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VÉDŐBESZÉD MEGLETT EMBER MELLETT (I.)*

B O G N Á R  A N T A L

Nem tud ő lépni valamerre, az a baj P. Józseffel, vagyis Pál 
Jocával, süsse meg a tudományát; vagy hogyha lépnie tényleg nem 
lehet, hát akikor állni, de úgy, mint a cövek. Beállni vonalkodik, 
kiválni nem akaródzik neki — a iküszöbben a csomó, az a Joca, a 
küszöbben, amin állt, a kijáró csomó.

A Kosztolányi utca egyik zegzugosan élnyúló udvarában, amelly- 
be balról is, jobb felől is ajtóik nyílnak, ahány csaik elfér, légqudk a 
kihagyásosan lejegyzett hálálpontos definíciók, axiómák. A lakás
adó öregasszony nincsen itthon, és a „društvo”, az összeverődött 
társaság — két szobácska öt diák bérlője meg az állandó kártya
partnerek és kibicek, azután néhány földijük más iskolákból, to
vábbá kivételesen az osztály igyekvőlbbjei közül is valahányan, 
meg aki nagy ivászatot reméli, ahol bármily ürüggyel hívatlanul is 
beszeszelhet — indiánitáncot lejt a rakásra hányt műszaki rajzok, 
mérési nyomtatványok, A1—4-es formátumú füzeteik máglyája kö
rül. Valaki még, egy rajztáblával csapkodva, szkja is a feketén 
szótszirmozódó irkák tiizét, melynek visszfénye rőten táncol az 
alacsony falakon, s a füst löketei megiramodva gördülnek a ned
vesen barnáillló -téglán.

Többet nem zúg be senki!
Nincs tovább megrovó és igazolatlan, nincs dolgozatírás, nin

csen dörgő és dörmögő rémuralom! Vége, vége, vége!
Miénik a világ!
Többen nem tudták megállni, egy kicsit már begajszintottak, pe

dig a java még ezután jön a közeli kocsma kertíhelyiségé!ben, söröik-

* Részlet a Fórum regénypályázatán első díjjal kitüntetett regényből. Befejező 
része a következő számban. Bognár Antal díjnyertes Esélyek könyve címfi re
génye az év második felében jelenik meg a Fórum Könyvikiadó gondozásában.
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kel számolatlanul és fakadásig. Egy hátul a csenevész fát nyűvi: 
hány.

Távközlés alapjai? Tűzlbe vele!
Belső hálózatok? Tűzlbe vélte!
Világítás? Tűzbe a világítással!
Odabent szívják kegyetlenül, csavart dohányt, és az ágy mögé 

verik a hamut. Kézről kézre jár literes üvegben a bor, amit nem 
messze mérnek.

És Pál József nem passzdli máshova, csak — lötyögősen — a 
hiányába. Úgy áll itt a küszöbön, mint egy rakás szerencsétlenség. 
Itt állna akkor is — és épp ugyanígy: tartózkodva, dehogy is 
bántón, ünneprontó szándékkal —, iha történetesen rnem ő az, aki 
a diplomavizsgán csúfosan elhasalt. Akkor se tudna a vandál dú- 
lással egyetérteni se, élilenikezni se. Mint ahogy a százszor lleírt fo
gadalmakkal, bemagolni kényszerült haszontalansággal nem békék, 
de ellenük nem lázadozott.

Az apja tud így megállni a küszöbön, a ritkán látott, ő tudja 
így ottfelejiteni imagát, hogy csak oldalvást vagy meghajolva lehet 
elférni mellette. Ha kifelé néz, kinyújtott karral1 'támaszkodik a 
fél'fának, mint aki megválogatja, kit enged be, s maga is eddig van 
otthon és nem itoválbb; iha pedig befelé fordul, vállával dől neki, 
és lesunyt fejjel mosolyog a bajusza alatt, mint aiki bebocsáttatást 
kért bizakodva. De Pál József más: ő épp .azt teszi, hogy nem 
foglal el semennyi helyet. Csak egyszerűen véletlenül ott van, ahol 
éppen leledzik.

ö  aztán, Pál József, alaposan levizsgázott: a vizsga legközepén 
egyszer asak megmámulllt, egy iszó nem sok, annyit se lehetett kihúz
ni belőle aztán. Állt az elbizonytalankodó kézzel felrótt képletek 
rácsuiszamlani, őt imaga alá temetni induló meredélye alatt, bámult 
a táblára, miint borjú az új kapura. Ki érti ezt? Hisz nem Ibuta, és 
rossz tanuló se éppen. Valami baj van? Nincsen. Hogy magyarázza 
meg: a kérdés egyszerűen elkerülte őt, hogy volna rá válasza? Van 
egy ponit vagy határ, amilyen talán a megjhaláis lelhet (de csak ha 
abból visszatérhet, vagy ha épp csak megérinti az embert), vagy 
bizonyosan amikor az embernek először van dolga nővel, ahol 
(;nem azon túl, attól kezdődően — ott) minden újra azonos, egyen
értékű, újra egy: ez a minden-egy, a mind-egy pontja. Mint az űrbe 
rövid időre kibucskázó repülőben a súlytalanság, úgy élhető meg, 
s akarattal nem lehet elérni, beletalálni és kitalálni (belőle, csak át
haladhat rajta a lélek változatlan, nem lassuló és nem gyorsuló se
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bességgel vagy nyugvása közben. Ezen <a ponton valódban minden 
egy, annyira egy, hogy semmiféle kérdés nem válaszolható meg, 
mert kérdés sincsen már és válasz más, mint a mind-egy.

Nem a tudás vagy nem tudás dolga ez, távol attól: a révület 
oszoltán őbenne csak égy sorjázódtak a válaszok -a rá záporozó 
kérdésekre. Csak a tanácstalan és elképedését sem a dacra lecsapó 
nyers szigorrá élezni, sem az élveszettséget felemelő kegyélemmé 
szelídíteni nem merhető bizottság hihette ezt. Nincs miért kimon
dani őket és minden kérdéssel egyre kevésbé lehet, s ha csak egyre 
is válaszai, az igazi megszégyenülés, a vereség, az összeomlás az 
lenne. S már remeg, szinte sír, mert sajnálja erőlködésüket.

Mit lehet dbből1 közölni a folyosón izguló jelöltekkel, akik ezer 
mellékes körülményt találgatva, várható fogásokra készülve, ba
bonás sopánikodással kíváncsiskodnak és „ne is mondd”-oznak föl
váltva? Egykedvűséget csodálnak.

Valami azért készülődött benne, valami összetorlódott ehhez a 
nagy elnémuláshoz.

Olyan ímmel-ámmal, halogatva lindul a gyáriba, hogy rossz néz
ni. A dolga az, hogy tervezzen világítást a gépsorok fölé, meg 
ahhoz is, a gépekhez is vezetékeket. Egy asztalihoz lleültetik, kerí
tenek egy alaprajzot, s .azon túl rá se fütyülnek: szabad bejárása 
van, és szabadon mozoghat.

De unit várt: dadát?
Ajánlkozik segíteni egy ráérő beállító, de ő attól fogva kerüli. 

Csinált ikérdéssel van a baj, áhhoz kanyarodik vissza mind nagyobb 
rémülettel, .ahogy telik-múlik az idő, azzal vaoakol tanácstalanul 
ahelyett, hogy világítótesteiket válogatna, vezetékeket méretezne; 
csak szédeleg, századszor utánanézve ugyanannak, századszor indul
va egyfelé más-más apróság ügyében, és visszatérve doilgavégezet- 
len, s szinte úgy, hogy nagy Jkő esik le a szívéről, mert dönteni most 
se, most se lehet, most se kell: hogy a kész vezetékeket a fölszenek 
lámpákat, melyek alatt sebesen varrnak a nők, minek vegye? Érvé
nyesek-e? A nők is zavarják, de mennyire, a kuncogók és lesütött 
szeműek.

Egy bátortalan tapogatózásra megkapja ugyan a kézenfekvő vá
laszt: ami maradhat belőle, maradjon, ami nem, cserélje fel. Tegyen 
belátása szerint. De terveznie kell, s ha egyszerűen lemintázza az 
egészet, az hamisítás. Nem is lehet, mert néhány típus (kideríthe
tetlen eredetű. Mire vélhetnék elbírálói? Ha viszont mindent át
alakít, mit szólnak hozzá a gyáriban, ha .kitudódik? Mert ha itt ez
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a gyár, a fáiban a vezetékek, s légnek benne a lámpák, folyik a 
iminika, akkor az bizonyos, hogy az iskolai mércéknek eleget tesz, 
meg egyebeknek is. Akkor itt minden megoldás csaknem kifogás
talan, legfeljebb jóvá lehet hagyni. Arra kell? ö? Ha meg mégsem 
tökéletes, hát miért csináltatják meg vele játékból, s miért nem 
sietnek inkább elvégezni tényleg? Mozdíthatatlanul elterpeszkedik 
az adott, ez nyomasztja. Szóval ez nem egy a fejébe, lehetséges-e, 
hogy a két dolognak éppen semmi, de semmi köze nincs egymás
hoz: az ő terve, akármilyen kolosszális, elsüllyed valahol az archí
vumban, a  kész lámpák alatt pedig folyik tovább a munka ugyan
úgy, mint addig. Tervezésihez tiszta új valami kell, úgy érzi. Vagy 
tudni előre, hogy mi lesz itt, milyen változás. Ez pedig nem tarto
zik rá. Van egy ötlete, de az üzemvezető elhúzza a száját: tudja 
ő azt, mennyibe kerülne? H át kalkulációt azt nem kell csinálni.

S bármi volna, így megmagyarázná.
Mit hagyjon meg, mit ne hagyjon meg, már annyira a körmére 

ég a dolog, hogy lassan mindenben ahhoz tér vissza, ami megvan, s 
egyszer csak, mint aki fölébred, már csak három nap van hátra, és 
ő sehogyse áll! Akkor nekiveselkedik, leragadó szemmel1 számol, 
ír, rajzol, két éjszaka egymás után, gépeli a munkáját zsibbadó 
ujjal, s még azt sem tudja, hogy az ékezet alá kell ütni a betűt; 
leüti, visszahúzza, rá az ékezetet, s most üreset üt; így halad. Az
tán az a buta kérdés a vizsgán, az meg végképp, ki másnak okoz
na gondot! Csak hát a dolgozatot szó nélkül elfogadták, semmi 
kíváncsiskodás, hogy elmondhatná, mi nyomasztja ekörül válto
zatlanul! A Feladat, a végre kitáruló Lehetőiség, a Küsizöb, ame
lyen beléphet, hát csak ennyi minden, ez?

Most aztán legjobb, ha úgy .tesz, mintha potomságnak tartaná 
az egészet, ne lógjon ki a szerencsések közül. Kissé kellemetlen, 
vagyis hát fölöttébb bosszantó, hogy reggel be kell mennie az is
kolába: szerény összeg (fejében még a télen elvállalta, hogy ő írja 
ki tussal a diplomákat. És Pál Józsefnek nem jár oklevél.

Ülhet majd röstelkedve a titkári szobában az ablak előtt, ír
hatja negyvenszer az iskola nevét valami nagybetűzést biztosan 
eltévesztve (vagy ha nem, hát a megadott mintának jön a helyes
bítése),^ zavarában egy álló nap minden kérdésre így felel: „per
sze”, mert úgy telemegy az emiber tüdeje a csinos titkárnő parfüm
jével; vajon van-e kérdés, melyre ne illene: „persze”. Persze. Persze. 
Persze. S van-e, amely ne volina oda nem illőbb egy ragyogó sze
mű titkárnő és egy lógó orrú kamasz közé egyáltalán mindenféle
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közönséges beszédbe, mint ahogy ninos mesterkéltebb, mint ha va
laki őfeléjük nem sajnálja végig kimondatni: „természetesen”.

Van itt más szégyen ás. A föld alá süllyedne Joca, ha erről val
latnák. Szóval, hogy nyilván ő az egyetlen, az osztályban-e vagy 
az egész világon, ez könnyen összetéveszthető, aki még szűz.

