járással megindult 
a szoba egymással szemben lévő ajtainak egyike felé. Mégsem az 
ajtót kereshette, hisz ott állt fél lépésnyire tőle, úgy tűnt nekem, 
mintha egy képbe akarna mindenáron belépni, csak még nem ta
lálja a lépcsőifeijáiratot. Pedig világosan emlékszem, hogy ott, ahol 
megállt végül, s hosszasan elnézte a falat, nem volt kép. Semmi 
sem volt ott, csak a puszta fal. Pedig sokáig állt ott, s arca egyre 
gyönyörködőbbé vált. Ábrándozás az élet megvigasztalója — mond
ta ki végül, fennhangon, majd hátatfordítva a falnak — ama falra 
képzelt képnek? — megindult az ellenkező irányiban lévő ajtó felé. 
Járása teljesen elbizonytalanodott, kezeit maga elé nyújtva tapoga
tózott, mint aki felett valiaki — most már alhatsz! — váratlanul 
elcsavarja a villanyt. Bizonytalansága ellenére is pontosan az ajtó
hoz jutott, de mint aki valamitől egyszeriben visszahőköl, épp csak 
kikukucskált, majd óvatosan oldalazva hátrálni kezdett. Aztán le
guggolt hirtelen, úgy tűnt, a falat kaparássza, mert kaparászásszerű 
hangot hallatva matatott kezeivel valami után a fal tövében. Más
nap reggel Neorcsics nagymama vijjogásszerű sikolya ugrasztotta 
talpra a házat, jaj istenem, Miklós! Miklós! Miklós! 

E zűrzavaros, vagy a nagymama szavaival élve végzetes ven
dégség alkalmával toppant be az életünkbe Dörfler Zsuzsa, apa 
kolléganője. Na persze nem a postahivatalban dolgoztak együtt, 



hanem a túlontúl nagy és persze gyanús átszellemültséget, afféle 
irodalmi ájert sejtető helyi jellegű lapocskánál, az AuróráníL Dörf
ler Zsuzsa Zsazsa néven írt szerelmes verseket és kisebb tárcákat, 
főleg a női emancipáció ügyéről. Hogy versei és tárcái milyenek 
lehetnek, arról most már ennyi év után magam sem szeretnék vég
érvényes bizonyságot nyerni, de a külleme, egész megjelenése elikáp-
ráztatónak tetszett. Magas volt és karcsú, Macánál talán egy fejjel 
is magasabb. És a viselkedése! Lehengerlőén természetes kedvesség 
és báj áradt belőle. Ennek a nőnek van stílusa — imérget veszek rá, 
hogy Neorcsics nagymama ezt akkortájt még így összegezte. Biztos 
vagyok benne, hogy anyát bűvölte el leginkább. Mint akiket a 
sors szeszélye tíz évre elválasztott egymástól, hogy most a viszont
látás öröme annál meghatóbb és pazarabb legyen. Alhogy anyát is
merem, két perc múlva szikrányi kételye sem maradt affelől, hogy 
rég elvesztett, legjobb barátnőjét látja viszont. Anya nagyon bele 
tudta élni magát az ilyenekbe. Minél képtelenebb, minél váratla
nabb volt a dolog — annál inkább. Anya, feltehetően ezen a társas 
összejövetelen volt először igazán boldog, vagyis ez volt az első 
eset, amikor úgy érezte, nem kell végre résen lennie, vajon ki lesz 
a jelen lévő hölgyek iközül az, aki apa figyelmét — oly szeszélyes 
költői lélek, s ez az élet is itt, a mi vicinális körülményeink között! 
— egy múzsa ihletet adó erejével leköti majd. Mert Dörfler Zsu
zsa képes volt ismeretségük harmadik percében beismerni anyának, 
hogy figyelje meg, milyen görbe á lába, milyen aránytalanul nagy 
az orra, mennyire elállóak a fülei. Anya bódultan hallgatta. Ettől 
a szokatlan vallomástól akkor is elbódult volna, ha Zsazsa azt 
mondja, bogárfekete szemeivel anya vizenyős-kék szemébe nézve, 
hogy nézd milyen jellegtelen, vizenyős-kék szemeim vannak, drá
gám, hát nem rettenetes? Ilyesmiről még senkit sem hallott be
szélni. Hisz megfordult itt már barátnők és feleségek egy díszter
met is betöltő galériája, volt köztük csontsovány és oly kövér, 
hogy valósággal kifolyt az ülepe a székből, de egyetlen egy sem 
akadt köztük, aki akár a legapróbb fogyatékosságát is képes lett 
volna ilyen leánypajtási természetességgel szóvá tenni. 

Most a tavaszon apa egykori írásait olvasgatván kezembe akadt 
egy kéziratban maradt novellája GYÖNGYHALÁSZOK címmel. 



GYÖNGYHALÁSZOK 

Mély álomba borulva sejlettek fel a sötétben itt is, ott is a kör
nyék ütött-kopott házai: megannyi fura dudor a tájon. Csak Ágo-
taiék utcára néző nyolc nagy ablaka ontotta az éjszakába sürü fé
nyét. Nyár közepe volt, hirtelen zivatarok ideje. Ágotái az ablak
nál állt, homlokát az ablaküveghez szorítva bámult ki az éjsza
kába. Fullasztó meleg volt, noha erősen közeledett már az éjfél. 
Valami hűvöset keresett, ami legalább a teste csillapíthatatlan for
róságát enyhítené. Az imént kint járt a kertben, egyetlen levél se 
mozdult se bokron, se ágon. A kerti pumpáskútnál megmosta ar
cát, de úgy tűnt, a víz is éppoly forró, mint az arca, homloka, 
egész teste. Most hogy az ablak üvegéhez nyomva homlokát, ott 
állt, háttal a társaságnak, egyszeriben furcsa érzés lepte meg. Vilá
gosan s mégis mélységesen megdöbbenve érezte, hogy ez a tapadás, 
fullasztó éjszaka, mint valami ragacsos, már-már romlásnak in
duló massza, mintha valami feneketlen katlanban fortyogna e pil
lanatban és hogy ez a fortyogás tulajdonképpen a jóérzés csúcsa 
számára. Ügy tűnt egyszeriben, hogy nem is kívánja, sőt szeretné 
minél jobban késleltetni a hűsítő vihart, mert e fullasztó hőségnek 
az enyhülésével járó oldódás csak esést jelenthet számára, fogyatko
zást, ahhoz képest, ami most tart, amit mintha csak ez a fullasztó, 
szinte kibírhatatlan hőség tudna összecsirizelni benne. 

Ágotaiéknál mindenki szerette valamilyen okból az ilyen, késő 
éjszakába nyúló összejöveteleket. Anyósa a maga úriasszony voltá
nak egyetlen kézzelfogható bizonyítékát látta benne, apósa az oly
kor mértéktelenné fajuló italozásra való kitüntetett alkalmakért, a 
gyerekek az ellenőrzés alól való hirtelen kiszabadulás anarchikus 
szabadságáért. Hogy a felesége miért szerette, ezzel valahogy nem 
tudott tisztába jönni, gyorsan másfelé terelte gondolatait. Azon 
kezdett tűnődni, hogy milyen furcsa viszonyban is van a nőkkel. 
Nagy nőcsábászként tartják számon városszerte, de ő magában 
mindig is tudta, hogy ez az ő esetében semmit sem jelent. Ő volna 
nőcsábász, aki az imént is tulajdonképpen azért ment ki a kertbe, 
mert testben és lélekben egyaránt csillapíthatatlanul megkívánta 
Sarlottot, akivel az utóbbi időben igen sűrűn összefutott a városban 
hol itt, hol ott, nem is egészen véletlenül, s akit most ide is meg
hívott, hogy láthassa legalább. Társaságban sohasem volt ügyes 
causeur, beszélgetni csak ritkán és kevesekkel, s leginkább négy
szemközt tudott. Pontosan érezte, hogy mi az ő szájából valamely 



társaságban elhangzik, valahogy még a szavak kiejtése előtt kiszik
kad. Az ő szájából minden mondat szentenciaszerüen hangzik, s ő 
minden kiejtett szava után jobban megmerevedik, egész lénye mind 
jobban megkeseredik, s arca végül már szinte kegyetlenné Része
sedik. Pontosan érezte ezt az imént is, amikor Sarlottékkal üldö
gélt, s a csevegésre nem is annyira figyelve az asszonyt nézte. Jó 
volt, sőt nélkülözhetetlenül fontos volt ott ülnie a közelében, idő
ről időre hosszasan belemerülni nagy, sötét szemeibe, figyelni a 
mozdulatait. Kezdettől fogva elkápráztatta Sarlott lényének egy 
sajátos bravúrja. Magas volt és csontos, testalkatában tulajdon
képpen semmi törékenyt sem lehetett volna felfedezni, mégis: moz
dulatai, hanghordozása, tekintete — testi valójának bravúros cáfo
lataként maga volt a megtestesült törékenység. Ellenállhatatlan von
zódást érzett e nő egész, bravúros lénye iránt. Volt benne valami 
számára teljességgel elérhetetlen. Erre akkor döbbent rá iga
zából, amikor az imént rákérdezett valaki a társaságból, s ő 
akárha homokot rágna, jóvátehetetlenül kiszikkadt saját kimondott 
szavaitól. Ekkor ébredt rá arra, mekkora szüksége van, mintegy 
önmaga kiegészítéséül Sarlott könnyedségére, egész, számára oly va
rázslatos lényére. Tüntetően felállt, mondván, hogy tűrhetetlenül 
melege van, sétál egyet a kertben. Érezte, egész arca megfeszül, 
ahogyan ezt egyenesen Sarlott szemébe nézve mondja, s az asszony 
a maga sajátos bravúrjainak egyikével könnyed társalgása köze
pette éppen csak tudomásul veszi, mit sem sejtetve közben a többi
ekkel arról, hogy miért is van ő itt tulajdonképpen. Egy kamasz
fiú sértődöttségével járt-kelt a kertben, amiért Sarlott nem rohant 
azonnal utána, hogy megvigasztalja. 

Az egyik nyitott ablakszárny üvegében most is az asszonyt nézi, 
akin nyoma sem látszik semmiféle zaklatottságnak. S ettől a meg
bocsáthatatlanul tökéletes jólneveltségtől ismét mind jobban erőt 
vett rajta valamely kamaszos dac és sértődöttség. 

A vihar szele már esősen suhogtatta, sőt valósággal tépte a ker
tet, amikor Sarlottnak váratlanul eszébe jutott, hogy a nyárfasor 
végén, a kerti veranda asztalán felejtette az Osztrák—Magyar 
Monarchia írásban és képben egyik kötetét, amit Géza, az ő 
apósa mutogatott neki előszeretettel még délután, s a követke
ző pillanatban már ki is szökkent az ajtón. Mire ő az ajtóhoz ért, 
úgy tünt neki, hogy az asszony fodros, fura látomássá változva 
lebeg a nyárfasor felett. Sarlott! Jöjjön vissza, majd én! — kiáltott 



és teljes erejéből, ő is — akárha röpülne a zúgó ég alatt —, utána 
iramodott. 

— Mit bolondozik* — korholta, amikor a verandára beértek* 
mindketten csuromvizesen, csatakosan. Azaz, hogy csak jóval ké
sőbb léptek be oda, hisz ott álltak mindössze néhány lépésnyire a 
verandától egész lényükben felajzott emberekre jellemző földön
túli nyugalommal hagyván, hogy bőrig áztassa őket a zápor. Már 
csak a széltépázta fák leveleiből zúdult meg itt is, ott is egy egy 
kései, magányos zivatar, amikor a verandára beléptek. — Mit bo
londozik? — korholta ő, s végigmérve az asszony csuromvizes alak
ját, az átázott ruhán át érzékletesebben előtűnő idomait, nedves 
száját, esőáztatta, csapzott haját, egyszeriben úgy tűnt neki, ez a 
zivatar végre kioldotta őt a saját, egyre tisztább kényszerképzetre 
emlékeztető életéből, megélt negyven évéből, s hogy újra ott áll a 
sétaerdő huszonöt évvel ezelőtti füvében, bokáig merülve a zápor 
utáni latyakba, egy esőáztatta hajú, csapzott kislánnyal. Mindenki 
más az egész osztályból régesrég hazakotródott, csak ők ketten 
maradtak, anélkül, hogy összebeszéltek volna, s ahogy ott állnak, 
bokáig süllyedve a zápor utáni latyakba, egyszeriben elviselhetetlen, 
irtózatos öröm járja át egész testüket, szinte rázza, cibálja, hogy 
szaladniuk kell, szaladni, elbújni és előkerülni, elbújni majd újra 
előkerülni, ami teljesen egyre megy . . . Kissé megkésve érkezik a 
vacsorára, szerényen terített asztal, de ízletes ételek. Életében ta
lán először semmi éhséget sem érez, csak az a szűnni nem akaró 
irtózatos, gyönyörű, oktalan öröm, amely mindentől és mindenki
től elszigetelte, kiemelte, messzire felröpítette őt. Igen, mama, per
sze, mama: két ismeretlen szólam egybehangolódása, ahogy be
szélget a mamával. Az evőeszközöknek nincs tapintásuk, az ételnek 
nincs íze, nevetségesen fölösleges bajlódás mindazzal, ami nincs... 
Elképzelhetetlenül lelassított léptekkel indulnak visszafelé a nyár
fasoron. S ő pontosan érzi, mekkora képtelenség visszamenni abba 
a házba, a tulajdon jelenidejébe. Sötét, irtózatos kény szerképzet
nek tűnik ez a negyven év most, és teljességgel felfoghatatlan szá
mára, hogy ő ebben préselődik. Ha visszaléphetne a huszonöt év
vel ezelőtti sétaerdő esőáztatta füvére! Ügy vágyott erre a képte
lenségre most, akinek akkor ért utoljára földet a lába, s mindaz, 
ami azután következett véletlenszerű sodródás, ide-odacsapódás volt 
csupán felidézhetetlen, rekonstruálhatatlan útvonalakon . . . Nem 
tudná megmondani, minek alapján, talán az asszony lélegzetvéte
leiből érzett rá hirtelen arra, hogy Sarlott szemében most valami 



kezdetét vette kettőjük között. Nem volt öntelt vagy túláradó ez 
a hit Sarloítban, mégis valamiféle fegyelmezett boldogság vagy 
inkább bizonyosság áradt belőle. És ettől egyszeriben megszálkáso-
dott vgész valója. Maga is csak utólag vette észre, hogy hirtelen 
mennyire sietősre fogta lépteit. Esztelen türelmetlenség lett úrrá 
rajta egyszeriben, hogy mielőbb Géza mellé ülhessen. Géza, az apósa 
mellé, aki egyetlen szellemi társa és barátja ezen a világon. 

Már megszokott foteljében üldögélt, csak épp Géza nem volt 
mellette. Váratlan belső megiramodás hatására azt kezdte játszani, 
hogy Géza ott ül mellette, csak alszik. A sok-sok pohár pezsgő 
(kedvenc itala, vendégség alkalmával legalábbis kijár, hogy az em
ber csak pezsgőt igyon, ha azt szereti) üdvözült álomba sodorta. 
Tökéletes biztonsággal töltötte el az az érzés, hogy ott alszik mel
lette öreg barátja, s ő egyedül ébren a hajnalodásban. Most egy
szeriben már-már könnyekig elérzékenyedve gondolt a saját életére, 
amely ebben a pillanatban valahogy egybemosódott benne öreg 
barátja életével. Idősebbnek érezte magát, s világosan maga előtt 
látta, ami még hátra van, a még hátra lévő utat, ami nem más, 
mint a lehetőségek folyamatos fogyatkozása egészen az utolsó lé
legzetvételig. Ügy tűnt, nem is adott életének lényegében szörnyű, 
olykor szinte elviselhetetlen prése szorítja őt, hanem ő maga sró-
folja mind szorosabbra magán ezt a prést. Kancsal diadalérzettel 
gondolt most arra, hogy mindent elvétett ugyan, hogy egy számára 
lényegében teljesen alkalmatlan életet él, hisz neki mégis főúton 
kellett volna haladnia, ne lett volna csak mindenestül ennyire vici
nális pályán, de végül is ez a teljes csatatér elvetés, ez a kicsorbult-
ság ma már nem más, mint ő maga: egyadta csorba ragyogás. 
Gyöngyhalászoki — jutott eszébe anyósának e csúfondáros 
megjegyzése — Egyikőtök a pezsgős poharak alján, mási
kótok egy-egy női csuka felcsillámló tekintetében — halásszá
tok, halásznátok — az igazgyöngyöket. 

Forró szégyen, ugyanakkor mélységes megnyugvás kerítette ha
talmába e gondolatra. Szerette volna, ha alva is, de mellette ülne 
most öreg barátja. Majd még egyszer felidézve az iménti játékot, 
rámosolygott az alvó Gézára: Gyöngyhalászok, öreg pajtás, azok 
vagyunk. 

Neorcsics nagyapa balála után nevelésünk ügyét végképp a nagy
mama vette kezébe. Anya és apa csupán időről időre felbukkanó 
statiszták voltak. Anyából csak túláradó lelkesedésekre és gyors 



lefolyású kétségbeesésekre futotta velünk kapcsolatban. Apából pe
dig bizonyos görcsösen lelkiismeretes törődésre, azaz kioktatásokra 
és ellenőrzésekre. Neorcsics nagymama szerint a te pályádat, Ibi, 
az a förtelmes nőszemély, az a Dörfler vagyis Mörder Zsuzsa törte 
kettébe, hisz mindenkit elkápráztattál éveken át. Ezt a csuda jól 
sikerült gyereket! Hogy mennyit énekeltél, szavaltál, zongoráztál 
te, Ibi, úgy tizennégy éves korodig! És a 'házi és iskolai dolgoza
taid magyar nyelvből a tavaszról, a hazámról és nem utolsó sor
ban a mi családunkról! Nem volt egyetlen valamire való vendég 
sem, aki előtt fel ne olvastatták volna veled legalább azt, amelyik 
az évszaknak vagy az alkalomnak leginkább megfelelt. Egytülen 
egyig büszkék voltunk rád, Ibi, nem vitás. Aztán úgy a kisérett-
ségi táján egyszeriben hanyatlani kezdtél. Nem hiába mondogatta 
Neorcsics nagymama pazar fellépéseid során éveken át, hogy akár
csak önmagát látná, nem hagyhatta annyiban a dolgot. Igazából, 
méghozzá úgy istenigazából, ekkor lépett be a mi életünkbe Dörf
ler azaz Mörder Zsuzsa. Pedig hol volt már akkor Dörfler Zsuzsa! 
Évek óta nem láttuk, sőt hallani sem hallottunk felőle. Nem va
gyok biztos benne, Ibi, hogy a Neorcsics nagymama intuíciói épp 
oly hallatlanul zseniálisak, mint ahogyan te képzelted, a memóri
ájában azonban akadt egynémely hallatlanul zseniális vonás. Mint
hogy a te már elleplezlhetetlen hanyatlásoddal egyidejűleg eszébe ju
tott újra színre léptetni azt a nőt. Még csak az hiányozna, hogy 
egy második Döríler Zsuzsa legyen belőled! Azt már nem! Vedd 
tudomásul, hogy a mi családunk nem engedheti meg magának az 
effajta kilengéseket! Köztünk nem voltak, és nem is lesznek Dörf
ler Zsuzsák, megértetted? Végül már a legszűkebb családi köriben 
végbevitt szereplést is mélységes megvetéssel Dörfler, azaz Mör
der Zsuzsának neveztétek, majd szép lassacskán végérvényesen be
szüntettétek, mint szégyenletes, sőt kifejezetten ostoba hivalkodást 
holmiféle szedett-vedett szellemi és művészi hóbortosságokkal. 

Csak apa igyekezett jobb belátásra bírni téged, Ibi. Kötelesség
tudatra intett, műveltséged gyarapításának nélkülözhetetlen fontos
ságára hívta fel a figyelmedet. Még kinevetnetek is méltóságotokon 
aluli volt. Dörfler Zsuzsa! — ennyit tudtatok tömör válaszul ki
szűrni a fogaitok között, amikor apa behúzta maga mögött az aj
tót. 

Sok év múlt dl azóta, de mindmáig egyetlen mozzanatot érzek, 
noha valamelyest más vonatkozásban, mégis kristálytisztán egy az 



egyben való megfelelésnek irodalom és volóság között apa ama 
bizonyos kéziratban maradt novellájából, azt, amit a lehetőségek 
folyamatos fogyatkozásáról mondott. Mert nagyapa halála után, mi 
néhányan egyre öregebbek lettünk, azaz egyre sűrűbben kellett ta
pasztalnunk, hogy a lehetősiégeink, bizony folyamatosan csak fo
gyatkoznak. Ne hidd, azért, Ibi, hogy ez afféle szimpla élmény le
hetett csupán akár itt is, a mi vicinális körülményeink között. T i 
azonban mégis kivételt képezve grasszáltátok végig nagyjából kö
zös utainkat. Nem hiába. Hisz embere válogatja, van aki szeren
csésen rátalál a megfelelő jeliszóra, vagy bélyegzőre, tegyük fel a 
Dörfler azaz Mörder Zsuzsára, egy ilyen fölényesen kimondható, 
teljesen különböző természetű visszás helyzetek tudomásul vételét 
mindenkor pazarul megkerülhető kulcsszóra. 

Pedig hát ki is volt tulajdonképpen Dörfler Zsuzsa? Régi, alig-
alig felidézhető isimerős a sok között. Alig-alig felidézhető, mint 
egy régi futózápor egy forró éjszakán, talán nem is több, mint egy 
oktalan és gyönyörű bújócska egy képtelenül messzi sétaerdő la
tyakos ösvényein. 



BOGDÁN ČIPLIĆ VERSEIBŐL 

BESZÉLGETÉS A FESZÜLETTEL 

Határhalom: még Attila idejéből; 
rajta pléh test, fafeszületen, 
rozsdás szögekkel odaszögezve. 
Lehet, hogy tüzet lövellt a szeme, szája, nyelve, 
de az idő, a szolga-idő a sárkányoktól mindent elragadott. 
Hé, vándor, mit avatkoznál idegen titkokba? 
Lám, a sötétség lepedőjét 
lebocsátják a sárkányok Kopovo fölött. 
A sárkányok, az ős táltosok, 
mind öregebbek náladnál, feszület Alaktalanja! 
Csak a sötétség a határban, meg te. Senki más. 
A sötétség lehullt, sárkányokkal teli az éj, 
a sötétség egyre sűrűbb, az -éj teli — 
nem jön erre senki, solha többé senki. 

K O M P 

A komp a Tiszán 
jár, csak jár, oda meg vissza, 
egész nap 
hordja a parasztokat, a sok kocsit meg lovat, 
s a szekereken az ekéket. 
A parasztok fehérgatyások — 
vajdasági pórok. 
Földjük ott van túl a vízen 
a Gyöngyszigeten, 
ott aratnak, ekéznek ők. 
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A komp bét szekeret elbír egyszerre, 
de ha összébbszorulnak, van ott kilenc is. 
Milovan révész a kötélbe kapaszkodik a kákóval, 
mikor a komp orra a víz fölé emelkedik, 
s ha még a parasztok is puszta kézzel 
megragadják az acélsodronyt, 
akkor jóval könnyebben és gyorsabban haladnak. 
De hát a parasztok nem olyan nagyon sietnek a földre, 
így aztán csak ímmel-ámmal, éppenhogy csak húzzák, 
mert szégyen lenne, hogy Milovan maga cipekedjék, 
még ha ez is az ő dolga. 
Van hát idejük tereferére, 
s Milovan, a révész, 
akár a sarki borbély, 
tud mindenféle hírt. 
Tegnap a temesvári püspököt vitte át, 
ma meg magát a torontáli főispánt, 
valamelyik reggel pedig a Dobozán lánynak az anyja 
ment át a Tiszán sírva-ríva, 
Macát, a lányát kereste. 
Máca állapotos maradt egy csendőrtől, 
szégyenében világgá ment, 
csak úgy vaktába, 
s úgy lehet, be is ugrott a Tiszába, 
amikor átjutott, messze a falutól, 
a túlsó, bácskai partra. 
A nap pörköl és a Tisza klotyog 
a komp fölemelt följárója alatt. 
A lovak nyugtalanok, nyiherésznek és csapdosnak a farkuikkal. 
A parasztok csak hallgatnak s nem szólnak. 
Van aki dohányzik, az egyik meg bólogat. 
Egy másik épp a csikót szabadítja ki béklyójából, 
mert átugrotta az istrángot, 
annyira nyugtalanná vált a kanca közelségétől. 



BÍBIC SZÁLL ÁT A T I S Z A FÖLÖTT 

A házak, a döngölt vert falú házak egyre fogynak, 
egyre düledezőbbdk, az utolsó lent van 
a cigánysor végén, s már kerítése sincs, 
átlyukadt kontyában a zsupfödél. 
Az út fűzfák közé süllyedt a parton. 
Messziről a csendben vízklotyogás — 
egy részeg bort önt át a legnagyobb korsóból, 
lassan, megfontoltan, jártasán, egy csöpp se vesszen kariba. 
Emitt meg egy komp. 
Üres, jócskán megrongálódott. 
Lovak patkói rugdalták össze-vissza, 
a gyomrát fogja: fáj neki. 
A komp orra alatt megtorpanó víz locsog. 
Az acélsodronynak hároméves váltóláza van, 
csak úgy reszket a sodrásban a láztól. 
A faorsó feje benn a sodronyban, 
a fején még fakalap is, 
a száján meg cöveket húztak át. 
Tavalyelőtt az orsó volt az erősebb, 
nem hallgatott a szóra, csuda egy makacs orsó volt, 
kőrisfából faragták, 
s a cöveket addig kényszerítgette megadásra, 
hogy öreg csontja szilánkokra pattant — 
a révésznek, Dzsiguricának cafattá lett a hasa. 
A komp most maga is sajgó gyomrát fogja, 
szétrongálták a lovak s emberek. 

. A vércsöppeket meg széttaposták a csikók; 
megneszelték, hogy vádló van a közelben. 
Egyikük fölhorkant a vizek fölött, 
fölemelte fejét és felnyerített, 
s feleltek rá a partok, szikesek és füzesek, 
visszajött a hang a legelőkről. 
A Tisza lehorgasztotta fejét, mintha susmogott volna valamit. 
Lusta, álmos is — ki vágna olyan távoloknak! 
Majd ha fölbuggyannak a föld alatti vizek 
és az örvények forrani kezdenek, mint bor a kádban, 
akkor majd elharapja ő az acélsodronyt. 
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A lónak meg marad mindig a hám meg a korbács — 
mért nyiherész, mért ágaskodik! 
Csönd van: az üres komp nyalogatja sebeit. 
A fűzfák félhangosan tereferélnek. 
A révészek a csárdánál isznak. (Kukoricapálinkát szopogatnak.) 
Az acélsodrony reszket és megmerevedik. 
A lovak kapkodják fejüket az álmatag sodrások fölött 
és fülüket hegyezik, nyugtalan ortflikuk meg-megremeg; 
bíbic száll át a Tisza fölött. 

CSÓNAK 

Fönt az égen az éjszakában a hold előkandikál, 
s majd hogy nem csúfolódik, pedig hát nincs kivel, 
köröskörül mindent beezüstözött a fénye. 
A holdfény tejként úszik a Tiszán. 
Hé. hahó! Van-e csónak! 
kiáltozzák a kései utasok, 
s aztán messziről, Földvár mögül, 
az erdő sötétjében rejtőző tréfás visszhang 
csúfolódva ismételgeti: 
Csó-nak-nak-nak!.. . 
A vízben alszanak a halak, 
a vízfenéken, összegömbölyödve az iszapban. 
És csak az a halk vízparti locsogás — 
mint lálegzetszedés — az jelzi, hogy él a folyó. 
A kisváros fölé lidérc tornyosul 
— ott áll a túlsó parton rezzenéstelen 
és szemüregébe folyik át a holdfény. 
Se hang, se moccanás amottan túlnan, 
itt meg a nyárfa tövében 
tanakodnak a kései utasok. 
Érkezik-e válasz amonnan 
éjszakai hívó szavukra; 
Lila az ittas révész 
átevez-e a nagy ladikkal, 
vagy csak mocorog álmában 
csónakja fenekén, 
a másik oldalára fordul, 



az utasok pedig ott töltik majd a hideg éjszakát 
a nyárfa alatt a földön. 
A töltés szalagján a holdsütéaben 
mintha mocorogna valami a túlsó oldalon. 
Istenem, hátha ő lesz az, Lila, a révész! 
Az utasok nem tudják, nem látják, 
csak várják ma a csónakot, 
én meg minden éjjel így várakozom itt 
álmaimban és ábrándjaimban 
az én régi Tiszáimnál, 
hátha eljön valaki, 
akire egész életemben várok. 
És hogyha te vagy az ott a lidérces parton — 
szólj, én eljövök, átúszom a holdvilágot, 
hisz álmainkban olyan könnyen átússzuk azt. 
Nem félek attól, hogy halott vagy, 
mert az ifjúságom vagy, 
egy egész élet, 
amelyet ittfelejtettem . . . 
Jön a részeg Lila, klotyog a ladikja, 
Átevez majd velünk, éjjeli utasokkal. 

FEHÉR Ferenc fordításai 



K E T T E N E G Y ASZTALNÁL* 

A N T O N I J E I S A K O V I Ć 

. . . Foílyit, egyre folydogált a Száva vize, új;ra csalk tél lett, 
vadludalk szálltak ile az Ada Medicán, én meg, nem is tudom már, 
hol mindenütt járva, elidőztem benn a városban. Alligjianetm Bra-
na Vršićet is kerestem — de a Július 7. utca 15 alatt <nem talál
tam rá. Mind ritkábban sikerült csak felhajítanom, egyre többet 
tartózkodott kórbázban, gyógyfürdőben és hát az i lyesmi. . . tud
juk, mit előlegez. De hát a térdembe nekem is béléálllott a fájás, 
pedig gyapjúharisnyába bújtattam, hiába, a Száva vize kilúgoz, 
elvégzi a maga munkáiját. 

Fentről a Kalemegdanról indultam el a vasútállomás felé, fagytól 
átizzott kockakő csillog fémesen, sötét hótömegek dugaszolják el 
az ereszcsatornát. Aztán belépek a „Hajósok kaszinójába". 

Középen henger alakú kályha, füstosöve nullát formálva körbe
fut a mennyezeten, kostolaci szén szaga érzik. Az kalit a helyiség 
szemközti falánál mérik, jobboldalt a vécéajitó kék színű, 'balra 
barna faajtó, középen tolóablak, itt adják az étéit be a konyhá
ból. Faluvégi kocsma Belgrád közepén, de legalább hajnali ötig 
nyitva tartják. 

Letelepszem a kályha közelében, nemrég mázolhatták be, a fé
nyező szaga bélémmar, rögtön egy forró pálinkát kérek. Egyből 
felhajtom, máris újat rendelek, meg hogy a rostélyon is csapjanak 
össze valamk. 

Félig a könyökcső mögé rejtőzve, hol eltűnve, hol fellbulklkanva, 
őszes, molyrágta fejtetőt látok. Vele szemben másvalaki ül, fülig 
húzott kabátban, vastag keretes szemüveggel az orrán, fején svájci
sapkával. Aztán a molyrágta fejbúb megszólal. 

— Meg sem ismersz? — kérdezi a szemlbenülőtől. 

* Részlet a szerző Tren 2 c. regényéből. 



Eleinte úgy éreztem, Čeperko, máris elegem van belőlük; ezdk a 
részegek egytől-egyig egyformák. 

— Meg sem isimiensz? — kérdezte egyre. 
Legfelül a fejitető közepe sápadtságra, mintha csafk valami sza

ruszerű anyag vonita vodina be, keményen és le nem hántolhatóan. 
Számon kérő hangom ismételgette: 

— Meg sem ismersz? Tényleg nem ismersz? 
— Mért ismerneldk? 
— Mert én téged, bizony, ismerlek. 
— Ne nyaggas engem . . . 
— De igenis nyaggatlaik, bogarat ültetek a füledbe. 
— Hagyd abba! Honnan ismerhetnélek? 
— Mert én téged ómnál jobban ismeríídk. 
Engem közben, Čepetfko, a forró pálinka átmdlegítetit, kellemesen 

sugárzott /a kályha is, mégis arra gondoltam, megeszem a cseva-
pomat, és máris megyek le a Szávára: nehogy ez a kettő tovább 
untasson. Lecsúszoitt alakdknak néztem őket, tönlkrement családok 
tagjainak, éhenkórász kocsmai lődörgőknek, akik az éjszakát 
páliinikázással töltik. Ám mikor már a legkevésbé sem gondoltad 
volina, čepenko, hirtdlen mintha csákugyan ráismerték volna egy
másra; eklkor kezdtem figyelni rájuk. 

— Úgy látszik, az elvtárs elfáradt, meggyengült az emlékezete. 
— De most már elég legyen! 
— Pedig én a fcék szeglályű fehér zsebkendődre is ítiszitáin emlék

szem. 
A svájcisapkás hátravetette magát a széken, úgyhogy most az 

egész arcát láthattam; gondosan nyírt, még mindig fekete bajuszká
ját mindenekelőtt. Aztán hafllkan kérdezte: 

— Te tán ott volltál? 
— Ott. 
— Mennyi ideig? 
— Négy évig és nyolcvanhat napig. 
— És most hol vagy? 
— Látszik rajtad, hogy hozzászoktál a vallatáshoz. Te hol vagy 

inkább? 
— Itt. A „Hajósok ikaszinójálban".. 
— Kár szívóskodnod, a „(kaszinóban" mind a ketten itt va

gyunk. Különben hadd találjam ki: a Plénum óta nyugdíjban. 
— Pontosain. Hát te? 
— Én is már rég, de sdkkal kevesebbel. 



— Ennyi jár neked. 
— Pedig a háborús éveink ugyanazok. És te fiatalabb vagy. 
— Vannak háború utáni éveik is, telve veszélyes feladatokkal, 

ezek is duplán számítanak, akárcsak a háborús évek. 
— Tudom. Ilyenek a törvényeink. 
— Mi az? Talán még a törvényeiket is kigúnyolnád? 
— Még csak az kéne. Ami a törvényt illeti — feddhetetlenül 

tiszta vagyak. 
— Ügy látom, kötekedni van kedved. 
— Nem látsz te semmit, Sztív — felelte a molyrágta fejtető 

nyugalommal. 
— Sztív? Nyilván a StevanbÓl kurtítottátok.. . 
— Odabenn a börtönben imiodent rövidítettünk. Vigyázítunk az 

erőnkre. Mert aki többet takarít meg belőle — könnyebben túlél
heti. De azért más neved is volt, akarod, hogy megmondjam? 

— Fölösleges. Elég a Sztív is. 
— Csakhogy ndkünlk mégse vdlt elég. 
— Elég, ha mondom! 
— Igenis, nyomozó elvtárs. Megengedi, hogy rágyújtsak egy ci

garettára? 
— Cseszegesis csak, cseszegess... — préseli ki Sztív a fogai kö

zött. 
A molyrágta fejtető mozdulatlan marad, sárgán nyíló virágként 

a fekete kályhacső szomszédságában.. Sztív leveszi a szemüvegét, 
kék szegély nélküli fehér zsebkendőt vesz elő, törölgetni kezdi a 
vastag üveget. Aztán halikan megszólal. 

— Sokam voltatok. Fekete gatyában, trikóban, trikó nélkül — 
ki emlékszik rátdk ilyen uniformisban. Belehaltam volna, ha az 
egész díszes társaságra emlékeznem kell. És hát miért is kellett 
vo lna? . . . 

— Egyetértek, hogyne, világos. De azért mi jól emlékszünk ti-
rátok. 

— Tudom. Pedig semmi szükség rá. Jobb, ha elfelejtem, ami 
volt, elmúlt. Vigyázz inkább, nehogy újra megbotolj. 

— Nem vagyok gyerek. 
— Pedig az jó, gyereknek lenni — jegyzi meg Sztív váratlanul. 
— Kisfiúnak, rövid nadrágban. 
— Mert ott a szigeten, fiúcskák, ti valamennyien rövid . . . 
— Igen, főnököm, sajnos matrózblúz nélkül. 
— Fából készük tarlka karikák nélkül. 



— Ilyesmivel ma a gyerekek már nem is játszanak. Minden 
kornak megvan a maga játékszere, főnököm, és a mai gyerekek bi
ciklit kapnak. 

— Bicikli alkkor is volt, már a mi időnkben is. 
— Igen, főnöiköm, de nem gyerekbieikli. 
— Az is volk. Gyerekbicilkli. 
— Ritkáin csaik. És ha a városkánkba befutott egy .teherautó, kö

réje gyűltünk, és az eszméletlenségig bámultuk. Vagy ha egy autó 
robogott át a városon, azt mondogatták, „itt ment a király", utána 
meg „jön a vasét majd". Mert akikor mindenütt csak vasutat akar
taik volna. „A vasút kijárat a viliágra", „a vasút összeszedi bánya-
kincseinket, mezőgazdasági termékeinket", „a vasút véget vet a 
munkanélküliségnek és a pénztelenségnek", „vasúton érkeznék a kór
házak és a felsőbb iskolák", „a vasút kihúz a bajból, a vasúit meg
ment bennünket". Mi viszont a gyáraiktól várjuk ugyanezt, éppen 
csak ki kell agyalni, miféle gyár is legyen az, majd pedig a „vitat
hatatlanul legmegfelelőbb lokációját" bizonyítani. Annáik idején 
meg, amfilkor gyerek voltam, Milán, a cukorkaárus egy egész doboz 
maga készítette „pálcacukrot" szétszórt az elrobogó királyi autó 
nyomában. De hát a vasútvonal sohasem ért oda, elkerülte a vidé
künket, és hogy az autóban csakugyan a király ült-e, senki se tudta. 
Néhányan, akik a „Lisszabon" kávéház teraszán ültek, a leanderes 
dézsák szomszédságában álló asztalok mellett, egyre állították, hogy 
őt láttáik, mármint a királyt, az aranykeretes szemüvegével és a 
horgas orrával. De azért egy dolog volt biztos csak: hogy Milán, a 
cukorkaárus egy egész doboz cukrot szétszórt, mert mi gyerekek 
még napok mélva is rá-rátailáltunk egy-egy szemre a pariban, vagy 
a kocsiút kopott macsfcalkövei közül szedtük ki őket. S ki tudja, 
meddig tartott volna még, ha egy jókora zápor végül is el nem űz 
miniket ettől a kincsesbányától. 

— A szemétdomboktól, úgy is mondhatnád! 
— Igen, Sztív elvtárs, de a tiedtől is. Különben, te vagy az első, 

akivel közületek elevenen találkozok. Mert ahogy az újságokból lá
tom, az infarktus titeket se kírnlél valami nagyon. Lassanként ti is 
elfogytok. Ezért szeretném, ha . . . 

— Azt hiszed, szégyenkeznem kell? 
— Semmit se hiszek. Kész vagyok megjbocsátanii. 
— Te akarsz nekiem megbocsátani, te szarházi?! Minden, ami ott 

történt, rajtatok múloltt. 
— Még hogy mirajtunk?! 



— Ne csodálkozz. H a nem rajtad személyesen, hát a társaidon. 
— Még a vesszőfutás is? 
— Készen találtad, te szamár, előtted állapították. 
— Igen, készen találtam. Mint ahogy ti is, kedves főnököm, ti 

is úgy találtátok. Nem edisőnek érkeztél a szigetre a nyomozók kö
zül. 

— Na lám, te majompofa, tudsz te okos is -lenni. 
— Zsebre mégsem vághatsz, Sztív, ezt él kell ismerned. 
— Te se engem, amint láthatod. 
— De én ismerlek, ez az előnyöm. Még a kölnidet is, amit bo

rotválkozásikor használtál. Meg az aranykoronádat, a szemfogad 
mellett. Megsincs már, új állkapcsod van. 

— Elég, hagyj bakén. 
— Aztán a kék szegélyes fehér zsebkendőd. 
Sztív leveszi a sapkáját, Öklével az asztalra nehezedik, és halkan 

mondja. 
— H a az én asztalomnál akarsz ülni, ne emilegesd nekem többet 

azt a zsebkendőt. 
— Meg a forradásod is — dörmögi a kopasz fejtető. 
— Ne locsogj annyit! 
— Parancsolni szeretnél, de annak már vége. Régi rossz szokás, 

főnököm. Falra hányt borsó. 
— Nyomorult! 
— Hiába vagy fiatalabb, én vagyok az erősébb. Elég követ tör

tem-, cipeltem. Fülön foghatnálak, kipenderíthetnélek az utcára, 
mintha csak egy fogat húznék ki. összetörhetnélek, megfojthatná
lak. Bedobhatnálak a Szávába. Balesetet csinálhatnék belőled. Az
tán ott állna az újságban: Ratno ostrovo közeiében ismeretlen ötven 
év körüli férfi holttestét fogták ki a folyóból; pár napja már víz
ben lehetett, a hallak erősen megcsonkították. Vagy egy másik hír: 
Tragikusan elhunyt Stevan Protic, a Belügyi Titkárság volt dolgo
zója stb. Rövid újiságjiír, fénykép nélkül. Kegyeletes megemlékezés 
nélkül. Anélkül, hogy „niaradandó életműve" meg „az eljövendő 
nemzedékek" . . . 

— Hallgass, te szemét! 
— Hiába kapálódzol, semmid -se maradt. Feliadat nélkül marad

tál, akárosaík én is. 
— Te szemét alak! 
— Kimosott ing vagy. Száradó rongy, senki még csak le sem vesz 

a kötélről többé. Még egy arratévedt kóbor cigány som. Azt tehet-



nák veled, amit akarok. Széttörve a falon ezt a poharat, kicsipkéz-
hetniéim az arcodat a csonkjával. 

— Csakhogy te imégsem teszed ezt. Nem teszed, mert megszelí
dültél. 

— Ebben, látod, igazad van, Sztív. 
Mindketten az asztalra hajoltak, a kályha most egészen elfedte 

őket, közben suttogtak, nem értettem, mit, alighanem kibékülhet
ték. Elsőnek Sztív bukkant föl a kályhacső mögül, majd a sárgásra 
iszák fejtető. Azután Sztívet hallottam. 

— Hallod? — kérdezte. 
— Mit? 
— Azt kérdeztem, hallod-e?! 
— Légyzümmögés, igen . . . Meleg van itt benn, ós valiami ro

hadt húisdaralb is akad valahol a számára. 
— Rohadt husit mondtál? Ezt jól megmondtad. 
— Rohadt husit, uram. R O H A D T A T , engedelmével. 
— És az? Melyikünk lenne? 
— Egyre megy. A légy nem válogatós. Szépen benyáliazza a szo-

pókájával, aztán jó étvággyal fogyasztja. 
— De a végén mégis felfordul. 
— Ma sem értem még, hogyan kerültem a szigetre. 
— Persze, persze, ostoba véletlen volt csak. 
— Nem volt véletlen. 
— Akkor meg merő jogtalanság volt. Ezerszámra hallottam a 

meséiteket. Nem voltatok bűnösök, szórakozásból tartóztattunk le 
csak benneteket, túlzott óvatosságból. Unalomból, vagy mert szúrta 
a zab a seggünket. Mert ti a mártírok csapata vagytok, mi meg a 
lelketleneké. Micsoda szarás. 

— Nem mondom, hogy mindannyian. Csak a magam esetéről 
beszélek. 

— Na persze, a magadéról csak. Mindig ezzel kezdődik. Pedig 
a fertőzés bennetek vök. Ott érzett a levegőben, valahol bizonyára 
ki is csírázott, elég egy csipetnyi föld, és gyökeret ereszt. Pollipkar-
ként fonódik ránk, rákollóként ragad meg minket. Ismerem ón a 
fajtátokat. Az idegenből kapott falatot lenyelitek, de a hazai meg
akad a torkotokon. Undorító a ti bűnötök, beismerni hogy is mer
nétek, pedig azóta sok idő elmúlt. Idegen országot szolgálni, az erő-
sebb félét, s mindezt holmi ideológia leple a la t t . . . 

— Kiselőadást akarsz tartani talán? 
— Nemcsak kicsit, nagyot is, ha kell. Mert én rátok ismerek, 



még a szagotokról is. Bűzlöttetek, mintha csak valami szekta len
nétek. Aszalódtatok a napon, testetekből kiipárolgott minden ned
vesség, de a homlokotok, a tenyeretek, mindig nyirkos vök. Nem 
izzadság, nyirikosiság — párolgó, büdös nyirkosság. 

— És egy kis rasszizmus hozzá. Mert csak úgy imagunktótl vol
tunk büdösek, annak jeleként, hogy a szigetet megérdemeltük. Ezért 
áradt belőled borotválkozás után a pacsuliillat. Ezért neveztünk 
e l . . . 

— Úgyse tudsz megsérteni. 
— De te se engem. 
— Hány óra liehet? 
— Még két forrót rendelők, egyet neked is. Igazán megérdem

led, te is megkínáltál egy pohár vízzel, jéglkockák is úszkáltak ben
ne. 

— E z pedig nem kis dolog volt. 
— Nem bizony, a fenébe is. Mintha csak forró hamut szívtam 

volna be a tüdőmibe. És ahogy a gipszes zsákokat emelgettem le, 
mintha a hasamba is gipsz került volna. De ami a legrosszabb, be
ismerést kívántál cseréibe tőlem. Amit én nem tudtam neked meg
adni. Akár tetszett, akár nem: te voltál ott a Komirutem nekem. 
Éppen te, te hitvány semmirekellő. Mert az agyamban mintha csak 
kövek nőttek volna. Tyúktojásnyi fehér kavicsok. Mindenesitül szű
rővé váltam. Mindvégig, amíg csak a bűneimet ki nem agyaátam. 

— Tökfej vagy, nem vagyunk a szigeten többé. Magad 9e tu
dod, mikor hibáztál. 

— Elrothad a virág is a vizesedényben. Rossz szagúvá lesz. 
— Ehhez előbb le kell hogy tépjék. 
— És vajon bennünket mikor tépték le? Mondd meg, ha tudod, 

főnököm, mondd meg. 
— Jól figyelj rám, mindjárt megmondom. 
— Ne keress minden-áron kibúvót, magadról: beszélj. 
— Annyira hittél Joszif Visszarionovicsban? 
— Hát a te hited? Ránk vok szükségetek, hogy lerázhassátok. 

Mi kellettünk nektek, kotorok, szabadítottak. És ha ez nekünk tény
leg sikerült, le a kalappal. 

— Bravó, komám. Vannak érdemeid, nem is tagadom. Csakhogy 
te a hibát szüntelenül másban keresed. 

— Hullafoltok rajtad is vannak. 
— Csigavér, pajitás, én a te veztíklőoszlopod voltam. Azt hiszed, 

könnyű vdlt téged hallgatnom. Ahogy az igazadat meggyónod. 



Meg a hazugságodat. Egyre megy, mindenképpen hallanom kellett 
a szavatokat és valahogy kfflöníbságet is tenni a ketitő között. Mert 
ón a háló voltam — ti meg a zsákmány. És hát annyian vokatck 
ott, mindenki a magáét fujita, melyik mesének higgyek? . . . 

— Most meg itt ülünk a „Hajósok kaszinójában". Tudod-e még, 
kezdetben mit is akartál? 

— Amit te is. 
— Mármint a világot megvákani? 
— Inkább csak megváltoztatni. 
— De azért aláhúzom: nem érzem magam bűnösn-elk! 
— Hogy húzod alá? Vastag vagy vékony vonallal? 
— Mit akarsz ezzel? Mire megy ki a te játékod?. . . 
— Elismereim kicsúsztál a karmaim közül — mondta Sztív az

tán. 
— És ha kicsúsztam? Akikor meg mi van? 
— Amire te gondolsz, nem áll. Pedig hurikot kötni tiszta nyakra 

is lehet. Épp csak a tiédre nem. 
— Honnan tudhatnád? 
— Igazad van, sosem tudhatjuk. Egyedüli hasznunk, hogy most 

itt ülünk a „Hajósok kaszinójában"-; szeretem az ilyen patiinás illa
tokat érezni. Balkáni kávéház. Ahol valaki mindig meg alkar győzni 
valamiről valakit, mintha csak a sorsunkat jelentené ez. Nézd a 
osaposnőt inkább, mint a túlérett gyümölcs. És csak pattintasz az 
ujjaddal, s máris hozzák a forró pálinkát, meg a harapnivalót is 
hozzá, a savanyú káposztát erős paprikával, vagy a kocsonyát. És 
ahogy a savanyúleves a pálinkától és dohányfüsttől cserzett torikon 
lecsúszik... 

Ezután egy kis időre elhallgattak, čeperiko, mintha csak az odú
ikban lapultak volna; és csak a szürcsölésük hallatszott, ahogy a 
forrót nyakalták. Odakint hó hullott a fagyott kockaköveikre. Azok 
meg ketten észre se vettdk, mozdulatlan maradtam, egyiküknek sem 
kívántam pártjára állni, csendben lapultam a kályhacső mögött: 
próbáljanak meg egyedül dűlőre jutni. 

— Ártatlan volitam. 
— Kár a fáradságért, idegen hatalmat szolgáltatok, az pedig 

mindig is . . . 
— Tudom: a legsúlyosabb bűnmek számított. 
— Akkor meg mit huzakodunk? 
— Csakhogy én semmit se tettem. 
— Mint valami egér, úgy lapulsz. Észrevétlen kívánsz maradni. 



— Egérnek mondasz? 
— Ne félj, nem vagyolk macska többé. Ennél valamk? 
— Kösz. Beérem egy forróval és cigarettával. 
Üjra két forrót rendéltek. Én meg keserű kávét hozattam. Áz

tam egy pillanatig azit hittem, ószire is vettek. Gsakhogy ez tévedés 
volt,, Ćeperko, számukra én -nem is léteztem. Akárcsak két vakon
dok a túrása mélyén. 

A molyrágta fejtető suttogva beszélt, sárgás, tojás formájú ko
paszsága most rózsásnak tetszett. 

—=• Ezek szerint, főnököm, mégis emlékeznél rám? 
— Nem. Nem egészen még. Sóik idő elmúlt azóta, új fogalkat te

tettél, arcod is megtelt, alighanem bőrt is váltottál. Hajad kihullott, 
koponyád megnőtt, másképp nézel ki. 

— De hát én gyalkran vagyok itt, hogy nem láttál még? 
— Egérlyukaidban szimatoljaik utánad talán? 
— Pedig elhiheted, Sztív, nem kéli már jelenitkeznem se. Meg

szűntem számotokra érdekes lenni. Eleinte meghatározott napon és 
órában be kellett mennem. Később egyre ritkábban, aztán megszűnt 
az egész. Végül szétszóródtatok. Nem sok maradt a régiek közül, 
akik engem formáltak, s én is őket. Meglazultak a kapcsolatok, nem 
vagyunk már érdékesek. 

— Eleven hulla lettél. 
— Te is eljátszottad már a nótádat. 
— Szamár vagy, itt vagyunk mi még. Közülünk is sokan, és kö

zületek is. 
— Hol? Itt a „kaszinóban" tán? Vigyázz, mert a szavadon fog

lak. 
— Halljam, mit ajánlasz hát? 
— Szardíniát. Kapjunk be egy-egy dobozzal. 
A kávéházban köziben vágjberoent a váltás, iszép nyakú és ápolt 

hajú, üdítő álomból frissen ébredt fiatal nő hozta fürgén a felbon
tott dobozokat egy-egy fél citrom kíséretében. 

A molyrágta fejtető meg is jegyezte. 
— Tudod, a nők arcát nézve mindig eltalálom, töntént-e vailamli 

az éjszaka. Mert ha nem, reggél lompos és durcás. E z meg még az 
olajbogyót sem felejtette el. 

Szótlanul ették a szardíniát, anélkül hogy felnéztek volna. 
— Elég volt a cukrozottból — mondta aztán Sztív. — Váltsunk 

át borra inkább. Az első litert én fizetem. 
— Kösz — mondta a másik. 



Vöröset ittalk szóda nélkül. 
— Jól emlékszem a kihallgatásaidra. Ahogy élvezted őlket. 
— Újra locsogsz csak. -
— Dehogy, főnököm, dehogy, elmélyülten tisztogattad a kör

meidet. Hosszasan reszelted őket. 
— Hazudsz! 
— Nyugalom, borunk van, a kályha meleg, minek izgulsz most? 

Körülményesen rágyújtottál, és a gyufaszálat sosem dobtad el csak 
úgy, anélkül, hogy eltörted vdlna; hüvelyk- és mutatóujjad közé 
fogva, úgyhogy a roppanása is mindig hallatszott. Begyakorolt moz
dulattal, soha el nem hibáztad. És amikor eltörted, bedobtad a 
kristályhamutartóba. Ekkor előbb mindig rám néztél, azután az el
tört gyufára. Így kezdődött a kihallgatásod. 

— Most is hazudsz. Ezt is kitaláltad csak, elég időd volt hozzá. 
— Kitekerem a nyakadat, te, itt a kávéház kellős közepén. Mert 

mindent utálok rajtad. Minek ez a franoiasapka a fejeden, nem 
vagy muzulmán. 

— Neked talán az orosz jobban tetszene? Annyira nincs kemény 
telünk. 

— Sapkára semmi szükség, a fejet a csizma óvja legjobban — 
és a kucsma rontja meg. 

— Bbben egyetérthetünk. 
— Amikor meg Dositej, a nyomozó, a nyakunkra ü l t . . . 
— Az meg melyik volt? 
— &L a féllábú. 
— Igen, emlékszem. 
— Az a faszarági Dositej. Ahogy az kancsalított ránk. És ahogy 

szakadatlanul neveit, átneveilt, mézes szóval, bölcsen, jóságosan, 
hogy a húsodat martad volna le a csontodról, de ő csak mondta és 
mondta, közhelyet közhely után halmozva, ordítani tudtál volna 
kínodban, közben meg címeres ökörnek érezted magad, élvonalbeli 
agyalágyultnak. Mit akartatok ezzel elérni? Megbánást? őszinte
séget? Mondd, mire volt ez jó? 

— Honnan tudhatnám? 
— H a magad is ezt kérdezed, ugyanabban a cipőben járunk. 
— Fogd be már a szád! 
— Rég befogtam már. CsaJkhogy ugyanaz a kötelék tart fogva 

bennünket. Néha érezzük, néha nem, időnkónt megszakad a kap
csolat, majd újra helyreáll'... 

— Igazad van. De azért ti söpredék vagytok. 



— Veletek együtt, Sztív, veletek együtt. 
— Minit bét jómadár. Egyívásúak. 
Így valahogy, Čeperko, én meg már-már arra gondoltam, bele

szólok a „jómadarak" párbeszédébe, hívatl.an harmadikként közbe-
kottyanok. Mert hogy én is „jómadár" lennék; egyet nem értve, de 
megértésükre készen fújtam a füstöt mellettük; pedig ők egyetlen 
Bort sem olvastak a fadobozba rejitett feljegyzésekből. 

Később Sztív halkan megszólalt. 
— Eleinte mintha vigyáztál vdlna, nehogy megüss valakit. Meg

próbáltál . . . 
— Mindenit tudsz rólam. 
— Különbséget tudok tenni köztetek. Törted a követ, s közben 

hallgattál. Magad elé néztél, az orrod hegyére, vagy a kőre hulló 
verejtókcseppjeidet bámultad. 

— Így történt ás kész. 
— És amazok ott a kopár dombokon? 
— Szünet nélkül lármáztak . . . 
— A becsapottak, a gyorsan megbánok. 
— Némelyiküknek emlője nőtt. 
— Mese mesét követ, kő kőre hull, mintha csak a gyász mondó-

kái zengnének. 
— Miben hiszel még? 
— Igyunk bort inkább. 
— Igazad van, vörös, ebben legalább nem tévedhetünk. 
— Civódás nélkül talán meg sem lehetnénk. 
— De vajon ki veszített össze bennünket? 
Egyikük hallhatóan krákogott, könnyek nélkül, de a hangja fá

tyolosnak tűnt. 
— Te városi parádésiló, t e . . . 
— Nem tartanaik lovat a városok többé. 
— Akkor a régiekre gondolok, a háború előttiekre. Amelyekből 

már rég enyvet főzitek. De te legalább azzal vigasztalhatod magad, 
hogy jó úton haladva húztál, én viszont tévútra tértem. 

— A történelem . . . 
— Nem kívánom megérteni. 
— A történelem apró darabkákból áll. Minden eseménynek meg

van a maga külön doboza. A kapcsolatot meg később keressük 
csak közöttük, amikor a megírásuk kezdődik. És az események 
nélküled is felsorakoznak. 

— Létezem az eseményékben. 



— Létezel pensze. De az ősöd szintén létezik. Előbb-utóbb rá is 
jössz erre. És ezzel máris a megfelelő dobozba kerülsz. 

— Ide, a „Hajósok kaszinójába" . . . 
— És akit úgy zártak be a dobozba? 
— Sztív, én nem ezt mondtam. 
— Tudom én jól, kit hová sorolsz. 
Újra elhallgattak, egyikük sárga öngyújtóval dobok az asztal 

lapján. A kávéházban mintha egy kizsigerelt ökör meleg párolgása 
érzett volna. 

— Ezek szerint nem emlékszel rám? 
— De igen. Most már emlékszem. 
— Tényleg emlékszel? 
— Tökéletesen. 
— Biztos vagy ebben? 
— Biztos vagyok. Még a mesédre is emlékszem, hogy miért ke

rültél a szigetre. H a akarod, máris elmondom. 
— Fölösleges, semmi szükség rá. Te is tudod, én is tudom, minek 

mondanád? 
— Lehet, hogy igazad van. 
— Inkább azt mondd meg, ki agy alt a ki a szigetet? 
— Azt én nem tudom. 
— Mert valakinek csak rá kellett böknie az ujjával. 
— Megfelelő távolságra volt szükség. 
— Kopár kőszigetre, körülötte tágas tengerrel, szibériainál is na

gyobb magányra. 
— Csupasz sziklaszirt, aprócska része egy szigetcsoportnak, 

puszta kőzátony. Koponya lehetett, akinek eszébe jutott. De azért 
mondhatom, nehezen fog meghalni, sokat átkozták. 

— Hülye vagy, nem félek az átkdktól! 
— Valamiféle anyaméhbe küldtetek, újraformálni. Pedig akár 

ártatlan, akár nem, egyedül a tábort olvashattad le az arcokról, in
nen a savanyú szag is, amit állítólag éreztél. Miféle iskolát végez
tetek ti? 

— Azt, amit te i s . . . 
— Szeget szeggel hát. 
— Tűzre veted, de mire mész vele, minden fejben külön irattár 

marad. 
— Értem. Megehetnénk még egy szardíniát, mielőtt a borral vé

geztünk. 



Az asztalra tett szardíniák sugarasan helyezkedtek el a tányéron 
— mint a nap a gyermekraj zokon. 

— A fiam Franciaországiban él. Azelőtt kosarazott, most meg 
vendéglőt nyitott. Azt mondják, a kocsmája falát sárga és vörös 
mezbe Öltözött, fehér tornacipős lányok és fiúk képeivel díszítette 
ki, ahogy a sárga labdát fekete kosárba dobják. Két unokám van, 
de a nagyapjukról nem is hallottak. A feleségem elhagyott, később 
meg is h a l t . . . 

— Nincs szükséged többé rám, nekem se terád — mondta aztán 
Sztív sapkáját a szemébe húzva. Két ujjával üdvözlésképpen hom
loka félé bökött, szótlanul sárikon fordult, és kilépett a „Hajósok 
kaszinójából". 

A másik maradt még, megitta maradék borát, bekapta a tányé
ron hagyott utodsó szardíniát is. 

Én rheg közben, čeperiko, nem tudtam, mit is tehetnék, nyújtóz
kodjak tán, hogy az arcát is lássam? Nem akartam, maradjon meg 
sárga, molyrágta fejtetőnek csak. 

Odakinn havazott, a Száva felől kossava dudált. Körülöttem fa
gyott, mélyeket lélegezve szellőztettem ki magamból az éjszaka sa
vanyú szagát. Számat kitátva, fogaimon érezve a tél hidegét, érin
tetlen hópelyheket haraptam. Elkapva \\z élső villamost, lejöttem a 
Szávára, úgy emlékszem, egész nap és éjszaka egyfolytában alud
tam. 

Felébredve kemény, háborús puliszkát főztem magamnak. Amo
lyan hegyvidékit, lyukkal a közepén, benne a rotyogó vízzel. Tete
jére még szalonnát is sütöttem. 

Utána újra lefeküdtem aludni. Sokáig lenn maradtam a Száván, 
nem volt kedvem felmenni Belgrádba, ezen a télen sok vadliba 
szállt le az Ada Medicán . . . 

Tavasszal aztán bementem a „Moszkvába", s rátalálva az ott 
horgonyzó Dositejra, elmeséltem neki ezt az egész beszélgetést, amit 
a „Hajósok kaszinójában" végighallgattam. Dositej egy ideig az 
üres pipáját forgatta, azután így szólt. 

— Minden elégtétélt megjkaptalk tőled. Talán még a bizonyítvá
nyukat is megmagyaráztad. 

Olykor szívesen vesz pártfogásába, jól ismerem ezt a szokását. 
Kinn az öreg kút csapjából erős sugárban tör elő a víz, szikrázó 
csörgedezése mindkettőnket felüdít. Ahogyan sziporkázva vissza
veri a Száva napfényét. Ragyogó nap volt: 1976. április 9. 

Aztán így szóltam. 



— Te Dositej, én elmegyek, és felikeresem a háborús parancsno
kainkat. 

— Keresd föl őket. 
— Nem tudom, sikerül-e rájuk találnom. 
— Neked sikerülni fog. 
Aztán elváltunk. 
Mi az, Čeperlko, már megint alszol? Persze, ideje is már. Attól 

féléik, túlságosan sokat meséltem, ejnye, mi vagy te, bábu lennél 
tán . . . 

VARGA Zoltán fordítása 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

R E V I C Z K Y „IRÁNYAI" 

B O R I I M R E 

Reviczky Gyula művében a X I X . század utolsó negyedének rniűvészi 
irányait látjuk Ihajnalpírjiikban. Sajátos virradat volt ez: az új líra és 
új ízlés bizonyos vonásait már jól kiveheti a szem, mások még sötétség
ben maradnak, legfeljebb sejtjük őket a világirodalmi kortársak és a ma
gyar lírai utódok munkái segítségével. Több lehetőség is éreztette hatását, 
de Reviczky még nem volt az az irányt adó egyéniség, aki törvényt sza
bott volna. És kora sem tette ezt lehetővé, 'hiszen az is még kereste ön
meghatározásainak a mondatait minid a gazdasági, mind a társadalmi-po
litikai életben, így az új, a jobbágyfelszabadítással fellazult társadalom
szerkezet sem szilárdult meg elemeinek új rendjében. 

Hogy Reviczky már szimbolista is vök, szinte természetesnek látszik, 
holott nem tudhatta még 'nevét. Eszmei televényét azonban már „vegy
él emezh ette" és leírhatta az 1870-es éveikben készült olyan tanulmányai
ban, amelyeiket külön kötetben gondolt kiadni. Jeleztük már, hogy ép
pen azokat a mozzanatokat emelte ki Schopenhauer eszmevilágából, ame
lyek világszerte a szimbolizmus ideológiai alapjait képezték, elannyira, 
hogy később sem lesz magyar költő, aki a szimbolizmus akkora eszmei 
tőkéjével rendelkezett volna, mint Reviczky. A nagy, a pompás és színes 
szimbólum-sátor azonban mégsem borul költészete fölé. Ezért jut el Me
zei József is ahhoz a végkövetkeztetéshez, miután testes kötetben kísérte 
végig a „szimbolista élmény kialakulását" Reviczíky Gyu'la költészeté
ben, hogy itt a „szimbolista élmény még csak egy egyszerű absztrakció, 
első fokon leszűrt tapasztalás, amdly valamely nagyobb egységbe, még 
elvontabb élményformába tartozik". Ugyancsak Mezei József beszél, igen 
találóan, a költő szimbolizálódó „fogalmairól" a Nirvána és a Szanzara-
fogalom átképzésévél kapcsolatban, mondván, hogy ezeknek Reviczky 
költészetében már elvész eredeti filozófiai vagy vallási jelentésük, új „tar
talmi mázt" kapnak, a költő „saját költői világának jelképeivé" ala
kítja őket. Alátámasztja ezt az irodalomtörténeti megállapítást az az 
1884-es kritikája is, amelyet Alexander Bernát: A XIX. század pesszi
mizmusa '(Schopenhauer és Hartmann) című könyvéről írt. Ebben Tanta-
lusz jelképei voltáról beszél: „A nemes kedélyek e tragikuma nem pesszi-



mizmus, hanem világbánat s kifolyása ama csalódásnak, ímely a világhoz 
és emberekhez fűzött várakozásunkat érte. A csalódás, mely a baráta
inkról, szeretőnkről, a világról és az emberekről, a földi gyönyörökről 
alkotott fogalmainkat megzavarta, okozza azt a fájdalmat, mely a csa
lódás nagyságához és az egyéni szenzibilitáshoz mérve egyes embereik, az 
egész társadalom vagy éppen az egész világrend ellen fordult. E világbá
natnak az a forrása, hogy a világtól és az emberektől kelleténél többet 
vártunk és követéltünk. Jelképe Tantalusz, soha k i nem elégíthető vá
gyaival. Talaja a szív érzékenysége, kikéltője pedig a világ képzelt vagy 
megismert rosszasága, s az a tapasztalat, hogy az emberek erkölcsi élete 
sem egyéb, mint harc a 'létért, az életrevalónak folytonos győzelme a nem 
életrevaló fölött." Így kap jélképi szerepet nála a bibliai Jób, azután 
Don Quijote és Hamlet is. Hamlet Reviczky szemében a „világbánatos ke
délynek", a „vágyak telheted enségénék", az ember „végtelen önzésének", 
a „nagyzó, kielégíthetetlen léleknek" a jelképe, főképpen hogy „napja
inkban különösen számosaik" a Hamletek. Jeliképi szerepben találjuk az 
Éden elvesztése bibliai jelenetet is: „A biblia — írja fentebb idézett bí
rálatában — mólyen szimbolizálja, hogy a bűnbeesés, a paradicsomból 
való kiűzetés az ember tudásvágyának fölébredésével összeesik, és hogy 
a földi szenvedés eredendő bűn." A szimbólum rangjára emelkedik nála 
a „pálma a Hortobágyon" kép és a cigarett is. Egy másik csoportban ott 
találjuk a „szerelmi özvegység" és a „halál önkéntesei" jelképét. Szük
ségszerűen volt ez így, hiszen a költőt az 1870-es években a „kétkedés 
álomszerű, sejtelmes világa lelkesítette", az az eszmei és érzelmi „félho
mály", amelyben a szimbolista lelkiség olyan jól érezte magát. Termé
szetesen egy ilyen típusú gondolkodásmód nem lehetett meg „általános" 
szemléleti pont nélkül sem, mert Reviczky tudta, hogy a „költészet, fő
leg a modern költészet lehető általánosságban mozog, mindnyájunkkal 
közös emberi eszméket és érzelmeket zeng. Nana, bármennyire francia, a 
világ r i m á j a . . . " (Kozmopolitikus irány a költészetben) 1884-ben azt is 
tudja már, hogy a „világbánat <nem filozófiai rendszer kifolyása, hanem 
patológiai jelenség" (Századunk pesszimizmusa), előidézői között pedig 
felsorolja a „század szibarita élveit", az érzéki gyönyörök ^kizsákmá
nyolását", az abszint mesterséges mámorát, az éjszakázást és a „hatodik 
érzéket: az idegességet". 

H a mindezek után helyét keressük Heine és Baudelaire között mintegy 
félúton látjuk a szimbolizmus elfogadása és képviselete vonatkozásaiban. 
1886-ban lefordítja az Éjféli számvetés című Baudelaire-verset, egy esz
tendővel később pedig az Optimizmus, pesszimizmus című tanulmányában 
nem csupán Baudelaire-ismeretérSl, de Baudelaire-rajongásáról is tanúbi
zonyságot tesz. Tanulmányában azt fejtegeti, hogy „éppen alapjainkban ta
lált a pesszimizmus a legtermékenyebb talajra" — szerinte érdekes mó
don „a »fleur du mal« flegbuzgóbb kertészei a ikömnyedlelkületű, életvi
dám, pezsgővérű, élveteg franciák", noha angolok (Swift, Byron, Shelley) 



voltak első hirdetői, s „filozófiai rendszerré a német Schopenhauer által 
lőn gyúrva", míg kultusszá Franciaországban vált Balzac, Stendál, Musset 
és Flaubert munkásságában. Majd a Baudelaire-t ünneplő sorok követ
keznek: „A kánkán, a pezsgő és az operett hazájában született az a ta
gadhatatlanul nagy erejű, hatalmas vénájú költő, Baudelaire, akiben egy
magában több és kétségbeesettebb pesszimizmus van, min: Jóbtól, Szo-
phoklésztól kezdve Vajda Jánosig az összes vitairodalomban. E félelmes 
költő szerint az élet »une oasis d* horreur un desert d' ennui« (ocsmány-
ságok oázisa az unalom sivatagában). Káin sarjadékát — mint Ábelnél 
minden tekintetben különbet arra ösztönzi Baudelaire, hogy törjön fel 
az égbe, s dobja Istent a földre; a sátánit pedig arra kéri, vegye őt ha
lála után magához, s adjon néki nyughelyet a tudás fája mellett. De a 
fájdalom mégis megindítja és a szenvedést a mi tisztátalanságaink isteni 
gyógyszerének mondja." írása egy másilk helyén Richepinnel kapcsolat
ban Baudelaire „dantei erővel harsogó istenkáromlását" említi. Azt is 
megáll api tlh a tjük, hogy a szimbolizmus kérdéseivel közvetlenül 1884-ben 
foglalkozott A szimbolizmusról című tanulmányában. Ebből már kide
rül, különben a francia irodalmi fejleményekkel teljesen összhangban, 
hogy a szimbolizmus naturalizmusellenes irányzat, s hogy Reviczky jó 
úton járt, amikor Schopenhauernek abból a megállapításából kiindulva, 
hogy az „érzelmek: homályos képzetek" a jelkép problémájához jutott 
el. Nincs mit csodálkoznunk, amikor Böcklin-krítikájában majd 1888-ban 
azt veti a német művész szemére, hogy vásznain ott látható „egy darab 
megelevenült pogány természet", de „ennek szimbolikus szépsége és igaz
sága nélkül". Böcfcinben a naturalistát látta, k i valóban többek közötc 
naturalista volt, amellett akadémizmus és szimbolizmus is elegyedik mű
veiben. Itt írja: „A naturalizmus szót használom a Sarah Bernhardt mű
vészetére és Verescsagin képeire éppúgy, mint a Zola regényeire, nem 
mintha ez az elnevezés találó volna, hanem, mert a zölai evangélium óta 
a természetesség példátlan kigúnyolásával naturalizmusnak szokás ne
vezni az igazság örve alatt összehordott piszkot, rútságot, sivárságot, a 
természettel ellenkező bűnöket és mindenfajta változatait a torz képek
nek." Ami főképpen ellenszenvét ébreszti, az az „érzések megrohanásá-
nak" naturalista elve. Különben Tolsztoj Háború és béke című regényéről 
írott kritikájában (Tolsztoj főműve) Tolsztoj hitével kapcsolatban mint
ha a szimbolista jelleget emelné k i : „Nem dogmatikus hit (ti. a Tolsz
tojé. B. I . ) , hanem azok a homályos, leküzdhetetlen érzelmek, azok az 
apokaliptikus látományok, melyeik az első próféták lelkét járták át." E z 
okolhatja azt a véleményét, hogy Tolsztojban „néha az új, a jövő köl
tészet előhírnökét sejtjük". Az igazi, a nagy író azonban ennek ellenére 
is Turgenyev, Tolsztoj — Reviczky szerint — csak a második helyen 
áll. 