Felvilágosítása egy „penkala”, színes töltőtoll megszemlélésével 
kezdődött, miközben egy nagyobbacska legényke meggyőző és 
borzongató kiselőadást tartott; a kútnál vaíkmiiféle behatolásból és 
versenyfutásból összetevődő misztériumról; ha elfordították, a tin
ta visszafolyt, s a két teltkarcsú modellről, egy barna bőrűről, 
meg egy szép szőkéről iesizippantódoüt az egyrészes fürdőruha. A 
ítévképzeték, hogy ez a „behatolás” olyasféle, mint a darázs ful
lánkjának egyetlen döfése, avagy valami injekció, továbbá, hogy 
ama versenyfutás milliónyi részvevője, akiket a győzelem sava- 
nyodó vérű hírnöke ilefőzött, lekörözött, lógó orral tér meg vala
mely örökös készenlétben áilló angyalirabja, lássam oszladozott egy- 
egy elkapott, álombéli húsboltok dús kirakatát formázó jelenet 
hatására valami ócska pomókiadvány lapjáról, kincsként vigyá
zott orvosi könyvek lapozgatásával.

Viszketve égő szemmel fordul ki, sorjában harmadszor, az utol
só fiknelőadásrÓL,, melyben a töltőtollra miniatürizált idomok tel
jes közeliképi pompájukban domborodnak a vásznon. Alkalom? Tá
borozáskor a tengeren egyszer, aztán amikor egy levelezéses ismer
kedésiből találkozás lett (s az egész gyorsan abbamaradt), egy kol
légiumi hétvégén, néhány táncon — próbálatlan: bizonytalan; volt 
is meg nem is. Hogy kel, hogyan kell hozzáfogni, a lényegre /tér
ni, honnan (tudhatná meg; azt mindenki dlhállgatja.

Normális-e Pál Joca? Már bizonyos, hogy egyáltalán nem az.
Nagy vívódások, a búskomorság és az izgékonyság rohamai 

után rászánja magát, hogy tanácsot kérjen egy lap léldkorvosló 
rovatától. Egy terjengős, összegabalyított levelet, melyet őszinte- 
ségi rohamában írt, eltüzeli, egy másikat, egy végsőkig szűkszavút, 
sokáig rakosgat, újrafogalmazza, mígnem aztán egy önsajnáló vál
tozatát eleve kiábrándultán föl nem adja. Várja, várja a  választ, 
nyomkodja a pattanásait, s egyszer tényleg, kivonatolva ott a le
vele! Szinte véletlenül veszi észre, mert helyszűkében három má
sikkal összevontan intézik el kenetteljes hivatkozással a türelemre 
azt, ami bántja: az idő, az idő megint, hogy mindennek éljön az 
ideje. De addig, addig mit kell csinálni? Hogy hihessen az eljöve
telében. Temetkezzen tanulásba, tombolja ki magát a sportpályá
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kon. A közfelfogás mégis az, a férfiasság, felnőttség jele nőt kerí
teni és minél gátlástalanabbá, s az nyilvánvaló, hogy az ész .ah
hoz nem erény, a muszkli is csak dísz — a szemtelen erő meg a 
papolás a fő lelemény, ezt kell leszűrnie. P. Józsdf helyzetének nagy 
hátránya az, hogy kénytelen szomjasan inni a képtelenebbnél kép
telenebb meséket, hisz ninics miből! levonnia, lőhetne hitelük, a kép
zelete ihát nem segíti áit a nehezén, hanem inkább elvadítja.

Beszélnek összevissza, dicsekednek, és muszáj odafigyelni, mert 
még elszalaszt valami fontosat. Érzi pedig, ihogy a fele badarság. 
Vajon van-e tényleg ikancajpor, amit csak bele kell keverni a nők 
italába és attól mindjárt úgy rájuk jön, hogy nem tudnak ellen
állni? És amiket Ladó mesél, hogy a tengerészek miket csinálnak, 
mikor végre kikötőibe ér a hajó és kimenőt kapnak: hogy erejük 
fogytán csak fognak egy igazi banánt — de hol van az a (hely 
pontosan, ettől fél legjobban Pál Joca, hogy nem fogj,a megtalálni, 
ha véletlenül egyszer mégis úgy adódik.

Valahogy ez is mintiha olyan mással nem közölhető dolog vol
na, egyvalamibe órákra bele tud feledkezni: a vonatozásba. A 
készletet a tizedik születésnapjára hozta Pál Jocának az apja, « az
tán adandó alkalommal Mári marni mindig hozatott hozzá vala
mit ismerősükkel: egy-egy vagont, sínpárt. Pál Jóskát egyre rit
kábban, de még el-ellfogja a kísértés több napos ünnepek vége fellé, 
mikor már kín a tétlenkedés, s rövid tusakodás után, ha biztos 
benne, hogy senki se nyithat rá, összerakja. Mennyi változat 
ugyanazokból az elemekből? Ha minden létező eleme megvolna 
ennek a játéknak, ha mindet megszerezhetné, hányszor elgondol
ta! S lehetne házakat és hegyeket csinálni hozzá, erdőt, akármit, 
ami eszébe jut, egész kis világot. Sokat törte Páll Joca a fejét, hol 
lehetne neki helyet találni: az udvaron csak ázna. Mi mindent le
hetne még!

Ladó most nagy (liálbon él, pedig itt kiddbták az iskoláiból; min
dig ott lógott annál a motorszerelőnél az utcából. Kinn azt csinál, 
amit akar, éli világát. Mindennap dolgoznak fél1 öt, ötig, néha túl
óráznak, akkor mennek a kocsmába és tizenegy-éjifél felé haza. 
Réggel nem is muszáj pontosan menni munkára: amikor akarnak, 
bemennek, kiveszik a kartont, benyomják az automatába, az gomb
nyomásra beüti az időt. Amikor kimennek, ugyanúgy. Ha úgy 
hozza a kedvük, egész éjjeli mulathatnak. Csak rendelnek, és ami» 
kor mennek kifelé, bediktálják, aztán szombaton, mikor kapják a 
fizetést, összeadják nekik, és akkor fizetnek. Szünetben is odajár
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nak ,böka.pni valamit. Nőiket fognak ott. Ladó megvendégeli az 
egész frissiben érettségizett társaságot. Mesévé! is traktálja a száj- 
tátiibbját. Hogy majdnem belekeveredett valami slamaszti^ába. Új 
útleveleit kapott volna, miem nagy idoíogént: el kelll imienini Svájcba 
repülővel. Fizetik az utat. Egy táskát kell átvinni, egy aktatáskát. 
Semmi vész, nem foghatnak gyanút. És ezer dollár üti a markát. 
Talpra állhatna anyagilag. Csakhogy a Ladó kapcsolt: ha annyit 
kínálnak, megér az a dolog tízszer annyit is. Pál József néha úgy 
érzi, ő bizony összeszedné magát, mindent 'megtenne, kipróbálna. 
Megcsinálná a szerencséjét.

Legjobb volna elmenni innen. Örökre. Ha az apja megjönne, 
Joca megmondaná, vigye magával. Együtt élhetnének egy kis szo
bában, és ő megtanulna főzni, amit a férfiak szoktak, dolgozna 
akármit: elmenne mosogatni is vagy akármilyen nehezebb munkát. 
Lehet, hogy egyszer még 'tanulhatna is, de az nem olyan fontos. 
Csak minél messzebb.

A nyár elromlott. Elrontotta a 'diplomavizsga. S nem bírja már 
hallani a Mami sopánkodását, hogy mi lesz belőle, bead egy kér
vényt valami pályázatra: hátha fölveszik diploma nélkül, őszre 
különben is van újabb vizsgaidőszak, és aztán majd meglátja. Erre 
Janacsek bácsi okosította föl, ihogy próbálja csak meg. Nem nagyon 
bízik ugyan benne, de üsse ikő. Vannak vagy húszán. Terelgetik 
őket az irodaépületben egyik teremből a másikba; adatok felvétele, 
kérdőív, mindenféle tesztek, ,s Pál Joca tartózkodóan vonul a 
csoport szélén, mint aki csak idetévedt, de 'ha már itt van, [körül
néz egy kicsit. Selhol ,se kénnek diplomát, már szaporábban kezd 
lélegezni, mikor legvégül a vastag szemüvegű pszichológusnő elé 
kell odaállni, de ott miég ketten ülnek és az egyikük rákérdez. Nem, 
nincsen, majd októberiben megint vizsgázhat. Sajnálják, akkor nem 
lehet. Ha nem, hát nem.

Dolgozni kellene. Akár vízvezeték-szerelő, villanyszerelő vagy 
ilyesmi, mindenhova bemegy. Végül fölveszi egy vízvezetékes. Pál 
Jocának nagyon kicsik az igényei. Csak kezd el-elkésni. Fél hétre 
kellene járnia. Mikor egypárszor elkésik, ráfogja, hogy fél hétre 
azért korai. Hogy ott takarítgatnia kelljen. Már morog nagyon a 
mester. Mert Pál Joca nem is nagyon igyekszik. Szép lassan meg
csinálja, amit mondanak neki, de többre már nemigen kapható. 
Van, hogy nincs kedve 'melózni, el se megy. Vagy csak dél felé.

Ha még egyszer elkésik, akkor nem is kelll, hogy többet jöjjön.
Á, nem megy ő többet yizeskedmi. Beállít a mesterhez.
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Meg volt beszélve, ugyebár, mihez (tartsa magát? Persze, de még 
tartozik kétszáz dinárral.

Pál József gondol' egyet, és hirtelen ötlettel — Mári mami tud
ta nélkül — eladja a kisvonatot az egész fölszereléssel. Megegyez
nek, hogy a fiú nem viszi rögtön el. Időközben Joca kiüresíti a  
szekrény tetején fekvő régi papírkofifert, ruhaneműt, egy szalámit 
rak bele és csupán egy (levélkét hagy hátra, hogy a jáíákvonatért 
egy fiú fog jönni. Két címe van egy városiból: a Ladóé meg Rázsi- 
káé, aki valami kibogozhatatlan kötelékek révén rokonuk, is aki
nél Joca apja rendre megfordult. Kiskorából emlékezhet Jocára.

Egyszer csak idegen városban találja magát korán reggel, tiszta 
egyedül, elanyátlanodva: a vonatban alig vált szót valakivel, a 
zsebeit tapogatja, és szeme rajta a papírkofferon. Előbb szégyen
lősen, begyulladva kérdezősködik, merre is lelhet a keresett utca, 
aztán sok kutyagolás, villamosozás után magyarázza fűnek-fának 
kit keres, hogy néz ki, a kezében nyikorog az átkozott koffer ifüle, 
ahogy capliat. Szinte (eláll Pál Joca szívverése, amikor a valahára 
meglelt címen apránként kiderül, tényleg lakott ott egy Rózsika- 
forma asszony, de már régen elköltözött. Valaki elmagyarázza, 
körülbelül merrefelé, a város melyik részén kereshetné. Azt min
denesetre megmondják, milyen nevű étteremben dolgozott a kony
hán. O tt megint csak egy utcanevet tudnak mondani. Ijedtében 
nem mer költeni, egy pádon szalámit eszik magában. Kézzel-lábball 
megértetni egy taxissal, hogy tudni szeretné, mennyire jön eddig 
meg eddig, de sajnálja rá a pénzt, elindul gyalog. Ráesteledik a 
kutyagolásban. Egy papírt mutogat a címmel, úgy halad. Megvan 
az utca, muszáj próbálgatni a házakban. Pál Joca fölmegy egy 
épületben az emeletre, becsönget .találomra. Valaki kikémlel, s 
hiába hadarja Joca gyorsan, rossz németséggel', „bitté ich habé eine 
mádchen”, jugoszláv, a kis ablakocskán kiszólnak, én nem tudom, 
az ajtót ki se nyitják. Tétován indul kifelé. A nyirkos, kihalt lép
csőházban egy idősebb hölgybe ütközik, majd azt megkérdezi ő. 
Hebeg, habog, a  hölgy meg sietősre fogja, „nein, nein”, húzódna 
el tőle, majdnem hogy sikít. Megrettent tőle, semmi se használ. 
Menjen ki, azt mutogatja, mert ő nem mer elmenni mellette, a 
helyéről elmozdulni addig, amíg Joca ki nem megy. Tőle van 
megijedve, Pál Jocától! Joca meg van átalkodva.