Az új, előbb a humor problémájában, majd a szimbólum-kérdésben 
megragadhatónak vélt művészet ösztönzései tehát végigkísérik Reviczky 



Gyük pályáját elméletiben, gyakorlatiban egyaránt. A vers volt alapvető 
kifejezési formája, s költészetének mélyáramában a szimbolizmus (megis
merés-felfogásának jellemzőit találjuk, ezért bukkanhattunk többször is 
cikkeiben, tanulmányaiban az érzések és gondolatok félhomályának, 
álomszerűségének, sej telim ességének a fel emlegetésére, amit az 1877-ben 
írt Osztályrészem című költeménye a következőképpen beszél k i : 

Saját bubánatomban érzem 
örök bánat ját a világnak, 
S a lelki szomjazok nevében 
Sóhajtom el szelíd imámat. 
Én öntudatlan', önmagáiul 
Szakad szívembü! énekem, 
örömet, bút,N mindent eláru/1.. . 
S én nem tudom, csak érezem. 

De a dráma és a regény műfajában tett kísérleteit sem lehet elszigetel
ten, a lírájában munkáló, a tanulmányaiban eszmei töltést hordozó 
szimbolista ösztönzéseiktől függetlenül vizsgálni. Az 18764>an Üj bűnök, 
új erények címimd kezdett regényét 1884-ben előbb Nemezis, majd Apai 
örökség címmell fejezte be és jelentette meg — azzal az elsődleges szán
dékkal, mint Komjáthy Jenővel közölte, hogy benne „egy modern Ham
letet rajzoljon" meg, 1877-ben pedig a bibliai Jób lesz a Jobáb házában 
című drámájának főhőse. 

Regényének egy schopenhauerista Hamlet a központi alakja, akibe, az 
élső elkészült részleteik szerint Reviczky lírai hősének „lelke" költözött: 
„Az én életem emlékeimmel kezdődik. Amire nem emlékszem, az nem is 
tartozik történetemhez.. ." E z a hangütése a Kiket hoz a négyökrös 
cséza című 1877-es regényrészletnek, s ez a hang marad ki majd a vég
leges szövegváltozatból. Akkor kezdett regényébe tehát, 'amikor Scho/pen-
hauer filozófiája talián a legintenzívebben ihlette, de az írót dicséri, hogy 
végül is nem tézisregényt formált a rendelkezésére álló életanyagból: hőse 
„kedélyét", jellemét, magatartását konkrét társadalmi közegből bontja ki , 
s abból ki nem szakítja. Egyetlen kis részletben is tükrözteti korának 
pozitivista-darvinista életszemléletét: „Ha erősebb lélekkel, több akarat
tal bír, megküzdhetett volna az élettel, mely csak a gyöngéket teperi le. 
Néki azonban nem volt másra ereje, csak a szenvedésre. Tudott tűrni, 
hallgatni, lemondani; de arra, hogy a harcot az élettel fölvegye, gyáva 
volt már természeténél, véralkatánál fogva is s nevelése körülményei 
folytán még jobban megrögződött ebben a nemibánomságban." S (ha mind
ehhez még hozzátesszük, hogy hőse tönkrement nemes ember fia, iákkor 
látjuk, hogy Reviczky leglényegesebb vonásaiban ragadta meg. S ezek 
között Fejérházy Tibornak az az „impressziója, hogy a fizetett munka le
alázó", éppen olyan fontos, mint a buddhista közönye, vagy Wagner 



zenéjének szeretete (a Lohengrinből a nászdal a kedves száma). Buddhis
tának nem a hős tartja imagát, hanem az író nevezi annak, az elemzés 
láttatja ilyennek: „Nem a haláltól fél ő, hanem a földi szenvedésektől, 
nyomorúságoktól. Pedig ez a buddhista világnézet, melly az embert a tét
lenségre, boldogtalan szemlélődésre kárhoztatja, volt oka minden szenve
désnek. Napokig el tudott tűnődni a földi dolgok hiúságán, az emberi (tö
rekvéseik haszontalanságán, a szerencse 'változandáságán, a szívet 'boldo
gító érzelmeik, az ifjúság, a tavasz, a szerelem és a szépség mindenható
ságán; de arra sohasem gondolt, hogy ha nem akarja sorsát súlyosbítani, 
tennie is kell valamit." Ebből a forrásból fakadtak fel Fehérházy Tibor 
„hamleti tépelődései", így vált a „meghasonlott belvilág", a „meddő 
kontempláció", az „iszonyú indolencia", a flegmaság és cinizmus áldoza
tává. Felhangzik hát a 'kisregényben a hős „el nem ért vágyainak a sí
rása", és megmutatkozik az „aránytalanság, amely vágyai és élvezetei 
között" alakult ki. Így nő k i Reviczky műve a kor valióságából és a kor 
hangulatából. Az író hőse szemléletében humor-elmélete pozícióin áll, 
mintegy azt próbálja ki gyakorlatban — a végleges szövegben követke
zetesebben, mint művének első kiadásában. Módosított szövegén, így a 
végkifejleten is. „A főmódosítás — írta Az olvasóhoz címzett bevezető
jében — azonban az, hogy a minden tettől irtózó Fehérházy Tibort nem 
hagytam meg öngyilkosnak, hanem az olvasóra bíztam annak az elképze
lését, meddig fog a lejtőn lefelé gurulni s lesz-e képes valamikor meg
állni." A hős sorsával szemben a be nem avatkozás elvét képviseli: „A 
főkifogásróll, hogy a hós nem rokonszenves, nem bírtam tenni. Inkább a 
tárgyilagosság lebegvén szemeim előtt, be akartam mutatni egy semmi 
tetthez erővel nem bíró, a munkától elszoktatott, tétlenül szemlélődő jel
lemet, anélkül, hogy idegen vonások becsempésziése, nem az adott ténye
zőkből folyó helyzetek teremtése által pszichológiád an szánalmat éb
resszek iránta." Szemmel láthatóan a Flaubert prózaírói „vonalát" kö
veti, nem pedig Zoláét. Ugyanalkkor elvileg igen szoros a rokon volta 
Asbóth János regényével, az Álmok álmodójávaA. — nézzük alkar fogan
tatásuk idejét, alkar szellemét: az Apai örökség újabb levél azon a „csa
ládfán", amelynek utolsó hajtása Krúdy Gyula Szindbádja lesz majd 
évtizedeikkel később. 

Drámája, a Jobáb házában pedig lényegében az első szimbolista drá
maszövege a magyar irodalomnak, de nem az első schopenlhaueri ihle
tésű drámaszövege is a magyar irodalomnak. Vértesy Jenőtől tudjuk, 
hogy Czabó Zsigmond 1846-ban színre került színműve, a Leona az. Re
viczíky 1877-ben írta, és az Akadémia Teleki-pályázatára nyújtotta be, 
így azután Beöthy Zsolt mondhatta él lesújtó véleményét az 1944-ig 
nyomtatásban meg nem jelent műről: a szerző a „szennyes nyereség pél
dáit adja", a dráma „tele van indokolatlansággal, túlzással s komolysága 
végig nevettető". Különösebben csodálkoznunk nem szükséges, hiszen Re
viczky drámájának tragikum-felfogása, az írói sorsértelmezés a korszak-



nak a tragikumról ailfkotott nézeteitől nagyon is (különbözött, gondoljunk 
az 1880-as évek derekán kezdődött ún. tragikumHvitára, amelynek egyik 
résztvevője, Rákosi Jenő, adhatott volna igazat a biblia Jóib történetét 
színpadra állító költőnek. Ö volt az, .aki 1886-ban A tragikum című 
művében „a tragédiától bizonyos fokú sziimbolisztilkus ábrázolást kíván", 
a hős pedig „nem egyén, nem is csak egy típus, hanem az emberiség köz
tragikumának hatványozott jelképe". (Németh G . Béla) Nem véletlen, 
hogy a vitában éppen Rákosi Jenőt vádolja Beöthy Zsolt a „schopen-
haueri eszmék" képviseletével. Reviczky a maga módján gondolkodik, s 
teremt egy Hamletet, aki életben marad (Fejérházy Tibor az Apai örök
ségben), s szerepeltet egy Jóbot, aki szenvedéseinek „áldását" nem élvez
heti, mert meghal miután végighallgatta a mennydörgés, villámlás köze
pette felhangzó „Szózatot", amely azzal fejeződik be, hogy felhangzik a 
kérdés: 

K i tudja, hogy a rossz azért a legjobb, 
Mert legszükségesebb? . . . 

Ám Reviczky sem merte vállalni a Jób szimbolizálta passzivitást és bűn
nélküliséget, a tragilkai vétket az apa és fia ellentétéből eredezteti, s így 
mintegy evilági módon indokolja a Jóbra zúduló sorscsapásokat, ereden
dő passzivitásába pedig legalább egy csöppnyi cselekvést csempész. Kü
lönben a determiná'litság az uralkodó: „A természetben is csak az erő 
uralkodik, az erkölcs semmisem..." — mondja az apja ellen lázadó 
fiú, Jábesz. A szakadék azonban, amelybe ahogy „Hamletje", úgy Re
viczky Jóbja is belehull, az az egyetemes érvényűnek hitt ellentmon
dásban tátong. Itt az istennel iperbeszálló Jób-Jobáb mondja többek kö
zött: 

És bökseséged hogyha volna, nem 
Lehetne ellenmondás és hazugság 
Nagy gondolat s a hitvány lét k ö z ö t t . . . 

A költemények is hozzák a Jób-jelképet A Volkov-temető soraitól a Jób 
siralma monológjáig, a jelkép értelmezésének változataival egyetemben. A 
drámában azonban, miiként Lukács György megállapította, a szimbólum 
„veszélyes", mert az író abban az illúzióban ringatja magát, hogy a 
jelkép pótolhatja ami a hősök passzív természetéből következően hiány
zik a drámából, holott azt gondolhatnánk, hogy a jelkép egyetemes je
lentése a drámai szövegben adni tudja az „a priori meg nem levő álta
lánosságot". Reviczky is olyan kérdést akart tárgyalni itt, amely jellegé
nél fogva „kívül esik már minden drámaiság lehetőségén", s tetézte, hogy 
szélsőségeket akart átfogni — az istenhivésból a nihilizmusba csap át az 
ő Jobábja. Nagyobb drámaírói tehetséggel sem sikerült volna jó szimbo
lista drámát írnia, mint ahogy a többi kortársának sem sikerült. 



Prózavers kísérletei pályája utolsó éveiben már egészen a Baudelaire-
jegyében születtek. Hogy a Halál a rózsák közt című 1887-es prózájá
ban valami újat, a maga számára szokatlant kezdett, azt az alcím mű
fajmegjelölése is bizonyítja. „Lírai vers pongyolában" — mondja, de 
mondhatta volna Baudelaire nyomán „kis költeménynek prózában", vagy 
Turgenyevre gondolva „költeményeknek prózában" is. Azon kellene 
csodálkoznunk, ha Reviczky nem próbálkozik ezzel a formával, amely 
— franoia mestere tanúsága szerint — „elég hajlékony és eléggé szagga
tott" ahhoz, hogy „hozzásimuljon a lélek lírai mozdulataihoz, a meren
gés hullámzásához, a tudat cikázásaihoz". Mint Somlyó György mondja 
a prózaverssel kapcsolatban, „műfaj és érzület" sajátos változásáról van 
itt szó, annak a spleennek új megfogalmazásáról, amely a verset is táp
lálta. S Reviczkynél éppen ez van: 

„Van egy hányados, melyet kiszámítani, de elgondolni se lehet. A lét 
és a nem lét hányadosa. Előttünk egy örökkévalóság, egy örökkévalóság 
s a két örökkévalóság közt egy kiszámíthatatlan, elenyésző semmiség, 
emberi nyelven: élet. És ezt a semmiséget szeretjük úgy, ehhez ragasz
kodunk oly görcsösen?.. . Igen, amíg visszaemlékezhetünk rá, addig 
minden perc az örökkévalósághoz tartozónak lá tsz ik . . . De odalent, 
néhány lábnyira a föld alatt nincs emlékezet. Ami utánunk jön, az 
egészen olyan, mint az, ami előttünk volt. Ismeretlen, át nem érezhető, 
fel nem fogható, semmi! . . . 

Nirvána! örök csend, örök mozdulatlanság, érzéketlenség... Előttem 
hömpölyögnek a Duna hullámai. Mióta visz élőre az útjok s mindig kö
zömbösen, némán haladnak el a Margitsziget előtt. Nem kíváncsiak se 
nagy gonddal ápolt utaira, se rózsáira, se fenséges tulajdonosára. Nem 
állnak meg egy pillanatra sem; hallgatagon, részvétlenül, vágy nélkül 
sietnek elenyészni a tengerben . . . 

Csak nézem a hullámokat, a közömbös, néma hullámokat és Léthe 
vizére gondolok." 

Azok a rövid, prózai „strófák" sorolhatók Reviczky prózaversei közé, 
amely éket a Paku Imre Reviczky-ki adása a „Színes írások" cím alá so
rolt. A költő alighanem azért kapott e kifejezési módon, mert bennük 
közvetlenebb lehetett témáihoz, de műfajteremtő igényt már kevésbé ke
reshetünk bennük. Hacsak nem gondolunk arra az 1875-ös kifakadására 
„mostani költészetünk hatodfeles vagy ötös jambusú sorai" ellen, amely
nek „unalmas prédikációra vagy émélygő, elnyújtott zavaros dallamokra 
emlékeztetnek". (Egy elfeledett magyar költő) Reviczky Gyula verseiben 
ugyanis már egy más zene szólal meg, és egy-egy pillanatban más és 
nagyobb szerepet játszik, mint a szokványos verszene általiában. Mezei 
József figyelte meg az Altató című verssel kapcsolatban, mivel „már alig 
van tartalma", hogy „üres lett a vers", a költő a vers zenéjét erősíti fel, 
azzal pótolja, amit veszni lát, s ezért a „vers zenéjében érezni ezt az 
eltűnt tartalmat". Joggal! merül fel a kérdés tehát, hogy Reviczky „for-



maőrző" vagy pedig „formaromboló" költő volt-e. Szeles Klára Re
viczky poétikájáról írott (könyvében azt hangsúlyozza többször is, hogy 
a költő „formaőrző" volt, amit csinált, az „szerény és bátortalan mo
dernizálás" csupán. „Verseiben — írja — a hagyományos poétükai mű
fajok, stilisztikai és verselési eszközök átvétele a szembetűnőbb, s csak 
ezek mögött, sokszor leplük alatt kísérhetjük figyelemmel a vers kereté-
nek lassú fellazítását, szétfeszítését, árnyalati változásókon keresztül tör
ténő átalakulását". Röviden szólva: Reviczkynek nem vdlt modern ér
telemben vett „forimakultúrája". Bizonyos, hogy hiába keressük egy Ady 
Endre vagy egy Babits Mihály ilyen jellegű megnyilatkozásait. Mert ha 
a verssel nem is történik semmi látványos, a versben átrendeződik a 
„világ", és inkább a vele való verstani foglalkozás hiányára kell gya
nakodnunk, ha ezeket nem ismerjük fél, illetve nagyon keveset isme
rünk meg belőlük. A magyar verstanok általában átugorják ezt a költői 
korszakot, és Kiss József érdemeit méltatják csupán, akitől Adyhoz ve
zet az út. Gáldi László ugyanakkor idézi a Ha mar szeretni nem fogok 
című Reviczky-vers vívmányát — egy sor refrénszerű ismétlését, ami 
oly sajátos zenei hatású: 

H a már szeretni nem fogok, 
És búcsút int a szerelem, 
Szelíd nézésű asszonyok 
Fogják be majd haló szemem, 
H a búcsút int a szerelem. 

De idézhetjük a Boldog idő strófáit is, amelyeikben a hétszótagos negye
dik sor, valamint a négyszótagos hatodik sor rímmel kapaszkodik az 
előző 'tizenegy szótagú sorokba. Ezek az „adyasan" megrövidült sorok 
mind jelentésbeli, mind „zenei" vívmányai is a költőnek: 

A bölcsek gúnyja, szenvedő siráma, 
Nem bírják lelkemet lekötni már ma. 
Mély bánat, borús eszme, ködös álom 
Most nem az én világom. 
Mélységbe lelkem most nem tud merülni, 

Csupán repülni! 

Mint a madár, ha -meglegyinti szárnya 
Röptében a víz felszínét cikázva 
Merül a kék, napfényes levegőbe, 
Dalát küldvén előre; 
Ügy játszom én a búval most: reményem 

Fönt jár az égen. 



Csak jelezhetjük éppen idézett versünkkel kapcsolatban az enjambe
ment új esztétikai szerepét a modern hangszerelésű verszene megszületé
sében. A versbeli „kozmopolitizmusnak" akár a kokárdája lehetne a vers-
mondat „átszak-itása", „átívelése", „áthajlása", a „sorihatár sérelme", 
ahogyan az enjambementet a magyar verstani szakirodalom nevezni szok
ta. Az úttörő érdem kétségtelenül a „modern" Aranyé, de Reviczky Gyula 
is élt vele, amikor modern hangzást akart verséneik adni. Ezért minősít
heti Király István Ady-monográfiájában a rímtelen és ritka ütemkapcso-
latok kedvelését az enjambement kultuszával együtt a „művészgőg esz-
tétizáló-stilizáló, a formákat bizarrá, szecesszióssá tevő törekvések rit
mikai vetületének" (Szepes Erika—Szerdahelyi István) — általában a de
kadencia jellemzőjének. 

A Heinétől Baudelaire felé vezető költői Júton találjuk a dal kérdését 
is Reviczkynél, annál is inkább, mert mint olvashatjuk, „a dal Revicz-
kynél az első verstől az utolsóig főszerepet játszik, művének mennyiségi 
és minőségi többletét adja" {Széles Klára). S valóban, feltűnő a költőnek 
a dalformához való ragaszkodása a maga ellentmondásosságában. A 
X I X . század második felében problematikus megoldásnak látszik, hiszen 
a dal valójában a még 1848 előtti korszaknak, a magabiztos személyi
ségnek a lírai kifejezésformája volt, utána stilizálás és átképzés nélkül 
alkalmatlannak tetszhetett új érzések kifejezésére, főképpen hogy a költő 
nem „dalolni", hanem „reflektálni" akart, éppen ezért a gondolat for
máját kereste, s azt már Baudelaire sem a dalformában találta meg. H a 
a lírai én nem tudja befogadni az „egészet", a dal valójában lehetetlen. 
Reviczky műhelyéből éppen ezért „egy új, módosított helyzetdal forma" 
kerül ki (Széles Klára), amelynek mások a tárgyi és az alanyi feltételei, 
mint voltaik az ősmesternél, Heinénél, aki egyszerre volt szentimentális 
és ironikus is. A szerepjátszás mozzanata mindemképpen előtérbe kerül, 
hiszen Reviczky emlék-verseket ír, az ő dala tehát valóban a „költői 
szerepet is lassan, bizonytalanul, de következetesen eltünteti, felszámolja", 
és megteremti a „semmiségek dalait, az árnyalatok költészetét. . . az ön
magában létező, a szuggesztióra, a hanghatásokra építő verset" (ua.). 
Nyilvánvalóan felléptének az idején is élt még a Heinétől származó állí
tás, nevezetesen hogy a „dal az eredetiség kritériuma", s ott volt Petőfi 
példája, bár epigonjai éppen a dal-műfajt devalválták. De csábító lehe
tett Petőfinek „elemző önszemlélete", melyet Horváth János emleget, 
azután a „szemlélettől átvett hangulat", nem utolsó sorban a „dalma
gány", mint a „dailbeliség egyik fő feltétele" — legfeljebb módosítani 
kellett, megtagadni nem. S adva voltak az „érzelem konvenciói" is, mint 
a szomorúság, az alkony, a hervadás, az öregség szomorúsága. (Mezei J ó 
zsef) S a melankólia is, amelyről a Szenvedély és világfájdalom című ta
nulmányában beszél. Fontos adalék ez Reviczky dalainak problémájá
hoz, mert végeredményben a dal műfajának időszerűségét Schopenhauer 
filozófiájának az aktualitásából következteti ki: a költő szerint a imé-



labú „együtt jár a belátással". De azt sem szabad felednünk, hogy a 
közvetlenség vágyott ideálja felé is a dal műfaja mutatott, ha figyelembe 
vesszük, hogy a dal amikor „eredeti, ősi, hiteles és népi" (Ungvári T a 
más), egyúttal a visszasóvárgott boldog, s már elvesztett költészeti kor
szakot is idézte. S ott a „pillanat" élménye is; Reviczky dalról szóló 
versmeghatározásai közül a legtalálóbb éppen ezt hirdeti: „Halk siko
lyok a kis dalok, Gyorsan szülemlenek..." (Dal) Mondanunk sem kell, 
akkor is a dalforma forrásvidékén járunk, ha az oly nevezetes „a világ 
csak — hangulat" költői meghatározásával hozzuk összefüggésbe — a 
dal pedig ennek a „hangulatnak" a formája! 

E z a Reviczky emlegette „hangulat" jellegénél fogva egyfajta pre-
impresszió, hiszen mintegy a benyomás párlataként csapódik a versbe. 
Németh G . Béla nem alaptalanul emlékeztet Reviczky Gyula költészeté
nek lappangó impresszionizmusára: „Reviczky többnyire visszanyúlt a 
romantika, a késő romantika szentimentális, biedermeieres fajtájához, s 
életképbeli keretű, napló- és leíró elemeikkel bőven vegyített életrajzi 
költészetet valósított meg, amely a nyugati impresszionista törekvések
kel volt írókon." Mezei József a valóságnak „a költő Jelkében össze
gyűlt színeire, foszlányaira" mutat, amikor arról beszél, hogy a költői 
impresszionizmus nem mond ellen Taine esztétikai aktualitásának, su
gallva, hogy Reviczky is deduktív, akárcsak az impresszionizmus. 

Azért lehetséges az ilyen „átváltozás", mert Reviczkynél tulajdon
képpen a szimbolizmus elvileg kristályosodott ki , éppen ezért belső tar
talmai szempontjából nyílt volt, lehetőségeket hordozó. A szimbolista 
„keretben" megjelenthetett tehát az impresszionizmus, s a szecessziós kép 
megmutathatta körvonalait, annál is inkább, mert általános jelenség volt 
a szimbolizmusból kinövő szecesszió. A Salamon király álma című ver
sére gondolunk, amelynek gyökerét a szimbolisták kedvelte álomfejté-
sig, okkultizmusig lehet követni. Ezen a síkon ez a vers epikus is: álom
fejtések történetét mondja el. Maga az álom rajza a szecesszió elvará
zsolt édemkertjébe ragad: 

A hallgatag Jordánon lefelé 
Siklott velem egy rozzant kis hajó. 
A tájat sűrű párázat fedé, 
S az ég nem volt derült, hanem fakó. 
Lehunyt pillákkal úsztam csöndesen 
Komor sziklák, horaiokpartok között. 
Az>íán egy hangra fölnyitván szemem', 
Ég és föld mosolygó mezbe öltözött. 
Szelíd fuvalmak árja csókdosott, 
Meg-meglibbentve ősz szakállomat. 
A szellő nárdusz-illatot hozott, 
Kőszikla is termett virágokat. 



Oly íényes volt a táj, oly meleg! 
A fákon, fölidön nyílt a sok virág. 
Láttam csodás nézésű szűzeket; 
Köztük rózsakeblű Jemiimámát. 
Fürgén szőkéitek, mint az őzikék 
Ö s Izraelnek többi lányai. 
Titkos zenétől zengett a vidék. 
Vágytam kikötni, partra szál lani . . . 

Ami feltűnő, egyedi volta Reviczky költészetében az ilyen típusú vers
nek. Példázata van még, ilyen ikonográfiájához más hasonlót nem ta
lálunk. Egyike ugyanakikor azoknak a költeményeknek, amelyek a Magány 
című kötetében a „Virágnyelven" címszó alá kerültek. Itt van a Pálma 
a Hortobágyon is — az új költői vívmányok oly kétségtelen jeleiként. 



MIFÉLE K R I T I K A A FORDÍTÁSKRITIKA? 

P A P P G Y Ö R G Y 

A fordításkritika művelődési életünk sokrétű, széles jelenségcsoportja, 
amelyet a köztudat megflevőnek és problémád annak feltételez, ha azon
ban kissé a félszíne alá hatolunk ennek a vékonyan csörgedező irodalom
nak, nem találunk sem kibontakozott önélvű rendszert, sem elvi fogód
zókat. Ezért mielőtt fordításkritikánkról szólnánk, a fordításkritikát ál
talánosságban kell (megfogalmaznunk és körülhatárolnunk. Sommásan 
viszonyulásként, olyan tevékenységként határozható meg, ahogyan és ami
lyen érzékenységgel egy kultúra értékeli a külső forrásokból beáramló 
információ, a legtágabban értelmezett irodalom asszimilálását: a fordí
tást. Azokét az alkotásokét, amelyeket híranyagukban vagy esztétikai 
minőségükben saját erejéből nem tudott megteremteni. 

Ezt a. magunkhoz hasonlított, terjedelmében a belső források termését 
túlszárnyaló literatúrai szomorkás humorral, de találóan „a legnemze-
tibb irodalomnak" szokás nevezni, hiszen eredeti alkotásaink bármelyi
kének van reménye (virtuálisan) arra, hogy eljutnak másokhoz, de a for
dítások végérvényesen és tragikusan önkörükbe záródnak. 

Milyen hát ehhez a legnemzetibb irodalomhoz viszonyulás általában, 
és a mi égaljunikon speciálisan, ami a fordítás társadalmi rangját, szere
pét is jelzi egyúttal. Erre keresi a választ az irodalom, érdekes módon a 
nyelvészet, és újabban a fordítástudomány is. 

A fordításkritikát a műfordítás hívta életre, lényegében, művelésében 
ma is irodalomtörténeti kötődésű. Csak az emberi mérce szerint örök 
érvényű irodalmi művek viszonylatában derülhetett ki , hogy az eredeti 
alkotás állandó minőség, a fordítás pedig a korhoz, kultúrához kötött 
viszonyulás, viszonyított érték. Ezt igazolja az újrafordítások állandó 
igénye, a befogadók ízlését tükröző, a fordítói hűségről vallott, időben 
jól elhatárolható nézetek. Egyre általánosabbá válik az a vélemény, 
hogy a műfordítás az irodalomtörténeti értékeléshez hasonló, kritikai hoz
záállás a műhöz, ahhoz hasonlóan ezt is időnként újra kell fogalmazni. 
És kialakult a fordítástörténet, amely egy adott hűslégeszmény felől diak-
rónikusan, és a fordításkritika, amely a kortárs fordításokra vonatko-



zóan vizsgálódik elsősorban, és némi játékossággal a kritika kritikájának 
is nevezhetjük. 

Az ekként értelmezett fordításkritikát általában műfordítók, irodal
márok művelték, művelik ma is. Keretei, lehetőségei azonban az utóbbi 
évtizedekben kibontakozó fordítástudomány számára szűknek bizonyul
tak, több okból. 

A fordítás iránt megnyilvánuló nagy felületű társadalmi érdeklődés 
nem elégedhet meg a műfordítások megméretésével. K i kell terjednie a 
jelentőségében azonos informatív lés szakfordítás nagy területére is, ami 
fokozottan érvényes a mi vajdasági körülményeinkre. 

A korábbi fordításkritika, vagy 'hogy a nevén nevezzük: a műfordítás-
kritika, gazdag hagyományokat teremtett világviszonylatban is, a magyar 
irodalom vonatkozásában pedig kiváltképp, mert — ezt a kis nemze
tekre jellemzőnek tartják — épp a 'legjobbjai lettek a mindenkori fordí
tók. Akikben ez a tevékenység tudományos elemzőkészséggel párosult, és 
Solness építőmesteréhez hasonlóan megpróbáltak letekinteni a maguk épí
tette toronyról, a saját gyakorlatúikból kiindulva értékes kritikákat írtak. 
Elég, ha Kosztolányi, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Radó György, Somlyó 
György, Németh G . Béla nevét említjük (vagy a jugoszláv irodalom vi
szonylatában Isidora Sekulićot, Skerlićet, Andrićot). Mégis, az irodalom 
fogalmi rendszerében, mércéiben gondolkodó kiváló kritikák ellenére is 
azt kell mondanunk: fordításkritikánk a szó tágabb, objektívebb értel
mében nincs. Ezt mondta ki a Nagyvilág 1975. évi kerekasztal-értekez
lete, A műfordítás ma c. kötetben i(Bp. 1981.) Ferenczi László, a szerb
horvát nyelvű irodalomra nézve Nikola Bertolino (Teorija i poétika pre-
vodjenja, 7981.), a csehszlovákiaira Anton Popovic (A műfordítás elmé
lete, Pozsony, 1980) a német irodalomra vonatkozólag pedig Wolfram 
Wilss (Übersetzungswissenschaft, Stuttgart 1977). E z nem azt jelenti, hogy 
nincsenek fordításkritikai szándékú írások, hanem azt, hogy annyira 
szubjektívek, sőt szubjektivizáitak, hogy nem elégíthetik k i azt a tudo
mányos megalapozottságot, amellyel ma a fordításhoz közelítenünk kell. 
Ragyogó aforizmák uralják ezt a területet, például az, hogy a fordítá
sok, miként a nők is, vagy szépek, de akkor nem hűek, vagy hűek, de 
nem szépek. Mások a személyes átélés hitelesítette gondolatok mellett 
sok mindenről írnak, vélvén, hátha abban a fordítás is benne foglaltatik. 

A fordítástudomány figyelme csak az utóbbi években fordult e tevé
kenység irányába, s mindössze néhány rendszerelméleti, elvi és módszer
tani kérdést tisztázott le. Ezekből kiindulva kísérlem meg a szakterüle
tet feltérképezni, észrevételeimet főleg a szerbhorvát—magyar viszony
latra vonatkoztatva, lévén hogy a fordítás mibenléte mélyen az általa 
kapcsolatba került társadalmak, kultúrák viszonyaiban gyökerezik. 

A fordításkritika szűk értelmezését a nyelvi átültetés külső összefüggé
seit tanulmányozó fordításszociológiával, fordításpraxiológiával kel! k i 
teljesítenünk, amely ezt a tevékenységet nagyobb összefüggésekbe ágyazza, 



és a szakfordításra is kiterjeszti. A ínyelvszociológiára, irodalomszocioló-
giára támaszkodva együttesen a következő kérdéseket vizsgálja: 

1. a külső, fordítást igénylő, forrásokhoz forduló mifcrotársadalom és 
nyelvközösség körülményeit; 

2. a művelődési politika és a fordítási program összefüggéseit és ma
gát a fordítási repertoárt; 

3. a fordításkritika elveit, funkcióit; 
4. a fordításhoz fűződő egyéb 'tevékenységeket, például a lektorálást, 

szerkesztést, kontrollszerkesztést stb; 
5. a fordítási intézményeket, folyóiratokat stb; 
6. a fordítóképzés és más társadalmi kötöttségű tevékenység helyze

tét. 
Szóljunk hát ezekről mi is, legalább a fordításkritika kibontakoztatá

sának erejéig! 
1. Külső forrásokból merítés nélkül egyetlen közösség sem tud tartó

san meglenni. Ezekből a közelebbi-távolabbi forrásokból minden makro
vagy mikrokultúra következetesen, (belső törvényei szerint válogat, nem 
a teljes társadalom, hanem egy kisebb avatott réteg közegében, segítségé
vél, amely a fordítók megbízója is egyúttal. Van ennek a folyamatnak 
egy paradoxonnak tűnő mozzanata is: minél szegényebb a belső teremtés 
egy kultúrában, szakterületen, annál nehezebb a vonatkozó információkat 
sajáttá tenni, holott épp ebben a helyzetben lenne rá égető szükség. V i 
szont minél imagasabb szintű a belső források produkciója, annál többet, 
többszínűén hasoníthatunk a magunkévá a külső forrásokból. A mi vaj
dasági viszonyainkban gondolkodva az nagy előny, hogy a nyelvileg 
külső forrással társadalmilag, eszmeileg egyék vagyunk, belőle korlátok 
nélkül (meríthetünk, válogathatunk, de a nyelvi különbözőség folytán, 
illetve az összetartozás révén folytonosan „válogatnunk" és fordítanunk 
kell, mert igazán csak ez a sajátunk, amit mi létrehozunk vagy a ma
gunk képére formá'hink. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a közösség nevében válogatók és a fordítók 
vállára fokozott felelősség nehezül. 

Ezen a ponton különül el a szakfordítás és műfordítás problematikája. 
A legmagasabb, az irodalmi szint a mi nyelvi körülményeink között is 
jól funkcionál, van tehát mihez viszonyítani és hasonlítani a beáramló 
tartalmakat és formákat. Nem mondható el ugyanez a munkamegosztás, 
a társadalmi-politikai élet köztes nyelvhasználati szintjeiről, a közigazga
tás, oktatás, publicisztika esetében, amelynek óriási érintkezési felületét, 
információ áramlásának tempóját nem tudja a nyelv természetes alaku
lása, lexikai gazdagodása követni. Következésképpen mindig lépéshát
rányban vagyunk, a megoldásokat az ösztönösségre kell bíznunk. Eze
ken a területeken sokszor olyasmit is tükrözni kell, ami belső forrásunk
ban még nincsen. Gondoljunk a törvényszövegeikre, a jórészt csak fordí
tásban létező jogi, közgazdasági értekező prózánkra, amelynek kiizzadt 



nyelvi megoldásai nem tudnak az eleven, közvetlen nyelvhasználatban csi
szolódni, a tankönyvfordítások nyelvérzéket hígító, bár a felszínen kor
rektnek tűnő szövegrészeire, közéleti terminológiánk tarkaságaira. 

Ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban nem alakult ki az átültetés gya
korlatából kiinduló önelvű fordításkritika. Szerepét a fordítás művele
tébe kapcsolódó fordítás lektor Más és a nyelvmüvelés próbálja betölteni, 
váltakozó sikerrel. A beszédmű egész kompozíciójára, a szöveghűségre vo
natkozó gondjai nem lévén, az utóbbi a nyelvi-terminológiai vétségek 
csiszolgatását tűzte k i célul. Voltak és vannak •nagyvonalú vállalkozásai, 
mint amilyen a hírhedt Napfényes Adria (!) idegenforgalmi ismertetőt és 
néhány tankönyvet követett. De a nyelvművelés módszerei, amint azt a 
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok tankönyvfordításokat bíráló anyaga 
is bizonyítja, elvi, módszertani okok miatt nem alkalmasak a fordítás 
komplex folyamatának befolyásolására. Talán az a legfőbb hiányossá
guk, hogy a szöveg, a sajátos közlési gyakorlat nagyobb összefüggéseit, a 
fordítás viszonyítottságát figyelmen kívül hagyva kódex-szerű minták
kal indulnak hibavadászatra, sőt nemegyszer szarvas hibákat figyelmen 
kívül hagyva, mint Németh László hányja szemére lektorainak, csak 
kedvenc nyelvi törvényeikihez tartozó jelenségekre figyelnek, mintha egy
azon nyelvvédő könyvből mindenki más-más lapot tépett volna ki . 

Ennek a szóról szóra araszolgató javítgatásnak (amelynek a Létünk 
1982. I I . számában találjuk a legújabb lebunkózó példáját) a helyére leg
alábbis a divatos szóval nyelvi tervezésnek nevezett átgondolt tevékeny
ségnek kellene kerülnie. 

A szakfordítás-kritika kialakulását a vizsgált szövegek rövid élete, 
ideiglenessége is nehezíti. Különösen a filmek feliratos fordítását sújtja ez 
a tény, amelynek művelői méltán hiányolják, hogy munkájukról nem esik 
egyetlen jó vagy rossz szó sem. Vizsgálatra, állásfoglalásra természetesen 
van mód. Ezt jelezték annak idején az első osztályos matematika tan
könyvek körüli viták, amelyek az idegen szavak használatát élezték ki, 
ám mennyi dolog van, amit szó nélkül engedünk útjára, olyanok, mint 
az önigazgatási fogalomtárban található, a „revolucija je latinska reč, 
znači prevrat, preokret" szerbhorvát mondatnak megfellelő „a forrada
lom latin szó (!), változást, fordulatot jelent". A fordítói gondolkodás 
ott valahol kezdődött volna, ha a „latin szó" elemet elhagyja, vagy a 
szót a jforr' igéből származtatja. 

2. A fordításrepertoár kulturális igényektől, ízléstől függő kialakítása 
a publicisztikát, a népszerűsítő kiadványokat kivéve általában túlterjed 
a szakfordításon (bár mint az esszék is jelzik, a kétfajta fordítás között 
az éles határ megvonhatatlan). A fordításra kerülő művek kiválasztásá
nak elbírálása már a műfordítás-kritika hatáskörébe tartozik, de a nagy
részt szerkesztőségek által alakított programot alig tudja befolyásolni. A 
kapcsolat- és fordítástörténeti tanulságok egyértelműek irodalmunk felől 
nézve is: sok másod- és harmadrendű mű kerül fordításra elsőrangú mű-



vek előtt. Kissé tanácstalanul vehetjük tudomásul Földes Jolán A hali-
szó macska utcájának nagy nyugati népszerűségét, ha tudjuk, olyan mű
veik sem tudnak a nyelvi "határokon túl jutni, mint Füst Milán idegen 
helyszínű regénye A feleségem története. Délszláv—magyar vonatkozásban 
ez a csere jóval szervezettebb, némi kísérőirodalma is van (Burány Nán
dor A vajdasági magyar írók szerbül — Magyar Szó, 1973 — vagy Ju
hász Géza nagyobb műfordítási programokat összefoglaló írásai a Létünk
ben). Szeli Istvánnak a Történő történelem c. kötetében levő Petőfi-ta
nulmány ilyen szempontból is elgondolkodtató, hogy a romantikus bor-
dal-író költő sémáját milyen nehéz egy más irodalmi közegben megvál
toztatni, más bennsőséges értékekkel gazdagítani. 

A Jugoszláviái nemzetiségek irodalmának közvetlen tolmácsolása a 
megfelélő fordítók hiánya miatt jórészt csak igény, kívánság maradt. E r 
ről azonban a folyóiratok szerkesztői, irodalompolitikával foglalkozók 
többet tudnának mondani. 

3. A fordításkritikának az elemző-értékelő mozzanat a fő funkciója, 
ettől függ létjogosultsága. Értékítéletében támaszkodhat az irodalomkri
tikára, de túl is terjed annak körén. Például mindig két kommuniká
ciós megnyilatkozással foglalkozik, azután az eredeti mű kritikusa több
nyire aktuális irodalmi termékkel foglalkozik, tanúja a mű születésé
nek, a fordításkritikus viszont időben és térben messze kerülhet ettől az 
atmoszférától. Jelentős különbségek adódnak abból is, hogy a fordítás-
kritikusnak a műalkotással nem azonosítható fordítási folyamatot is ér
tékelnie kéli. 

Ezekből a sajátságokból számos elvi követelmény ered, amelyeknek a 
jelenlegi gyakorlat nem tesz mindenben eleget: 

3.1. A nyelvi átültetés bírálatának a fordítás folyamatára, az eredeti 
műre és végtermékére is ki kell terjednie. 

A fordítást értékelő írások ezzel szemben sokszor csak az eredeti mű
vel foglalkoznak a fordítás ürügyén, magát a kapcsolat létrejöttének té
nyét méltatják. Magyarázhatjuk ezt erőtlenséggel is, hogy nincsenek mér
céi, sem módszerei a fordított mű megragadásához, de azzal a felfogás
sal is, amdly csak az eredetit tartja autentikus műnek, a fordítását pedig 
valamiféle irodalmon kívüli információnak az alkotásról. 

Az ellenkező véglet sem ritka: sem a forrásnyelvet, sem az eredeti 
művet nem ismerve pusztán a fordítást méltatják. Igaz, hitélt kell ad
nunk azoknak is, akik szerint egy szöveg színvonal alattisága viszonyítás 
nélkül is kiderül. Bizonyságul említhetjük a néhány hónapja bemutatott 
tv-játékot, a Vörös királynőt, amelynek feliratos fordításából kivilág
lott, hogy fordítója nem tud sakkozni, mert királynénak, gyalogosnak, 
fekete lónak, sőt fehér ágyúnak (bástya) nevezte a figurákat. Viszont a 
nyelvileg hibátlan fordítás tartalmában is, stílusában is meghamisíthatja 
a művet, méghozzá ebből a szempontból észrevehetetlenül. 

A kritika a fordítást két alapállásiból vizsgálhatja. Leggyakoribb a be-



fogadó kultúra felőli közelítés, a célnyelvi 'befogadó szempontjainak do
minanciája. Még ha ez nem is mindig valósiul meg gyakorlatunkban, elv
ben mindig a forrásnyél vet egyáltalán nem ismerő befogadót kell feltéte
leznünk. 

Előfordul a fordított megközelítés is, amikor a forrásnyelvi kultúra fe
lől fogalmazódik meg a kritika, mint Rónay György Fordítók és fordí
tások c. kötetében, vagy Kenyeres Kovács Márta cikkei a Mostovib&n, 
Mladen Leskovac írása a Rukovet fordítási számában (1979. 3—4. sz.). 

önmagában egyik kiindulás sem vezethet elfogadható eredményre, mi
vel a fordítónak a siker érdekében először az eredeti mű alkotójával, 
majd befogadójával, végül a célnyelvi olvasóval kell intuitív módon 
azonosulnia. Jó fordításlkritika is hasonló mozzanatokból épülhet fel, ha 
írójának sikerül a fordítási feladat alaphelyzetével, a fordítóval együtt 
rezonálnia, amennyiben fel tud mutatni a fordítás poétikai értékeit ön
magukban szemlélő elemeket (mintha eredeti verset, prózát olvasna) és 
az eredeti alkotáshoz viszonyító mozzanatokat is. 

Az előzőékben körülbelül eljutottunk a hiányzó fordításkritika mint 
szimptóma magyarázatához. Egyáltalán nem elszigetelt az a nemrégi
ben tartott fordítói beszélgetésen elhangzott észrevétel, miszerint ha va
laki nem kis időt és energiát áldoz a két szöveg egymásra vonatkozta
tott, koordinált végigolvasására, akkor már akár maga is lefordíthatja 
a művet, és még ellenséget sem szerez magának, lévén a fordítók érzé
keny emberek. 

3.2. Azt mondhatjuk hát, hogy a jó kritika elvei a jó fordításéval azo
nosak. Ennek vannak a folyamatot és a fordítói hűséget érintő tényezői 
is. 

3.2.1. A jó fordító nem behelyettesít, cserélget, hanem a beszédheiy-
zetet újra átélve a mű komplex hírtartalmát és közlési funkcióját a be
fogadó előzetes ismereteit, nyelvi szokásait, kommunikációs hagyományait 
tiszteletben tartva értelmezi át és önti formába (Történelmi olvasókönyv, 
fordítási tankönyv) azaz elsősorban metanyelvi műveletet végez.. 

3.2.2. Amint az eredeti műalkotás is a befogadóban valósul meg iga
zán, a fordításnak is az ő tudattartalmában kell ki teljesülnie. Az egy
séges hírérték, hatás általában az eredetitől eltérő helyen, nyelvi eszkö
zökkel, viszonylatokban valósul meg. A részletek tehát csak az egészhez 
viszonyítva vethetők egybe. A befogadóban íkitéljesülő összhatásért sok 
mindent fel kéli áldozni. Hogy mit, az a fordító tudatos döntésein mú
lik. H a nincs semmi lehetősége egy részinformáció visszaadására, vagy 
egyetlen nyelvileg elfogadható megoldás áll rendelkezésére, a kritikának 
nincs mit ítélkeznie, csak ott, ahol a szerkezeti-lexikai szinonimák közti 
választás kiteljesedhet. Ezért nem érthetünk egyet Mladen Leskovacnak a 
Hegyek koszorúja fordításával kapcsolatos értékelésével, hogy Csuka 
fordítása lehangolóan messze elmarad az eredetitől. Lehet, hogy igaz, de 



nem fordításközpontú, és igazságtalan, mert esetleg Csuka a maximumot 
adhatta a magyar olvasó előzetes ismereteihez viszonyítva. 

Nem fogadhatjuk el azt az ellenkező végletet sem, amikor a kritika 
részleteiben vagy egészében jobbnak minősíti a fordítást, mint az erede
tit. (Pl. Nikola Bertolino vagy Miodrag Sibinovié a Zmaj-fordításokat.) 
Az eredeti vers témájára, „ X után szabadon" alapon lehet jobb kőke
ményt írni, de ez nem fordítás. Aztán az x mű jobb A nyelven, mint 
Y mű B nyelven féle felfogás nagyon sok buktatót rejteget, jóllehet már 
két évszázada jelen van a világirodalomban is, a mi irodalmunkban is. 
Kialakult formájában már úgy fogalmazható meg, hogy a fordítás telje
sen eredetiként hasson-e vagy magán viselje a viszonyítottság jegyeit. 

Az ellen semmi kifogása sem lehet a fordításkritikának, ha az átülte
tés eredeti alkotásiként hat egészében. Ezt a természetes, kommunikatív 
megfelelőséget fogalmazta meg már Pázmány Péter is. Ám másiként ve
tődik fel a kérdés, ha az eredetivel versenyre kel, és attól egészében 
idegen műfordítást, azaz adaptációt hoz létre, és abban az esetben is, 
ha egy szemernyit sem hasonul, csak hasonít: költőt, művet, stílust egy
aránt, belső, sokszor szokványos formáival elárasztja az eredeti gondo
latot, kifejezést. Így viszont hiába fordít, a befogadó irodalom köre a tar
talmakon kívül semmivel sem gazdagodik. Erre utal Somlyó György is 
a Két szó között a fordítás .poétikájáról című tanulmányában a magyar 
műfordítás hangsúlyozottan forma- és tartalomhűsége mögé hatolva és 
kideríti, mekkora asszimilálás árán sikerül sokszor a vélt tökélyt elérni. 
Persze, vannak nagy adaptálok is, mint a mi Faludi Györgyünk Villon 
átalakításában, sőt egész irodalmaik is vannak, amelyek csak túlzottan 
magukhoz hasonítva tudnak egy művet befogadni. Ilyen, mondjuk, a 
francia költészet, amely rímtel énül, ritmustalanul fordít minden verhet, 
mert csak így hat a mű modernnek. 

Az áthasonításnak közeli rokona a nyersfordítások utáni fordítás a 
költészetben, amelynek gyakorlatát a kritika még csak nem is szüksé
ges rosszként értékeli. Kenyeres Kovács Mártának a Mostov&>zn megje
lent, Weöres Sándor és Szűcs Imre szerzőpárosának munkáját értékelő 
kritikája (Oton Zupan&ič és Koío Racin művei) a kivételek közé tartozik, 
mert rámutat a torzulásokra, eltolódásokra, amelyek szinte törvénysze-
rűek. Képzeljük el, ha valaki elbeszélés, leírás után akarna rózsát fes
teni. 

3.3 Amit a fordításkritikától leginkább elvárunk, az a minősítés: jó 
vagy rossz, többé vagy kevésbé elfogadható a fordítás. Ezt is sokan sok
féleképpen kísérlik megvalósítani. Van aki általános megjegyzéseihez hi
bajegyzéket mellékel. Bár kétségtelenül ilyenek is vannak (meglepőd
nénk, ha alaposan elemeznénk 'akármelyik nagy műfordítást, főleg pró
zát), de a fordításkritika ezeken túl kezdődik, noha a színvonal alatti 
fordítás olyan szimptóma, amelyet a fordítástudománynak számon kell 



tartania, mert az vagy az elhanyagoltság vagy az elkommercionalizáló-
dás következménye. 

Más esetekben az „eredetihez hű", „eltávolodott az eredetitől" meg
jegyzéséket az eredetiből és a fordításból tetszés szerint kiemelt részletek 
kísérik, amelyből az olvasónak világosan kell látnia a hibák mibenlétét. 
Az igaz, hogy az eredeti a fordított szövegnek a legigazibb kritikája, de 
az néma, viszont akkor minek a fordításkritika, amelytől mégiscsak út
mutatást várunk? 

Lelkiismeretes szakíróknál megtaláljuk a részletes analízist — de szin
tézis nélkül,. tehát ismét a hozzáállás teljessége, az összegzés hiányzik. 

Vitás lehet a minősített szövegegység nagysága is. Nem hányhatjuk 
senki szemére, hogy az az egy igéd nem valami jó, mint ahogy ő sem 
cáfolhatja az egész munkáját érintő kritikánkat azzal, hogy „de nézd 
meg azt a csodálatos hasonlatomat!". A nyelvi átültetésnek és az érté
kelésnek is legfőbb elve a teljesség, a komplexitás, és az egyenértékűsé
gek rangsora. 

A jó fordításnak legalább két-két egymással szemben ható tényezőpár 
harmonikus érvényesülése a záloga: 

1. Az eredeti közlésben foglalt minden hírérték, közlési és poétikai 
funkció, tudattartalmak, amelyek az egy nyelven beszélőknél közösek — 
ezek minden mű invariáns tartalmai. 

2. A célnyelvi normák, kommunikációs szokások, a nyelv és a kultúra 
által létrehozott gondolkodásformák, fogaimaik, amelyekhez hozzárendel
hetem az idegen információkat, fogalmakat. Ezeknek rovására semmit sem 
fordíthatok le, de sokat ferdíthetek el, noha erre is van példa, az a fel
fogás, például, hogy mivel a világnyelvékben úgy van (lásd:) Nemzet
közi Valuta Alap — az egyetlen helyes írásmódú Valutaalap helyett) a 
magyar nyelvben is úgy kell lennie. 

3. Az eredetire egy adott tartalmasság jellemző, azaz meghatározott 
számú és szerkezetű jelállomány fejezi ki. 

4. Nekem ezt hellyel-közzel azonos jelmennyiséggél, redundanciával, a 
műfaj által előírt formában kell kifejeznem, még ha olvasóm több in
formációt igényélne is. 

E z a teljesség-elv meghatározott kritikai módszereket igényel: 
A párhuzamos fordítások összevetése hálás módszer, de néhány ver

sen, nagy művön kívül a szerbhorvát—magyar viszonylatban sem talá
lunk több fordítást. 

A közkedvelt visszafordítás (Leskovac is alkalmazza idézett írásában) 
igen félrevezető lehet. H a jól meggondoljuk, épp az a gyanús átültetés, 
amikor nagyon hasonlít az eredetire — a felszínen. 

A szelektív, bemetszéses elemzések sem lehetnek teljesek, bár verses
kötetek kritikája sokszor választja módszerként. 

Marad tehát a komplex szövegelemzés, amelyet a fordító helyzetét át
élve végzünk, a meg nem valósult szinonim lehetőségeket is számba véve 



bizonyos szövegminőségek, tartalmi jegyek értékrendjének, rangsorának 
birtokában. Módszertanilag hasznos a szövegelemzést lokális és globális 
jegyekre tagolni. Lokális szövegjegy a költői kép, egy-egy szakszó, glo
bális jellegzetesség viszont a szerkezeti koherencia eszköze, illetve egy k i 
fejezés gyakorisága. E z utóbbi, a kulcsszavak nagyon fontosaik a műfor
dításban. Tudván, hogy Crnjanskinak a rumén a kulcsszava, nem érthe
tünk egyet Tolnai Ottó Szumátra-fordításának megfeleltetésévél, a roítel, 
mely a harsányságot áldozza fel. 

A fenti módszerekkel sikerül a következő információkhoz jutnunk: a 
mű fő közlési funkciójáról, a műfaj, a korstíius jellegzetességeiig, az 
egyéni stílusjegyeikig. Az egyéni stílus jegyeinek, hordozóinak megraga
dása mind a fordításnak, mind a műfordítás-kritikának kulcsproblémája, 
hogyan találjuk meg a változóban a változatlant, és átmenthető-e egy
általán valami a nyelvi vízválasztón? Nyilvánvalóan igen, de nem úgy, 
hogy például a feszes, már-már szűkszavú Krleza-szövegöket szólásokkal, 
szóvirágokkal tarkítva adjuk vissza, amint a magyarra fordításokban is 
megtalálható. 

Jó szolgálatot tesz a szövegelemzés a várható stiláris nehézségekre, 
nyelvi különbségekre, a különleges ekvivalenciakövetelményekre (a régi 
és archaizált szöveg, nyelvjárási és argóelemek, a nyelvi tabuhoz való 
kultúránként eltérő viszony) adott fordítói válasz elbírálásában. A for
dítói hűség esetei a fordító felé elvárásokként fogalmazódnak meg. A for
dításkritikust is az ő döntései izgatják igazán, és nem utolsó soriban az 
érzékenysége, hogy észre vette-e a problémákat. 

A fordító döntéseit bizonyos fordítói módszerek mintái szerint vizs
gálhatjuk, amelyek kellő elvonatkoztatás árán egyszerűek, műveletiek, 
és hogy úgy mondjuk, emberre szabottak: átveszek-e valamit többé-ke
vésbé változatlanul (alaki tükrözés), élhagyok-e valamit, amire a cél
nyelvben nincs szükség (implicitás), vagy kiépítek valamely a célnyelv
ben kötelező jegyet, információt (explicitálás), átstrukturálom a szö
veget (transzponálás), az eredetitől eltérő fogalmi jegyeket emelek ki 
a jelölt valóságelemből (modulálás) stb. 

Érdékes lehetne a fordító és a fordított mű globális viszonya, amint 
azt Jozef Čermak szlovák transzlatológus vázolta (Mostovi 6. sz.): rész
leteiben hű, nagy összefüggéseiben, egészében hűtlen, részleteiben elna
gyolt, egészében azonos hatást keltő és a harmonikus fordítás. 

Végezetül próbáljunk valamiféle összegezést kialakítani a mi körülmé
nyeinkről : 

A szakfordítás értékelésének módjairól már volt szó. Egyéni meggyő
ződésem szerint csak a fordításokat rendszeresen kísérő választott testü
let tudna igazán a fordítások bizonyos szintjén következetességet kiala
kítani, amilyen a világon sokféle van (például Franciaországiban). 

A műfordítással kapcsolatos irodalmat a Magyar Nyelv, Irodalom és 



Hungarológiai Kutatások Intézetének bibliográfiai füzeteiből jól átte
kinthetjük. A következő képet rajzolják elénk: 

1. Vannak a jeles műfordítókkal készített riportok (Sava Babiétyal, 
Borbély Jánossal); 

2. magát a fordítás megjelenését méltató írások; 
3. fordítói vallomások, amelyekben a szerzők a Hogyan fordítottam? 

kérdésre igyekeznek válaszolni (Fehér Ferenc, Sava Babié jelentetett meg 
ilyen írásokat); 

4. amelyben a fordított művel foglalkoznak, a fordítás teljes mellőzé
sével; 

5. Az évi, szakaszos fordítási programokat összefoglaló tanulmányok 
(Tornán László: Műfordítások 1976-ban); 

6. és végül alig néhány fordításkritikai célzatú írás, mint amilyenek 
Gerold László cikkei egykor az Üj Symposionb&n, Burány Nándor, 
Szűcs Imre néhány méltatása. Ezeknek is javarésze nem mű-, hanem 
szerzőközpontú, és általános a versfordítások méltatásának túlsúlya, bi
zonyos műfajok (drámafordítás) meg sem jelennek. 

Azt kell hát mondanunk, ez a hozzáállás nincs fordításaink mennyi
ségével és problémáival arányban, főleg ha a délszláv—magyar műfor
dítás viszonylatában gondolkodunk, amely letéteményesének mégis csak 
nekünk kellene lennünk. 

Az objektív fordításkritikánk megalapozását a fordítástörténetnél 
kellene kezdenünk, a fordításokban nyomon követhető hűségeszmény 
fejlődéstörténeténél, korszakainál. 

Felmerül aztán néhány fordításszervezési kérdés is, amely lényegileg 
befolyásolja ezt a tevékenységet: érdemes-e, ajánlatos-e egyetlen fordítóra 
bízni, hiszen a kongenialitás nem szerzőhöz, hanem adott hangulatú, zsá
nerű versekhez kötődik. Koncz István szerb nyelven megjelent kötete is 
ezt a gyakorlatot kérdőjelezi meg. Vagy fenntartás nélkül elfogadhat
juk-e, hogy száz művet egy fordító fordítson. Igaz, a színész is sok 
szerepet játszik, de talán nem ahány, annyi féle. Hogy az ízlés birodal
mából vegyük a példát, a vanília finom íz, de ha minden ételen, italon 
az érzik . . . ? 



BOLONDOK ÉS SZABVÁNYEMBEREK (I.) 

— Az antipszichiátria antimítosza — 

V A R G A Z O L T Á N 

Mélyrehatolóan leleplező műként számba véve teszem le Thomas S. 
Szász magyar származású, neves amerikai pszichiáter könyvét,* tárgyát 
új oldalról megragadó tudományos munkaként. Szerzőjéről egyébként is 
tudom, hogy szemléletmódja folytán szakmai körökben sem kis vihart 
kavart munkásságával. Amint az a jó szokásom szerint előre elolvasott 
utószóból is kiderül, első müvének megjelenése után azzal bocsátották el 
munkahelyéről, egy amerikai egyetemről, hogy amennyiben állítása igaz, 
miszerint nem létezik elmebetegség, úgy munkájára sincs szükség. Frap
páns visszavágásnak tetszik, ámíbár lényege a dolognak alighanem az, 
hogy művében Szász az intézményességet támadja s az intézményeket, 
kiváltva ezzel az intézmények szokott reakcióját. Más szavakkal szólva 
szentségtörést követ el — minek folytán a következmények is bekövet
keznek. 

Könyve szenvedélyes könyv, sokkal inkább magával ragadó, sem
mint kikezdhetetlen. 

Minden szentségtörés-kedvelésem ellenére tűnik ilyennek. Stílusosan 
szólva, minden leleplezéshez való paranoid vonzódásom ellenére is, leg
kevésbé tehát ellenérzésből. Beállítottságom ugyanis kétségtelenül a szerző 
mellé sorakoztat fel. Szükségképpen pedig Ken Kesey nevezetes regé
nye, a Száll a kakukk fészkére mellé is egyben. Miloš Formán belőle ké
szült nagyszerű filmje mellé is. Ezért is vettem újra kézbe a regényt, s 
futok át rajta ismét, egyfajta gyorsolvasási technika segítségével. Azok
nál a Szász művével rímelő részeknél időzve el leginkább, amilyen a 
következő is: 

„Persze. Mert ezt tudom. Az osztály is az Üzem egyik gyáregysége. 
Itt javítják ki azokat a meghibásodásokat, amik a szomszédságban, az 
az iskolákban, a templomokban történnek, itt pofozzák ki, itt rántják 

* Thomau S. Szász: Ideologija i ludilo. Naprijed, Zagreb, 1980. 



helyre. Mikor a késztermék megy vissza, (ki a társadalomba, és néha jobb, 
mint újkorában, a Főniéni szívét boldogság tölti el. Ami csempén, csálén 
jött be, az most itt van készen, kiigazítva, és működik is, az osztály be
csületére, a világ csodájára. Tessék, nézzenek utána, hogy megy a vado
natúj mosolyával, mintha skatulyából húzták volna ki . Milyen szépen 
pásszentosan beleillik az ő környezetébe, mennyire tud neki örülni, hogy 
az utcát épp most ásták föl előtte, és vízvezetéki csöveket fektetnek le. 
Odavan a boldogságtól. Hozzá van idomítva a körülményekhez . . . " 

Vagy amit Hardingtól, a „Ka'kukfcfészek" rezonőirjétől hallunk: 
„Én már kora ifjúságomban észrevettem, hogy én . . . éljünk a fino

mabb s z ó v a l ? . . . hogy én más vagyok, mint a többiek. A másik, gorom
bábbik szónál mindenesetre többet mondok vele. Olyan mesterlkedésekbe 
bonyolódtam, amelyekre társadalmunk nem néz jó szemmel. Belebeteged
tem. Nem is annyira a mesterkediésekbe, mint inkább abba az érzésbe, 
hogy a társadalom nagy, megsemmisítő mutatóujja rajtam van, és milliók 
hajtogatják kórusban: ,Disznó! Disznó! Disznó!' Így bánik a társada
lom azzal, aki más." 

Külön érdekességnek, sajátos élménynek tekinthető ugyanis egyazon 
problémakörrel, kétféleképpen, elméleti munka és szépirodalmi alkotás 
segítségével, egyaránt megismerkedni. Belülről is „átélni" mindazt, amit 
felülnézetből, vagyis tudományos-filozófiai megközelítés révén tanulmá
nyozunk. Figyelembe véve, hogy a két könyv alapbeállítottságát tekintve 
olyan mértékben egybevág, hogy alkar egymásból is levezethetők: Thomas 
S. Szász műve ugyanis a szerző nevével fémjelzett antipszichiátriai irány
zat egyik alapmunkája, Ken Kesey regénye pedig „antipszichiátriai re
gényként" is jellemezhető. Vagy éppenséggel az elméleti irodalom művé
szi-szépprózai vetületeként. Mindaddig legalábbis, amíg nem tudjuk, 
hogy a Száll a kakukk fészkére először 1962-ben jelent meg, Szász első 
könyve viszont, a The Myth of Mentái Illness (A lelki bajok mítosza) 
1973-ban látott nyomdafestéket. Nem valószínű tehát, hogy Kesey-nék 
az elméleti irodalom mankójára lett volna szüksége művének megírásához. 
Sokkal inkább megelőzni látszik hát a szakirodalom reagálását a való
ságra, amire egyébként nem is ez lenne az első példa az emberi szellem 
történetében. Ilyen természetű gyanúnkat különben maga Szász is alátá
masztja azzal, hogy a lelki, illetve elmebetegek kezelését mindinkább nagy
ipari méretek-ben folytató „gyógytársadalmat" leleplező könyvében iro
dalmi példákra is hivatkozik. Bizonyítékként hozva fel tézise mellett, 
hogy a mentális zavarokban szenvedők kórházi kényszerkezelése számos 
irodalmi alkotás tárgyát képezi, ám ezek a művek a szóban forgó gya
korlatot sohasem tüntetik fel kedvező színben, sokkal inkább embernyo
morító rabság gyanánt tárgyalják. Olyan valamiként, ami nem az „úgy
nevezett páciensnek" érdekeit szolgálja, hanem inkább rabtartóikét. Bár
mi legyen is azonban a helyzet az elsőbbség kérdés-ét illetőleg, ez a két 
könyv olyannyira kiegészíti egymást, hogy szinte égy érezzük, Ken 



Kesey regényének igazi súlya és jelentősége csak Szász (műviének tükrében 
lesz ténylegesen lemérhető. Vagy akár a napjainkban már-már regény
típussá váló „bolondokháza-regény" jelentősége általában is. Szász könyve 
nélkül ugyanis a „Kakukkfészék" közvetlen valóságanyagát könnyen hi
hetnénk a „kinti" társadalom, az „üzem" szélesebb valósága demonstrá
lásának érdekében torzítottnak, mintegy a modellszerűség követelmé
nyeinek alárendelve, áttételesen érvényesnek csak, így viszont a Szász mű
vében olvasottak alapján inkább arra hajlunk, hogy azok közé a ritka 
művek közé soroljuk, amelyeknek valóságértéke hitelesség tekintetében 
egy szinten áll a csupán közvetetten ábrázolttal, a jelképezettel. 

Thomas S. Szász ugyanis e művében, az Ideológia és őrültséghez, tár
gyát több oldalról is megvilágítva ír a korunkban egyre inkább elhatal
masodó elmegyógyászati gyámkodásról, a kényszerként alkalmazott elme
gyógyintézeti kezelés mind nagyobb fokú elterjedéséről, sőt a pszichiátri
ának a rendfenntartó és politikai hatalom szolgálatába állításáról, nem 
is jelentéktelen mellékmozzanatként említve a pszichiátria egyre nyíltab
ban kifejezésre jutó önálló hatalomként való fellépését, a pszichiátriai 
intézmények, illetve a bennük tevékenykedők „hatalmi öntudatát" is, 
összességében riasztó képet festve minderről. Legfőképpen persze az 
Egyesült Államokban tapasztalható helyzetről, statisztikai adatokkal is 
alátámasztottan mutatva meg, mennyivel több lakója van a különböző 
ideg- és dmegyógyintézeteknek, mint a börtönöknek, nem mulasztva el 
arra sem rámutatni, hogy a kényszerkezelést célzó bírósági határozatok 
azért tekinthetők rosszabbnak a börtönbüntetést kiszabó ítéleteknél, mert 
ezekkel ellentétben, nem meghatározott időtartamra szólnak, a kezdés 
végetérte egyedül az illetékes szakértőktől függ. És amint az a dolgok 
természetéből következik, ez a hatalommá kinőtt s mindinkább mások 
hatáskörét is kisajátító intézményrendszer elkerülhetetlenül a szegényebb 
rétegeket sújtja leginkább, mint ahogy azok száma sem csekély, akiket 
többé-kevésbé mondvacsinált indoklások alapján befolyásos rokonságuk 
kezdeményezésére tartanak gyógykezelés ürügyén elzárva a világtól. Nem 
feltétlenül gyógykezelve is, vagy éppen „elkezelve", tekintettel arra, hogy 
a kezeltek zavart ideg- vagy elmeállapota számos esetben éppen az erő
szakos gyógykezelés, illetve a bezártság következménye. Ami valójában 
már önmagában is az elmekórtani kritériumok bizonytalanságáról, azok 
tetszés szerinti (módosíthatóságáról, szinte korlátlan tágíthatóságáról 
árulkodik, nem csupán a velük visszaélő manipulálás 1 élhetőségeiről, ha
nem ennek immár „polgárjogot" nyert gyakorlatáról. Amint tehát Szász 
művéből kitetszik, egy kis „jóakarattal" bárki mentális zavarban szenve
dőnek, ideg- vagy elmebetegnek nyilvánítható, akinek viselkedése bármi
ben és bármilyen okból is eltér a konvenciálistól, a megszokottól, külö
nösen, ha a közmegegyezéses értékrendet vonja kétségbe. Köznapi ér
telemben, a mindennapi élet erkölcs- és szokásrendszerét illetőleg épp
úgy, mint a politikai meggyőződés, illetve „megbízhatóság" tekintetében, 



amint az az amerikai egyetemek pszichiátriai szolgálatai és az F B I kö
zötti kapcsolatokról szólókból is -megtudható lesz. Vagyis, ahogy a szerző 
joggal állapítja meg, a pszichiátriának ez a fokozatos minderihatóvá vá
lása kiválóan alkalmas a legkülönbözőbb zavaró elemeik elsüllyesztésére 
éppúgy, mint azok félreállítására és eltüntetésére, alkik valamilyen oknál 
fogva kényelmetlenséget vagy lélkiismeret-furadalást okoznak a társada
lomnak. Nemegyszer meg éppenséggel bizonyos szociális problémák „meg
oldását" vagy „enyhítését" kínálják, amint azt az Egyesült Államok és 
a Szovjetunió ilyen irányú gyakorlatának bemutatása, illetve a kettő egy
bevetése szemléletesen érzékelteti. Amíg ugyanis az előbbiben az ápoltakat 
rendszerint semmittevéssel egybekötött gyógyszeres kezelésben részesítik, ad
dig az utóbbiban inkább a kényszerű munkaterápia a bevett szokás, ami 
végeredményben a munkanélküliség, illetve a munkaerőhiány csökkenté
sét jelenti — pszichiátriai kény szerkéz elés segítségével. Mindkét esetben 
az illető társadalmi-politikai rendszer ideológiájának és gazdasági érde
keinek megfelelően. E z pedig végeredményben a terápiás módszerek tu
dományos értékét és hatékonyságát illetőleg is sokkal inkább kételyeket 
támaszt bennünk, semmint bizalmat. 

Aligha tetszik tehát túlzásnak „emberiségellenes bűntettnek" emlege
tése. Magam is ilyennek érzem a fentieket. Nem utolsósoriban ugyanab
ból a szabadság- illetve egyéniségféltésből fakadóan, ami Szászt is moz
gatja. Jogosan késztetve a szerzőt olyan lényegibevágó megállapítások 
megtételére, amilyen az az észrevétel is, hogy a modern pszichiátria ide
ológiája valójában a hagyományos keresztény teológia adaptációját je
lenti tudományos korunk igényeihez. Ahhoz a korhoz, amelyben „az 
ember nem bűnösnek születik, hanem betegnek. Életünk tehát nem a si
ralom völgye, hanem a betegségeké. És ahogyan az embert útján a böl
csőtől a sírig valamikor a pap vezérelte végig, ma az orvos kíséri". An
nak megfelelően, hogy napjaink elnyomóinak legfőbb csatakiáltása az 
„Egészség mindenekfelett!" formulájában jut kifejezésre. Azok jelszava
ként, akik Szász szerint „Názáreti Jézust is bolonddá nyilvánítanák". 

Jaj annak tehát, aki kívül esik az így értelmezett „egészség" körén. 
Akkor is, ha Szász végkövetkeztetéseivel a mentális zavaróikat illetően 

kissé talán túlzott merészség lenne maradéktalanul egyetérteni. Teljes 
egészében elfogadni a szerző álláspontját, miszerint lelki, illetve elmebe
tegség, feltéve, hogy az agyban semmiféle fizikai elváltozás sem mutatható 
ki, nem is létezik. Vagy ha mégis, elméleti vagy ideológiai képződmény
ként csak, ahogyan a boszorkányok is valóságnak számítottak a közép
kor emberének szemében. Szükségképpen boszorkányüldözést eredmé
nyezve. 

Tűnődésem tárgya ilyenformán a következőkben összegeződne: tagad
ható-e valamely fogalom létezése, valóságos tartalma pusztán azért, mert 
ez a fogalom természeténél fogva alkalmas rá, hogy olyasmit is bele-
kényszerítsünk, ami nem illik .bele? S teljes egészében kárhoztatható-e va-



lamilyen intézikedés vagy intézményrendszer, amiért visszaélésre nyújthat 
ajkaimat? 

Okvetlenül ki kell-e öntenünk tehát a gyereket is a fürösztővízzel? 
Vagy ha netán „íkeli" is, lehetséges-e? 

„Gyűlölöm önt, Ardalianovics Gavrila, mégpedig egyedül azért, mert 
ön típusa, megtestesülése, megszemélyesítője és netovábbja a legvakme
rőbb, legönzőbb, leghitványabb és legalávalÓbb közönségességnek. ö n a 
jóltartott közönségesség, ön a .kételymentes olimposzi közönségesség, ön a 
rutinok rutinja. Az ön sorsa az, hogy a legkisebb eredeti idea sem szü
lethetik meg soha sem az eszében, sem a szívében." 