H át jó, kimegy a fiú az utcára, leteszi a  koffert, az élősövény 
mellé, és ráül elszívni egy cigarettát. Kicsit belát egy alagsori ab
lakon, valaki ott lenn rakosgat, főz vagy mi, egy fiatal lány.
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Mihez fog 6 <itt kezdeni? Nem tudja a nyelvet, semmit, semmit 
nem tud. Amin nem is gondolkodott, már az sem olyan egyszerű. 
Hogy oda legyen állítva valahova, mint az a lány odadleht, az 
való őneki, az biztonságot ad, akármilyen cudart is esetleg. De ha 
nem képes megtalálni, hova állhatna? Egyáltalán 'hol fogja ma 'le
hajtani a fejét? És Pál József szánéból szégyenszemre szivárogni 
kezdene valami igen vékonyan, anert nem tudná elviselni, hogy 
lássák — ha valahonnan nem hallana neszezfést.

A neszezés annyi, hogy a lány kinyitja «a kis alblakocskát, kábá
mul a dróthálón át, és sóhajt egy nagyot, legalábbis Jocának úgy 
tűnik. Ez adja meg a lökést, hogy besiessen és becsöngessen az alag
sori lakásba, elhiteti magával, ihogy itt csak „domar”, azaz ház
mester lakhat, s annak tudnia kell a Rózsiikáról. „Bitté habé sie 
das jugoslawischen „Maddhen”, hadar összevissza, ami csak eszébe 
jut, s a lány visszaszól: „Razumeš ti srpski?” Hogyne, hát persze, 
hogy ért, Pál József, jugoszláv ő is; nagy kő esik le a szívéről, most 
már helyben van végre.

Kiderül, hogy Rózsika nemrég imég itt lakott a szomszédiban, 
de se szó, se beszéd, odábbállt. Hazaérnek tölbben (munkából, 
megkínálják vacsorával. Már a gőzétől szinte elalél. Neki se la
kása, semmi. Mitévő legyen? Az egyik férfi tud egy helyet, ha Jo- 
ca nem félős. Ismerősnél.

Csak már ágyba dőlhetne.
A vasút mellett mennek.
Kijön a rücskös képű házigazda, valami utolsó hely ez. Te jó 

ég, hova került! Még jó, hogy a pénzt az alsónadrágja zsebébe 
tette; nincsen pénze, mentegetőzik, csak épp a szállásra.

Hárman alszanak a szobában, kráikogás, büdös van. Mondják, 
hogy hova feküdjön: egy piszkos ágy. Le se mer vetkőzni, »még 
valami betegséget kap. A koffert nem nyitja ki, Hasra fekszik, rá
lapul az ágyra, érzi a Mgyékán a pénizcsomót. így alszik felria- 
dozva. Szörnyen nyomorultul érzi magát az első hajnalon. Akar-e 
estére is ott aludni? Isten ments. ,

Meg kell keresni a Ladót, mindjárt azzal kellett volna kezdeni. 
Elindul Pál Joca, alhogy magyarázták — most okosabb: villamo- 
sozilc — két átszállással, minden vonalon vásárol jegyet, az aizért 
elég sok. {Másnap derül csaik ki, hogy egy jegy az egész vonalra 
szólna egy óra hosszat.) Elvergődik valahogy a Ladó címére, ott 
megértetik vele, ihogy csak este jön majd ‘haza. Pál Jocá^ visszafelé 
veszi az irányt, az állomásra, hogy -beadja a koffert. Drágálllja a
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villamosozást, elhatározza, a legjhosszabbnak gondolt szakaszon 
majd gyalogol. Nem is sejti, hogy megvan rá a jegye, arra is érvé
nyes, Figyeli az irányt — egyszer csak látja, véget ér a sínpár, 
távolabb kaszálók, nem mehet tovább! Csak egy nagyon nagy for
galmi csomópont extra utaik le-föl, mindenfelé. Még járda sincs. 
Gyárak, külváros. Elindul szépen az úton, kinézi magának az út
jelzőt, hogy „centrum”, arrafelé. Már ő se tudja, mióta megy, ak
kor egészen kiszáradt szájjal 'megkérdezi végre, merre van az állo
más, Azt keresni errefelé? Meg van talán bolondulva, úgy néznek 
rá: ott a busz. Á, inem, nem, nincs őneki arra pénze.

Hosszas töprengés után beadja a Ikoífert a megőrzőbe. Még egy
szer hiába keresi Ladót. Ahogy lődörög összevissza, kalimpáló 
szívvel figyeli: itt-ott a kapualjakban kifestett nők ácsorognak, tén- 
feregnek. Nem meri biztosra venni, .hogy ezek azok. Aztán látja, 
néhol kocsiból is intilk oda őket. Már lejárta a lábát.

Az egyiket addig lesi, ihogy az ránéz, és Joca (hirtelen felbáto
rodva odalép, „(bitté hast du eine nacht”, ennyit kinyög valahogy. 
Végigméri, mond egy összeget.

Pál Joca fü'le már parazsallik, most azt se mondhatja, hogy ez 
neki túlontúl drága. Talán olyasmit várt, hogy megpaskolja az 
arcát és elvezeti: neki, ó, őneki, ingyen, őt kiszemelte, őt és senki 
mást, hogy valami nagy örömre megajándékozza a testével. Nem 
tudja eldönteni talán, Ihogy tetszik-e, tekintget jobbra-balra. Vala
mi, ,az eliszonyodás meg a fékezhetetlen nevetés határán egyensú
lyozó megszeppenéssel fedezi föl, ihogy a nő kelleti magát, őelütte, 
neki! Az nyomasztja legfőképpen, megmondja-e neki, hogy még 
nem csinálta. Esetlen nekibuzdulással kérdezi, mintha szántszándék
kal el akarná rontani az alkut, hogy ne (kelljen beismernie a meg- 
futamodást: nem lehetne olcsóbban? ö  se tudja persze, hogy gon
dolta. Mennyit lelhetne engedni. A nő elfintorítja az arcát: eredj 
te inkább akkor haza.

Haza, hova haza?
Pál József megbánja az egészet, szinte szalad a gondolata elől, 

hogy az apja is talán ugyanitt haladt el. Egy éve, egy hónapja, 
vagy talán egy órája sinos. Itt ugyanúgy elhaladhatott’ mint bárhol. 
A kő, a levegő ugyanaz.

Talán ugyanígy kellette magát előtte. És ugyanúgy választott, 
mert a szem, a szemben a szikra se más. Szégyenkezik Pál Joca, 
és sehogy se hagyja nyugton az a mozdulat, alhogy a inő félfordulatot 
tett előtte. , '
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Ritkulnak az utcák, vallami rettenetesen elgyengíti. Megint az ál
lomásnál találja magát.

Által egy hotelt lát; imost már mindegy, 'nem vailó ő semimire, 
oda bemegy, és élintézi magát, zsilett van nála: kéthetenként már 
le szokta szedni a ritkás pelyheket a pofacsontjáról. Viaszfelhér le
hetett az arca, most tüzel, ahogy a tervet kiszínezi.

Hunyorog a hallban: ellég drága, négyszerese annak, amit a men- 
helyen fizetett. Reggeli is van vele. Az már neki nem fog kelleni. 
Jó van. Járkál a szobában, 'benéz a szekrénybe, utoljára a fürdő
szobába is. Pál Jooa nézi a fénylő 'telefont és sírlhatnekja van. Megl 
fog halni. És még csak nem is beszélhet már azon senkiveL Nin
csen senkije. Eigészen ímegjhatódik a saját sorsán. A frász kitöri, 
amikor hirtelen megcsÖrren a telefon. Valaki darál németül, Joca 
nem érti. Talán azt kérdezik, hogy kdllne a nő. Aztán nehezen ki
hámozza, hogy azt akarják megtudakolni, mikor ébresszék.

Nem ébred reggel egyáltalán, őtet nem kell, hogy ébresszék.
Maga elé képzeli azt a kurvát, ha ezit tudja, elimehetett volna 

vele. A koffert, buta fejjél, azt se vette ki, pedig van még benne 
szalámi.

Hirtelen valami pánik fogja el a saját szándékától: szűzen fog 
meghalni, szűzen, rémüldözik. És már valósággal kéjeleg eibben.

A hotelokban is lehet ilyesmit. Akármibe kerül.
De hogy kell csinálni?
Idh nicht auf imorgen. Halogatja, hogy mikor fogja teleengedni 

a kádat. Maga elé képzeli a kis nőt, és dühödtem onanizál újras iés 
újra.

Tizenegy, mire ifölebred. Reggelizni már merni lehet. Pedig ki 
volt ,az is fizetve; Most már, harmadnapra, muszáj megtalálni a 
Ladót.

Kiváltja a koffert. És már megint délután van. Meleg van, a 
gyomra üres. Útba esik egy park, ott Pál Joca leül egy félreeső 
padra, hogy hát menjen-e el egyáltalán. Vagy induljon rögtön 
haza. De hát a félelme valahogy elmúlt. A kiakabátját ráteríti a 
támlájára, a koffert ifölteszi a padra. Azon veszi észre magát, hogy 
fázik: a kofferra borulva elaludt.

És nincs a kabát. Benne az útlevél!
Fölugrik, rémülten ide-oda kapkod, kering a pad körül, a kof

fertól nem mer látótávolságon kívülre eltávolodni. Nem mer rend
őröknek szólni, mint valami csodatévőhöz, szalad Ladóhoz. Annak 
valami szomszédja, akivel előző alkalmakkor is beszélt már, a za
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kóhistóriára gyanakodva néz rá: talán disszidálni akar? Esze ágá
ban sincs.
• Legjobb, iha elmegy a konzulátusra, azt tanácsolja neki. Már 
csak a portással tud beszélni Pál Jóska, délután nem fogadnak. 
Majd reggel, akkor biztosan el lesz intézve valahogy. A Ladó ba
rátja ajánlott egy címet, muszáj valahol megaludni. H át még az 
elsőnél is rosszabb, egy adta nyomo irt anya: egy nagy közös terem
ben isznak, sakkoznak, sötét van, piszkos minden. Pál Joca illen
dőségből megkérdezi, van-e másik szolba is. Van fönt egy manzárd. 
Az ugyan ki van meszelve, de mint egy cella. És a sarokban egy 
rakáson valami cókrnók. Nagyon magyaráz a  gazda, mi az ott, 
káé, nyúlna is érte, hogy eltüntesse, meg nem is bántaná, olyan fur
csán viselkedik. Joca belederimed: aki itt lakott vagy aludt, bizto
san ibekrepált! Talán az előbb vitték ki innen. Hát nem. Inkább 
visszamegy az állomásra a váróterembe.

Igazoltatják. Hol az útlevele? Hogy a csodáiba magyarázza ed 
nekik. Pál Józisefet bekísérik az őrszobára. Szerencsére a konzulá
tuson föl van írva a neve, hogy jelentkezett.

Délben kap egy papírlapot, az az ideiglenes útlevél, három napig 
érvényes, az^al három napon belül jelentkeznie kell otthon.

Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok — Pál Joca alig tudja elhitetni, 
hogy se disszidálni nem akart, se eladni nem adta el az útlevelét.

És egyáltalán mi az ördögöt ikeresett ő ott?
Nagy dolgokat képzelt. Legfőképp saját magáról. Hogy majd 

ott szerez ő nőt.
Az egész kaland rossz állomnak kezd tűnni odahaza. Mami sze

rencsére nem sokat faggatózik, még ha sóhajtozik is sokat.
Pénz kellene, hogy ne (kelljen tőle kérni. Valaki ad egy tippet, 

hogy adhatna órákat számtaniból. Buta és erőszakos csemetékhez 
jár, akikből .mindenáron lennie kell valakinek. Nincs meg a türelme 
hozzá, de szépen 'lehet keresni vek. Igyekszik komolynak látszani, 
de ha tiszta a levegő, nem nagyon töri magát.

Jelentkezik egy asszony, majdnem el se vállalja, nincs elég ide
je. A nyolcadikos kislányát kellene felkészíteni pótvizsgára. Mag- 
dika csúnyácska kislánynak tűnik eleinte. Nagyon iskolás minden
ben. Nagy rend náluk, egy asszony jár hozzájuk. Finomak, olyan 
halkan teszik be az ajtót, hogy a levegőt érezni. Pontosság, min
den, külföldi cuccok. Magdika mindent úgy csinál, ahogy Pál Jós
ka mondja. Ez annyira meglepi, hogy figyelni kezd rá, és észreve
szi, hogy odavan érte, nagyon okosnak képzeili vagy micsoda. Joca
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adja a nagyot, tetszik neki az egész úri tempó. Rengeteget képzelő
dik róla, ihogy mit fog mondani neki, ő mit válaszol és hogyan fog
nak élni. Nekidurálja magát a diplomamunkának. Érzi, ez az a 
nagy szerelem. Közben a lány papája utólag ibeszél valamelyik .ta
nárral az iskolában, rájön, ihogy Joca ezt-azt összehazudott, és 
kiadja az útját. Azt is olyan finoman elbeszélgetve:, leülteti, és a 
lelkére beszél, aztán jól letolja, meg hogy csak igyekezzen. Jocá- 
nak ég a pofája. De aztán pont azért is elkezdi megvárni meg feí- 
sérgetni Magdikát, aki közben levizsgázik és beiratkozik gimná
ziumiba. Hogy micsoda fennhéjázva kioktatja az, tisztára az apja 
szavaival, miket iképzel ő magáról?!

Nem baj, a fontos az, 'hogy ő diplomái és fölvették az egyetem
re. Minden más lesz, nagyvárosban. Megkomolyodik.

Látja ő, Pál Joca, a szeme sarkából nagyon jól látja, hogy a vir
gonc kis állbán fiú mélyebben' hajol a jégdobozba, szinte belebukik 
fehér köpenyében, a rendesnél tovább kotorász benne, a rózsaszín, 
fehér és krémszín kugli helyett — epret, citromot és vaníliát ren
delt — három, a megitéveszttésig hasonló színű, arányos, tömöüt 
pitypangbóbitát helyez disznódrótozóra vagy vonatjegy-lyukasztó
ra emlékeztető öblös kanalával a itoloséíbe, úgy nyújtja át moso
lyogva. Nem, Pál Jocán nem lehet kifogni! Olyat nem esztek. Á-ááá, 
Pál Joca nem az az ember, alki most lármát csapna, ő érti a tréfát: 
nevetését visszafojtva, titkon jót mulatva a csínyének leplezését 
váró cukrászfiú meglepődésén kifizeti a fagylaltot, még meg is kö
szöni jó hangosan, körülnézve, és úgy lép el' vele, mint aki csak 
azért nem nyal 'bele rögtön, mert élvezetét léli abban, hogy előbb 
elképzelje, miként fogja hűteni a nyelvét a (tündöklő gömbökön. 
Aztán a Vuk-szobornál a sárikon, egész testével fedezve kincsét, 
nehogy valami elcsöröanpölŐ villamos vagy teveként itovahullámzó 
trolibusz szele kisodorja fészkükből a benne könnyedén megülő 
labdácskákat, lesunyt fejjel átsiet az úton; s egyet gondolva mégis 
visszavágtat a park oldalára. O tt egy hirdetőtáblánál úgy tesz, 
mintha azt tanulmányozná átszellemültem, s közben orra elé emelt 
szerzeményét nézi, nézegeti.

Bóbiták, igen, pitypangíbóbiták. Egy krémszín, egy fehér, egy 
rózsaszín. Ezért kelllett olyan sokáig válogatni. Most már 'nem lát
hatja a cukrászfiú — picit csücsörítve, mintha egy dédelgetett dal
lamot akarna épp csak elsisegni az ajkaival, ráfúj. De a kis pihék 
raja nem libben el a rácsimpaszkodott magpcskákkal a pámás 
kikötőből, melyet egészen ellepnék, elrejteniük a  szem élői.
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Mégis becsapódott volna?
Ráfúj erősen (alhogy a dzsezváíban felejtett lkánál nyeléről' vissza

kapott ujjára szokott), felpúposodó arccal próbálja egyenletesen 
áramoltatni a levegőt az útra kész iszöszmötökre. Mégse szállnak 
el. A szemét összeszorítja, közel tartja a tölcsért, úgy fújja most 
már, mindhiába. Hát ezt csúnyán elnézte; az arca, mint bizalmat
lan férgek megérintett teste, végtelen átrendeződéssel vonaglik.

Ohó, Pál Joca, milyen boihó is tud lenni az emiber: de hiszen 
meg van fagyva, fagyialva van, fagylalt a bóbita! Szabadban nem 
is találni mostan, á katonai temető előtt különben vdlna belőle. 
Nem csoda, hogy hiába próbálja eLfújni! Muszáj lesz várni egy ki
csit, lehelgetni a fagyasztott pitypangkuglikat.

Elfogja a kísértés, hogy alig értetve hozzá a nyelvét azért csak 
belienyaljon: vajon a tűhegynyi piilhe-penigék karistolnak-e? Bizto
san olyan finomak, hogy csöppet se fájna, még csak látni se lelhet
ne az egymással párhuzamosan megvonódó barázdákat, (alkár egy 
hanglemezen), csak épp egy sós vércsepp omílana keresztül rajtuk 
rezegve. Nem, azt nem lehet, a világért se! — hiszen a vizsgabeje
lentőkre még rá kell nyálazni a bélyegleket. Az első harminc között, 
ha az automata rendszereket és a mágneses mezők (elméletét leteszi, 
az első harminc iközött írhatja be a harmadik évet!

Nem meri, ő ugyan nem, Pál Joca nem meri megízlelni. Inkább 
csak a kisujja ihegyévél nyúl félve a fagylalthoz. És nem is vág: 
puha jég! Miikor a jég hirtdlenül nagy melegbe kerül, a felszíne 
nem olvad meg egyszerre, csak magvilzesedik, s a felszínén hártyáis 
szilánkok mozdíthatók él, a burka pedig megereszkedik, megpulhul, 
ruganyoz. A szemgolyó ilyen, a halottaké, az orvosira bejutott föl
dije magyarázta egyszer, miellőtt megüvegesedne.

Hoppá! — de hát nem igazi fagylalt ez, hogy volna vizes? Har
matos! Harmatot gyöngyöz! Harmatot gyöngyöz a gyermekláncfű 
három fagyott bóbitája. Eperlharmat, citromharmat, vanílialharmat! 
Pál Joca megy a park oldalában és fújja le a csöppeoskéket, melyek 
elvitorláznak a semmibe.

Pál Joca fölgyűrte a gatyaszárat. Nem akar szégyenben marad
ni. ö  aztán nem fog linkeskedni. Nem .is engedheti meg magának, 
hogy fölösleges dolgokra vesztegesse az idejét, drága mulatság vol
na. Különben is kemény a tempó, kemény munka folyik, aki itt 
lemorzsolódik, veszve van. ö t  is elfogja a kísértés, ihogy nők után 
koslasson, iszákosikodjon, mint némelyek, de erőt vesz magán.

Az ő temploma maga a város, Belgrád, ahogy a zimonyi álló
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másról látszik, 'ha az esti vonattal utazik le. Végig a látóhatár fé n y 
árban úszik. Lenyűgözá a geometrikus résekből áradó világító <ma- 
szat, mivelhogy valami hihetetlen rendszeresség, módszeresség áll 
mögötte, az emberi kezek hangyaszorgalma: nagy (távvezetékeken 
az áramot idevezetni, biztonságosan bejuttatni a fő elosztó vonala
kon,, végig a zegzugos, dimlbeis-domíbös utcák mindegyikén, be a há
zakba, föl és Le, jobbra és balra, át a falakon a rendeltetési helyük
re, ebben az áttekinitlhetetlen dzsungelben, úgyhogy, valamelyik ház
ban egy meghibásodás (vagy akár egy (tucattban iis) már semmit se 
csorbíthat az összképen, nyugodtan ráhagyható az érdekeltekre, 
mikor jut eszükbe kiküszöbölni, ha wem teszik meg, az ő bajuk, 
ha megteszik, csak rekonstruálták a diadalmas hálózatrendszert — 
ennek a rendnek a leendő szerény kiskatonájaként feszíti valami 
meginduilitság a mellét a város immáron örök fényei láttán.

Benn, odalenn a városban, nyomorultul elveszik. Egyszer-kétszer 
elcsalják magukkal egy sörözőibe, vagy valami vendéglőbe giricére, 
és ő figyeli, merre mennek, hogy visszataláljon: 'mert gyorsan el
unja, és hazaindull a könyvei közié. Diszkóban is jár 'néhányszor: 
kötelességtudóan üldögél és társalog, udvarolgat feszengve, biztat- 
gatva magát, hogy ez majd félfrissíti hajszolt elméjét. Eleinte az 
otthonban lakik, a belvárosiban, ott a menza, is, az egyetem is a 
közeliben, úgyhogy altig néhány útvonalat kell fejben tartania. De 
ott egy idő után sdhogy se tud nyugodtan aludni. Nem eiliég a sok 
járka-bárka, ajtócsapkodás, meg éjjel a forgalmas utca zaja, ráadá
sul az egyik szobatársa beköltözteti állandóra a középiskolás öcs- 
csét egy kempingágyra, emellett átmeneti - „lillegalacok” is ott ütik 
fel tanyájukat, és ő hiába 'tiltakozik felháborodottan, az igazgató 
meg a helyfoglalók között nyilván valami egyezség van. Így hát 
nem tehet mást, cserélgetni kezdi a szobát csendesebbre. Már épp 
kezdene összehangolódni egy kis Negotin környéki vlahhal, akkor 
kiüt rajta az a rettentő kínos gombabetegség — hónapokig kene- 
geti magát esteien te valami átiható szagú sötét kenőccsel', és röstedi 
rettenetesen. Pedig lehet, hogy éppen most lehetne. . .

Pál Joca az első év után eldönti, hogy egye^üj fog lakni.
Elanyátlanodva barangol egy álló héten át, miig valalhára a 

Zvezdarán talál egy aránylag tűrhető állapotban levő és legfőkép
pen viszonylag olcsó lyukat. Többször is eltéveszti az utcát, to
vábbmegy az úton, mikor el kellene fordulnia, úgy él van rejtve 
már az utca is az emelkedő tövében, a (temető mögött. A ház körül 
is kering egy darabig, mire kideríti, melyik utcára szól: sarokház,
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s az udvari, vagyis) az utcára néző része van beépítve szorosan 
egymás mellé ragasztott kóterokkal. Elébük rendszerint benyíló 
van tákolva, az silány sperlemezzel kifokozva, a tetőt linóleum
darabok födik, egy csomó féltégla rajtuk a nehezék. „U kuoi je 
vada” — áld a hirdetésben, s erre hitetlenkedve mered irá, míg 
végre megérti; be van vezetve a víz. Valóban: az ajtóval szemben 
az ágy áll, a végében keresztiben egy szekrény, mely félig elfödi a 
kis ablakocskát, s a csap ott! áll ki a faiból az ágy fejénél, ostak 
épp mosdó nincsen1 alatta. Ha csöpögni kezd, a homlokán fogja 
észrevenni legelőször. Az ő szobácskája a  legvédettebb: legbelül 
van, s közé meg a ház közé a keskeny udvaron át műanyag hullám- 
lemez van húzva. Joca nem tudja kideríteni, a háznak hány gaz
dája van, négyen-öten járnak a házfalért beszedni, mindegyik egy 
vagy két kis helyiség lakóitól.

A szomszéd udvaron túl egy kétemeletes épület, valami század 
eleji kisüzem lelhetett tallán. Malomnak gondolja, fogalma sincs, 
miért. Egy év telik ibele, mire Pál Joca annyi figyelemre méltatja, 
hogy fölfedezi: az ablakai itt-ott be vannak törve, tehát nyilván 
régóta használaton kívül van. Egyik szögletével valósággal az ő 
szobácskája mögé ékelődve egy tizenkét emeletes toronyház rekesz
ti el a girbe-gurba utcácskát, úgyihogy vaskorlát szegélyezi kinn 
a járdát.

Legelőször a vaspállca ödlik Pál Joca szemébe. A félméteres vas
pálca az udvar közepén van a földbe szúrva egy ferdén a földbe 
nyomott téglákkal elkerített kis gizgazos kertféleséiglben. A pálca 
metszete négyzet vagy rombusz, s a legtetején kis darabon vasta
gabb valamivel. Minit valami markolat; gyűrűvel van elválasztva 
a pengétől, s elnyújtott csavarmenet mintázza.