Benedek István idézi a haldokló Hippolit szavait Dosztojevszkij Fél-
ke gyelmüjéb&l elmegyógyászi gyakorlatáról beszámoló ismert és kitűnő 
dokumentumregényében, az Aranyketrecben. Személy szerint azonban 
magam is vállalhatom ezt a „gyűlöletet", bevallhatom, nem is egyszer 
kapom rajta magamat, ámbár nyomban hozzáfűzhetem, hogy az itt kö-
zönségességként emlegetett középszerűség, konvencionális gondolkodás
mód, az így értelmezett „normálisság" akkor gyűlöletes igazán, ha 
prepotenciával párosul, látszólagos szellemi fölényében tetszeleg, kioktat, 
előír és megleckéztet. Kétségtelenül patologikus rögeszmém, hogy az ef
féle szellemi sivirság egyedül „-mérhetetlen szerénységgel" párosítva vi 
selhető el. Ezen tulmenőleg azonban ez a fajta gyűlölet egy kicsit a mű
vészek, irodalmárok, illetve a magúikat annak tartók közös jellemzője is, 
foglalkozási betegsége, ha úgy tetszik. Olyasmire gondolok, hogy az 
embert alklkor is képes dühíteni valamilyen felfogás vagy nézet, ha "tulaj
donképpen egyetért vele — csaik mert aki hangoztatja, sohasem gondolta 
végig igazán, egyszerűen (kölcsönvette, tekintély alapon elfogadta, megta
nulta, elhitte csupán. Űgy tetszik tehát, hogy ez a fajta érzelmi alap
állás egyfajta irodalmi sajátosság is; annyira, hogy ha egyáltalán beszél
hetünk az irodalom valamely eleve létező jellemzőjéről, aikkor az minden
képpen „normálisellenessége". önnön lényegéből fakadóan méglhozzá 
abból eredően, hogy az irodalmi műveket, feltéve, hogy azok valóban 
műveik és irodalmiak, nem „normális" emberek írják, többnyire nem is 
„normálisokról" s nem is „normálisoknak". Hanem inkább egyéniségek, 
egyéniségekről egyéniségek számára. Ken Kesey regényének központi fi
gurája, McMurpthy is azért lehet regényhős mindenekelőtt, mert a maga 
módján egyéniség, minden primitív vagánysága ellenére is — vagy éppen 
ezért. E sajátosságából fakadóan nyeri el, félig-meddig bűnöző mivolta 
dacára is, rokonszenvünket. Nem kevésbé szánalmunkat is, amikor a 
rákényszerített agyműtét végül is attól fosztja meg, ami az egyénisége, 
ami nélkül McMurphy nem MoMurphy többé. Ugyanezért nem szánako
zunk már fizikai halálán. Ellenkezőleg: az indián „Serteperte Főnök" 



gyilkosságát nem .is érezzük igazán gyilkosságnak, inkább az igazságszol
gáltatás egy -fajtájának csak, mintegy a konzekvenciák levonásának, a 
mások által megkezdett munka bevégzésének. Tekintve hogy McMurphyt 
tulajdonképpen nem is az indián öli meg, hanem a Thomas S. Szász ál
tal „institucionális pszichiátriának" nevezett gépezet inlkább. Más szóval 
az „üzem", amelyet a regényben a „FŐnéni" testesít meg álhumanista 
képmutatásával, rendíthetetlen mosolyával, hidegen kiszámított nyájas-
sági val. 

Kérdés azonban, alkalmas lehet-e ez a mindenben tükröződő alapve
tően irodalmi szemléletmód valamiféle igazság tisztázására. Kiindulópont 
lehet-e annak megvilágításához, hogy vajon <a lelki baj, elmeibetegség, 
mentális zavar — nevezzük, ahogy alkarjuk — holmi „másságot" jeient-e 
mindössze, vagy pedig valami egyebet .is még, többet is, kevesebbet is a 
másoktól való eltérésnél? Figyelmen kívül hagyhatók-e emiatt Thomas 
S. Szász sajátos, szenvedélyes logikájának bizonyos gyenge pontjai? Me
lyek közül különösen kettő tűnik táimadhatónák. Az egyik, hogy a szerző 
a betegség fogalmát szigorúan a fizikai-biológiai elváltozás fogalmával 
kapcsolja össze, vagyis a magatartásbeli és tudattartalmi tényezőket nem 
tekinti bizonyítéknak a szóban forgó jelenségek betegség volta •mellett, 
annyira nem, hogy azok valóságéríékének, valótlan vagy igaz voltának 
elemzésével — legalábbis e művében — nem is foglalkozik behatóbban. 
A másik viszont, hogy a betegség fogalmának egyik alapvető meghatá
rozóját, károsságát a szenvedő alanyra nézve teljesen mellőzni látszik. 
Annak ellenére, hogy ez a testi betegségekre is érvényes, annál is inkább, 
mivel valamilyen megszokottól eltérő, de előnyösnek mondható testi tu
lajdonságot aligha jutna eszünkbe betegségként meghatározni. Legfeljebb 
idézőjelben, fenntartásokkal. 

Lássuk egyelőre az előbbit talán. Szásznak azt a megállapítását, mi
szerint, ha valaki Napóleonnak tartja magát, csakis akikor nevezhető el
mebetegnek, ha megfigyelője ezzel nem ért egyet, ha a megfigyeltet nem 
tartja Napóleonnak. E z a szélsőséges példa ugyanis, bármennyire szelle
mesen is érzékeltesse a pusztán tudattartalmi alapon felállított elmekór
tani diagnózisok viszonylagos értékét, valahogy mégis kesztyűdobóan k i 
hívó csupán, semmint meggyőző, tekintve, hogy a helyzet tisztázásához a 
megfigyelőnek elegendő annyit tudnia Napóleonról, hogy nem azonos 
megfigyel tjével. Bármennyire tisztában legyen különben az elmezavarok 
„tartalmának" koroktól és kultúráktól való függőségével. Ezért is „ugrik 
be" mindjárt Karén Horney sokban hasonló, de mégis inkább Szász té
zisének ellenkezőjét bizonyító példája korunk neurotikus személyiségéről 
szóló művéből. Arról, hogy semmi okunk csodálkozni azon a múlt szá
zadban élő „bukott" polgári hajadonon, aki „becsületes férfi szerelmére" 
nem tartja magát méltónak többé, ám ha ugyanezzel az esettel napjaink 
legfejlettebb társadalmainaik valamelyikében találjuk szembe magunkat, 
joggal gyanakodhatunk valamilyen lelki zavarra, Bármennyire több ár-



nyalási lehetőséget magában rejtő legyen is egyébként Horney etilkai ér
tékítéletet tartalmazó példája, leglényegét tekintve persze ez is ugyanazt 
kívánja bizonyítani, amit a maga példájával Szász is bizonyít: azt ti., 
hogy valamilyen állítás vagy magatartás akkor (minősül „őrültségnek", ha 
kirí környezetéből, szembekerül annak felfogásával. Aligha véletlen azon
ban, hogy Horney éppen ilyen „retrográd" példát választ, ahelyett, hogy 
olyan Viktória-korabeli lányt emlegetne, aki „bukottságában" felülbírá-
lóan viszonyul korának erkölcseihez, nem tartja bűnösnek magát. Holott 
ez a felülbíráló magatartás nagyon is beteges jelenségnek, „morál in-
sanity"-nek tetszhetett a korabéli közfelfogás szemében, sokkal elítélőbb 
reagálást váltva ki , mint ha az illető bűnbánóan viselkedik, úgy, ahogy 
elvárják tőle. Függetlenül attól, hogy álláspontja védelmében nagyon is 
racionáÜs érvékkel élhetett volna, hivatkozhatott volna „természetjogra", 
„érzelmi szabadságra", rákérdezve egyben a kettős erkölcsre is, lényegé
ben azokkal az eszmékkel összhangban, amelyek a kor irodalmában már 
szóhoz jutottak — ebbe a puritán angolszász környezetbe tévedve aka
ratlanul is a kor Jane Austenjai és George Eliotjai jutnak az ember 
eszébe. Szemben a Bibliával s az egyéb valláserkölcsi érvekkel, na meg 
a közvéleményre való hivatkozással. Azok •tekintélyalapon álló, végső 
fokon tehát irracionális érvelésével szemben, akik ilyenformán egyetlen, 
de sajnos annál perdöntőbb racionális ütőkártyával rendelkeztek csak: bo
lond, aki szembeszáll a közfelfogással. E példával ellentétben viszont 
Szász Napóleonjának helyzete éppúgy fordított, mint Horney száza
dunkba tévedt „bűnbánó Magdolnájáé", mivel az ő számukra ennek a 
gyakorlatilag persze eleve bukásra ítélt racionális érvelésnek még a lehe
tősége sem áll rendelkezésre. Meggyőződésünkhöz ragaszkodva ők legfel
jebb megvetően .mosolyoghatnak. Ugyanazzal a rendíthetetlen fölénnyel, 
amivel a többség mosolyog — logikailag kikezdhetetlen érvek felett is. 
Ami végeredményben annyit jelent, hogy azzal szemben, aki hibátlanul 
logikus gondolatmenettel, de másokkal mit sem törődve, tehát kreatív 
módon jut el a maga igazához, nemegyszer a környezet válik bolonddá, 
bármennyire is az tartsa bolondnak a másikat, őt juttatva a bolond sor
sára. Úgyhogy a kép ilyenformán nem csupán bonyolult lesz, hanem fé
lelmetes is. Sok tekintetben tagadhatatlanul Szászt igazolja. Annak elle
nére, hogy a 'tudattartalom racionális volta, az álláspont valóságértéke, 
ebből a konfliktus-szituációból kiragadva mégiscsak döntő szempontnak 
látszik, lehetőséget nyújtva a kívülálló számára a tárgyilagos megítélésre 
(nem egy példája esetében Szász is ezt teszi), akármennyire viszonylagos 
legyen maga a racionalitás fogalma, sőt a valóságé is. Tovább bonyo
lítja a helyzetet, ha az álláspontját korábban észérvekkel védelmező sze
mély az őt körülvevő értetlenség és önhitt látszatfölény hatására ellenfe
leit igazolva „kiborul", „hisztizik", dühöngeni kezd — ez azonban már 
a konfliktushelyzet következménye. 

Mindennek ellenére mégis akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha 



megállapítjuk: eszméit tekintve a két fél közül mindig a csekélyebb „való
ságértékű" nézetet képviselő a „bolond", szerepe szerint azonban mindig 
az, aki nézeteivel magára marad. 

Vagyis a kettő közül mindig a másik. Szubjektíve mindenesetre. 
„Napóleon" ugyanis éppúgy hiszi a maga „napóleonságát", ahogyan 

környezete tagadja. Téveszméje tehát ugyanolyan szubjektív élményt je
lent számára, mint amilyet Giordano Bruno vagy Galilei számára a 
geocentrikus világrendszer tagadása és a heliocentrikus hirdetése jelentett. 

Vagy talán mégsem így lenne? Attól tartok, mégsem egészen. Mert ha 
ez ennyire egyszerű volna, nyilván Szásznak sem jutott volna eszébe 
könyvét megírni. 

Kérdés ugyanis, hogy „Napóleonunk" valóban Napóleonnak hiszi-e 
magát, vagy mindössze úgy tesz csak, mintha magát annak képzelné. És 
ha igen, vajon miért is?, Azért-e, mert bárki által is megítélve jó oka van 
rá, mondjuk a büntetőjogi felelősségre vonást kívánja elkerülni, vagy pe
dig egészen más okból teszi ugyanezt, olyanból, amit rajta kívül álló 
nem érthet — azaz valójában ő sem egészen. Ügy élve bele magát a Na
póleon-szerepbe, ahogyan a játszó gyerekek szoktak játék-szerepükkel 
azonosulni. Titokban talán éppen azt élvezve rejtett kárörömmel, hogy 
sikerült elhitetnie megfigyelőivel — nem azt, hogy ő Napóleon, hanem 
hogy Napóleonnak képzeli magát. Mert ilyen is van. Ken Kesey regé
nyének indiánja is így hiteti el környezetével éveiken át némaságát, akár
csak — hogy ne csupán fiktív irodalmi példára hivatkozzak — Benedek 
István Néma Margitka fedőnévvel illetett páciense is az Aranyketrecben. 
Ugyancsak éveken át játszva meg a „halló némát" s engedve magát alá
vetni gyakran fájdalmas vizsgálatoknak, egyebek mellett koponyalékelés
nek is, míg végül a könyv szerzőjéhez kerülve, váratlanul búcsút nem 
mondott a néma szerepnek a következő magyarázat kíséretében: „Tetszik 
t u d n i . . . itt mindenki olyan kedves hozzám . . . gondoltam, miért kínoz
zam ő k e t . . . " E z a néma Margitlka tehát annyira haragudott a világra, 
hogy így akart bosszút, állni rajta, azzal, hogy orruknál fogva vezeti a 
véle foglalkozókat, akár még tulajdon kínjai árán is „kínozva" őket. 
Amennyire ezt a könyvben ismertetett életrajzi adatok alapján megtud
hatjuk, nem is ok nélkül. 

Betegség-e ez vajon? Vagy amint azt Thomas S. Szász megfogal
mazza: válaszadás a „hogyan élni?" kérdésre? És ha válasz, milyen is tu
lajdonképpen? Egyértelmű feleletet találni erre nyilván lehetetlen. De ta
lán a puszta kaland érdekében is érdemes továbbfolytatni. 

Legfőképpen Benedek István könyvére támaszkodva, amely mindenek
előtt a felsorolt esetek gazdagsága folytán ígérkezik minden más mun
kánál megfelelőbb segédeszköznek. De azért egy elmegyógyintézeti riport
filmből felcsípett szövegtöredéket is ideiktatok: 

„Amerikában kijártam minden milliomosiskolát, végül is állami milli
omos lettem, ami a legmagasabb rang az amerikai milliomosok k ö z t . . . " 



A következő példa viszont már Benedeké, Koronaőr Józsefnek elke
resztelt betegségétől származik: 

„Édesanyám a Japán Népköztársaság bejegyzett gyermeke. Krumplit 
szedett a földön, ott volt Lenin, s azt mondta: itt nincs más, lenni vagy 
nem lenni, tessék hazamenni és lefeküdni. így is lett, anyám hazament 
és megszült. Másfél éves koromban kivittek Bécsibe, ott volt a nemzet
közi dandárparancsnokság. Jasztureczki, a nagymindenség tudósa és a 
nemzetközi természettudományi egyetem főrektora azt mondta, hogyha 
a gyerek így van, apja spanyol, anyja japán, dobjuk ki az élet zivata
rába, hogy hánykolódják." És így tovább, egyebek mellett arról is, hogy 
a szóban forgó ápoltat közben árvalányhajas pörge kalapban pappá szen
telték, de beileesett a sült tökbe, a reverendája is sült tökös lett, „innen 
a nemzeti mendemonda: ,Kossuth reverenda, keresd a reverendát' . . ." 

Látszólag teljes zagyvaság, mégis mennyi ötlet, humor, gúny, bohócko
dás. Újra valami tehát, ami az „őrültet" az irodalommal-művészettel ro-
konítja. Akkor is, ha ez az idézet úgy „szép", mint egy varrógép és egy 
esernyő véletlen találkozása a boncasztalon, vagyis a szürrealizmus esz
tétikai alapképletének megfelelően. Aligha véletlenül, mivel a szürrealiz
mus mindenekelőtt a költészetben egy kicsit .megjátszott őrület is, vagyis 
az „igazi" őrülethez hasonlatosan egyidejűleg jelent megnyilatkozást és 
bezárkózást, belülről feszítő köz léskényszert és a közlendő felismerhetet
lenségig való álcázását is. Fittyethányást a valóságnak és a köznapi lo
gikának, a „józan észnek". Nem kevésbé pedig „puklkasztást" is, az el-
képesztés szándékát. Legfőképpen azonban a szerepjátszást, egy külön, 
„szuverén", öntörvényű világ megalkotását. Azzal a különbséggel, hogy 
a tudatos szerepformáláson túl a szürrealista költő képes kilépni a szere
péből, visszatérni a valóságba, illetve a „normális" ember szerepének a 
vállalására is, ha kell — ezért képes a maga külön világát másokkal is 
elfogadtatni. De azért, feltéve, hogy költészete valóban belső szükséglet
ből fakad, mégiscsak ebben a maga alkotta külön világban van otthon 
igazán, ez jelenti számára az önmagával való azonosságot, mindazt te
hát, aminek a kedvéért érdemes időnként a köznapi gondolkodás, a min
dennapi élet szintjére is leszállni. Illetőleg ez a világ jelenti számára a 
menekülés lehetőségét a lét nyomasztó súlya elől, „megjátszott őrülete" 
így biztonsági szelep is lehet, ez óvhatja meg a valóságos megőrüléstől. 
Valójában azonban nem is csak a szürrealistákat kell ilyenformán az 
őrülteikkel rokonítani, mivel többé-kevésbé minden költőre, íróra és ál
talában művészre is vonatkozik ez, valamennyiüknél megtalálható a sze
repjátszásnak ez az igénye, ez a belső kényszer egy külön világ megalko
tására. Akkor is, ha ez a külön világ megfelelője a valóságos világnak, a 
legmesszebbmenőén realisztikus, illúziórombolóan kiábrándító és pesszi
mista, látszólag tehát nem minősíthető a valóságtól való menekülésnek, 
sokkal inkább a vele való szembenézésnek. Mert ez a fajta szembené
zés, a dolgok számba vevő föltérképezése és megmagyarázása mindig meg-



változtatja az alkotó viszonyulását a valósághoz, elidegeníti tőle, kilé
pési lehetőséget nyújt a számára, föléemelkedést, birtokosává teszi annak, 
aminek korábban birtokoltja volt, hatalmat biztosít fölötte — végső fo
kon ebben az esetben is illuzórikusán csupán, -mivel a valóság megértése 
és megértve való újraalkotása nem jelenti annalk •megváltoztatását is egy
ben. De: szabadságot biztosít a valósággal, a világgal szemben. 

Alkotók esetében éppúgy, mint az őrültekében. Felismert vagy fel nem 
ismert szükségszerűség formájában megmutatkozva. 

Mert az őrültek szabadsága voltaképpen fel nem ismert szükségszerű
ség. Szemben a normálisnak tekinthetők szabadságával, a felismerttel. Ab
ban az értelemben, hogy a felismert szükségszerűség valójában annak fel
ismerését jelenti, 'hogy szükségszerűen nem lehetek szabad. Legalábbis 
nem a szó abszolút értelmében. S. ez az, amit az „őrültek", mindenek
előtt a leginkább e néven emlegethető szkizofrének nem ismernek fel. 
Vagy inkább: nem ismernek el. 

Ezért kel) egyetértenünk Benedek Istvánnal abban, hogy a szkizofré-
nia lényege a szabadságvágy. Azzal a kiegészítő észrevétellel, hogy meg
állapítása talán nem csupán a szkizofrénia tünetcsoportjára vonatkoztat
ható, hanem egy kicsit az „egészre" is. Amennyiben azt is szabadságvágy
ként értékeljük, hogy „valamitől megszabadulni". Emiatt látszik érde
mesnek Benedek gondolatmenetére kissé hosszabban odafigyelni: 

„Szabadság: annyit jelent, hogy szabad saját egyéniségem törvényei 
szerint élnem. A szabadság ellentéte nem a rabság, hanem a kényszerű 
alkalmazkodás. A társadalom törvénye sok-sok ember egyéni törvényéből 
alakul ki . E z azonban nem jelenti azt, hogy a társadalom törvénye azo
nos az őt alkotó egyéni törvényekikel. ( . . . ) A legtöbb ember magán-tör
vénye eltér ugyan a társadalmi törvénytől, de nem olyan mértékben, hogy 
ne tudna alkalmazkodni hozzá. Aki alkalmazkodik, azt hívják normális
nak. 

A legtöbb ember számára könnyű az alkalmazkodás: vagy azért, mert 
egyénisége nagyjából megfelel a társadalmi követelményeknek, vagy azért, 
mert nincs egyénisége. Sok emberből ugyanis egyszerűen hiányzik a füg
getlenség, a szabad vélemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy — rövi
den szólva, az ilyen embernek nincs egyénisége. Akinek van, az vagy 
össze tudja egyeztetni a társadalom össz-egyéniségével, vagy nem. H a 
igen, akkor önként alkalmazkodik, tehát lehet szabad. H a nem, akkor 
kényszerűen alkalmazkodik, vagy fellázad. Ebből a lázadásból támadnak 
a forradalmárok, az újítók, a reformerek, az alkotó művészek és tudó
sok — mindazok, akik újat adnak az emberiségnek. Csakhogy nem min
den egyéniség egyben alkotó tehetség. Közepes tehetségű egyéniségekből 
lesz a különc, a dilettáns, a magányos farkas, a lázongó, a megszállott, 
talán a remete is. Nem elmebeteg, de nem is normális a szónak abban az 
értelmében, hogy olyan, mint a norma, vagyis mint az átlag, mint min
denki más. H a 'beteg: legfennebb neurotikus, félúton van az alkalmaz-



kodás és az önérvényesítés közt, sikertelen kompromisszumimal tengeti 
életét. 

Nem így a szkizofrének, akik kísérletet sem tesznek az alkalmazko
dásra, öntörvényüek. E z az, amit a doktorok úgy hívnak, hogy ,autiz-
mus', mivel csupán a befelé-fordulást, az elzárkózást, az eltokolódást, az 
önösséget látják 'benne, öntörvényüek: a világ törvényeiről tudomást sem 
vesznek, vagy átvetik magukat e törvények korlátain. Mi mást tesz a 
ykataton* beteg, aki mereven áll a sarokban s maga elé bámul? Mi mást 
tesz, mint tiltakozik? Szavát se lehet venni, legszívesebben nem eszik, 
ágyában fejére húzza a takarót s mozdulatlanná dermed. Órákig, napo
kig, hetekig, hónapokig marad így, néha évekig is. Mi mást csinál ilyen
kor? Semmi egyebet, csak azt, hogy önmaga. Kirekeszti magából a vilá
got, mindenestül. Nem ismeri el a világot, egész viselkedésével tiltakozik 
ellene. H a mozdul, mozgása törvényellenes, számunkra értelmetlen és ért
hetetlen; hogy az ő számára mit jelent, arról fogalmunk sincs. Arcán 
modoros fintorok, izmaiban számunkra indokolatlan merevség vagy haj
lékonyság. H a beszél: szava álig hallható suttogás, amit csak önmagához 
intéz. Semmire sem reagál, senkitől sem vár semmit. ( . . . ) 

Elismerem, furcsa dolog szabadságnak nevezni ezt a reménytelen ma
gányt, ami senkinek sem jó, a betegnek se, a világnak se, s mindössze ab
ból a negatívumból áll, hogy szabad nem részt 'vennie. Furcsa, annyira 
furcsa, hogy az ilyen embert elmebetegnek hívjuk. De ez nem változtat 
azon, hogy a szabadság maximuma az, ha önnön körünkbe teljesen be
zárkózunk és nem állunk szóba a világgal." 

Köznapian szólva „truccolunk" tehát. Begubózunlk, s közben mérgezett 
nyilakat lövöldözünk minden irányba. Mert amint azt szintén Benedek 
István máshol megjegyzi: „Sok gúny van a katatónia mélyén, sok ellen
szenv és cselvetés. Talán bosszú is. Furcsa bosszú, hiszen önmagukon 
állnak bosszút a legkegyetlenebbül, de semmi árat sem sajnálnak azért, 
hogy a társadalommal szemben kimutassák teljes megvetésüket, makacs 
oda nem tartozásukat. S köziben szenvednek." 

Többet mondónak, lényeglátóbbnak, pontosabbnak látszik tehát Bene
deknek ez a fejtegetése Szásznak azon megállapításánál, miszerint, aki 
a „társadalom galambdúcának" egyik nyílásába sem illeszthető bele, el
kerülhetetlenül gyanakvó és ellenséges fogadtatás tárgyává válik. „Eluta
sítva, hogy a megfelelő sztereotipiákhoz alkalmazkodjék, az ilyen sze
mély individuum lesz. S bármennyire kedveljük is az individualizmust, 
mint elvont etikai ideát, az individualistákat hajlamosak vagyunk gyű
lölni. E z viszont azért van így, mert gyakran hoznak bizonytalan hely
zetbe miniket: magatartásukat nem értjük, s ami még ennél is rosszabb, 
képtelenek vagyunk azt előre kiszámítani. Űgyhogy az ilyeneket gyakran 
veszélyesnek érezzük másokra nézve." 

Igaz ez is, kétségtelenül. Mint ahogy abban is igaza van Szásznak, 
hogy nem egy ilyen individualista magatartásformát jobb, sőt embersé-



gesebb is erkölcsileg elmarasztalni, szükség esetén büntető szankciókat is 
alkalmazni ellene, mint betegségnek nyilvánítani és kényszereszközök 
igénybevételével „gyógyítani". Ugyanakkor azonban a „beskatulyázha-
tatlanság kategóriáján" belül mégiscsak fennáll a további disztingválás 
lehetősége. Mert amint azt észrevehettük, Benedek, másokkal együtt, sok 
tekintetben maga is közel került Szász következtetéseihez, erre vall az a 
megfogalmazása is, hogy „az ilyen embert elmebetegnek hívjuk". Vagyis, 
amint az könyvének számos részletéből, nem utolsósorban eseteinek le
írásából, páciensei előéletének bemutatásából kiderül, tőle sem idegen 
Szásznak az a nézete, hogy a lelki és elmebajok a maguk nemében csak
ugyan a „hogyan élni?" kérdésre adott választ jelentik. Mint ahogy a 
pszichológusok és pszichiáterek többsége tudomásom szerint rég nem ta
gadja, hogy a neurózisként és pszichózisként számba vett jelenségek okait, 
— önmagukban vagy más, élettani természetű okok mellett — épp
úgy a valóságos életproblémát jelentik, ahogyan azok „mítoszanya
gában" is ezek mutatkoznak meg. Éppen csak nem tagadják azok 
betegség voltát. Ahogyan Benedek sem tagadja. Nyilván annak alapján, 
hogy pácienseinek válaszadása káros, mégpedig önmagukra nézve minde
nekelőtt. Szenvednek tőle. 

Nézőpont kérdése, hogy mitől, illetve kitől — önmaguíktól-e vagy má
soktól. Bármennyire érvényesnek látsszon is itt Sartre Zárt tárgyalásínak 
alapképlete, miszerint a pokol: mások. Mivel más(ok) számára a poklot 
mi (is) jelentjük. Ezért tetszik úgy, hogy Szásznak, amennyiben a be
tegség fogalmának meghatározóiként kizárólag biológiai elváltozásokat 
vagyunk hajlandók elfogadni, igaza van, amennyiben viszont az emberi 
együttélés nehézségeiből adódó „mássá tevő" faktorokat is ilyennek te
kintjük, nincsen igaza. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a teljes igaz
sághoz az is hozzátartozik, hogy a biológiai és társadalmi okolk sokszor 
a felismerhetetlenségig összefonódnak, kölcsönhatásba lépnek egymással. 
Végtére is szenvedhet valaki magzati életében komoly idegrendszerbeli, 
tehát biológiai károsodást anyja súlyos családi konfliktusokból fakadó 
idegfeszültséggel „megtetézett" terhessége következtében, amely károso
dás aztán nemegyszer eleve meghatározza már az élet problémáira való 
hibás válaszkeresést. Esetleg annak a Szász említette szegénységben élő, 
iskolázatlan és kimerült háziasszonynak esetében is, aki életének vigasz
talan nyomorúsága elől menekülve a Boldogságos Szűznek képzeli ma
gát. Beteg-e tehát? S ha igen, mitől? Illetőleg „válasza" a ránehezedő 
nyomorúságra jelenthetne-e valóságos kiutat a számára — akkor is, ha 
a pszichiáter nem nyilvánítja betegnek, nem akadályozva meg ezáltal, 
hogy „maga választotta szerepét" továbbjátszhassa? Mivel ez a szerep 
mindenképpen önsorsrontás csak. 

Mindenesetre, ha az elmezavar betegség, kétségtelenül olyan betegség 
is egyúttal, amelyet a társadalom betegségei (is) okoznak. Azok a beteg
ségek, amelyeknek sorába a gyámkodó hatalommá kinőtt intézményes 



pszichiátria alighanem szintén beletartozik. Ennek a betegsénék a leleple
zésében Thomas S. Szász és általában az antipszichiátria érdemei egyéb
ként akkor is vitathatatlanok, ha ez a leleplezés nem a kép teljes bonyo
lultságának megmutatásával zúzza szét az „elmebetegség mítoszát", ha
nem inkább antimítoszt alkot helyette. 

De vajon milyen szerepe is lehet még ennek az antimítosznak? Túl a 
leleplezésen. 

(Befejezése a következő számban) 



FOLKLÓR ADATOK E G Y KÖZÉPKORI 
PILLÉRFŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

(A szemverés elhárításának kérdéséhez) 

J U N G K Á R O L Y 

László Gyula, a régészeti néprajz első magyarországi alkalmazója 1, egy 
sor nagyon fontos néprajzi dolgozat szerzője 1947-ben tanulmányt tett 
közzé „Varázslat egy középkori falusi templomunkban. Jegyeztek a ma
gyarszentpáli pillérfő néprajzához" címmel. 2 A terjedelmes tanulmány
nyal kapcsolatos egykorú ismertetésről vagy kommentárról nincs tudomá
som. A dolgozat három évtized múlva, 1977-ben, újra megjelent László 
Gyula gyűjteményes kötetében8, s az ismertetések némelyike kitért a ne
vezett szövegre is. Az egyik ismertetés az alábbiakat jelezte a dolgozattal 
kapcsolatban: „A magyarszentpáli pillérfőtöredék értelmezése eredeti, de 
megalapozottságában nem kifogástalan."4 

Magam az első megjelenést nem ismervén, 1977-ben találkoztam a dol
gozattal először. Nagyon izgalmasnak találtam a benne foglalt értelme
zési kísérletet, de aztán a kérdés egy ideig nem foglalkoztatott. Még 
ugyanannak az évnek folyamán utógyűjtést végeztem gombosi népszo
káskönyvem5 anyagához, s akkor bukkant felszínre egy adat, amely az 
alább következő gondolatsort elindította bennem. 1977 végén, amikor a 
könyv kéziratának végleges változata elkészült, még nem rendelkeztem 
azokkal az összehasonlító adatokkal, amelyeknek birtokában kifejthet
tem volna László Gyula tanulmányával kapcsolatos elképzeléseimet. Az 
azóta eltelt majdnem öt év alatt összegyűlt azonban igen szép számú 
adat és vonatkozás, amely most már — úgy vélem — lehetővé teszi, 
hogy a címben megjelölt adalékokat felsorakoztassam László Gyula mun
kája mellé. 

1 László Gyula ilyen fajta munkásságát bemutatja Fodor István 1982. 
2 László Gyula 1947. 
* László Gyula 1977. 186—210. (470—475) 
* Rartha Antal 1977. 
5 Jung Károly 1978. 



László Gyula tanulmánya a Kolozs megyei Árpád-kori templomromból 
előkerült pillérfőt elemzi, amely első pillantásra igen furcsa ábrázolatla
nak mutatkozik, ha egybevetésre kerül a korral, amelyben készült. Az 
ábrázolat pedig az alábbi: „A kőfaragó a pillér fejére meztelen nősze-
mélyt faragott, amint mélyen lehajolva bal (karjára támaszkodik, s a 
nézők felé fordított hatalmas tomporát jobb Ikezével még szét is húzva 
mutogatja."6 Továbbá: „A nő * mozdulatához hasonlót Árpád-kori kő
faragóemlékeink közt egyet sem találtunk ez ideig, s tőlünk nyugatra is 
alig akad párja." 7 

A tanulmány további menetében a szerző impozáns kitekintő adatzu-
hataggal tesz kísérletet arra, hogy bebizonyítsa: a magyarszentpáli pil-
lérfő meztelen és minden kétséget kizáróan nemi szervét mutató (és 
széthúzó) asszonya, aki alfelét nem az oltár, hanem a feltételezett hivők 
felé fordította, amikor a faragvány még in situ állt, igen szigorúan meg
határozott funkcióban nyert helyet a maga obszcenitásával a kimondot
tan szakrális környezetben. Meztelenségének, valamint a hivők felé for
dított (és becstelen mozdulatával még széthúzott) genitáliáinak ugyanis 
ma is jól értelmezhető szerepét lehet kimutatni, ha az értelmezés számol 
a középkor gondolkodásmódjával, népi hiedelemvilágával, amely igen 
nagy mértékben járta át a kor vallásosságát és egyházát is. 8 A túlzott le
egyszerűsítés veszélyével számolva tehát úgy értelmezhetnők László Gyula 
meglátásait, hogy a tomporát mutogató nőszemély mozdulata egyfajta 
apotropeikus szerepet játszott a középkori falusi templomban; széthúzott 
nemi szervével egyrészt oda vonzotta az ártó tekinteteket, másrészt — s 
ez az egyetemes emberi hiedelemvilág adataival támasztható alá — sem
legesítette a rontó szándékot. László Gyula szerint az oltáriszentség volt 
az, amely elsősorban volt kitéve veszélynek a középkori templomban je
len levő boszorkányok miatt. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a ímeztelen női test és az obszcén mozdulat 
nem véletlenül faragtatott a magyarszentpáli pillérfőre, hisz nyugat-eu
rópai párhuzamai is vannak, amelyekre a szerző hivatkozik is. 9 

A párhuzamok között azonban nemcsak faragott emiékek találhatók, 
hanem történetírói szöveg is, amely mintegy évszázadnyival előzi meg a 
tárgyalt pillérfő keletkezését. A Ziimonyt ostromló bizánci sereg {1165-
ben) igen érdekes varázscselelkménynek lehetett tanúja. Ioannész Kinna-
mosz bizánci krónikás vonatkozó szövegrészletét idézi is László Gyula, 
de azt hiszem, nem lesz érdektelen ugyanazt a részletet másik fordítás
ban is megfigyelni, annál is inkább, mert az itt következő fordítás tömö
rebbnek látszik, s talán inkább illusztrálja a tárgyalt kérdést. 

e László Gyula 1977. 188. 
7 László Gyula 1977. 188. 
8 Vö. ezzel kapcsolatban: Huizinga, Johan 1976; Le Goff, Jacquas 1965. és 

Gurevics A. J . 1974. megfelelő fejezeteit a középkor emberének vallásosságáról, 
világképéről és -szemléletéről. 

» László Gyula 1944. 441. és László Gyula 1977. 188—189. 



íme a részlet: „Ekkor találtak egy szerencsétlen nőszemélyt is, akinek 
nyílvessző állt bele a fenékébe. Elmondom, hogy járt így. Még a város 
elfoglalása előtt félállt a várfalra, hamut szórt, és illetlenül fölhúzta a 
ruháját, s megfordulva a fenekét mutatta a római seregnek. Félhangon 
hosszú értelmetlen szöveget énekelt; azt hitte, valami ördöngös boszor
kánysággal megbóklyózhatja a rómaiakat. Az egyik katona azonban 
rálőtt egy nyilat, s eltalálta a szerencsétlent ott, ahol a természet a sa
lak kibocsátására nyílást alkotott."1 0 

A történetírói szövegrészlet valamint a pillérfő ábrázolatainak leírása 
meglepő egyezést mutat, szó sincs azonban meglepőről; mindkét esetben 
a genitáliák kettős funkciója szerepel: egyrészt a rontást elhárító, más
részt a rontó mozzanat. A genitáliák e kettős funkciójáról (a hagyomány
világban) világszerte rengeteget írtak, példák tömegét idézték. László 
Gyula is szinte kizárólag ikonográfiái egybevető adatokkal él, továbbá 
olyan adalékokat ismertet, amelyek a gesztusok világába vagy a kinezika 
világába tartoznak. Tanulmányában nem szerepélnek olyan folklór ada
tok, amelyek szövegszerű példákkal támasztanák alá mindazt, ami az 
ikonográfia, a historiográfia és a kinezika alapján nyilvánvalónak lát
szik. Egyszóval a folklór adatok hiányoznak, azok az adatok, amelyek
nek nemcsak László Gyula, de a magyar folklorisztika sem szentelt ed
dig kellő figyelmet. (Pedig Kinnamosz szövegében már utalás van arra, 
hogy a genitáliákat feltáró gesztus szöveggel párosult! Hogy ez a szöveg 
a bizánci hadfiak számára érthetetlen volt, az nem csoda; egyrészt más 
nyelven hangozhatott el, másrészt pedig félhangos volt vagy magában 
mormolhatta az asszony, ahogy a két fordítás alapján elképzelni lehet.) 

Itt jutunk el ahhoz a ponthoz, amikor a magam gondolatmenete a 
László Gyuláéhoz kapcsolódik, s azt kívánja bemutatni, hogy a magyar
szentpáli Árpád-kori pillérfő obszcén testhelyzetű és mozdulatú asszony-
alakjának hiedelmi funkciója irodalmi és recens folklór adatokkal éppen 
úgy értelmezhető, mint a szerző tanulmányában szereplő nem folklór 
jellegű adatokkal. Az alábbiakban a részben saját gyűjtésű, résziben iro
dalmi adatokat kívánom felsorakoztatni és szükség esetén pótlólagos 
kommentárral ellátni. 