Alighanem éppéh a markolat alapján, Pál Joca enyhe csodálko
zással nyugtázza: gyenmekkézlbe való tőr, igazi gyermekkard. Egy 
korán Sanyarú katonasorsra fogott kisgyerek nevelkedhetett itt 
egykor, tanulta hajnaliban kipattanva, füstölgő vízben övig lemosd
va a szűk udvaron a fegyverforgatást, s amikor felicseperedvén, acé
los testét már csak a rekeszizmáig takarta -el az alacsony téglakerí
tés, igazi vitézi harcba indulása előtt kedves fegyverét itt leszúrta 
a földibe, hogy majd a csatamezőn, melyen léhanyatlik, szeme le
csukódván, kezével felnyúlhasson: ím, irot a íhűvös markolat, a gyer
mektenyeret érdesítő fémdarab, két ujja közt. Ez persze, tudja ő, 
csak a képzelete játéka; derűsen fedezi is föl egy idő múltán: hi
szen a vaspálca közönséges nyárs egy grillsütőből, amin százszám
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süthettek csirkét ropogósra, mígnem a tűzhellyel együtt kiszuperál- 
ták, s ha egyáltalán valami céllal meredez itt az udvar köziepén, 
hát még paszulynaik se támasztékul, legfeljebb valami kényes rna- 
gocska fölött a hely jeléül, vigyázatlan láb rá ne taposson, ahol 
majd a csíra repeszti, útjából gördítve göröngyöt, laza burkát. A 
kertecakében ugyan csak dudva nő, de ki tudja, Pál Joca elgondol
ja, talán vannak növények, amelyek százévenként csak egyszer 
hajtanak ki, s akkor is rövid időre, vagy nőnek ugyan folyamato
san, ám emberi sziarrmtél észrevehetetlen ütemben.

Új szokása lesz aztán meg, hogy hazamenet és elmenőben a fal 
mellől, nem túl feltűnően, de szemét valahány emelet ablakán vé- 
gigjártatva fölkérnie! a toronyházra; elég nehéz dolog egyébként, 
mert a „kula” oly közéi van, hogy a nyakát szinte ki kell tekernie. 
Egy napon ugyanis — hét vége van, s nem utazik haza, inkább 
nekiveselkedik és két nap alatt átveszi az egésiz mágnesességi elmé
letet —, ahányszor csak kilép az udvarra, valaki hangosan rákö
szön: „dobro jutro” ; „dobar dán”, hogy összerezzen, és hiába kém
lel körül (előbb még hirtelen vissza is köszön a fejét kapkodva), 
senki sincs az udvaron. Este már azt gondolja, ki se megy, mert 
még majd jó estét is kíván neki a hang, de a vízhólyagja feszül, 
muszáj kimennie. Akkor villan á t rajta: valaki odaifönerő! recs- 
csenthetett rá az ablakok valamelyikéből — ám hiába erőlteti a 
szemét, bealkonyodott, a ház kontúrjából semmi se válik ki, s 
ahol a lámpa világít, semmi mozgás. Mindenesetre jó lesz résen 
lenni: hátha onnan föntről vágta ki valaki az ablakon azt a nyár
sat is, s az úgy fúródott bele az udvar közepébe. Ki tudja, mi re
pülhet még utána!

Pál Joca azért vigyáz magára!
Hanem egyébként: a szódás kíméletesebb a lovához.
Üvegfalak mentén oson haza, és nagy ibrikben főzi tanuláshoz 

a 'kávét; olyannyira elszokik attól, hogy szót váltson valakivel, 
hogy a sztereotip válaszokat — „hvala”, „dobro”, „jesam”, „neka, 
neka”, „izvodite” — összecseréli'.

Milyen nehéz már csak az időt fölmérni, kiismerni is! A kapta
tón sorakozó házak udvarában az összetákolt garázsok tetején egy 
lelógó nylondarab csörögni kezd, megnyikordul valami sebtében 
odaszögelt léc, egyáltalán minden szivacs-, rongy-, papírdarab, föl- 
ismenhetetlen kacat, ami a piici udvarokban szanaszét hever, át
fordul, arrábbmozdul, ahogy az Északi bulváron végigsöpör az 
első szélroham — Pál Joca még föl se fedezte, hogy iitt a kosísava,
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és míg gyalog hazakutyagol egy derült napon, már csöpög az 
orra, kapar a torka. Mári mami megérezte volna fájós lábával; a 
rossz időt, és biztosan hosszú szárú alsónadrágot parancsol rá, bár
hogy méltatlankodik.

Üres teát főz magának, beledugja az orrát a gőzbe, vijssza kell 
mennie előadásra. Lelhunyt szemhéján izzadnak a ráncok, homlo
kán viszket a bőr. Ereszkedik (lefelé a Roosevelt utcáin, a temető 
felől a belváros irányába, háit amikor a felüljáróról, ahol kereszt
ben alatta 'halad á t a forgalom, lepillant, látja: cukrot szórnak 
odalent, kristálycukorral szórják be lent végiig az utat, kis teher
autók zúgnaík el leiffegő ponyvával, és mögöttük fehér felhők ka- 
varodnak, száll, száll a  cukor! Föláll a zisidó temető kapujáig; 
mintha idefönn is cukor 'borítaná vékony rétegben az úttestet. Nem 
mer lehajolni; és még ez a brummniogás is, ami összeszonul valahogy 
a feje körül a 'levegőben; vissza kell fordulnia.

Aki abból a cukorból eszik, meg fog halni.
A viaszosvászonnal leborított asztalon a gangon egy nagy, be

felé visszahajló peremű üvegbura állít lábakon, a perem alkotta, 
körbefutó csatornába nagyanya vizet töltött. Alája cukrot iszórt. 
A legyek lepték, nyiéles nyelvükkel löködcék a  kristályokat. Ame
lyik fölszállt, az a bura falához verődött, míg csaik bele nem szé
dült az evickéléstől hullámzó körkörös folyóba. Sose tudta meg
figyelni, a falánikok közül egy ugyan meddig bírhatja ki, annyian 
Voltak, lehetetlen volt egyet szemmel tartani.

Pál Joca nem lazsál! Nem és nem, nuku strand és nuku kocsma, 
lődörgés, piknik, jszerenád! Hogy túllnan a Száva-parton a kutya- 
társadalom mely különleges fajának melyik törzsökös egyede ve
zeti le sétával szigorú 'tilalmi neurózisát; hogy a zöldeken-e, avagy 
a kékeken a sor visszavágni valamelyik stadionban, amiért okvet
lenül beüvöltteni illik: „rúgd-vágd, nem apád!” ; hogy a fülledt ikis 
lapocskák hogy csámcsognak azon, az esztrád csillagai közül ki 
miért, hogyan, hol 'borult ki, le és hanyatt, ez .mind nem az ő dol
ga. őneki ez van, a munka, a munka. Az első harminc, az első 
harminc között írja be a harmadik éveit, nem kis dolog! Nem is 
tudná másképp csinálni, tulajdonképpen nagy-nagy örömét leli 
benne. Miért van az, hogy néha mégis felugrik vadul, csattan a 
becsukott (könyv, remegni kezd egy izom a szeme alatt, csak áll, 
és aztán visszaül?

(Folytatjuk)



FÁRAÓ VÁLASZÁNAK BIZONYOS LEBEGŐ 
ELMOSÓDOTTSÁGA*

V E S Z T E G  F E R E N C

Áll a kemény tölgy. . .
(Matsuo Basho)

látjátok-e magatok (közt a portán
szorgos piramisépíitők a mosolyt
egymásra nézést és szemÖtasütést
mely zavart gonosz irigy de elnéző is 

//sót
félig elragadtatottan belenyugvó 
a szerencse szeszélyéibe 
hogy ő
a régóta halott fáraó 
még mindig 'beszéli 
s gondoLataival

* Komputerregényt írt a kanadai Burk Campbell, jelentik a hírügynökséeek 
világszerte. Display készülékén billentyűzve röpke hat és fél óra alatt meg
alkotta Vak fáraóját, „amelyet” a befejezéstől számított „újabb” negyedórán belül 
már árusították is a kioszkokban. Campbell tíz terminállal állt összeköttetésben, 
így az észak-amerikai féltekén egyszerre tíz elektronikus nyomda ontom a vég
terméket. A hírügynökségek azonban elmulasztották annak közlését, hogy fá
raó Platón Szókratészének polisz! hasonmása, mert (Az államhasi olvasható:) 
„ . . .  mintha ember létére vadállatok közé zuhant volna: velük együtt bűnözői 
sem akar, de nem is képes egymaga valamennyi vaddal szembeszállói, hiszen 
mielőtt az államnak vagy barátainak javára lehetne, elbukhat, és élete maga és 
embertársai számára haszontalan lenne. . .  — mindezt alaposan megfontolva 
veszteg marad, és csak magánügyeit intézi, nánt ahogy az ember az. orkánban, 
mikor a szél port és záport kavar, a fal mögé lapul; látva, hogy a többiek mind 
beteltek törvénytelenséggel, örül annak, hogy gazságoktól és szentségtelen tet
tektől távol, cisztán élheti földi életét, és majdan jó reménységben, kegyesen és 
jó lélekkel vehet búcsút tőle”. (Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Sándor Pál, 2. kiadás, Gondolat Kiadó, 1970, Hatodik KönyA 169—170. 
oldal.)
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lám: könnyedén simulnak travesztiáíba 
bizonyítja az ósdi igazságot 
hogy szóban az uralom 
az áttekintés 
a gondviselés 
nem a kézben
■mint meg-megújulón hinni szeretnék lelkes testvérek 
csakhogy bizony vele helyet nem cserélneik 
túl magányos az a világi nyüzsgésnek 
s tönkresilányul megint kóborló emléke

sok csendes éj után
mily szép is volt az eszme
hogy a gazok gaza rég kiveszve
cselekvőin szolgálta
és gazdag lett népszerű
túlontúl befolyásos
még most sem tudja elhinni
pedig így történt
csakugyan ő a halott fáraó tette ezt 
a piramisépítőkkel egyiptomiban 
a dologházban

de hadd mondjon él mindent sorjában
arrafelé az úij aeonban a szem elől
eltűnik minden klasszikus kultúra
minden ami az emlber gyarlóságára fösvénységére
és ostobaságára émlékezitetne

fáraónak ezért énekelni van kedve 
szilaj örömmel
zagyván nevetni sírni repülni
fejest ugrani az égboltba
ebbe a legrosszabb boltba
amelybe rajta kívül
csak az elnézés szelleme jár
ott is meghúzni vagy ítérdre vetni magát
mint az ékángáilt szamár
ki megbokrosodva békéért iáz
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de nem tesz semmit

gleccserek szakadékok lavinák
évezredes révedezéisek
és más paleolit érziések
melyek kivonják magukat
az értelem ellenőrzése ától
s valamilyen (titokzatosan megfoghatatlan
magányos
benső követelménynek engedelmeskednek csak 
egy nemlétező anyakönyvvel 
mintha bírókra ikelnének 
a későn nyugvó nappal 
s a távoli csillagokkal játszanának 
a pengeéles képek
melyeken a Ibűvöliet és az iszonyat bizonyosságával 
ott a marhalbélyeg: lét és tudat

ó fáraó most szedd össze magadat

mert semmid sincs mindebből 
csak a megalkottatott unalom 
gyors iramban elvontságba szédülő 
remeikműve
a ihal/hatatlan próteusz
ki semmihez sem vonzódik
de semmi sem vonzóbb mint az ő menekülése

fáraó mintha velünk beszélgetne most 
karakán határozatlanságának 
iménti változata 
ez a megszólítás 
cím
most is megszemélyesítve 
kifejezést keres 
maradandó nyomot 
a szövevényességében meg
megrendülve
feledésnek induló tailiányosságnaík
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aminek ideig-óráig a tanúi vagyunk
s nem is csak a tágasabb viszonylatokat vizsgálva
légi szövetségeket kötve
zimankós elmékben szunnyadózva . . .