A rontás- és szemverés-elhárító funkciójú pillérfőfaragvány recens folk
lórszöveggel való értelmezésiének ötlete előttem azzal a szöveggel me
rült fel, amelyet 1977 nyarán vettem szalagra Gomboson. E z a szöveg 
szinte felismerésszerű volt, de szalagra vételének pillanatában nem ismer
tem párhuzamait, így nem sokra mentem vele. Felgyűjtése az adott pilla
natban annyira véletlenszerűnek és valószerűtlennek látszott, hogy egy 
ideig a kötetben való közlését sem tartottam indokoltnak. Végül azon
ban mégis helyet kapott a szemverés ellen való védekezést tárgyaló rész
ben. 1 1 Tekintettel arra, hogy a továbbiakban ismertetendő variánsok kö-

1 0 Kinnamosz, Ioannész 1974. 770. 
" Jung Károly 1978. 40—42. 



zött is kiemelt helyet érdemel .pontossága és a részletek teljessége miatt, 
nem lesz érdektelen itt is közölni: 

„Hogyha valaki tóta a .gyéreikét itt a kocsiba, éppen most mondom, 
ugye ezen a Manyin mindenki beszéte u g y e . . . oszt akkó aszongya, 
ugye: Á, mijén szép kis gyerek, csupa apja! A, mondom, hajnye, de szép 
kis gyerek, mondom, seggükbe szemétek Szent Iván napig! Azé, hogy 
né tudjanak csudálkoznyi azon a gyerekén, hogy elmenjen a szemük." 1 2 

A fenti adat szinte minden elemet tartalmaz, ami a benne foglalt rá
olvasó szöveg kontextusa és értelmezése szempontjából fontos. Tehát: 

I . Adva van egy szituáció, amikor az anya kocsiban tolja a csecse
mőt, aki védtelen lévén, kimondottan érzékeny a „rontásra", a szem
verésre. 

I I . Valaki, aki a hagyomány kontextusát nem ismeri, tehát akaratla
nul, vagy pedig ismeri, és éppen ártó szándékkal nem veszi figyelembe, 
áthágja a tabut: megdicséri a csecsemőt. 

I I I . A tabu megszegőjével szemben működésbe lép az elhárító me
chanizmus, amely ebben az esetben verbális jellegű, és két mozzanat kü
lönböztető meg benne: egyrészt az elmarasztaló méltatlankodás, amely a 
tabu megszegésének tényét tudatja megrovóan a dicsérgetővel szemben 
(itt hallani kellene a kimondottan felemelt hangú méltatlankodást: 
„hajnye, de szép kis gyerek, mondom..."), másrészt a ráolvasó szöveg, 
amely a szándékos vagy akaratlan megrontási (szemverési) akciót sem
legesíti, ugyancsak verbális akcióval: „seggükbe szemétek Szent Iván 
napig!" A felemelt hang itt is érzékelhetően kíséri a rövid elhárító szö
veget. (A jelen pillanatban legfeljebb feltételezéseink lehetnek arról, hogy 
a Szent Iván nap említése milyen funkciót tölthet be a szövegben. Ma
gyar adatok közt ugyanis párhuzamait egyáltalán nem tudtam kimu
tatni. 1 3 

12 Jung Károly 1978. 42. 
1 8 A Szent Iván napját tárgyaló alapvető magyar nyelvű irodalomban: Ma

rót Károly 1939; Róheim Géza 1925. 309—326; Bálint Sándor 1977. 462—478; 

nem leltem olyan utalást, amely összefüggésbe hozható lenne a ráolvasásban levő 
utalással. Elképzelhető azonban, hogy a nyári napforduló .alkalmával gyújtott 
tüzek megtisztító (lusztrációs) és rontáselhárító (apotropeikus) -szerepében kell 
keresni a gombosi adat értelmezését. Szent Iván napján ugyanác* megfelelő má
gikus eljárással egész évre védelmet szerezhettek többek között a kisgyermekek 
számára is. (A gombosi adatban éppen kisgyermek szerepel!) Ezt látszanak bizo
nyítani a századfordulón feljegyzett délvidéki adatok: „óbeosén (Bács-Bodrog 
vm) az anya kis csecsemőjét a tűzön keresztül viszi, azaz mint ők mondják 
„füstöli", hogy a himlőt meg ne kapja." Valamint: „Felsőhegy, Adorján, Orom 
zentai tanyákon az anya a tűz felett végig lódítja gyermekét, hogy betegség ne 
érje." (Bellosics Bálint 1902. 117. és 118.) Ennek a szokásnak X V I I . század végi 
horvát párhuzamai ismeretesek, de jóval későbbiek is. (Gavazzi, Milovan 1939. 
I. 83. és 87—89.) Ez egyáltalán nem véletlen, hisz a Szent Iván nap, ahogy az 
megállapítást nyert, sok tekintetben szláv eredetre vezethető vissza a magyar 
néphagyományban. (Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulása maga a Szent Iván-
nap elnevezése.) Hogy Szent Iván tüzének igézéselhárító szerepe is volt, azt azok 



Nagy adóssága a magyar néprajztudománynak, hogy mind ez ideig nem 
alkotta meg a maga „bőse Blick"-monográfiáját. Olyan összefoglalásokra 
gondolok, amely a szerbeknél már a harmincas évek végén megvolt1 4, a 
finnek pedig a hatvanas években adták k i . 1 5 Egy ilyen monográfia hi
ányában a kérdéssel foglalkozónak sóik olyan mozzanatra ismételten ki 
kell térnie, ami egy meglévő rendszeres feldolgozás esetében szükségte
len lenne. Irodalmi ismereteim szerint a fenti, gombosi szövegben is idé
zett elhárító-védekező formulával egy dolgozat foglalkozott, de párhu
zamaira és elterjedésére egyáltalán nem tért ki, s lehetséges értelmezé
sét is igen feltételesen vetette fel. 1 6 E dolgozat megjelenése előttről is 
van azonban hivatkozható adat, mégpedig Galgamácsáról. Ebben a 
helységben a hagyomány szerint a szemmelverés elhárítására szolgáló sze
nes víz felhasználásakor kerül sor az alábbira: „Egy csöppet a nyelvére 
tett a betegnek, s utána az egészet a tűzre öntötte, mondván: A seggibe 
a szeme, aki ártott vele."1 7 

A kéziratos magyar babonaszótár 1 8 Szemverés címszavában a ráolva-
sásos jellegű elhárító szövegek között mindössze egy szerepel, amely tar
áz adatok bizonyítják, amelyeket Boszniában jegyeztek fel. Ezek szerint helyen
ként csupán fáklyákat gyújtottak a ínyári napforduló napján, tüzeket nem, s 
ezeknek „maŠalah" volt a nevük. A „maŠalah" szó pedig általánosan elterjedt 
szemverés-elhárító verbális formulának számított a boszniai iszlám vallású la
kosság („Muslimani,,) között. (Djordjević, Tihomir R. 1938. 157—160.) Ezzel 
kapcsolatban: „I te bak tje prati vjerovanje, da imadu odbojnu moc prema zlim 
moéima, dusima i vješticama, dakle su i to apotropejske vatre — otkuda razum-
ljivo i naziv a u Bosni masale i masalanje (sto znači turski toliko, koliko „apo-
tropai", „odgonjenje zlih sila". Gavazzi, Milovan 1939. I. 90.) Megemlíthető, 
hogy hasonló szokás a magyarság körében is ismert volt fiklyázás néven. (Bel-
losics Bálint 1902. 72.) 

" Djordjevic, Tihomir R. 1938. 
1 5 Vuorella, Toivo 1967. (Irodalmi utalásokból természetesen tudomásom van 

egyéb zsámvetéssel foglalkozó irodalomról is, többek között Seligmann monográfi
áiról.) 

1 8 Csiszár Árpád 1968. Ebben a dolgozatban is megtalálható a „seggibe a sze
med" ráolvasó formula. A szerző hivatkozik László Gyula 1944-es munkájára, 
ahol először vetődik fel pár sorban a magyarszentpáli pillérfő értelmezése, de az 
összefoglaló nagy tanulmányt (László Gyula 1947) nem ismeri. Végül is nagyon 
óvatosan és feltételes módban nyÜatkozik a kérdésről: „Ezek alapján [itt hivat
kozik a László Gyula által idézett Kinmamosz-részletre — J . K. megjegyzése] 
talán úgy értelmezhetnénk a mondást, hogy inkább a gyermek rontsa meg azt, 
aki a szavával hibázott. Természetesen helyi hasonló rontások vagy védekezé
sek nélkül a feltételezés csak nagyon bizonytalan, s gyermekre nézve bizonyta
lan lenne még akkor is, ha felnőtteknél találnánk hasonló esetet." (Csiszár Ár
pád 1968. 178.) A dolgozatban egyéb hivatkozás vagy párhuzam nem található. 

1 7 Vankóné Dudás Juli 1976. 77. 
1 8 Megjelent részletei: Szendrey Ákos—Szendrey Zsigmond 1939; Szendrey 

Ákos—Szentdrey Zsigmond 1940/1; Szendrey Ákos—Szendrey Zsigmond 1940/2; 
Szendrey Ákos—Szendrey Zsigmond 1940/3. 



talmazza a fenti formulát: „Seggibe a szemed, az első két fogad törjön 
ki benne."19 Az adat Rétközberencsről származik. 

Elképzelhető, hogy a magyar igézés^irodalomban vannak még párhu
zamok, de többet eddig nem sikerült fellelnem. A formulát — mint fön
tebb említettem — egyetlen dolgozat érinti, a Magyar néprajzi lexikon
ban nem találtam említést. 

Ezzel szemben a jugoszláviai magyar néprajzkutatás közzétett és még 
közöletlen gyűjtései egész sorát vetették fel az ide vonható adatoknak. 
Doroszlón kerültek lejegyzésre a következő adatok: „Ha valaki nagyon 
néz valakit, akkó árt a szeme. Ojankó még köll ijeszteni és azt mondani: 
— Seggibe a szemed! Akkó nem árt ." 2 0 Továbbá: „Ha valaki bemén az 
udvarba mégnézni a jószágodat, akkó előremész, léköpködöd és azt mon
dod: — Ptu-ptű . . . seggibe a szemed. Akkó nem bir ártani." 2 1 Ujabb 
gombosi variáns: „Most mi vészünk egy pár malacot, oszt átjön valami 
kis szomszéd vagy rokonság, hát ugye örülünk, ugyé, most nézd meg a 
malaccainkat. Az meg azt (mondja): — Juj, de szépek! Akkó mink 
gyorsan mondjuk: — Seggibe szemed! Nehogy megverje szemmel." 2 2 Fel
sőhegyi gyűjtés a két következő adat: „Azt mondta, hogy seggibe a sze
me — mikor az utcán az anya gyermekére rácsodálkoztak." 2 3 Valamint: 
„Ha gyünnek malacokat nézni, mán nem mondom, csak gondolom: 
Seggedbe szemed!" 2 4 Zrenjanini (nagybecskereki) adat a következő: „Aki 
megver szemmd, annak azt szokták mondani: — Ojjaj, szömöd a seg
gibe!"25 

Egy 1981 tavaszán Szerémségben végzett rövid próbagyűjtés eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy az ott élő magyarság körében a tárgyalt hi
edelem és ráolvasó szöveg széltében ismert: 

Satrinca: „Ha valaki azt mondja: — Jaj, de szép csikó, akkor szem
verés ellen mondják: — Seggibe a szemed!" 2 6 Dobrodol: „Jószág és gye
rek esetében mondják szemverés ellen: — Szemed a seggibe!"27 Ürög: 
„Hogy még né verje szemmel, akkor szokták mondani: — Seggibe szé-

1 9 1931 márciusiban az MTA Néprajzi Kutató Csoportjánál levő nem teljes 
Btabonaszótár kézirat Szemverés címszavába (14 gépelt lap) betekintést nyerhet
tem. Az idézett adat onnan származik, azzal a megjegyzéssel, hogy forrása: EA 
412 (Kriston). Az Etnológiai Adattár katalógusa (Előmunkálatok ,a magyarság 
néprajzához 5/A, Budapest, 1979) azonban a 412-es szám alatt mást tüntet fel. 

20 Kovács Endre 1982. 2241. szám. 
21 Kovács Endre 1982. 2314. szám. 
22 Saját gyűjtés, Gombos, 1981. 
23 Gyűjtötték a zentoi Egységes Középiskola diákjai a Képes Ifjúság hetilap 

Művészeti Vetélkedője keretében, 1981-ben. 
24 Gyűjtötték a zentai Egységes Középiskola diákjai a Képes Ifjúság hetilap 

Művészeti Vetélkedője keretében, 1981-ben. 
25 Gyűjtötték a zrenjanini Egységes Középiskola diákjai a Képes Ifjúság he

tilap Művészeti Vetélkedője ikeretében, 1981-ben. 
2 6 Saját gyűjtés. 
27 Saját gyűjtés. 



méd!" 2 8 Maradék: „Szemverés ellen szokták mondani: — Szemed a 
seggibe!"29 

S végül meg kell említenem, hogy a ráolvasó formula napjainkban is 
gyűjthető, s bármilyen meglepően hangzik, urbánus közegben, Újvidéken 
is. A kislányomat a toronyház tövében sétáltató idős lakótelepi szomszéd
asszony (aki egyébként a város Telep nevű, egykor túlnyomórészt ma
gyar lakosságú negyedéből származik) mondta a kislányomnak akkor, 
amikor valaki azt mondta rá, hogy milyen szép: — Mondd neki, hogy 
seggembe a szemed! Biztos vagyok benne, hogy a jugoszláviai magyar 
adatok ezzel korántsem merültek ki, s minden bizonnyal monografikus 
feldolgozása lenne a legalkalmasabb a kérdésnek. Azt már csak meg
említem, hogy baráti emlékezet juttatta tudomásomra azt az adatot, 
hogy Törökbecsén kisgyerek és jószág, sőt menyecske esetében szintén 
napjainkban is ismerik és használják a fent több változatban bemutatott 
ráolvasó formulát. 

A felsorolt adatok minden bizonnyal valószínűsítik, hogy az Árpád
kori magyarszentpáli pillérfő László Gyula által kidolgozott értelme
zési kísérlete helytállónak tekinthető, hisz folklór adataink hasonló szi
tuációban azonos elhárítási modellt vetnek fel, azzal a különbséggel, hogy 
László Gyula tanulmányában az elhárítás eszköze ikonográfikus megfo
galmazású, folklór jellegű párhuzamaink esetében viszont szövegekről van 
szó, tehát az akció verbális megfogalmazású. 

Mint látható volt, felsorolt adataink ugyancsak a genitáliákat hozták 
fel elhárító eszközként a magyarszentpáli pillérfő meztelen asszonyának 
(és obszcén gesztusának) párhuzamául, s egyben alátámasztásául. Persze 
szó sincs arról, hogy a genitáliáik démonűző (s mint látni fogjuk) egyben 
„rontó" funkciója csupán a női nemre korlátozódnék. A szakrális népha
gyományban ismert Agnus Deik például kései lecsapódásai a sokkal ko
rábbi, római fascinumoknak és bulláknak, amelyeken — mint arra a 
művészet- és tudománytörténet régtől fogva hivatkozik — elsősorban fal
likus ábrázolatok voltak láthatók, ugyancsak igézéselhárító funkcióban. 8 0 

A fallikus ábrázoxatok, valamint az ugyancsak ide tartozó csipisz vagy 
fügemutogatás máig is ismert geszusa ugyancsak apotropeikus jellegű, s 
ugyancsak a genitáliák (vagy a coitus) rontáselhárító szerepére alapozó
dik." 

Éppen ezért nem lesz érdektelen, ha az alábbiakban felsorolom azokat 
a folklór adatokat is, amelyekben szemverésélhárító funkcióban fallikus 
képzetek jelennek meg. Minden bizonnyal külön elemzés tárgyát kell hogy 
képezze az adatokban kivétel nélkül megjelenő kígyó. Arra nem ismerek 

28 Saját gyűjtés. 
29 Saját gyűjtés. 
»o Vö. Bálint Sándor 1938. 238—239; Timár Kálmán 1929; Meisen, Kari 

1950; Meisen, Kari 1952. 
31 Tolnai Vilmos 1904. 



példát, hogy igézéselhárító funkciót tulajdonítanának — fiúgyermek ese
tében — a saját genitáliáinak. 

Aranyosszéki adat a X I X . század végéről az alábbi: „Az anya mondja, 
illetve mormolja magában igézés ellen: „Kígyó fasza szemed közé, ne 
igézd meg!"3 2 Borsavölgyi (kidéi) adat található Vajkai Aurél monográ
fiájában: igézés elhárítására mondják az alábbiakat: „Phi, meg ne igéz
zen, kígyó fasza szemed közé, keresztanyád picsája a nyakad közé." 3 3 

Zagyvarékasi párhuzam: „Szemnyalás közben mondja: Kígyófasza a sze-
mibe."3 4 Ennek a ráolvasó formulának ez ideig egyetlen jugoszláviai ma
gyar változatát ismerem, Temerinből: H a valaki olyan képességgel ren
delkezik, hogy a szeme árt, akkor „van aki azt mondja, hogy kijjópöcse 
a szemedbe."86 

Az imént idézett fallikus vonatkozású ráolvasások fallosz szavának értel
mezése szükségtelen, mivel az az eddigiek és a hatalmas irodalom alapján 
közismert. Hadd álljanak azonban itt Tolnai Vilmos szavai, amelyek a 
genitáliák apotropeikus jellegének gesztusokban és ikonográfiaüag meg
fogalmazott változatait foglalják össze igen tömören: „Egyáltalán az al
test kimutatása és ábrázolásai az egész ókorban talán keleti eredetű szo
kás, mely okaimul szolgált gonosz indulatú szellemek, igézés, jégeső és 
szélvihar ellen." 3 6 

Elengedhetetlenül értelmezésre szorul azonban az előbbiekben idézett 
három adat kígyóval kapcsolatos vonatkozása. A kígyóval kapcsolatos 
magyar adatok között följegyezték, hogy Hajdú-Bihar megyében néhány 
községben napjainkban is ismertek az úgynevezett kígyós kapuk. A ku
tatások szerint a kígyóábrázolások készítésének értelmét a lakosság nem 
tudta megmagyarázni, mindössze az tudódott k i , hogy kígyós kapu alatt 
járni szerencsét jelent. 3 7 Valószínűleg nem fogunk tévedni, ha a ráolva
sások és a kígyós kapuk (valamint a magyar népművészetben oly gya
kori kígyós motívumok 3 8 kígyó alakját délszláv egybevető adatok fel
használásával kíséreljük meg értelmezni. E z annál is inkább kecsegtetőnek 
mutatkozhat, mivel például a házikígyóval (fehér kígyóval) kapcsolatos 
magyar és délszláv hagyomány- és hiedelemvilág nagyon sok tekintetben 
identikus.5 9 

A smederevói múzeum egyik munkatársa, Leontije Pavlovié egy 1973-

3 2 Tankó János 1893. A kéziratos magyar babonaszótár Szemverés szócikke 
állapján. (Vö. a 19. jegyzettel.) 

3 3 Vajkai Aurél 1943. 101—102. A kéziratos magyar babonaszótár Szemverés 
szócikke alapján. (Vö. a 19. jegyzettel.) 

3 4 Pócs Éva 1964. 975. szám. 
35 Gyűjtötte Kartyi Erika középiskolás diák a Képes Ifjúság hetilap Művé

szeti Vetélkedője keretében, 1981-ben. 
3« Tolnai Vilmos 1904. 30. 
«7 Erdész Sándor 1972. 82. 
« K. Csillén Klára 1980. 
3 9 Vö. Erdész Sándor 1972; Hirtz, Miroslav 1930; Knežević, Srebrica 1960; 

Pavlovié, Leontije 1979. 



ban napvilágra Ikerült lelet alapján írt igen érdekes és meggondolkodtató 
szempontokat felvető tanulmányt a délszláv kígyókultuszról. 4 0 A lelet — 
amely kimondottan etnológiai és nem archeológiai — a mondott évben 
véletlenül került elő a smederevói vár (a középkori Szendrő vára!) te
rületén. Négy darabból áll: három kb. négy centiméteres s-alakú bronz
kígyóból és egy kb. 7 cm hosszú ezüstkígyóból, amely hosszúkás formájú 
és egerekkel folytatott harcot ábrázol. A leletegyüttest elemezve Pavlovié 
annak a megállapításának ad hangot, hogy a három bronzkígyó minden 
valószínűség szerint amulett szerepet tölthetett be; esetleg az ezüstből ké
szült kígyós ábrázolás is. (A bronzkígyók készítési módja is azt látszik 
alátámasztani, mert nem tömör tárgyakról van szó, hanem domborított-
takról, ami arra vall, hogy súlyuk is szerepet játszott funkciójuk betölté
sénél.) A leletek amulett (esetleg offer) voltának felvetésében a tanulmány 
szerzője véleményét arra alapozza, hogy a kígyónak ikonográfiái és 
folklorisztikai tekintetben is elsőrendű szemverés-elhárító szerepe van 
egyrészt a természeti népeknél, másrészt pedig a délszláv néphagyomány
ban. 4 1 Ebből következően a lelet darabjait (vagy egy mészét) nyilván
valóan gonoszűző szándókkal hordhatta magával egykori tulajdonosa. 

A fentieket egybevetve a magyar adatokkal, nem tartjuk lehetetlennek, 
hogy a magyar néphagyományban szintén azonos hiedelemről lehet szó. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a magyar tradíció arról is tud, hogy nemcsak 
élőlényeket, hanem élettelen tárgyakat is meg lehet szemveréssel ron
tani. Lakóházakkal és méhesekkel kapcsolatos szemverés- és rontáselhá
rító védekezésként például igen jó adatokkal rendelkezünk a szlavóniai 
magyar falvakból, ahol faragott lófejet helyeztek a háztetőre vagy pe
dig lókoponyát a méhesbe.4 2 Elképzelhető tehát, hogy a Hajdú-Bihar 
megyében ismert kígyós kapu faragott vagy fűrészelt, később már csak 
jelképes kígyó alakja ugyancsak ilyenfajta védekező-elhárító szerepet ját
szottak a lakóházzal vagy a családdal kapcsolatban. 4 3 

A fentiek ismeretében tehát egyáltalán nem vehető esetlegesnek, hogy 
a szemverés-elhárító négy formulában következetesen előfordul a kígyó 
említése. Az azonban kétségtelen, hogy a szövegekben szintén következe
tesen szereplő kettős elhárító rendszer (egyrészt a fallosz említése, más
részt a kígyó) további -kutatást és elemzést igényel. Ezzel kapcsolatban 
e sorok írójának nincs méltányolható elképzelése. 

Hogy a genitáliálknak, különösképpen a női nemi szerveknek milyen 
fontos szerepük lehetett többek között az őskori kultúrák védekező-elhá-

4 0 Pavlovié, Leoiitije 1979. 
4 1 Knezević, Srebrica 1960. 
4 2 Bencze Sándor 1981. Fényképpel. Délszláv párhuzamai: Djordjevic, Tihomir 

R. 1938. Különösen 130—137. 
4 3 A házzal, lakással és családi tűzhellyel kapcsolatos kígyó motívumokat, 

apotropeikus funkcióban, nemzetközi egybevető anyaggal tárgyalja: Knežević, 
Srebrica 1960. 70—78. Ugyanott szerb adat a ház bejárata fölötti kígyós ábrá
zolásról. 



rító rendszerében, azt 'többek között az aldunai, felfedezése idején világ
szenzációnak számító Lepenslki vir-i kultúra nagy méretű homokkő szob
rai is bizonyítani látszanak. 4 4 A sajátos, háromszög alaprajzú kunyhók 
szakrális terében ugyanis néhány olyan szobor került elő, amely 
vagy félreérthetetlenül női figura, s amely mindkét kezével széthúzva 
tárja elő, a szobor méreteihez képest eltúlzott méretű, vulváját, vagy pe
dig a kerekded formájú homokkőtömb egyetlen abnormisan kitágult vul-
vát ábrázol. 4 5 A könyv szerzője úgy véli, hogy ezek a vulvatikus ábrá
zolások szülést megkönnyítő funkcióban szerepelhették.46 Persze értelmet
len dolog a neolitikumból ránk maradt lakóház-fundamentumok és tűz
helyek mellett található vulvatikus ábrázolaté faragványok funkciójáról 
okoskodni. Elgondolkodtató azonban, hogy a vulvát megmintázó szobor 
egy lakókunyhó kővel kirakott falú tűzhelyének a sarkában, a téglalap 
alakú keret részeként került elő az ásatások során. 4 7 Köztudott, hogy a 
tűzhely szakrális helye, sőt központja volt az ember lakásának a törté
nelem folyamán. A tűzzel és a tűzhellyel kapcsolatos ismeretek felsoro
lása helyett álljon itt csupán az, hogy nyilván a tüzet is óvni kellett a 
rontás, s bizonyára az „ártó szem" ellen is. A dolgozatunk előző részei
nek során elmondottak ismeretében nem lehetne-e megkockáztatni azt a fel
tevést, hogy a vulvatikus szolbor nem lehetett-e inkább apotropeikus 
funkcióban szereplő tárgy, mint szülést megkönnyítő idolum? 

A dolgozatunkban felsorolt folklór adatokkal kapcsolatban felmerülhet 
a kérdés, hogy a „segg" megnevezés vajon az illetőnek (az esetek leg
nagyobb részében az asszonyoknak) mely orgánumát jelölte? Az egyéb 
irodalom ugyanis elsősorban a genitáliákról beszél rontás-elhárító funk
cióban. 

Az alábbiakban ismertetendő adalékok legalábbis valószínűsítik, hogy 
a recens folklór adatok föntebb leírt megnevezése föltehetően mégis a ge-
nitáliákra vonatkozik, csupán a megnevezés vált árnyalatnyilag eufé-
misztikusabbá, bár attól tartok, hogy a szövegek így is kezdik fesze
getni (a polgári jóízlés által vezérelve) e dolgozat kereteit. Adataimat 
annak illusztrációjaként sorolom fel, hogy a genitáliák amilyen mérték
ben forrásai lehettek a szemverésnék, a rontásnak, ugyanolyan mértékben 
voltak képesek ugyanazt semlegesíteni is. Sőt: két igen fontos adat azt is 
valószínűsíteni látszik, hogy a boszorkányok ereje, tudományának for
rása ugyancsak a genitáliákban rejlik. Ezzel kapcsolatban idézni lehet a 
magyar boszorkányperek adatait, amelyek szerint a jelölteknek „az sze
mérem testének az partjára" az ördög által nyomott pecsétek, valamint 
az ördöghöz való teljes elkötelezettséget bizonyító állandó „fertelmes kö-

4 4 Az egész kultúra monográfiája: Srejovic', Dragoslav 1969. (Angol ínyelvű 
kiadása is van.) 

4 5 Srejovic, Dragoslav 1969. 35. és 48. kép, valamint a kötet borítóképe. 
4 6 Srejovic, Dragoslav 1969. 145. 
4 7 Srejovic, Dragoslav 1969. 25. kép. 



zösködések", „bagzások és fajtalankodásök" kimondottan nagy szerepet 
játszottak.*-8 

íme az eufémisztikus adatok: „Kutas Jánosné is ott ül vala, s látók, 
hogy Forrai Benedekné jü, s mi is gondolok vala, hogy talán köszön, de 
nem köszöne, hanem a seggit fordítá ránk, s mondók mi is, hogy mi do
log, hogy az seggit fordítá ránk, s még ugyan megvakarítá: és monda K u 
tas Jánosné, hogy énreám haragszik, s ezért cselekszi, de egyék őmaga 
belőle, ha reánk mutatja." 4 9 E X V I I I . századi adat mellett álljon itt egy 
X I X . század eleji is: „Tegnap délután a menyemnek egy kis gyermeke 
oda menvén nagy Sárához, azért odamentem én is; akkor a kutya meg
harapta a lábom. Én a Sárának mondottam, hogy adjon a kutya szőri
ből, de ő mindjárt a szoknyáját emelte fel, mondván ,majd szarok, 
majd baszok'. Én tehát hazamentem, vizet forraltam, hogy azon hamis 
kutyának a szemeit kiforrázom." 5 0 

Az alább következő recens jugoszláviai magyar adat igen kifejezően 
értelmezi is a genitáliák mutogatásának gesztusát; benne van tehát az 
elhárítás mozzanata: „A parasztszoknyát könnyű vót főcsapni . . . H a 
összevesztek, íőcsapta, és azt mondta: — Ijen vagy e . . . Nekem úgyse 
birsz á r t a n i . . . És megmutatta a seggit."51 

Két jugoszláviai magyar adatnak különösen fontos jelentőséget tulaj
donítunk. Mindkettőben pontos megnevezést nyer a genitália, mégpedig 
olyan forrásként, amely a rontás, a veszély kiinduló pontja. H a ezt egy
bevetjük a magyar, különösen a szegedi boszorkányperekből ismert ada
tokkal 5 2 , akkor lehetetlen nem látnunk benne igen kitűnő bizonyítékát a 
genitáliáknak a fentebbekben már érintett kettős funkciójának. 

„Mikó kapatunk, oszt gyütt a forgószél, alkkó ezt mondták az öregek: 
— Kaszakü a picsájába! Azé, mer a forgószélbe boszorkány van." 5 3 A 
másik adat gombosi: „Én például, mer mástu is úgy hallottam, az édes 
néniktü, azt mondták, gyorsan azt kő mondani: — Vasnyárs a picsájuk
ba! Jobb többesszámba beszéni. Ijenkor, mer ki tudja, hányan vannak, 
tudja ottan (a forgószélben). — Vasnyárs a picsátokba! De nagyon gyor
san, úgyhogy azt mondják, hogy jaj annak, akin körösztülmégy. Hogy 
ezt kerűni, ahogy csak ibirja. Hogy né ménjén rajt körösztü." 5 4 

48 Vö ezzel kapcsolatban pl. a szegedi boszorkányperek számtalan adatát: 
Reizner János 1900. 373—536. 

49 Vígh Károly szerk. 1980. 150—151. 
50 Joós Ferenc 1979. 99. A szövegben idézőjelben szereplő ikét ige az eredeti

ben kipontozva. 
51 Kovács Endre 1982. 1513. szám. 
52 Reizner János 1900. 373—536. 
58 Kovács Endre 1982. 2408. szám. A kaszakőnek (fenkőnek) a boszorkányok 

felismerésében és elhárításában betöltött szerepével a magyar néprajz nem fog
lalkozott, annak ellenére, hogy publikált adatok vannak róla. A kérdés feldolgo
zását közeli feladatomnak tartom, mivel néhány gombosi adat még inkább alá
támasztja a publikált adatokból kihámozható vonatkozásokat. 

54 Saját gyűjtés, Gombos, 1981. 



Igen érdekes még egy doroszlói adat, amely minden bizonnyal a női 
genitáliák boszorkányűző, veszélyelhárító szerepét demonstrálja, mint
egy annak bizonyságaként, (hogy az azonos helyről származó veszélyt 
azonos helyről kell elhárítani. (Az ugyanis szinte közhelynek számít a 
magyar nép hiedelemvilágának leírásában, valamint még kifejezettebb 
mértékben a boszorkányperek adataiban, hogy a forgószélben boszor
kány vagy boszorkányok vannak. A forgószélben levő boszorkány ha
talmának forrása pedig, miként a fenti két adat valószínűsíti, ugyancsak 
a genitáliákra vezethető vissza.) Az adatban szereplő értelmezés igen na
iv utólagos magyarázat, minden bizonnyal a hiedelem eltűnése, elsorva
dása után is gyakorolt gesztus másodlagos indoklása. Egyben igen beszé
des példája a hiedélmi bázis nélkül gyakorolt szokáscselekménynek. 
„Kinn kapatunk, és gyütt a forgószél, az öregebbek még aszonták: — 
Lányok, emejjéték a szoknyátokat, hogy levegőt kapjon a seggetek!"55 

összefoglalva végül a dolgozatunkban fölsorakoztatott adatokat, azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy a folklór adatok verbális szinten 
ugyanazokat a tudattartalmakat fogalmazzák meg, mint amelyek igen 
nagy időbeli távot és civilizációkat fogva át eddig elsősorban ikonográ
fiái megfogalmazásban voltak ismertek. Tekintettel arra, hogy a szexuali
tással kapcsolatos taburendszer a hagyományőrző idős emberek körében 
sokszor szinte lehetetlenné teszi az ilyen adatok gyűjtését, nem csoda, hogy 
a kérdéssel eddig alig foglalkozott a szakma. Biztos vagyok azonban ab
ban, hogy a dolgozatomban felsorakoztatott adatok további számos pár
huzammal szaporíthatok. 

S legvégül: a lehető legnagyobb óvatossággal említjük meg a következő 
parömiológiai adatot, amely elsősorban a helynév valószínű azonossága, 
de a kifejezetten gyanús tartalmi identitása miatt is kapcsolatba hozható 
a magyarszentpáli pillérfőre faragott meztelen és obszcén gesztusú nősze
méllyel. Magam Gombosról tudom, hogy az illetlenül ülő, fekvő, heverő, 
magát a jóízléssel ellentétes testhelyzetben demonstráló nőszemélyekre, 
elsősorban fiatalasszonyokra és lányokra mondják, hogy „elveti magát, 
mint a szentpáli szajha". Olyan változat is ismert, hogy „olyan, mint a 
szentpáli szajha". A proverbium-gyűjteményekben kutatva megmutatko
zott, hogy ez a szóláshasonlat nem is olyan társtalan. Szegeden is isme
rik: „Hanyattfekve heverész, bámul a világba, főleg fehérnép: elveti ma
gát, mint a szentpáli szajha." 5 6 Margalits Ede is feljegyezte: „Elvetette 
magát, mint a szentpáli szajha." 5 7 

Hogy ez a proverbium mennyiben hozható összefüggésbe az említett 
pillérfővel, vagy egyáltalán összefüggésbe hozható-e vele, az mindenkép
pen nagyon problematikus. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az ilyen 

5 5 Kovács Endre 1982. 2410 szám. 
5« Bálint Sándor 1972. 86. 
5 7 Margalits Ede 1896. 655. Matijevics Lajos szíves szóbeli közlése szerint a 

proverbium Szabadkán is ismert. 



tartalmú és ábrázolású kőfaragványok igen ritkák Magyarországon {László 
Gyula sem szólt egyetlen magyar párhuzamról sem), s mint olvasható a 
tanulmányban, Nyugaton is szintúgy. 

Hogy tehát ennek a proverbiumnaik az ihletője a magyarszentpáli pil-
lérfő lett volna, az annyira szép lenne, hogy szinte kizártnak kell tar
tanunk. 
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ÖTÉVES A TANYASZÍNHÁZ 

C S I P A K A N G É L A 

Sokáig böngésztem a Tanyaszínház, négy éve alatt megjelent sajtóanya
gát: csupa lelkes dicséret, bátorítás, mindössze néhány, a hibákra is rá
világító kritika. A kezdetben utópisztikusnak hitt ötlet cseppet sem 
könnyű megvalósításának szólnak az elismerések, az előadások helyszíne, 
hangulata, az ünneplésnek is beillő fogadtatás, a közönség érdeklődése, 
hálája, könnyes köszönő szavai lódítják meg a tollakat és hoznak létre 
egy kissé talán romantikusnak mondható hozzáállást. A tagság részéről is. 

A Tanyaszínháznak — valahol mélyen legalábbis — még mindig gesz
tus-jellege van, hiszen pluszmunka; egy-egy turnét hónapokig tartó vo-
lontőr kilincselés, tekintélyes kérvényhalmaz, tájékozatlanságból eredő 
tévelygés, türelmetlen megoldáskeresés előz meg. E z a gesztus azonban 
kötelesség- és hivatástudatban gyökerezik, nem pusztán figyelmesség egy 
közeg iránt, ahonnan szinte valamennyien indultunk, inkább adni aka
rás; segítség, hogy felfedezze, megszeresse és igényelje azt, ami nekünk 
oly sokat jelent: a színházat. 

A FARCE-TÓL A K Ö Z É P F A J Ú DRÁMÁIG 

Értelmetlen lenne pert indítani egymás ellen annak eldöntéséért, ponto
san kinek is jutott először eszébe. Egyedül aligha tudta volna bárki is 
dűlőre vinni, egyre nagyobb tömegeket megmozgató, minden évben meg-
újuló-fejlődő vállalkozássá kiküzdeni a Tanyaszíniházat. Egészséges ka
landvággyal keveredő kísérletező kedvet indukált a Művészeti Akadémia 
néhány hallgatójában jelentkező hiányérzet, a korlátok-szülte elégedetlen
ség, az útkeresés. És nem utolsó sorban az önmegmutatás igényének 
belső feszültsége munkált szelepet (formát) keresve; így pattant ki az 
értelnfi szerzők egyéniségéről árulkodó, problémaérzékenységüket is tük
röző ötlet, és alakult meg 1978 jban a Tanyaszínház. 

Jól ismert, sokszor elmondott célkitűzésekkel, tartalomban, színvonal
ban — szükségszerűen? — amatőr produkcióként indult. Bárányi Fe
renc: A lónak vélt menyasszony; Hans Sachs: Varga meg a Vargáné; 



Móricz Zsigmond: Dinnyék; ismeretlen lengyel szerző: ördögöt idéz a 
diák — díszlet, kellék: egyetlen dikó, néhány köcsög; innen-onnan ösz-
szekunyerált és sebtiiben tákolt jelmez. A harsány, rögtönzésekkel fel
duzzasztott előadás osztatlan sikert aratott. E z egyszer bevált a színhá
zainkban közkedvelt mézesmadzag-teória: a közönségnél a bemutatkozás 
óta változatlanul nyert ügye van a Tanyaszínháznak. 

Sokáig egyetlen járható útnak, pszichológiailag abszolút megalapozott 
módszernek hittük a fokozatossági elv alapján történő közönségnevelést; 
Valószínűbb azonban, hogy inkább a legkézenfekvőbb, a legkönnyebb 
megoldás volt. Gyorsan, azonnal megtérülő befektetés, amely számos ve
szélyt is rejtett. Mert: ha állandósul, meghatározóvá válik ez a játék
stílus, ha az év közben nyesegetett, visszafogott ripacskodó kedv elárasztja 
az előadást, ha az öncélú komédiázás kerekedik felül, rövid időn .belül 
elkerülhetetlenné válik az önismétlés. Szimpla, kérészéletű élményt 
nyújtva aligha dicsekedhetnénk most emelkedő nézőszámmal ebben a kö* 
zönségínséges világban. 

Noha még a második év kapcsán is hízelgő valótlanság mértéktartó, 
ripacskodásmentes játékról beszélni, a Tűvé-tevők és az András kovács 
királysága mégis több szempontból előrelépést jelentett. Színházibfo tett 
volt. A választott egyfelvonásosok már a szórakoztatás magasabb szint
jét jelentő jellem-komikumra épülnek. A közönségtől elsősorban terjedel
müknél fogva követeltek nagyobb koncentrációt, mivel a megvalósítás 
vaskos realitása — amit a helyenkénti privatizálás még inkább nézőkö
zeibe egyszerűsített — nem állította a dekódolás problémája elé a befo
gadót. Erre csak a külsőségeiben is kőszínházira formált előadás — Vlaho 
Stulli Nagyszájú Katája — mert vállalkozni, részleges sikerrel. A fősze
replővé emelt sár szimbolikja esetenként célba talált ugyan, a naturaliz
musba hajló kulcsjelenetben azonban többnyire különvált a bravúrosnak 
elkönyvelt, újra meg újra megcsodált színészi teljesítmény és a gondolat, 
tartalom vagy üzenet, amit közvetíteni volt hivatott. A forma kerekedett 
felül lehengerelve a felismerési-azonosulási kísérleteket. A zárókép túl
ságosan hangsúlytalanra sikeredett jelzése pedig csak a színházedzett né
zőhöz juthatott el — lám, mennyire összetett feladat a közönség figyel
mének kanalizálása. Szabad téren, a Tanyaszínház esetében még inkább az; 
előadások sorsát döntik el a nézők reakciói, nem hagyhatók figyelmén 
kívül a felkészülés egyetlen stádiumában sem. Már a darabválasztásnál 
be kell kombinálni a potenciális fogadtatást — a legspontánabb, legőszin* 
téhb véleménynyilvánítás a színházra, előadóművészetre vonatkozók kö
rül! —, e rövid idő tapasztalatai azonban legfeljebb találgatásra jogosí
tanak, ezért bizonyos vonatkozásban minden újabb előadás kísérlet. Á 
professzionális színházi gyakorlatnál rugalmasabb szemléletet kíván, és 
csak szintmódosítással valósítható meg. A módosítás inkább beidegződött 
perspektíváinkat érinti, nem jelenthet leszállítást — másként kell dolgozni; 



tempósabban, több kitérővel — kerülő úton? — hozhatjuk szinkronba 
törekvéseinket a közönség elvárásaival. 

Farce-tól a középfajú drámáig — nem csupán centiméterekkel meg
emelt ugróléc, terjedelemben, fajsúlyban kifejeződő komolyítás, hanem a 
képzelőerő, aktivizálása, egyre több színházi kód, különböző stílusok ér
zékelésének iskolája is. Weöres Sándor Holdbeli csónakos című mesejá
tékával elsősorban közönségünknek a líraibb hangvételre való fogékony
ságát próbálhattuk ki . A dráma felépítésének, a történet jellegének megfe
lelt a szinkretizmusra törekvő rendezés; az előadás könnyed volt és öt
letes, minden eddiginél jobban sikerült. Hatásfokát emelte a médiumke-
treredés: a mesevilág csodáját varázsolta a nagyon is valóságos környe
zetbe. Finomabb, „irodalmibb" humorát — úgy tűnik — szívesebben fo
gadta a közönség, mint az előző darabok szabadszájúságát. A káromko
dásokkal megtűzdelt szöveg, az alig stilizált vagy csak jelzett szexualitás 
nyilván elsősorban szeméremsértő volt, ugyanakkor megkönnyítette a rá-
ismerést-azonosítást, ami adott esetekben — különösen, ha a Nagyszájú 
Kata sárba ragadt alakjaira, zsákutca-életük felnagyítottan ábrázolt ne
gatívumaira gondolunk — túl a komikumon, ha csupán öntudatlan sej
tések alapján is, de feszengést, ellenérzést váltott ki; végül pedig műkö
désbe léptek bizonyos — előzetes tapasztalatok, megszokás révén kiala
kult — a művészettel, nyilvános rendezvényekkel kapcsolatos elvárások. 

Az ötödik év műsorát képező Falstaff (Shakespeare I V . Henrikjének 
két részéből készült adaptáció) szövege a próza félé keményedik; humorát 
elsősorban a Falstaff-vonal képviseli, és Ihelye valahol a Nagyszájú Kata 
meg a Holdbeli csónakos között keresendő azzal, hogy inkább az előző 
felé tendál. Az arányérzék imperatívuszát tehát nemcsak az adaptálás 
folyamatában, hanem a megvalósítás során is figyelembe kellett venni, 
hogy elkerüljük a torzulásokat. Shakespeare történelemcentrikus király
drámáiból az előre felvázolt koncepciót követő húzások után középfajú 
dráma született, segítségével talán sikerül Végre bebizonyítanunk, hogy a 
színházilag féiművelt nézőhöz — ha egy derűs óránál többet akarunk 
neki adni — ez a műfaj áll legközelebb. Aránylag könnyen felfejthető 
rétegei miatt különböző igényszinteket elégíthet ki , nagyobb eséllyel raj
tol, hogy tartós utóhatású előadásként funkcionálhasson. Az ilyen közön
ség a vígjáték befogadásakor többnyire megreked a csupasz cselekmény
nél, a megjelenítés domináns vonásaiként jelenlevő nevettetésben véli fel
fedezni a lényeget, a hatás ezért pillanatnyi vagy igen rövid életű, de 
mert maximálisan megfelel bizonyos elvárásoknak, továbbgondolásra 
csak vájtabb fülű, színházhoz szokott nézőt ösztönöz. 

Az ötödik évben választott darab illetve szerző nem prepotenciánk 
fokmérője, mint ahogy azt sokan látják. Sohasem állítottuk, hogy a T a 
nyaszíniház mindössze négy, egymástól egy évnyi távolságra levő fellépése 
önmagában olyan tényező, amely éretté tette nézőinket (és a társulatot) 
Shakespeare befogadására. A csoport munkájának nagy része ugyanis in-



kább aktivizálás, és bizonyos értelemben tévhit, hogy nulláról indultunk. 
Ellenkező esetben az abszolút kísérletként kezelt Shakespeare-előadás 
valószínűleg abszolút bukás. így viszont a közönség nem egészen fél óra 
alatt ráhangolódott a játékstílusra, követni tudta a montázstechnikával 
felépített cselekményt. A szöveg és látvány hatásfoka majdnem kiegyen
lítődött, alakokat, atmoszférát vihetett magával az emlékezetes szöveg
poének mellett. 

A színészeiket sokkal jobban fejbekólintotta a nagy név, a felelősség
érzet jó ideig gátló tényezőként volt jelen csakúgy mint a díszlet, jel
mezek, kellékek, amire — ez, mondhatni, általános vélemény — nem 
volt szükség. Talán igaz, de kellett a Tanyaszínháznak a Falstaff, így 
ahogy van. Becsvágyból, erőpróbaként, no meg, hogy a nagy kaland után 
higgadtabban nézhessünk szét házunk táján, a továbbiakban ugyanis vaj
dasági szerző művét szeretnénk műsorra tűzni. 

M O Z G A L O M V A G Y MŰVÉSZET? 

A riporter kérdése: Jár-e színházba? 
A riportalany válasza: Színházba nem, csak ide, a Tanyaszínházba. 
Az Újvidéki Televízió dokumentumfilmjében hangzott el így, többször 

is, a műsor kontextusában nem ennyire sarkítottan, bennem mégis prob
lémaként tudatosodott a néző válasza. 

Színház-e a Tanyaszínház, pontosabban: mennyire mozgalom és meny
nyire művészet az, amit csinálunk, van-e helye a vajdasági kulturális 
életben, és ha igen, hol jelölhető ki? Vagy még mindig — a viszonylag 
állandó tagság, az el kerülhet étlen intézményesedést jelző momentumok, 
a lassan egész évre kiterjedő tevékenység ellenére — ad hoc-csoport, 
ahogy néhány évvel ezelőtt szépen megfogalmazta valaki: „évelő vállal
kozás", de a nyári színpadok örök felkészségével, afféle népszórakoztató 
kiruccanás, vagy éppenséggel jól jövedelmező hakni, mert az illetékesek 
sok esetben így kezelik. (Most nem az anyagi támogatásra gondolok el
sősorban.) 

A diifferens elvárások nagyon hamar egyértelmű definícióban egyesül
tek: firtöltő nyári mozgalom, vállalkozás, kultármisszió... Sorolhatnám 
a nagyjából szinonima értékű szavakat, de hói itt a színház? Nem nehez
telhetünk arra a falusi nézőre, aki gyakornoki időként, könyveli el, „nagy
színházi" kötelező előtanulmánynak hiszi az egészet. De hogyan kerül
heti el a figyelmet, hogy többé-kevésbé profi emberek négy-öt éve egy 
minden erőlködés nélkül meghatározható arculatú színházat csinálnak, 
jó-rossz előadásokat, amelyeket tíz-tizenöt ezer ember néz végig? 

Egyszóval: hiányoljuk a kritikát, az olyan elbírálást, ami a hivatásos 
társulatok nívótlan produkcióit is megilleti. 

Nem a kritikáért van a művészet, a közönségért. De az utóbbi igényeit 



követve még senki sem fejlődött, ebben a kapcsolatban a művésznek — 
a színháznak — kell vállalnia a pedagógus szerepét. És az iskolába — 
noha a tanárokat is egyetemen képzik — el-ellátogat a tanfelügyelő, 
megjegyzése van, tanácsot ad. Átfogóbban tud értékelni, mert sok „elő
adást" lát, elfogulatlanabb, mert nem a diákok reakcióin méri le a pe
dagógus munkáját. 

De nem csupán a kritikáról van szó. Nem is csak azokról, akik va
lami „nekivadult" kísérletezést kérnek számon, fejvesztett újításokat, ott, 
ahol a közönség még a klasszikusnak mondható, elfogadott és bevált 
színházi fogásokat sem ismerheti. Hanem ágy, egyáltalán. Ebben az eset
ben is beigazolódni látszik az a (pesszimista) tétel, amit elkeseredésünkben 
— másra vonatkoztatva — néhányszor már megfogalmaztunk: ha a 
vajdasági kultúrában két ember (két intézmény, két akármi) ugyanazzal 
a tárgykörrel kezd foglalkozni, az egészséges versenyszellem féltékeny
séggé, irigykedéssé fajul, nyílt vagy leplezett harc kezdődik, kihegye
zett könyökkel lapulunk leshelyzetben. Mintha a tartomány nem bírna el 
két és fél színtársulatot. Még így is túl nagy a terület, ahova egyik sem 
juthat el. 

S P E C I F I K U S J E L L E G : K A P C S O L A T A KÖZÖNSÉGGEL 

Aktivizálni a közönséget, bevonni a játékba — nem új, különböző 
módszerekkel megvalósítható törekvés. A Tanyaszínház esetében valahogy 
spontánul ment, a nézőket szerencsére nem nagyon érdekelte, hogyan is 
„illik" viselkedni egy színházi előadáson. Az előzőleg együtt töltött idő 
logikus, zökkenő nélküli folytatása lett az esti bemutatkozás, megmaradt 
a fesztelenség. A magyarázatot talán a színész—közönség—házigazda— 
vendég viszony relációján kell keresnünk. A Thália templomába „áldo
zatbemutatásra" összesereglők többnyire bizonyos konvenciók, normák 
görcseivel érkeznek; a szokások, a nagybetűs Rend által — szinte a be
lépés pillanatától — kordában tartottak elszigetelődési tendenciája ter
mészetes. Turnéja során a Tanyaszínház ilyesmivel — nevezzük „kul-
túrfertőzöttségnek"? — csak nagyobb helységeikben találkozik, máshol az 
előzmények, az ambiens, a tény, hogy a társulat a vendég, rendre hatás
talanítják a fékeket. Ünneplő ruhában is „normálisan" végigszurkolják a 
bonyodalmakat, közbeszólnak, felelnék a hozzájuk intézett kérdésre, 
vagy éppen egymás között kommentálják a látottakat. Persze, ez nem 
mindig jó az előadás szempontjából, mégis ez az, aminek meg kell ma
radnia. Bármit játsszon is a Tanyaszínház. 

A társulat mindenkori tagjai számára a közönség a legnagyobb élmény, 
ez a — szó legszorosabb értelmében egyszeri — spontán, erőszakolatlan 
happening-szerűség, ami kőszínházban talán sohasem jöhet létre. 



A KÍSÉRŐ R E N D E Z V É N Y E K 

Szükségtelen mindent a céltudatosság mázával bevonni, a Tanyaszínház 
tevékenységének ez a része spontánul jött létre, „baráti állapon" indult. 
Megmaradt és állandóan bővül, mert életképes és hasznos, mert nagysze
rűen kiegészíti munkánkat. A lehetőségek azonban még jórészt kiaknázat
lanok, a kísérő rendezvények esetében egyelőre nem beszélhetünk tradí
cióról. Annak, hogy az esetlegességet ez ideig nem váltotta fel a rendsze
resség, nem az érdeklődés hiánya az oka. A szervezés nehézsége és az 
anyagi probléma a kerékkötő. Pedig a falusi ember számára semmivel 
sem helyettesíthető élmény végignézni egy kép születését, igazi népzenét 
hallgatni jó előadásban, a költő szájából hallani a csak papíron — vagy 
ott sem — látott szavakat, művészeti vásárban ténferegni el egy dél
előttöt. Egész egyszerűen: megünnepelni a napot, amikor minden miatta 
van, amikor törődnek vele. Olyan vállalkozás ez, amelyben mindenki jól 
jár. 

Szükségtelen ismételni, a világ leghálásabb közönsége a miénk, minden 
apró figyelmességet honorál, mindenki másnál tartósabban vés az emlé
kezetébe. Csak így, a többi művészeti ág bevonásával válhat igazán kül
detéssé a Tanyaszínház munkája, amit most már lehetetlen abbahagyni. 



KRITIKAI SZEMLE 

A MAGÁNZÓ, A K I ÉPPEN KÖLTŐ 

Kálnoky László kései termékenysége, egyszemélyes költői forradalma az 
utolsó évtized magyar lírájának legmeglepőbb, legfontosabb eseményei 
közé tartozik. Nem ezt vártuk tőle: a Nyugat harmadik nemzedékéneik, 
melynek, hogy ágy mondjam, oszlopos tagja volt, költői programja és 
generációs fityisz-mutatása az új tradicionalizmus volt, a formaszigor, 
mely nemcsak a metrum kultúráját és változatosságát jelentette, hanem á 
klasszikus lírai műfajok, az idill, az óda, az elégia újraéledését is. Az 
esemény és az élmény, a líra szükséges és veszedelmes táplálója némileg 
háttérbe szorult az állapot, a beállítottság és mindenekelőtt a tartás ja
vára: a mérték mérsékletet, a műfaji hagyományokhoz való hűség közve
títettséget, férfias tartózkodást, rezignáoiót és előkelőséget jelentett. Ami
kor aztán a kicsikart és megkövetelt aktivizmus ezt a tartózkodást finy-
nyásságnak és ellenséges kívülállásnak látta és láttatta, akkor szinte tör
vényszerűen kényszerültek e költői nemzedék tagjai a miűfordító-karan-
téribe, s lettek belőlük az 50-es és 60-as évek legkiválóbb fordítói. 

Kinek mit adott s kitől mit vett el a műfordítás, külön-külön volna 
vizsgálandó. Kálncky László nagyszámú és nagyszerű fordításai ellenére 
is — úgy tűnik — inkább érezte a gúzst, mint a táncot a fordításiban. 
Mégis a fordítás magatartása lett a költő kései virágzásának, új lírájának 
mintája. Csakhogy most nem más formának, életformának, világlátás
nak a mi nyelvünkre fordítása lett a feladat, hanem sajátjáé, egykori 
magáé — arra a nyelvre, amelyen ma kívánja megértetni magát. A költő 
újra elővette és feldolgozta azokat az élményeit, amelyektől távolítva, 
tömörítve régebbi versei keletkeztek, s mintegy lefordította, újrafordí
totta és persze k i is fordította őket. A helyi színezet régen egyetemes 
életérzést színezett, most éppen az vált a költő számára érdekessé benne, 
ami egyedi és történeti. Míg egykor a „Kövérek a fürdőben" szándékol
tan kisszerű látványa nagyszabású látomást indukált, most egy kövér 
öregasszony valahai fürdőzése az egri strandon önmagában és önmagá
ért, a látvány és a történet különössége, furcsasága, vagy csak nevetsé-
gessége okából költői témává vált. 

E z a fordulat a költészet új felfogását jelenti. Először is megmagya
rázza a termékenységet, hiszen most a közvetlen emlékek hatalmas biro
dalma szolgáltat anyagot kellő mennyiségben. Másodszor Kálnoky új, 
nagyon is hagyomány talán költői formát teremt, a lírai emlékiratot, 



amelynek hagyománytalansága a költészetről vallott hagyományos felfo
gás provokálásában mutatkozik meg: az anekdota, a sztori, az élet 
prózája válik a líra anyagává. Harmadszor, a legnagyobb hagyományú 
lírai probléma, a lírai személyesség kérdése kerül a fordulat utáni ver
sekben rendkívül érdekes és eredeti -megvilágításba. Ezek a versek szemé
lyesebbek, mint Kálnoky régebbi fontos versei. Az érett költő egyik leg
jelentősebb formája a dramatikus vers volt, a dráma légritka terében el
képzelt magánbeszéd, melynek alanya magas fokon stilizált alany, sze
mélyéből kilúgozódik a személyesség. Most minden egy személyre, szinte 
stilizálatlanul életrajzi egyszemélyre utal, s nemcsak az anekdotisztikus 
versekben, hanem a monológok folytatásában is, ahol például a félté
kenység, a legszemélyesebb érzések egyike, páratlan nyíltsággal mutatko
zik meg. Ugyanakkor ez a személyesség mégis rendkívül közvetített, hi
szen egy valahai érzést idéz fel, valahai személyiséget fordít. E z a dis
tancia teremt negyedszer arra lehetőséget, hogy bőven fölbuzogjon Kál
noky egyik lappangó, s eddig csak néha-néha feltörő tehetsége: a humo
ristáé. Számos mai verse a kevés magyar humoros líra legjobb darabjai 
közé tartozik. 

Nem az általános alany hangját halljuk ki verseiből, hanem magán
beszédet hallunk, nem a K Ö L T Ő szól (csupa nagybetűvel), hanem a ma
gánzó, aki éppen költő. A magánzó visszahelyezése jogaiba — legalább
is a költészet területén — ezeknek a verseknek nem éppen utolsó ér
deme. ' 

RADNÓTI Sándor 

K Ö N Y V E K 

K Ö R B E J Á R T ( E G Y R E K I T A P O S O T T A B B ) Ú T O N 

Brasnyó István: Az imágó. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1982. 

Elszántság, duzzadó energia, törhetetlen lendület, s talán még nagyon 
sok minden kell ahhoz, hogy valaki két, a „szakmában" kiemelkedő si
kerkönyv megjelentetése után ugyanazon az úton induljon tovább, s 
szinte önfejűén írja sorozatba önmagát. Veszélyes is, hisz a kritikusok 
számára nagy felületű viszonyítási alapot ad, s ilyenkor már könnyen a 
felszínre kerülhetnek az előzőleg ujjongva fogadott írói módszer buktatói, 
hiányosságai is. Kivételes esetekben történik csak meg, hogy a stílus/mód-
szer/téma-beli megegyezéseket/hasonlóságokat mutató alkotásokat szuve
rénnek ismeri el a kritika, és ezáltal hitelesíti a szerző módszerét. Külö
nösen nagy a polarizáció lehetősége/eshetősége (a mű remek vagy silány), 



ha az írói módszer részleteiben csaik annyira feltárt, mint Brasnyó Ist
váné. 

Brasnyó a Csapda és a Lampion a fan című novellás köteteikben kikí
sérletezett egy írói eljárást a maga mesterségesen „zárt" — s ugyanakkor 
csodálatosan nyitott — (stílus)világnak ábrázolására, majd ennek a már-
már bűvös módszernek erényeit mérte le a Famíliában. Regényírói mód
szere a Hósávbzn tetőzött. Az imágó részben visszatérés az első novellás 
kötetekhez, de egyben azok túlhaladása is. Már a Hósáv megjelenésekor 
felvetődött a kérdés, vajon ez az ál-mitológiái kisregény a Famíliában fel
vetett prózaírás-lehetőség újraértékelését, dialektikus továbbfejlesztését je
lenti-e? Akkor egyértelműen igennel válaszolhattunk. Az imágó „novel
láit" olvasván ismét csak hasonló kérdések vetődnek fel. S anélkül, hogy 
szavaink elé vágnánk, meg kell mondanunk, szerzőnk stílusában ismét az 
említett továbbfejlődés tapasztalható, méghozzá a letisztulás irányába, 
ugyanis a regényekben a kiforrott, líraizált prózastílus néhol a míves 
próza, a modorosság felé bicsaklott; az új kötet „novellái" pedig már-
már tökéletes szerkezetű lírai verséknek tűnnek. S mivel minden kísérle
tet egy ellenőrző kísérlettel szokás hitelesíteni, idézzük csak egymás mellé 
Az imágó két rövid novellarészletét, valamint egy verset a prózakötettel 
egyidőben napvilágot látott verseskönyvből, a Bereníké hajá-ból: 

A Gyöngysor című „novella" zárószakasza: „A gyöngyfüzérbe — kö
zelről tisztán kivehető volt — egy körömnyi nagyságú koponya volt 
festve, oly aprólékos és megbízható pontossággal, hogy nagyítóüveg alatt 
nézve jóval több volt jelképnél vagy amulettnél: a világ bizonyosságát 
hirdette, amely, íme, alig több egy csirkecsőr sárga árnyékú suhintásánál." 

Részlet a Száműzetésem napja befejezéséből: „Ám nekem minden kéz
zelfogható és elérhető, amiből kevés, egyre kevesebb létezik. Denevér-
szárnyak suholnak, sarkallnak, és ábrándozok a tél fehér szántásairól, 
amelyek egy reggelre majd elolvadnak, s felpuffadt tetemként hever itt 
cl a föld. 

A szavak különben is jelentéktelenek. Nem ezek pótolják bennem az 
életet." 

S végül A borjú nyelvén című prózavers a Bereníké hajából: „Kívül
ről borjú nyalja a szennyes, törött ablaküveget, s lassan már tarkóját 
emelgeti tüskés nyelvével az alvónak, aki álmait, íme, kék kockás duny-
hacihába burkolja. Mennyi mindenről eshetne szó e borongós vasárnap 
délben, mialatt a szél lenyomja a füstöt, eső ködöl, és ki-ki lúdbőröző 
nyakakról olvashatná le a jövőjét, ha egyáltalán volna türelme megvárni 
az estét, s illatos, korosabb menyasszonyt táncoltatni vagy vetkőztetni, 
már italosán, lehetőleg éj-fél után, hogy senki se hallhassa sikongatását. 
E z mind jórészt a földből nő ki és az égben fogan, amíg a vályún egy 
jérce úgy iszik, akár valami koponya szeméből." 

Az imágáb&n is a nyelv mestereként mutatkozik meg Brasnyó István, 
ami természetesen válogatást is jelent a szavak között, de itt már mások, 



visszafogottabbak, a „szavak" mint 'korábbi köteteiben, amikor ez a vá
logatás már-már a modorosság nyomait viselte. Folytatja írónk az egy
mástól idegen, távoli dolgok közelítésének módszerét, feszültséget kelt
vén ezáltal a mondatban, a képben, a novellában. 

A „novellák" által ábrázolt tér/idő-t már ismerjük a Brasnyó-regé-
nyekből és -novellákból, s régebben már szóltunk is erről. Amit most hoz
zátehetnénk korábbi megállapításainkhoz, talán csak annyi, hogy a szerző 
Az imágőbzn még inkább relativizálni próbálja az időt és a teret; asszo
ciációi Bácskát és Szerémséget Béccsel, Budapesttel, Párizzsal kötik ösz-
sze, tehát amíg a „novellák színhelyei a Vajdaságot idézik, az író szel
leme bejárja Európát. Találhatunk hát Az imágóban olyan kisprózát, 
amely a korábbi novellák és versek „témáját", Bácsikat idézi (pl. Sárga 
passziánsz), de ebben a kötetben, akár a F apiíliáJban, a Hósávbzn, a tér
beli meghatározók ellenére európaiabbá válnak írásai; szellemi kalandok 
időben, térben. A relativizálás mellett régi módszerével misztifikálja is a 
helyszíneket, amikor szereplőinek olyan nevet választ, olyan megszólí
tásokat és földrajzi neveiket alkalmaz, amelyek eleve kirínak az ábrázolt 
környezetből, ezzel is az egytérbeliség, egyidejűség látszatát keltve. S 
persze sok más is van ezekben a „novellák"-ban (pl. a váratlan és távoli ké
pek összevonása), ami gátolja a megértésüket, mert „nehezen fogható hul
lámhosszon" közvetít az író, s épp ezért olvasásuk közben legjobb k i 
kapcsolni a mindent érteni, mindent logikus sorrendben szedni szándé
kozó intellektust — mert Brasnyó epikája nem más, mint sajátosan in-
tellektualizált líra. Szuggesztív hatásúak ezek a „novellák", képeiket nem 
bonthatjuk fel és nem is magyarázhatjuk meg a rombolás veszélye nél
kül; durván fogalmazva a beleegyezés élményét kell kiváltaniuk az olva
sóban. De ennek ellenére sem „pszichés" hatásúak Brasnyó kisprózái, el
lenkezőleg, nagyon is, és csupán esztétikaiak. 

Már-már szokatlan, de Brasnyó kisprózáinak „hősei" is vannak, akik 
ugyanannyira különös és groteszk figurák, mint általában a regényeiben 
megjelenő alakok. Bámulatos nagyszerűséggel elképzelt, tipikusan provin
ciális és indokoltan groteszk figura Prokopius Schrotter mészáros, gyer
tyaöntő és mézeskalácssütő mester, akit a „disznók között találtak", lel
két viaszfigurákba formálta, majd átgyalogolt az elíziumi örökkévalóság
ba, a földi feledésbe. 

S ha már a hősökről van szó, a Famíliában és a Hósávbzn, mint ahogy 
a regény műfajához dilik is, a hősöknek meghatárózottabb, élesebb kör
vonalaik vannak; Az imágóbzn inkább érzés- és érzetfoszlányok, reflexiók 
és ambiensek emelkednek a hős helyére. H a valódi, hús-vér emberekről 
ír, olyanok ezek az alakok, mintha áttetsző, prizmaként fénytörő zsela
tinban úsznának, mozdulataik lelassítottak, s bármit is cselekszenek, or-
mótlanságukban is kecsesek (Brasnyó még a részeget is valami túlvilági 
bájjal ruházza fel, egy-egy részletüket, körvonalukat, lendületüket gör
betükörként nagyítja fel közelségük, míg mások a végtelenbe vesznek, 



így csak sejtjük, sejthetjük realitásukat, mert „valós, de legalábbis egykor 
valós jelenetektől és tárgyaiktól indukálódó szikrájuk pedig ott lappang a 
kövezet, a toronytetők és a házak oromzati ablakainak visszfényében . . . " 
(A rózsaszínű felhő) Az írói eljárás, amely kerüli a dolgok lényegi meg
közelítését, természetszerűleg homályos szövegeket hoz létre, s így nem 
válhat leírássá, sokkal inkább hangulatteremtővé, hiszen a megtörténések 
részleteit villantja csak fel, fittyet hány a folyamatosságnak, amikor egy
mástól távoli, látszólag összefüggéstelen dolgokat közelít egymáshoz, 
pillanatokat nagyít fel az élet meghatározó tényezőjévé és sorsokat zsu
gorít pillanattá. 

Pedig Brasnyó szövegeit olvasva folyton a leírás jár meghatározóként 
eszünkben, de ez a próza se célját, se módszerét tekintve nem azonos a 
hagyományos értelemben vett leírással, a pontoskodó-fontoskodó mikrosz
kóprészletezéssel, katalógusmániával. Inkább valamiféle „éteriesített" 
prózát művel, megtisztítván azt a történések ballasztjától, a manapság 
úgy elharapódzott „meséléstől"; inkább képekkel él, akár a költészet, 
így művészi minőségeként aligha hozhatjuk fel az epikusságot, hanem ez
zel ellentétben és párhuzamban a líraiságot, az én világának intenzív ki
fejezését. Téma és intenzitás, e két fogalom határozza meg Az imágó 
szürrealista, költőivé -tett prózáját. 

Szinte programszerűen írja a szerző a Stierlicke, a szürke káptalan 
fiában: „Semmi cselekvés"; vagy a Rózsaszínű felhőben: „ . . . m á r - m á r 
mesterségesen kiképzett eseménynélküliség...", azaz Brasnyó „novellái
ban" van esemény, de nem mint cselekmény, mint történés, hanem mint 
utalásokkal jelzett, jelképszerű sorsvázlatok s így számára, és az olvasó 
számára sem a valóság érzékelhető elemei a fontosak, hanem az, aho
gyan a szerző találkozik a világ dolgaival, és az az intenzitás, ahogy 
megéli őket. Tehát inkább teszi önmagát érzékelhetővé a „novellákban", 
mint a „témát", a gondolatokat, asszociációkat, reflexiókat kiváltó je
lenségeket. Így hát a Ibrasnyói novella „tartalma" sem a cselekvés, in
kább az érző szubjektum maga felé fordulása; pontosabban a világ ma
gábafordítása, aminek során a legszubsztaneiálisabbat és legtárgyiasabbat 
is úgy adja elő, mint önmaga hangulatát, reflexióját vagy szenvedélyét; 
tehát líraizált prózában. Szürrealista vonásokat is visel ez a próza, még
pedig olymód, hogy „az emberek egy szép napon hamisságnak vegyék az 
igazságot, vagy a hamisságot vegyék igazságnak". (Az óra, amelyik ösz-
szevissza jár) Azaz minden írói módszer, amit eddig felsoroltunk, oda 
vezet, hogy a „novellák" az objektív valóság területéről a szubjektivi
tás területére tevődnek át; az irrealitás, a fantasztikum és a mítosz sík
jába kerülnek. 

Olyan ez a prózavilág, mintha századvégi fényevesztett, gondosan, de 
láthatóan retusált fotográfiákat nézegetnénk, különösen felajzott idegek-



kel kiszámítottságot és megtervezettséget sugároznak, valami esszenciáli
sát tükröznek, enyhén groteszkek, de méltóságot parancsolnak zárt kom
pozíciójukkal, a belőlük kifelé irányuló, széttartó intenzitásigénnyel. 

FEKETE J. József 

DRÁVASZÖGI M A G Y A R TALÁLÓSOK 

Lábadi Károly: Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi magyar ta
lálósok, Minerva Nyomda, Szabadka, 1982. 

A Drávaszöig néprajzi monográfiájának kiegészítő részeként jelent 
meg Lábadi Károly Hold letette. Nap felkapta című találós kérdéseket 
tartalmazó gyűjteménye. A csaknem 5 ezer (4842) találóst felölelő könyv 
egyedülálló munka a magyar folklorisztikában, ímert, noha már a X I X . 
század óta kutatják, gyűjtik a népi epika e műfaját, az eddig publikált 
anyag összesen nem több Lábadi anyagától. Drávaszög tíz falvában (Bely-
lye, Csúza, Hercegszöllős, Karancs, Kopács, Kő, Laskó, Sepse, Várdaróc 
és Vörösmart) folytatott gyűjtést általános iskolai tanulók és tanárok se
gítségével, így állt össze a gyűjtemény 856 típusa és ezek 1010 változata, 
amiből mindjárt látható, hogy a változatképződés igen kicsi, ez a mű
faj tömörségével magyarázható. / 

Lábadi a találósokat terjedelmes tanulmánnyal vezeti be, amelyben a 
könyv célját, a gyűjtés körülményeit, módszereit, a találósok típusait, 
változatait, jellemzését mondja el. Ugyanakkor áttekinthető táblázatokat 
készített a találósok falvankénti megoszlásáról, amelyből kitűnik, hogy a 
gyűjtés nem egyenletes; azokban a falvakban, ahol a lakosság zöme ma
gyar, a kiválasztott adatközlők jóval több találóst szolgáltattak, mint 
ott, ahol a billingvizmus érezteti hatását. A gyűjtő figyelme kiterjedt az 
adatközlők korára és nemére is. így derült ki , hogy a kutatott műfaj a 
gyerekek és a középkorúak körében a legnépszerűbb. 

Lábadi Károly a találósok rendszerezésében Voigt Vilmosnak a nem
zetközi kutatások alapján kidolgozott módszerét vette alapul. Voigt 
ugyanis két amerikai folklorista strukturalista szemléletét fogadta el némi 
módosítással, és abból indul ki , hogy a találósok szövege hordoz-e ellent
mondást vagy sem. Ezt a szempontot követve sorolta be Lábadi a dráva
szögi találósokat három nagyobb csoportba; 1. nem ellentétes találós 
kérdések (Szőrös, bőrös, bőrnadrágos,) Parton leső jó mészáros — róka), 
2. ellentétes találós kérdések (Felhőn megyén, nem suhog, / Vízen me
gyén, nem zuhog, / Sáson megyén, nem suhog — napsugár), 3. vegyes és 
összetett formák (Rongyos ember, csúf, idétlen, / Csüng a kertben ócska 
lécen. / Szél porozza, áll nyugodtan, / Zápor mossa, meg se moccan.) E z 
utóbbiak eredete nyilvánvalóan nem népi. Természetesen az említett há
rom formán belül a találósoknak még számos fajtáját sorolja fel a gyűjtő. 