erről

a cikornyás
csurő-csavaró-esetlen féLszegségről 
folytat velünk fáraó eszme
cserét

velünk: pötyögtetjük le megtorpanva

s arra a tömjénszagú könyvtárosleányra gondolunk hirtelen 
aki oly készségesen elhalmoz bennünket azonnal 
mindenféle
fáraóra vonatkozó szerteágazó irodalommal 
ismeretihalmazzal
hozzánk koccintva köziben mintegy véletlen 
lágy lqpelrajzát finom gipsztestének 
hogy altig is lehet félreérteni 
a szándékát

de mit tegyünk

fáraó érzéketlen lett minden ilyennel szemben 
javíthatatlanul megmásíthatatlan 
csupa androméda-köd és képzelet 
annyira már a vérében - 
az időt megháliadó tartózkodás

grimm andertsen tündéiéi 
nem veszik fel vele a versenyt 
a reagálás
egyéni mikéntjét és eredeti hogyanját

figyelő szemmel nézve 
köszöntjük most 
hómárvány jellemét 
mely a legátfogóbb értelemmel 
szellemmell se közelíthető
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csaik 'borzonganak csiklandva a cikázások 

nem hatolható ibe úgy
'hogy akció—reakció viszonyban lehessünk vele

igéjének igézetében
csak írnoko^kodunk-okoskiödunk
miközben a meghökkentő együttállások
mint útjélzok
kitartásra
fegyelemre (a szó fegyelme?) 
és törhetetlen hitre tanítanak (bennünket

innen a merített bizalom 
kiapadhatatlan erő 
elszántság
a látni épp nem látható sétaút 
vörös homokján

szemet kápráztató teliholdvakság 
bufli-kukaság

az ösztönvilág átérzi mély iszapját 
s imlbolygáisíba hozza

ez hát a mindenes tömény kéj 
febris area
féltékeny magányos közelítés
ha hallatszani kezdenek a hörgés nehézvételei
veremlátókör
magát magam ragozódni akar 

fáraó
te tömjénszagú bibliofil kiadás 
tüsténkedő szép könyvtárosJieány 
íme
elvégeztük a nyilvános szertartást 
legyen örömöd és élvezeted 
sikamlós ifjadlban
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neked adjuk

hála hangképző művészetünknek 
amely megérdemli jutalmát

P. S. MYRRHA? WALH ALLÁBAN?

thomas mann-nál bukkant fel 
talán először goethe után 
nyújtózkodott jó lustán 
és azonnal visszaillant 
oda
ahonnan jött is 
egy ferde hárf anhajszálérbe 
hogy ott végre 
elnémuljon utoljára 
aizután japánban ütötte fel 
váratlanul délibáb sátrát 
egy gésa-mosoly zegzugán 
mini: liezonra csábító 
éjszakai medúzaringás

és arcokat csereberélt 
tekintet-stigmáikat 
apácákat és ángoktákat 
hajón és vonaton 
metrón és trolibuszon 
egészen a  kasseli tárlatig 
ahol végre egy kissé megpihent 
egy lady társaságában
és frams hal's meg rembranidt gyönyörei közt

így múlt el a nyár

halott teste 
egy türkizkékbe hajló 
bolyhos selyemp'ltüssön terült el 
egy prímabalerina piperéi között 
a párizsi nagy operában



FÁRAÓ VÁLASZÁNAK. 441

egészen őszig
miközben kint a nagyvilágban 
váltották egymást a vad repertoárok

és ábrándozott novemberig
repülőről repülőre szállva
mígsem llúdbőrözve
ki nem nyúlt a frankfurti boemgiből
petőfi szalkszentmártoni soráért
amit úgy felszippantott
mint európa fölött szállingózó
bódító hasonlatot
november hetedikén
a rozsdás esték köszöntéseként

akkor azonban riválisra akadt 
a lódító nyegleségben
és minden eddigi kelletlenségét felülmúlva
hanyagul életet akart Idhel'ni
de csak megrezzent
maga köré vonta habkönnyű karjait
karcsú derekát
és szóra nyitott szájjal
vonaglani kezdett



GYÖNGYHALÁSZOK (V.)

J U H Á S Z  E R Z S É B E T  

KERESZTÜL—KASUL

Már az elején gyanút foghattam, volna, hogy álmodom csupán 
az egészet. Hogy maga az álom — akárha gyerekkori igénytelen 
papírmasé kaleidoszkópomba bámulnék —, az állom fura logikája 
perdíti színre és sodorja széjjel újra meg újra e különös utazás 
eseményeit. Gyanút foghattam volina továbbá atitól is, hogy senki 
közülünk, se Miklós, se apa, se anya, de még Neorosios nagymama 
sem tette szóvá, hová is szándékozunk tulajdonképpen végképp el
utazni.

Máskülönben pedig vajon hogyan foghattam volna gyanút? Hisz 
annyira együtt 'látszottunk lenni városunk szemmaró mozdonyfüs
tökön párlódó vasútállomásán, avagy italán nem is itt, hanem vala
mely elhagyatott, világvégi állomáson már, ahöl mindössze néhány 
réges-rég kicsorbuk sínpár, omlatag padlás. . .  olyannyira ugyan
ott, ugyanúgy, végül is. Vajon hogyan is figyelhettem volna fel 
rá, hogy álmodom csupán, hisz mióta eszem tudom, mindig erre 
a végleges elutazásra készülődtünk valamennyien. Noha úton vol
tunk mi elejétől fogva, ki-ki a maga útján természetesen, úton, 
ugyanakkor útiban is egymásnak, nem csoda, hogy sose sikerült 
egyszerre fölikerékednünlk. Ez ,a végeérhetetlennek (tetsző halasztó- 
dás azonban mégsem volt életre szólóan elhihető. Úgy festett ez az 
egész, méghozzá hosszú távon, mintha valamely útelágazásnál 
jobbra óhajtottunk volna kanyarodni, de bölcs megfontolásból újra 
meg újra mégis az ellenkező iránynak vágnánk neki: nagyobb le
gyen a lendületével, ha majd ia 'bizitos siker Töményéiben gyons 
hátraarccal nekiiramodunk végül.

Minden további nélkül gyanút foghattam volna, ha jobban meg
forgatjuk, hisz olyannyira vágytunk mi elutazni innen mindig is,
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fölkapni egy vilhariramban tovaiszáguldó szerelvényre, felszökken
ni, szárnyaló sebességgel elváigtatni por előttem — por utánam!, 
mint kiknek botta'l üthetik a nyomát minden apadhatatlan evilági 
porokban immár — olyannyira, hogy az már messze túl volt min
den ténylegesen elkövetthetőn.

Besüppedt, életre iszóiló nyuigalomlbain iaz egész város. Tavasz, va
sárnap és kora reggel. Az utcán rajtunk kívül senki, de senki. Épp
úgy, akárha fölébredni itt valaha is: légből kapott remény, ama 
drótvégre csomózott madár szárnyacsattogása. Csak a dévaj kora 
tavaszi szellő sodorintotta meg olykor az út porát, s mi, noha 
nyeltük bőséggel, összefüggéstelen jókedvvel bandukoltunk a vas
útállomás felé. Gyerek még az idő. A Wesselényi út sarkára érve, 
mielőtt elkanyarodtunk volna, Ihogy végképp magunk mögött tud
juk e tájékot, valamelyikünk, talán épp apa, dévajul, a dévaj kora 
tavaszi szellőnek — ki másnak? — viisszafeleselVe béke poraidra! 
kiáltotta még oda, mintegy elvervén még egyszer s utoljára a port 
e végeérhetetlennek, kiúttalannak látszó úton, ahol vallaiha a vi
lágra jött, s amelyről most, íme, végérvényesen lekanyarodni lát
szott.

Hogyan foghattam volna gyanút, 'hisz soha, de soha ilyen mély- 
érteliműen, sokatmondóan szépnek és hitelesnek nem láttam vá
rosunk utcáit, alhol most oly kötetlenül, tősgyökeres idegenekként 
végigporoszkáltunik még utoljára. Hiszen minden igazi távozás 
ilyen esztelenül szomorú és ilyen telihetetlenül, túláradóan boldog 
is egyszersmind. S mégsem lehet ennek a végére járni. Vajon kinek 
óhajtottunk mi port hinteni a szemébe? S ha önmagunknak — hisz 
ki másnak? —, akkor viszont a legigazabbul, és egyáltalán hol má
sutt, újra meg újra, ha nem itt, ahonnan távozni látszottunk éppen. 
Hisz tündöklő, hdltági remény — mi más? — elhinnünk, hogy mi 
innen valaha is tova, bárhová i)s.

A vasútállomásra érkezve is jócskán gyerek volt még az idő. Oly 
mélységes érdeklődéssel kezdtünk itt szétnézni egyszeriben, ami
lyenre még nem volit példa. Bizalommal néztünk meg mindent és 
mindenkit, aki, ami csak szemünlk elé kenik. Azitáin ez a gyöngéd 
érdeklődés fura ragaszkodásba csapott át. Egyszeriben úgy láttunk 
mindent és mindenkit magunk körül, akáiiha valamely éles vissza
emlékezés kápnázatálban, a iltelhető legvalószeröbb valószerűtlenség
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ben máris. Ahogyan csaik a búvópatakként felszökkenő (honvágy 
idézheti meg mindazt, amitől réges-rég tovasodródni látszottunk, 
de ami makacsul és m/úllhatatlanul mégis tant valamely számon 
kérhetetlen időben. Illetőleg hát: van-e csillapítihatatlanabb ragasz
kodás, mint visszavágyni, ami jóvátdhetetllenül és fölszámolhatat- 
lanu'l adva van — mindennapi temetőnket add meg nekünk ma! 
— életre szólóan. Nem csoda, hogy mire fölkaptunk végre ama 
várva várt szerelvényre, valamennyiünknek úgy tűnt, távozóban 
is ugyanott állunik ugyanúgy, tapodtat sem mozdulva odébb. így 
aztán útban voltunk már javában, amikor, s nem több, akárha a 
peronon álldogálva intenénk utána valamely boldog távozóknak.

Gyanút foghattam volna, kétségtelenül, hisz mi mindig is együtt 
voltunk, ha olykor csiUagtávolságnyiira is, de mégiscsak ugyanazon 
födél alatt. Gyanút foghattam volna, hisz nincs az a távolság, 
amely mérhetetlenebb lelhetne, mint az, amely naponta másként s 
másként megteremtődve, de mégiscsak ugyanúgy különböztet meg 
bennünket egymástól. Megszokott útvonalaink, akárha szűkszaivú, 
ám annál kegyetlenebbül pontos néven nevezés, útnak erednünk 
naponta: mindennél beszédesebb önfelszólítás, végigjárnunk: forró, 
szégyenteljes vallomás, viviszekció.

Csak az álom fura logikája szervezheti meg ennyire szó szerint, 
ami így is, úgy is adva van. Hisz mondanom sem kell', hogy útban 
voltunk már javában, araikor mindannyiunknak a maga módján 
arra kellett rádöbbennie, hogy egyes-egyedül van a száguldó szerel
vényen, hogy kívüle senki, de senki az egész családból egyszeriben.

Olykor úgy tűniik nekem, Ibi, hogy nem is én álmodtam e fura 
eseményeket, osak vándoroltam álomról álomra. Nincs kizárva, 
hogy apa álmodta ezt az egészet azon éjszakák egyikén, amidőn oly 
mérhetetlenné lett ideje üldögélt már ama bizonyos dohányzóasz- 
talika mellett, szemben öreg barátja megüresedett helyével. Álmod
nia kellett, egy ilyen elutazásról, mely mégiscsak könnyebb és egy
szerűbb is minden nyíkszíni beismerésnél.

Egyedül apa álmodhatta ezt az egészet, Ibi, hisz neki adatott 
meg rádöbbennie: nincs is már mit és miről. Még Miklósnak sem, 
ha élne, s ott üllne vele szemben, akkor sem. S ha még Miklósnak 
sem, akkor neki már végképp kiáll a rúdjia ebiből a világiból. Eil 
tudod képzelrli apát, Ibi, ahogyan estéről estére odaül ama bizo
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nyos dohányzóasztalkához, forgatja-kavargatja, ami volt s ami 
fölszámlálhatatlanu!1 mindaddig, amíg ő, elipergethetetlenüT. Ám 
gondoltai íbármit is, akárha megnevezni és megneveződni a föltéte- 
lesnél is föltételesebb módon messze túli közilésmódlban. Mert mind
az, amiről: hamvába 'holt hasonlat, íhisz a hasonlított, mély valaha 
hasonlíthatónak s valami máshoz hasonlónak látszott, végérvénye
sen hasonlíthatatlanná lett immár. Okos fejével biccentve olykor 
nézett szét az ismerős, tájékon, ahol oly 'megszámlálhatatlan ideje 
csak tolatás, mely készülődésnek akar látszani, alhonnan — (hisz ő 
tudja már — nem indul egyetlenegy szerelvény Beim. Gsak csirke- 
ólak a besüppedt sínpárok 'helyén. Ám körülötte a többiek, hát
borzongatóan reményteli arccal a távolba kémlelnek, s várják e 
besüppedt sínpárok hullt helyéin, csirkeólak világvégé csöndjében, 
hogy befusson végre ama (bizonyos szerelvény. O tt köztük ő, nö
vekvő haraggal szívében, amiért ő is itt, és egyáltalán, mintha bár
mit is és bármiről. E iharag, mint vadhús, növekedett a  szívén, 
ahogy anyára gondollt, karcsún hozzásimuló esetlegességére, ki 
akárha mindig is itt állt volna, hol jdbbra, hol balra tekingetvén 
izgatottan, mintha csak ama bizonyos szerelvénynek most már 
igazán bármelyik pillanatban érkezése lehetne. Egyre sötétülő ha
raggal Neorcsics nagymamára, igen, legfőképp reá, aki kezdettől 
fogva úgy áll feszesen, emelt fejjel e holtvágányon, mintha vala
mely csúcsforgalom kellős közepén kellene a menetrend pontos be
tartására ügyelve a forgalmat irányítania. Legfőképp iránta érzett 
márnmár gyilkos haragot, mintha csak Neorcsics nagymama terelt 
volna bennünket mindannyiunkat már a kezdet kezdetén téves vá
gányra — akárha életre szólóan (téves csatatérre —, elhitetvén ve
lünk, hogy itt még műidig jönnek-tmennek a vonatok, s hogy tény
leges vasúti forgalom az, amelyet irányítani látszik, holott csak 
egy fuldokló hadonászása, rúgkapálása, mielőtt végképp — por 
előttem — por utánam! — porba sújtaná a por. Undorral elegy 
haraggal gondolt öreg barátjára is, a megjboldogultra, ki megbol
dogult már születésétől fogva, de az Isonzó mellől hazafelé már 
kétségtelenül, egyszer és mindenkorra. S így megfboldoguliva szá
guldozott életre szólóan hol ilyen, holl1 olyan' vélt szerelvényeken 
anélkül, hogy valaha is földet ért volna a lába. Hová hát neki 
még, ki soha többé rá nem ismerhetne egy neki való mégoly va
lótlan, ám csökönyösen áhított szerelvényre sem?

Apa álmodhatta, Ibi, kétségtelenül apa, hiszen amint az a vár
va várt szerelvény befutott végre — hogy kinek az álmában is,
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tulajdonképpen egyre megy —, apának egyszer és mindenkorra 
nyoma veszett. Tailán messzebbre utazott, mint mi többiek. Nem 
tudni. Nem volt többé csatlakozása, de még, hogy átintenünk, futó 
találkozása sem a mi szerelvényeinkkel.

Az sincs azonban kizárva, Ibi, hogy Miklós álmodta e fura ese
ményeket. Hiszen, iha valiaki sokat tudott az elutazásokról, Mik
lósnak valóban megadatott sokat tudnia. Márpedig, ha ő álmodta, 
akkor mindez fordítva történt, Ibi. Akkor mi valamennyien úton 
voltunk, úton szakadatlanul. Akkor nekünk épp fordítottan: nem 
elutaznunk, hanem megérkeznünk nem adatott meg sehogyan sem.

Mintha mindig is két egymásba játszó táj iközött, ieállíthatat- 
lanul, mintha két egymással szemközti ajtó között csupán, még
sem tálalva meg a kijáratot. Akárha egymással párhuzamos sze
relvényeken, 'életre szóló holtversenyben, .avagy hamvába hollt ver
senyben csupán. Mintha e táj, ugyanazon táj jobb felől és balról, 
noha hajszál híján, ám mégis összdLUeszthetetlenüil. Mintha kergetné 
egyike a másikát vagy csupán bújócskát játszva egymással hun
cutul, már-már komiszán: egyikük vágtatva el, míg a másik az 
áttetsző vonatablakban, akár valamely esillálmlÓ tükörben, Játszód
ni csupán, rejtezik el. Hajszál híján mintha meg is érkezhetnénk, 
mintha már lassacskán föl is bukkanhatnánk e tükösrmélyi látha
tatlan vidéik felől. Mintha látszhatnánk is lassan közeledni, elkö
zelegve megérkezni már. Aztán egy hirtelen kanyarodás mintha 
fejtetőre állította volna e párhuzamos tájakat. Egyetlen végtelen 
sötétség egyszeriben, színiéről és fonákjáról is összefonódva már: 
ó soha föl nem hajnaílbdlható egek! Mintha nem iis ugyanott, ugyan
úgy, hanem átlépve már egy véges képbe — ama falra képzelt 
képbe? — éles zuhanás ferde síkban, avagy valamely mélységes 
mély kút meredek hengerében, hol hevesen összeborzongva még: ó, 
beomló ég, ó, ibeomló egek!

Innen már biztos kézzel neki az érinthetetlenjének, akárha tá- 
volból-távolba, besüppedt világvégig teleinkből alig kihallható 
ének: anya tolla .alá való váratlan elutazások és hirtelen vissza
térések.

Mint kiket bedeszkáztak e végeérhetetlen télbe, Édes, s a föl- 
hajnalodhatatlan selyem tavaszi egek csak elárvult álmainkban, 
melyekből soha, hogy fölébredhetni e világra, hol küszöbön innen 
és túl csípős szelek, ólomsúlyú szürke fellegek, szabadon eresztett 
kutyák zokogásra emlékeztető hosszas vonítása. . .  ám emitten U-
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latos titkaival az elközelgő április, akárha egy sohase látott messzi 
ég alatt érne ébredésünk. Ó, van-e sugarasabb és esélytelenebb pil
lanat, átjárhatóbb s átjárhatatlanabb, mint újra meg újra igéző 
álomra hajnalodni fel, örökkévalóan bedeszkázva e világvégi tél 
csontkemény kérlelhetetlenségébe. . .

Úton már javaiban azon a bizonyos szerelvényen — hogy me
lyikünk álmában is; tulajdoniképpen egyre megy — egy szédítő 
pillanatban világosan éreztem, Ibi, hogy mégjiiscsak én magaim ál
modom ie fura eseményeket. Én, egy végeérlhietetLen álomban, 
melyből semmi esély fölébredni már, s hogy Neoricsics nagymamát 
játszom, s h ogy  őt játsszuk imii valamennyien elejétől fogva, őt, iáki 
ama bizonyos karcsú, ám varázslatos erejű karmesteri pákát ke
zébe kaparintva, akár egy viilágszínpad fényié® dobogóján: a dél
utáni konyha virágos hímzésű terítővei letakart asztala fellett, 
avagy egy elhagyatott világvégi állomáson hangok és szólamok 
pontos menetrendjére gondosan ügyelve vezényli — akárha vala
mely boszorkánykonyhán a semmit habnak verné fel —, vezényli 
egy reges-rég széitsziéliedt zenekar kifelejtett hangszerein, beintve a 
fülelés mindent egyenrangúsító csöndjében figyelő magamagát, mi
dőn — milliónyi részecskére osztódva avagy milliónyira sdk- 
szorozódva talán — : játszani kezd, játszani, szívósan és oktala
nul, egy üveghangokon téli végtélen regiszteren . . .

Ibi? . . .  Ibi!
Én félni nagyon, kivinni huzat, kitalálni család, kitalálni Neor- 

csics nagymama, Miklós, kitalálni apa, kitalálni anya, mesélni 
hosszú-hosszú-hosszú mese, én félni vége, én elhinni minden mese, 
nem akarni utazni, én hazamenni család, hazamenni mese, hallgat
ni szél, vijúúúú, vijúúúú, bújni meleg dunna, meleg, sötét, meleg 
dunna, meleg sötét, kitalálni Ibi, mesélni neki hosszú-hosszú-hosz- 
szú mese, én ácsorogni állomások, állni fal tövén, vonatok jönni- 
menni, én mutogatni, hadonászni, vonatok dallamos idegen nyel
veken jönni-menni, vonatok szaladni, messzi-messzi el, én maradni 
mindig állomás, maradni mindig haza . . .

Mint aki furcsa álomból ocsúdik épp eltűnődve a látottalkon. 
Ejnye no, micsoda alakok közé keveredtem álmomban az imént! 
Mintha fura álom lettünk volna mi mindannyian: Neorosics nagy
mama és Miklós éppúgy, mint apa, anya s te meg én. Mintha csak



448 HÍD

egy állom számon kérthetetlen 'helyszínién és idejében csupán. H át nem 
furcsa? Mint akik addig-addig száguldottak keresztül-kasul, míg 
Végre eltaMilitak oda, ahol minden (testükre szabott és pontosan a 
személyükre méretezett már. Aihol nem e világi könnyedségű lebe
gésben nem is lehetne történni már, csak lenni, esendő esetleges
ségben, lenni, s eltűnni majd nyomtalanul. Hisz egyszer és min
denkorra megtörténhietetlenül úgyis.

Vigasztalódj, Ibi, még ha valakinek az 'állmában is csupán, én 
merem remélni, hogy ama bizonyos számon kérhetetlen időben mi 
most is, váiltozatilianul, ott csillogunk keresztül-kasul száguldó sze
relvényünkön, akár gyerekkori igénytelen, ám mégis elbűvölő vá
sári kaleidoszkópunk titokzatos hengerében a csillámló sztaniol- 
papírkák, színes üvegszilánkok — megannyi hamisítatlan' üveg
gyöngy — most iis, váltooz'aitknuil, meg-megálMüflatván, majd tovább- 
sodorinttatván, másként s másként látszódva ugyanannak életre 
szóló körforgásában.
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A 85 ÉVES KONJOVIĆ KÖSZÖNTÉSE

T O L N A I  O T T Ó  

vendégekkel jártam ismét
a spirálként megcsavarod^ szép iifjú diplomata beljanski képtárában 
nem hivatalos ciceronéja vagyok ugyanis enindk a íhamuszín

kövekből rakott
kis intézménynek
s amikor nyelvem minit gyerekkoromban a rézkilincshez éppen

šumanović
telének észbontó tisztaságához fagyott
valamelyikük konjovié milan műterme MOJ ATELJE II előtt

felikiáltott
bartók dolgozószobája volt tele ilyen hupikék motyóval
már akkor elhatároztam egy képeslap erejéig megírom ezt zomboíba
el is kezdtem valamit a (bomlott ész teléről
de aztán egyedül is visiszalopakodva
újra viszonyba bonyolódtam e párizsi képpel
amelyről bartók muzsikájára is utalva
a magam olykor az émelygősségig elegy módján egyszer már

írtam volt
igen: a hupikék!
elég csak egy pillantást vetni a kék (francia) korszak 
illetve a többi 30-as kép iköztük a másik műterem MOJ

ATELJE II
fátyolos anyagtalan anyagára hogy azonnal lássuk 
ez a kék más máshonnan vétetett durva 
pontosan hupikék
mintha a jóval későbbi itthoni gipszes eljárással készült volna 
már-már morzsás
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egészen bizonyosan nem az azúr-ipart kékje 
nem azúr
mint tudjuík ez idő tájt cassisban nyaral
beköltözik a 180 hold zsíros (bácskai föld árán épített párizsi házba 
(afféle hotel particuli mondja emma varázisolita ilyen otthonossá) 
a rue de montsouriis 9-be 
lányuk születik etc
noha az azúr különben még egy ideiig e kép után is folyamatos 
tiszta
az az érzése az embernek hogy az új műterem falain 
valami misztikus üzenet érkezett
mintha csak valóban az az eladott föld ütött volna vissza 
méghozzá meglehetősen durván
a nagy gótikus üvegablakok olyan falak amelyek nem falak 
elhatárolják ugyan a templom terét egyszersmind azonban

kapcsolatot
létesítenek a határtalan világegyetemmel
igen akárha egy durva kék ütés érte volna konjovicot
ott párizsban a rue de montsouriis 9 ailatt
a tulajdonképpeni antaioszi pillanat ez
ereje pedig abból fakadt hogy a föld fia is volt
s valahányszor a földet érintette anyja még nagyobb erőt önött

belé
az azúr a gótikus üvegablakok
(amelyeket az állítólagos rouault-hatás miatt sem -kerülhettük

volna meg)
valamint a durva ütés említése váratlanul egy másik ohantres-i

élményemet
juttatja eszembe
a katedrális mögötti szerény vidéki képtálban egy 
(festészetileg állítólag nem túl' értékes bár én nem mondtam le

arról
egyszer még felfedezem) 
különös kis kép állított meg
szemem dlőző semmihez sem fogható élményét is jelképezve 
hatásában jóval túltéve bunuel & eizenstein 
a szemet felmetsző szétlövő destruáló forradalmasító ismert