A találós kérdés (csak egy kérdést tartalmaz pl. Minek női a szemén 
a haja? — kukoricának), találós mese- (leírást ad kérdő formula nélkül 
pl. Karcsú termetű virágom, / Tőled várom boldogságom — búza) a le
írások szerint közösségi mulattató műfaj volt, szórakoztató jellege ma 
sem kétséges. 

A gyűjteményben bőven akad erotikus jellegű találós, melyek célja leg
inkább a női hallgatóság zavarba hozása, hatásuk a kétértelműségükben 
rejlik: a várt sikamlós válasz helyett ártatlan a megoldás pl. Este, miikor 
lefekszenek, mi áll föl legelőször? — a vánkus csücske. Az akkuituráció 
hatása érezhető az ilyen találóson: Ütnek-vernek mégse sírok / Negyven 
lábbal táncolok. / Lábam nyomán a papíron / Sorakoznak szép sorok — 
' / / . 

irogep. 
A drávaszöigi találósok elsősorban képi gazdagságukkal, leleményessé

gükkel ragadják magukkal az olvasót. Néhány sorban megtalálható a 
megszemélyesítés, hasonlat, ellentét, ritmus pl. Ügy megyén, meg nem 
áll, / Földön fekszik, fel nem áll, / ágazik, bogazik, / Mégsem levelezik — 
folyóvíz. 

A Hold letette, Nap felkapta értékes könyve a jugoszláviai magyar 
folklórnak. 

VAJDA Zsuzsa 

„ . . . H A M E G M O Z D U L O K , A K K O R . . 

Szilágyi Ákos: Teremtmények, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1981. 

ö t ciklust és egy előhangot tartalmaz körülbelül hat ív terjedelemben 
Szilágyi Ákos második verseskönyve. Élén Kierkegaard-nnottó áll, az 
utolsó előtti, apokaliptikus és előérzetszerű Szörnyű ugrás c. szöveg is a 
dán bölcs szavával zárul: „Alkatomban az az aránytalan, hogy mellső 
lábaim túlságosan röv idek . . . hátsó lábaim viszont végtelenül hosszúak. 
Általában egészen nyugodtan ülök, de ha megmozdulok, akkor az egy 
szörnyű ugrás lesz mindazok <rémületére, akikkel a család és a barátság 
gyengéd szálai kötnek össze." A könyv ennek a titokzatos — különc? — 
„szörnyetegből" származó ugrásnak a lírai története. Igazi, már-már vad, 
mégsem önmutogató kitárulkozás, éppen megérő telt hangon, meglepe
tés számba menő műfaji, stiláris gazdagsággal, az újabb magyar líra jól
eső nyereségeként. A férfiköltészet kezdetírdA adnak hírt Szilágyi költemé
nyei, és ez a kezdet a líra történetében mindig is rejtélyesen párosult 
egy másik, baljós előérzettél, a háláiéval; mármint — mindnyájunkéval, 
mint végzetes históriavesztéssel. A vékony kötet fő erénye talán a nagy 
ív; az intenzíven köznapi, a mindennapjaink civilizáoiós-közérzeti bü-
dösségéből fölszálló undortól, a -rothadás- és hullaszagtól a magányos, 



monologikus világrettegésig: egy kozmosz horrorszerű végének sejtelméig 
feszülnek a versek. 

A borító a kötet egyik rétegét tárja elénk a rútságával. Mocskos bér
ház fotóját látjuk, egy elmosódott körvonalú telefonálóval (talán a 
szerző, aki éppen a féjiéhez kap, a hír hallatán?), és a bűzlő •telefonfülké
vel montírozva. Ama lakkos, lepattogó, talmi foszforeszkáló kosz ez: a 
70-es, 80-as éveké. A külalak értelmét a borító hátoldalán álló N Y E K K 
felirat adja meg, mely a köteteimből leszeletelve-levágva alkalmasint a 
teremtmé-nyek vég-ére utal, ama kreatúrákéra, akik/amik arca — a Szi
lágyitól oly messzi égtájon fénylő Pilinszky Apokrifjében — üres árok. 
A kitűnő fülszövegekből megtudjuk, hogy un. anti-lírával, és részben 
akusztikus versekkel állunk szemben, tehát elsősorban előadásra, megszó
lalásra szánt művekkel. Az akusztikus törekvés a nyitó Se Se ciklusban 
a legerőteljesebb, egészen az egyes hangértékekkel való manőverezésig 
hatol. A ciklus kiemelkedő darabja a NIK című; ugyanitt található a kö
tet legjobb, és a 70-es évek újabb lírájának egyik ragyogó műve, a Gyö
nyörök kertje. Ragyogó, mert a régi, klasszikus, zárt műalkotások vissz
fényében, emlék-aurájában aranylik. 

Sokféle rétegen, és hangváltáson át bontakozik ki az említett ív. Van
nak itt expresszionisztikus versek. (Ugrik, vetődik, Nincs hang). Vannak 
a század nagy hagyományú új-romantikáját idéző igencsak stilizált pla
kát-költemények (Ó, Meghalunk, Hiába, Csakis, Talán), melyekben a 
nagyvárosi, az egykor agitatív líra emlékei is fölrémlenek, Heine és Ma
jakovszkij, Brecht és József Attila intonációi, hangvételei valami édes-el-
viselhetetlenséggel hullaszagtól kísérve hangzanak föl. Ennek a rétegnek 
következetesen visszatérő képei, képi szerkezetei vannak, csak egyet 
említünk, amely sóikat mond: „a föléje növő talp" (pregnánsan a Monst
rum és a Burleszk címűekben követhető ez a képi logika). E kultúrkri
tikai szagban (Szilágyi költészete már-már hivalkodóan: kultúrkritikai) 
létezőnek, a költőnek a kétségbeesett, ál-agresszív tiltakozása mindig új 
stilizációs szintet eredményez, amelyben visszatérnek a kommersz városi 
műfajok mint ősforrások, és mint önnön kultúrájuk leleplezői: a kaba
résanzon, a kupié, az orfeumi „dalocska" stb. (El tudnám képzelni, ha 
lenne, akkor a 70-es, 80-as évek Medgyaszay Vilmája tudná énekeim 
őket). A kultúrkritika haragja a látszatok démoniájából táplálkozik, ab
ból, amit leleplez; tárgyával kölcsönösen kannibalisztikus viszony alakul 
ki e kötet lapjain. 

A hangvételbelli és tematikus sokrétűségen túl kiemelkedő a Szilágyinál 
már korábban is erőteljes ritmus- és rímgazdagság, a formának tárgyat le
leplező túlbuzgósága (ez helyenként valóban mesterkéltté, egyenetlenné 
teszi az egész könyvet: a verselés, a szó- és mondatjáték bravúrja min
dig kényes dolog, de a szerző ebben is bátor: tudatosan lealacsonyítja, 
olcsóvá stilizálja vissza, Iklapanciává és rigmussá „zülleszti", koptatja a 
verszenét, mert van neki mit. Szándékoltan rútít, és megtör sorokat, ha-



misra tördel vissza rímeket (mert (ha fordítva lenne: rossz lenne!). Szi
lágyi higgadtan tör-z.úz egy birtokolt poétika biztonságával: minden játék 
mögött hideg — végiggondolt — megfontolás van, minden forma Mon
dássá akar lenni itt; hogy ez nem egyenletes törekvés, csak következe
tes, az természetes. Ennek az akarásnak a mélyebb mozgatóihoz ad fo
gódzót a Például 6 című Hamlet-parafrázis, illetve az, amiről a fülszö
vegen szól a költő, és amiből kitetszik, mennyire vonzódik az orosz for
malisták és Bahtyin korszakos poétikai fölfedezéseihez, .irodalomszemlé
letéhez. 

Megemlítendő, hogy vannak látszólag politikai versei, és e „látszólag" 
azért nyomatékos itt, mert e kötet íróját szokás „jelenségnek" nevezni, 
ami megtévesztő, félrevezető, és általában azokat sújtja, akik valamilyen 
formátum vagy — netán — nagyság félé haladnak. A „jelenségről" 
szólva hajlam fogan arra, hogy a műben a „politikust", az „ideológust" 
keressük; e sorok írója ebben az összekeverésben nem hisz, mivel Szi
lágyi szemmel láthatólag itt és most művet, és nem mást tett le az asz
talra. Az áipolitikai versek (Az irodalmár, A széplélek, Az államhiva
talnok, Én mindjárt, Későpolgári gutaütés) ismét Majakovszkijnak és 
Brechtnek köszönnek ugyan vissza, de messze túl vannak a fricskán, a 
pimaszkodáson, sőt „e mai kocsmán"; politikai haragja és mélabúja meta
fizikai sűrűségű. Nem aktuális: mélyebb. Ennek talán legjobb példája a 
Comics c. vers, mély — ha tetszik, ha nem — a 12—13 évvel korábbi 
„Elmegy a kugli" kezdetű Illés-számnak köszön vissza. 

Sok az egymásra rímelő, egymást értelmező darab, Szilágyi szervesen 
építette kötetét, azon belül van helyük az egyes verseknek (emez össze-
csengések sorolása és elemzése hosszabb dolgozat keretei között volna 
megvalósítható). A szervesség legjobb példái talán az egyébként is kiváló 
prózaversek és szövegek (Wien, 1945. május, Előadásocska, Szörnyű ug
rás stb.), melyek mintha egymás folytatásai lennének. 

Talán a leghitelesebb és a könyvet végül kicsengető réteg az, amelyik 
az említett nagy ív túlsó végén áll: és ahol jól bírja már az előérzet láto
gatásait; az undorból, a dühből, a magányos jajokból, az anonim szoli
daritásból fölszálló hideg és letisztult végső zsolozsmázás, egy leplezetle
nül keresett, és megtalálhatatlannak eltűrt transzcendenoiához (pl. a 
Gyönyörök kertje rövid szakaszainak imáiban, vagy a HlebnyikoVbzn). 
Azon a ponton, és az időiknek ama rettegett teljességében, ahol és ami
kor a történelem angyala (vagy emez angyal halála) lerántja a teremt
ményekről a maszkokat. A fenegyerekről, a 20. századi vágánsról, a 
különcről, a clownról, a csatornaközeiben monologizáló „lemezolvas-kul
túráról", a József Attilát sóvárgóról stb. (Ez utóbbi sóvárgás mintegy 
megszüntetve, így annál erősebben van jelen a Gyönyörök kertjében, 
mintha csak egy nagyívű emlékezés lenne: az Eszméletre.) így jut el kö
tetében előrehaladva alkotója valami eredeti végszorongáshoz, apokalip
tikus-történelmi halálfélelemhez (Mindenképpen, Szörnyű ugrás, Előadá-
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socska), ami ezeket a magánbeszédeket végül előérzeteink közösségébe, az 
akusztikus verseiket; egy közös akusztikai térbe emeli. Valahogy úgy, 
ihogyan a középkori színjátékokban a protagonista mindössze a köz
megegyezést kántálta el, amikor a halál egyenlősítő hatalmáról, és a vég 
erejéről szólt. A bírálat címéül választott szövegrész ugyanis nem bizto
san, nem feltétlenül a teljes vég, de 'legalább annyira egy ismeretlen kez
det előszava is, amit a Teremtmény-kötet alapérzése visszhangoz. Mind
az, ami történt velünk, nem csak a vége valaminek, hanem bizonytalan, 
anonim kezdete is, tehát Szilágyi versbeszéde, mint minden költészet: 
jóslat, vagyis üdvös nyitottság, meghatározhatatlan jövő, tehát „túl van" 
a művészeten, bár nem kívüle. Alapszava egy újsághírre írt versében 
(Szomorú hír) bujkál: majd. 

BALASSA Péter 

A S Z E G E D I N É P É L E T ÖSSZEFOGLALÓ 
MONOGRÁFIÁJA 

Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. I — I I I . 
Szeged, 1974—1979. A Móra Ferenc Múzeum kiadása 

Vannak művek, amelyekhez a sors .(a körülmények?, a lehetőségek?, a 
tudományon kívüli meggondolások?) nem bizonyulnak kegyesnek; ekkor 
kap lábra a legenda (a mítosz), amely a fölkent beavatottak körében elő
ször búvópatakként, majd alig csergedező csermelyként, később zubogó 
folyócskaként keresi és leli meg az utat. Hogy van egy nagybetűs Opus, 
a tudós műhelyében tornyosul a Kézirat, amelynek sehogyan sem adatik 
meg, hogy a Pallas gépének markába kerüljön — hogy Adyt idézzük 
önnön könyvének megjelenése előtt. Végül aztán — ez a végül általában 
esztendőket jelent — a Mű mégis kilép kézirati elvarázsolt álmából, s a 
várakozás villanófényében megméretik: indokolt volt-e a felfokozott vá
rakozás, a legendával szembesített Mű igazolja-e önmagát? 

Valahogy így voltunk sokáig Bálint Sándor megjelent munkáit olvasva 
is: elismeréssel vettük kezünkbe a folyóiratokban, évkönyvekben, hely
történeti monográfiákban megjelent részlettanulmányait, összefoglalásait; 
a tudósnak és a becsülettel megírt tudományos munkának kijáró megbe
csüléssel nyugtáztuk hajlott korának töretlen munkakedvét példázó köny
veit, akár népmesegyűjtemény, akár parömiológiai összefoglalás, akár tág 
horizontú művelődéstörténeti munka volt is az. A tudományos munka 
olvasmányélményéneik hátterében azonban sokszor ott munkált annak a 
néhány félmondatnak, utalásnak az emléke, amely tudni vélte, hogy Bá
lint Sándor műhelyében, a már így is szinte kerek életmű mellett, ott 
készül vagy talán már elkészült, s csak kiadóra vár a nagy Mű, az 
életmű koronája: a szülőváros „szögedi nemzetének" alapvető nagy 



néprajzi összefoglalása. Bizonyára nem tévedünk, ha arra gondolunk, 
hogy várakozásunkkal nem voltunk egyedül a néprajztudomány mű
velői között. 

Most, amikor hosszá esztendők várakozása után kezünkben tarthatjuk 
a Művet, nem állhatjuk meg, hogy néhány számszerű adattal ne utaljunk 
méreteire, mielőtt a benne foglaltakat is szemügyre vennénk. 

A szögedi nemzet három kötete a szegedi Móra Ferenc Mázeum f-~ 
könyvének három számát tölti ki , a címlapokon jegyzett évszámok sze
rint az 1974. évtől az 1979-ig tartó időszákban. Más azonban a köte
teken jelzett évszám és más a kötetek megjelenésének valóságos időpontja. 
Az első kötet 1978 elején, a harmadik, záró kötet pedig 1982 tavaszán, 
majd két esztendővel a szerző váratlan és tragikus halála után került ki 
a sajtó alól. Ezeknek az adatoknak jelzésével persze korántsem a kiadás 
költségeit vállaló és nem kis fáradságot igénylő munkálatait végző Móra 
Ferenc Mázeum valamiféle „mulasztását" kívánjuk bemutatni. Erről szó 
sincs. H a ugyanis azt is elmondjuk, hogy a három kötet lapszáma majd
nem meghaladja a kettőezret, akkor nyerhetünk csak teljesebb képet a 
mű méreteiről, s persze a kiadás vállalásának erőfeszítéseiről. Nyilvánvaló, 
hogy ilyen hatalmas terjedelmű alkotás előkészítése, sajtó alá rendezése, 
majd nyomdai megmunkálása nem kis fáradságot, anyagi ráfordítást és 
időt igényel. Azt csak jelezzük, hogy a mű lezárásának meggyorsítása ér
dekében a harmadik kötetben nem jelent meg az a filológiailag nélkülöz
hetetlen mutató sor, amelyről Bálint Sándor írta az első kötet bevezető
jében: „Az irodalom, forrásjegyzék, szómutató, segítőtársak: gyűjtők és 
adatközlők felsorolására e munlka utolsó kötetének 'végén kerül sor." E z 
a pillanatnyilag hiányzó, de a hatalmas anyag jobb kezeléséhez és hasz
nálatához nélkülözhetetlen mutató sor külön füzetben fog hamarosan 
megjelenni. 

A szegedi hagyományos népéletet összefoglaló monográfia — a kötetek 
számának megfelelően — három nagyobb egységre tagolódik: az elsőben 
egyrészt a szegedi népéletkutatás félszáz lapnyi összefoglalása szerepel, 
amelyben Bálint Sándor a „szögedi nemzet" életét kutató elődök mun
kásságát tekinti át. A teljesség igénye nélkül csak utalunk arra, hogy olyan 
elődök járták Bálint Sándor előtt, mint Dugonics András, Móra Ferenc, 
Tömörkény István, Reizner János, Kovács János, Kálmány Lajos és má
sok. A nagy összefoglalás természetesen ezeknek a kutatásaira is épít, hisz 
a felsoroltak a szegedi népéletkutatás s az egyetemes magyar néprajztu
domány szempontjából is alapvetően fontos anyagot hordtak össze az 
anyagi és szeliemi műveltség köréből. 

Az első kötetben a nagytáj település- és telepítéstörténetének összefogla
lása szerepel még, mintegy megadva a hátterét annak a világnak, amely 
a bámulatosan gazdag folklorisztikai anyagot kitermelte. A felsorolta
kon kívül az első kötetben kapott még helyet néhány olyan fejezet, amely 
aztán a második kötetben folytatódik és fejeződik be. Itt szerepel Sze-



ged és kirajzásainaik mezőgazdasága, pásztorkodása, víziélete, közlekedé
se, népi táplálkozása, mesterségeinek leírása stb. Szinte minden fejezet 
tartaimaz olyan részeiket, amelyek „a szögedi nemzet" sajátos magatartá
sának, viselkedésének, világlátásának jellemzője. Amilyen mértékben 
tehát leírásai ezek az egykori Szeged gazdag népéletének, ugyanúgy jel
zik a magyar népélet egy-egy aspektusának sajátosságait, gazdagságát is. 
Bálint Sándor fölényes anyagismerete és tudósi alapossága gazdag és ízes 
mesélőkedvvel társul: az egész mű gazdag és élvezetes olvasmány is, 
nemcsak népismereti szakmunka. A leírások szépen példázzák Bálint 
Sándor néprajzi munkálkodásának és felfogásának komplex jellegét: a 
népéletnek szinte minden aspektusát bevonva alkotta meg szövegét, ezzel 
is mintegy példázva, hogy a népviselet, a népi ikonográfia, dialektológia, 
parömiológia, a magában is összetett művelődéstörténet és a népi vallá
sosság ismerete és felhasználása nélkül nem lenne lehetséges a szegedi 
nagytájra jellemző népélet egészének leírása, tudományos igényű ismerte
tése. 

A néprajzkutatás minden ágának művelője nyilvánvalóan megtalálja 
ebben a műben azokat a részeket, szegedi vonatkozásokat és párhuza
mokat, amelyek a maga munkájához szükségesek lesznek. Nem lehet 
azonban külön nem szólni a monográfia harmadik, záró kötetéről, amely
nek megjelenését Bálint Sándor már nem érhette meg, pedig tudtuk, s 
magától a szerzőtől is hallottuk még 1978-ban, hogy örült volna, ha 75. 
születésnapjára, 1979-re megjelenhetett volna. E tudósi jubileum megün
neplésének nem is lehetett volna talán szebb pillanata, mint az, hogy 
a Város hűséges fia visszaadja a szülőföldnek, amit tőle tanult, amit 
megörökített belőle. A megjelenés azonban késett, aminthogy a Hivatal 
sem tüsténkedett buzgalmával a jeles évforduló kapcsán. Bálint Sándor 
azonban nem volt hiú ember, meglelte önnön nyugalmát hajlott korának 
munkás esztendeiben; ő volt szinte a másik magyar „szentember", ahogy 
négy évtizeddel korábban kedves előénekesének, búcsúvezetőjének, a jám
bor vallásos énekek szerzőjének, Orosz Istvánnak önéletrajzi könyvét sajtó 
alá rendezte a véletlenül meglelt kéziratos füzet alapján, s ilyen címet 
adott neki. (Kár, hogy a szintén posztumusz gyűjteményben, az „össze
gyűjtött dolgozatok" alcímet viselő tanulmánykötetben az Orosz Ist
ván könyvéhez írt Előszónak mindössze egynegyede látott napvilágot. 
Ezzel a könyvvel külön kellene foglalkozni, de ezt nem tesszük; legfel
jebb sajnálkozva tűnődünk hiányain.) E z a harmadik kötet ugyanis sok 
tekintetben csúcsteljesítmény Bálint Sándor munkásságában: nehezen le
hetne a magyar néprajzi irodalomban találni még egy ilyen méretű, ezer 
lapnyi terjedelmű könyvet, amely egy tájegység, egy nagytáj népének 
szellemi műveltségét ilyen teljességre törően összefoglalná. Persze tud
juk, hogy nem előmunkálatok nélkül készült ez a kötet; a föntebb már 
emlegetett nagy „szögediek" mindegyike letette a maga építőkövét ahhoz 
a pompás épülethez, amelyet végül is Bálint Sándor vitt tető alá. Mint 



ez közismert, éppen a századforduló évében jelent meg egy csinos 
kötet Kovács János tollából, amely a Város „ethnographiáját" fog
lalta össze. S azt is tudjuk, hogy bár az a munka pályadíjat nyert a 
Dugonics Társaság pályázatán, az egykori Ethnographia-beli ismertetés 
tapintatosan annak a reményének adott kifejezést, hogy Szeged népóleté-
nek összefoglalását még egyszer megírja valaki. S meg is írta. E z az a 
munka, amelyet most a kezünkben tartunk. 

E z az ezer lapnyi anyag foglalata a szegedi nép hagyományainak, an
nak a hagyományvilágnak, amely mindig külön színfoltot jelentett a ma
gyar néphagyomány tarka egészében. Bizonyos tekintetben tulajdonkép
pen szerencsésnek is mondható ez a nagytáj, hisz olyan emberek mun
kálkodtak hagyománykincsének összegyűjtésén és közzétételén, akik közül 
nem is egy van, aki az egyetemes magyar néprajztudományban is mér
földkövet jelent; gondoljunk csak például a vagabundus emberre, Kál-
mány Lajosra. Bálint Sándor munkája tehát amilyen mértékben a saját 
gyűjtéseit jelenti, hisz már a harmincas évek elején publikálta első sze
gedi népdalfeljegyzéseit, ugyanakkor szintézisteremtés is egyben. S olyan 
módszerrel, amelynek aligha lesz követője még az egyetemes magyar nép
rajztudományban. A személyes ragaszkodást és szülőföldszeretet ihlet
szerű izzását napjaink folklorisztikájában mintha a hűvösebb, tartózko
dóbb objektivitás (szemérmesség?), a distanciát előtérbe helyező közelítés
mód váltaná fél. Persze minden korszaknak megvan — a folklorisztiká
ban is — a maga kialakult szemlélet- és közelítésmódja, módszere és 
eszköztára. Bálint Sándor nem haladta meg önmagát; erre nem is 
volt szüksége. A szögedi nemzettel, ezzel a terjedelmében és jelen
tőségében is kimagasló alkotással végérvényesen a tudománytörté
net régióiba távozott el az a szemlélet- és tárgyalásmód, amelynek Bálint 
Sándor volt az egyik legkiemelkedőbb magyar reprezentánsa. 

E harmadik kötet minden bizonnyal sokat forgatott kézikönyve lesz 
a jövőben számos népismereti szakterület kutatójának. Nem kerülhetik 
meg a népköltészet és népzene szakemberei, nem a szokás- és hiedelem
világ kutatói, s nem a népi gyógyászat búvárlói sem, hogy csak né
hányat emeljünk ki a sok lehetséges vonatkozásból. S nyilvánvalóan az 
egybevető munkálkodás művelői is hasznos anyagot találnak benne, hisz 
köztudott, hogy a szegedi népélet színes produktumainak kialakulásában 
nem csak egy etnikum hagyta, illetőleg hagyományozta az utókorra 
nyomát. Szeged különben is olyan helyén fekszik a kelet-közép-európai 
széljárásoknak, ahol története során a magyar mellett délszlávot és tö
rököt, németet és másokat egyaránt ott tudhatott. A szegedi szellemi 
műveltség, a víziélet és kézművesség gazdag világa — egyebek mellett 
— ezzel is értelmezhető. 

A szögedi nemzet három kötete nemcsak szakmunka, amely a szak
ma szűk körének olvasmánya, hanem színes és élvezetes olvasmánya 
lehet a hagyományok iránt érdeklődő többi olvasónak is. Ezt a munkát 



ugyanis nem lehet elolvasni, hanem olvasni kell. Csak így tárul föl a 
forgató és az olvasó előtt az a gazdagság, amely minden fejezet, min
den mondat, minden idézet mögött ott lelhető. 

Csak sajnálni lehet, hogy Bálint Sándor nem vehette kezébe ezt a pom
pás, hatalmas kötetet. Valóban egyet lehet érteni tehát azolkkal, akik 
arra utaltak, hogy tudományos és kutatói módszerének, érdeklődésének 
és munkás életének foglalata lesz ez a munka. H a sok másban talán nem 
is, a kiadás erőfeszítésének tényében mindenképpen ott kell látnunk az 
utókor hálájának és megbecsülésének kétségbevonhatatlan tényét. E mű 
kiadása ugyanis egy hivatásos könyvkiadónak is becsületére vált volna, 
nemcsak egy múzeumnak, amely évkönyveinek százhuszonöt ívnyi helyét 
engedte át a monográfia megjelentetésére. 

JUNG Károly 



KRÓNIKA 

KÖNYVKIADÁSUNK SZAMOK
BAN. A június első felében London
ban megrendezett könyv-világkongresz-
szusna az UNESCO jugoszláv bizott
sága kiadványt jelentetett meg A 
könyv és olvasottsága Jugoszláviában 
címmel. A kiadvány szerzői Mi'loš Ne-
manjić és Jovan Jandcijevic rengeteg 
számmal és adattal bizonyítják hogyan 
fejlődött az utóbbi évtizedben a könyv
kiadás, hány és zömmel milyen jellegű 
könyvek jelentek meg nemzeteink és 
nemzetiségeink nyelvén. A kimutatás 
szerint 1970 és 1980 között több mint 
115 000 kiadvány látott napvilágot, 
majd 650 millió példányban. A meg
jelentetett könyvek között több mint 
76 000 szerbhorvát nyelvű, maid 19 000 
szlovén, nem egész 7000 pedig mace
dón nyelvű. A nemzetiségek nyelvén 
a tárgyalt időszakban 6500 könyv je
lent meg, ebből albánul 3225, magya
rul pedig 1571. 

A magyar nyelvű könyvek zömét 
a Forum Könyvkiadó jelentette meg. 
Pontos áttekintése pedig már ez év 
végén lesz lehetséges, amikor is megje
lenik — a kiadó létrehozása 25. év
fordulója tiszteletére — A Forum 
könyvek bibliográfiája című kiadvány, 
Gsáky S. Piroska bibliográfus mun
kája. 

KÉSZÜL A VAJDASÁGI E N C I K 
LOPÉDIA. A vajdasági Tudományos 
és Művészeti Akadémia legnagyobb vál
lalkozása a készülő Vajdasági Enciklo
pédia. Dr. Dusán Popov, az enciklopé
dia fő- és felelős szerkesztőjének he
lyettese nyilatkozott a Dnevniknek a 
munka menetéről. 

A hat-nyolc kötetre tervezett Vaj
dasági Enciklopédia első kötetének 
címszójegyzéke a napokban nyilvános 
vitára kerül, ily módon októberig ki 

lehet egészíteni és pontosabbá tenni. 
Az első kötet a cirill betűrend első 
három betűjét (A, B, V) foglalja ma
gában. Az enciklopédia többek között 
bemutatja és ismerteti Vajdaság jelleg
zetességeit, megmagyaráz bizonyos fo
galmakat, amelyekkel az ifjabb nemze
dékek csak Ignjatovicnál vagy Sre-
macnál találkoznak. Az első kötet 
most elkészült változata csaknem két
ezer címszót tartalmaz. Széles időská
lát ölel fel, kezdve Attilától, a hunok 
vezérétől, egészen a jelenkori fiatal 
költőkig, mondjuk a szabadkai Petar 
Vukovig és az újvidéki Djordje Bala-
ševićig. Bemutatja az írókat, újság
írókat, festőket, mérnököket, egyetemi 
tanárokat, zeneművészeket, orvosokat, 
továbbá sok olyan személyt a múltból, 
akik Vajdaságról írtak, itt születtek 
vagy művükkel nyomot hagytak ezen 
a földön akár pozitív, akár negatív 
értelemben. Emléket állít a vajdasági 
brigádok, partizánosztagok biztosai
nak, parancsnokainak, a háborús párt
bizottságok tagjainak, a kiemelkedő 
diverzánsoknak, a nép hőseinek. Az 
első kötet ismerteti a batinai és a bol-
máni csatát, a partizáncsaládokat (Ag-
baba, Acketa, Balázs, Badanjac), nagy 
teret szemtél továbbá a testvériségnek 
és egységnek, forradalmunk fő tételé
nek. 

Dr. Dusán Popov szerint ez a vál
lalkozás nagy vizsgatétel lesz nem
csak az enciklopédia készítői, hanem 
a vajdasági nyomdászok számára is. 
„Javasoltuk a Dnevniknek, Forumnak, 
Buducnostnak és a többi vajdasági 
nyomdának, hogy alakítsanak konzor
ciumot és együttes erővel Újvidéken 
nyomtassuk ki tartományunknak ezt a 
legnagyobb kiadói vállalkozását. Re
méljük, hogy a nyomdák felszerelé
seinek kiegészítésével nemcsak tudo
mányos, hanem képzőművészeti és 
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nyomdatechnikai szempontból is szín
vonalas kiadványt bocsátunk a közvé
lemény rendelkezésére — mondta dr. 
DuSan Popov, majd megállapította, 
hogy a demokratikus módon szerve
zett nyilvános vita és az ennek ered
ményeként történő kiegészítések után 
méltán mondhatjuk, hogy Vajdaság 
alkot művet önmagáról, hogy az en
ciklopédia korunk tükre a jövendő 
nemzedékek számára, vagy ahogyaji 
Krleža mondta „híd a jövőbe". 

VÉGET ÉRT A NiAGY TRANSZ
PORT FORGATÁSA. Augusztus de
rekán Veljko Bulajić rendező befejez
te a Nagy transzport című film for
gatását, a vajdasági filmgyártás tör
ténetében legköltségesebb és legtöbb 
előkészülettel készülő filmjét. Az alko
tást az újvidéki Neoplanta és há
rom külföldi kooperáns — a Los An
geles-i Inconvent Inc, az ugyancsak 
amerikai Sherwood Productions és az 
olasz Lanterna Editrice — közös vál
lalkozásaként készül, és már előre el 
van adva a világ úgyszólván minden 
országának. Hogy a film milyen lesz, 
egyelőre csak találgatni lehet. Témája 
viszont ismert. A filmet a népfelszabadí
tó háborúnak az a jelentős epizódja ih
lette, amikor Szerémségből élelmet és 
harcosokat szállítottak a háromszáz ki
lométerre levő Boszniába. A síksági 
partizánharcok sajátos formájának 
egyfajta bizonyítéka a transzport, 
melynek az ellenség által megszállt 
területen kellett áthaladnia. 

I N MEMÓRIÁM BAMBACH RÓ
BERT. Augusztus 6-án, Újvidéken, 
majd egy évig tartó súlyos betegség 
után elhunyt Bambach Róbert rende
ző, az Újvidéki Rádiószínház tagja. 
Mindössze harmincnégy éves volt, de 
máris több sikeres rendezés fűződött 
nevéhez. Állandó munkahelyén az Új
vidéki Rádióban húsz-egynéhány általa 
megrendezett hangjáték közül elsősor
ban Kopeczky László, Tóth Ferenc és 
Brasnyó István szövegeivel aratott 
sikert. Több irodalmi műsort és az 
Iskolarádió adásait is rendezte. Meg
próbálkozott a színpadi rendezéssel 
is. A szabadkai Népkör társulatával 

színre vitt Play Williams című darab 
rendezéséért a trebinjei műikedveiőitár-
sulati szemlén első díjat nyert. A zre-
njanini Madáchban az özvegy Kar-
nyónét és Tamási Áron Énekes mada
rat, a szabadkai gyermekszínházban 
pedig ugyancsak az özvegy Kar-
nyónét, valamint a Paphelin mestert 
rendezte meg. Mindkét magyar profi 
társulatban is számon tartották. A 
szabadkaki Népszínházban Balog Ist
ván Ludas Matyi]* és Barácius Zoltán 
Péntek, szombat, vasárnap című 
színműve, az Újvidéki Színházban 
pedig Ödön von Horváth Mesei a be
csi erdő, Kroetz Felső Ausztria és Ko
peczky László Színész és halál című 
előadás kötődik a fiatalon elhunyt 
Bambach Róbert nevéhez. 

A DUBROVNIKI HAMLETRŐL. 
A Dubrovniki Nyári Játékok köz
ponti eseményeként várt Hamlet-elő
adás, sajtóvisszhangok szerint, nem 
váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket. Az időjárás kedvezett, a hangulat 
hangsúlyozottan ünnepi volt, a pro
dukció végén azonban a nézősereg 
láthatóan megcsappant lelkesedéssel 
bandukolt le a Lovrijenac lépcsőin. 
Pedig a rendezés mesteri kézre val-
lotti, ugyanis Jiri Menczel csehszlovák 
rendező remekül élt a Lovrijenac 
erőd belső térségeivel, rendkívül ügyes 
fényhatásokat használt és nem egy 
szellemes színpadképet állított be. 
Ugyanakkor azonban a Lovrijenac ter
mészetes környezetében holmi kőután-
zattal takart el egy régi kutat. Sok 
ellenérzést kiváltó rendezői utasítása 
mellett, talán az alkotó szabadság ne
vében, egyszerűen elhagyta a Shakes
peare dráma végét. A címszerepben 
Lazar Risztovszki túlságosan statikus
nak hatott, és a többi főbb szereplő 
(Ljuba Tadié, Zdenka Hršak, Zvonko 
Torjana) játékában is volt némi ki
egyensúlyozatlanság. A lapkritikák 
egyedül Mira Furlan játékát emelik 
ki (Ofélia szerepében). 

Mindent összevetve: volt már sike
rültebb Hamlet-előadás is a Lovrije-
nacon. Menczel Hamlet-értelmezése 
éppen azért, mert különös, nem min
dennapi, nem arathatott osztatlan si-



kert. A kifogások ellenére az idei Já
tékok színészi nagydíját Lazar Risz-
tovszki érdemelte ki. 

SZTRUGA '82. A Hidak elnevezésű 
hagyományos záróesttel, amelyen külföl
di költővendégek olvastak fel verseik
ből, s amelyen Nikita Stannescu román 
költőnek átadták az Arany Koszorút, 
Mihail Rendzsov macedón költőnek pe
dig a Miladinov Fivérek Díját szeptem
ber l-jén befejeződött a Sztrugai Költé
szeti Fesztivál. Több száz költő és 
irodalomkedvelő sereglett össze erre az 
ötnapos rendezvénysorozatra hazánk 
köztársaságaiból és tartományaiból, 
ezenkívül mintegy 1000 külföldi ven
dég is a világ 40 országából. 

Az idei, 21. sztrugai költészeti es
tek műsorában bemutatták a jelenko
ri osztrák és szerb költészetet, szimpó

ziumot tartottak a költészet mai ér
telmezéséről, számos író—olvasó ta
lálkozó volt hazai és külföldi költők 
részvételével, továbbá kegyelettel adóz
tak a nemrégiben elhunyt Aco Sopov 
macedón költőnek. 

Az idei fesztiválba azonban kelle
metlen, s nem kívánatos felhangok 
vegyültek. A fesztiváli tanács ugyan
is nem értett egyet a jelenkori szerb 
költészetet reprezentáló költők névso
rával, mire a Szerb Íróegyesület kül
döttsége, távol maradt Sztrugától, a 
meghívott költők nem jelentek meg 
az irodaiimi esten. Helyettük színé
szek olvasták fel a verseket. Az eset 
élét Mira Alečković a Szerb Íróegye
sület elnöke tompította, aki meleg 
hangú beszédben köszöntötte a kö
zönséget. 
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