■motívumán is
egy embert ábrázolt egy színes kis katonát
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akinek dárda fúródott a szemébe
(a nyakszáítien kijövő dárda átlósain osztja a képeit stíb.)
azit mondják ez az emberke szemében-fejében a hosszú dárdával
aztán még sokáig eléldegélt
olykor látni véliem amint bekecmereg a kocsmáiba 
chartreuse^t iszik
úgy hörpinti fel ahogy a la grande illuisionlban stroheinn 
gyerekek csúfolják amint a imacskaköveken botorkál 
és látni vélem olykor a katedrális hajójában is 
látni amint egy pillanatra úgy tűnik a dárda csak egy az

ablakrózsa
erős sugarai közül
hát igen én va'liahogy így képzelem el' konjović antaioszi pillanatát 
azt a pillanatot amikor pánizs mindig lázas ciklámen egén 
áttört egy hupikék sugár s leterítette 
a tyilimekre verte
mint homlokukkal az imaszőnyeget érintőket a festőt 
bonyolult alkímiai eljárások szükségeltetnének ahhoz 
hogy konjovic korai kékjeinek elemzését elvégezzük 
hogy érzékeltetni tudjuk az adria és az ázúr^part kékje közötti

különbséget
s aztán ezt a durva balkáni vagy éppen tótos kéket 
annál inkább mivel valójában egy anyagról van szó 
a színek színéről mondaná picasso 
aki akkor már rég túl volt kék korszakán
sehol sem olyan kék az ég mint a búza felett írja aragon (fejből

idézem)
és csak most látom hányszor mondogattam én e verssort 
noha lényegében nem szeretem aragont (róla is meg kellett volna

írni
a dögöt mint ahogyan ő megírta anatöl france-ról) 
mondogattam 'búzaföldek között kanyarogva chartres felé 
ahol krisztus ólomba fogott rózsaszín teste körül ökölnyi rögökbe 
(apám boltjában volt egy fiók amelyen azt írta chartres-i kék) 
csomósodott az ég
és gondoltam e verssorra moszkvában a tretyakov képtárban 
rubljov angyala mögötti kék szakadékba szédülve 
ugyanis ciceronénk egy szép vörös hajú lenimgrádi lány azt

mondta
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a kézikönyvek közhelyét ismételve persze
olyain az a kék akár rozstábla .fölött a nyári ég
(vannak modern misztikusok akik éppen rubljov ikonjával

bizonyítják
isten létezését) 
stb.
mindezek után szinte természetesnek tűnik hogy a következő fél

évszázadban
viszont éppen ezért a rue de montsouris-i műteremért 
(három műterem volt ott tulajdonképpen) 
kapja .majd konjovié 'házbér fejében párizsiból a festékeket 
az abszolút tiszta kék por
ultramarin kobalt ceruleum ftál mangán porosz és egyiptomi kék 
lapis lazuli azurit indigó .tonnáit
és legdurvább zombori topolyai zentai karlócai .kékjeibe 
hupikékjeibe
a 15 percent damar lag és a 10 percent méhviasz közé 
mindig belecsöppen majd egy csöpp 
azúr-parti azúr is
ne feledjük antaiosz a tenger fia is volt 
konjovié egyik komponensével valóban érintkezik a földközi

tengerrel
francia korszakában cagnes-stir-merrel és cassisszal még előbb

supetarral
majd pedig cavtat lesz pszichikai szükségletté
öregkori .képei tehát egyáltalán nem véletlenül kezdenek ismét
fátyolossá világosodni
mintha egy könnyező iszem
tán éppen az amelybe a dárda fúródott
nézné a világot
mondanom sem kell konjovié milan esetében 
estéjében
csakis a 'boldogság könnycseppjei lelhetnek ezek 
mint gyöngyszemeik futnak vissza a dárdán 
hogy a napra szerelt azúrrózsára peregjenek 
állok a kép előtt
mögöttem radovic dobrovic šumanović vásznai
akárha ezüst pénzre verve bartók kiis feje ils meg-megcsillan
egy hupikék paraszttányéron (kosztdliányi mondta először

hupikéknek
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a zeneszerző tányérjait amelyeket mellesleg kassák nagyon nem
kedvek)

állok a kép előtt meglődözött 
azárvesszőkkel meglődözött sebestyén
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KOPÁR NAP

Csattanások a tél erdejében: 
haliam messziről, 
a levegő hogyan sebesüli; 
félnem .nincs miért ily kopár napon.

Ágat metsz magának a szél 
alkalmak keresztútján, 
s alhol megperdül,
örvénye még egy pillanat a (gondolkodásra.

A csönd az estére feketedik, 
arcúinkra feketedik — 
szótlanul és apróra kuporodva 
hímezi körül ágyunk: 
cibálja vackát, akar a feledést, 
héjat, kupolát, habloccsanást, 
alkonyattól vassal babonázott szentélyt.

Messziről megkerülve, 
közelítve hozzá, fölé hajolva, 
melegedni e fénytelen fénynél, 
e hibátlan hidegnél, mely parazsát 
tenyeremből tenyeredbe pergeti; 
senki jövevény,
semmi sem iszól jelenlétünk mellett, 
nem fokozódik s nem csillapodik, 
nem itölti ki, nem törekedik 
ébredni sebezlhetetlen fehérre.
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TÉL A VÁROS SZÉLÉN

Faparázs füstje, céltalan madarak 
a iszögesdróton.
A faiskola is megöregszik.
De a vágyakozás 'nem fog öregedni, 
a sárkányfog, mély növekedésében 
a föld kérgét is képes megrepeszteni.
Tú'lman megállnak a házak a ködben, 
a kaszárnya lova a kerítés oszlopához 
dörgöli orrát: hideg van.
A magasban is szürkeség, 
eltévedt hangjai a ikatonazenekamaik 
úszva zavaros folyón, 
s felettük a  szélben
kiteregetett maitrózegyenruhák lebegnek, 
őrség a holt kövön.
Jelentés viharokról: tenger eszi 
a szárazat. Morzsolja létét, 
orli el nem feledett 
gabonáját.
Aki váratlanul érkezett, 
tanácstalan itt, megfagy a lelke 
szemtől szemben a fel sem sejlő 
égalijjal. Tűzre vágyik, italra italán, 
cipőjéből menekülni szeretne 
keresztül a salakos gyakorlótéren, 
emlékezve még a vezényszavakra.
De gyáva a lélek, nagyon is emiberi, 
közeli,
megvetéssel ítélve a szabálytalan iránt.
A szabályos a mérvadó, minden tekintetben.

TOLONGOK

5.40-̂ es szerelvényünk késik, 
hármas kalapáccsal 
kongatja a jelzőharang. 
Zsúfolódunk bibliai akolban.



A talpak alatt cigarettavég, köpések,
az aznapi szemét,
szemben az illemhely fekete fala,
felkaristolva rá a mindennapi létezés
szükségletei:
erigált hímvessző, vagina-jel, 
versikék maszturbálásról, miegymás — 
a tömeg arca,
melyet még taikar a félig-sötét, 
a párától nyirkos levegő 
tüdőszárnyai.
Mindenki igyekszik a félszínre merülni,
kitölteni testével a teret,
megkarcolni a szűkös peront borító
égbak üvegét, hullámat csapni
odafenn, ami már nincs is,
ami már a semmi, elmerülve talán
egy tásika mélyén.
így jönnek haza a háborúból is,
érkeznek hadifogságból,
kiürült szemmel, ímegverten,
évek múltán,
a mazgásnaik engedelmeskedve csupán, 
s várva, rohamozva szakadatlan, 
mert ez az utolsó, mert ez az utolsó, 
és nyoma sem marad.

NEM MARADNAK

Mélyút,
telilhaj igáivá hulladékkal, 
roggyant falak omladékával, 
ahogy a szürke víztoronynak tart, 
lánctalpak csapásán, 
már-már csikorogva.
Bozótban csigahéj, 
ahogy a fagy kibontotta, 
felette ágra akadt 
fakó papír betűi lengenek — 
ez ipiár északi szél!
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A parton körfűrész mar a rönkbe, 
a fa a keményebb: szikrázik a hangja.
A fűrészpor keserű füsttél ég, 
füstje foltokban a villanyvezetéken.
Őszi csiga,
nincs hová araszolnom.
A kertekben a tél, játékállatokkal: 
sárkány csattogtatja szárnyát, 
amire a kutya, fázósan, 
csak fülét (hegyezi, s arrább gurul 
vérpiros kerekén.
A puszpáng gyökeréig halott, 
de hulliík a könnye a küszöbre, 
mint nyáron a bádogeresz csorgása.
Itt voltaim, írom fel egy lapra,
Itt voltam — semmi (több. —
Meghatott ez a rendezkedés, 
mint amikor elbontják a vásárt.
A ponyvák összehajtva, 
a sátorfa csontvázként csupasz.
Túladtak mindenen, az áldomást megitták, 
nem maradnak már soká.

A KŐBÁNYA

Az éghez ingyen a selyem.
A kőfejtő fölé délibáb 
fontolgat, ír hullámokat.
Szirénahang jelzi: fedezékbe, 
robbantanak.
Zúgó kődarab tart a szíveimnek, 
de útközben megdermed, 
léhull, számyaszegetten.
Szemügyre veszem leendő halálom.
Érdes, lapos — 
de élies foga van, 
benne olvadt erek, tanúsítva, 
nem mindig volt ily tömör 
vagy elszánt.
Számára az idő kérdése csupán,



Olajos ronigyíba csavarva 
magammal viszem, emlékeztetőül.
A sárga osil'lék a drótikötéljpályán 
még mozdulatlanul állnak.
A tárnics lábamnál kék virágot nyit.
Az őrlőgép hengere előmerül a porból. 
Lényegében minden változatlan maradit. 
Így lesz ezután.

ZÁRÁS

Jegyet már nem lehetett kapni, 
épp kezdték felmosni a márványt 
a mozi előcsarnokában.
Előbb kellett volna belépnem 
a hidegről, soriba állnom, 
s nézem a cipők talpáról leváló 
kemény hó olvadását.
Ám későn láttam meg a plakátot, 
porlepte üveg mögött, 
elhullott legyek szárnyának 
sápadt szivárványában,
Az üveg sarkát 
kissé befújta a hó, 
s ujjammal, amennyit lehetett, 
letöröltem belőle.
Nem a holnap járt az eszemben, 
hanem az este,
melybe leheletként szakadt fel
a pára a lefolyócsatornák rácsán,
s fiatal nők isikongtak
futva az utca közepén:
a magas ereszekről a szél
havat pergetett prémes gallérjukra.
Semmit sem akartam,
nem képzeltem magamat sem helybelinek,
sem idegennek,
csak néztem a rengeteg vibrálást, 
a zsiibongást záróra előtt.
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Mindenütt most zártak, s az ajtók üvege mögött 
megfordították a lapokat, 
melyeken azt írta: Nyitva.
Zárva vök, végérvényesen zárva, 
már csak a fény volt túl erős, 
mint amikor nem engedik le a zsalut, 
akik vetkőzni kezdenek.

AMI ÉRI

A vágóhíd és a villanytelep között 
dérlepte palánk, 
és kicsk emelkedik az út; 
csípős szénfüst ül meg mindent, 
szállong a kazánok alól. —
De másképp marad meg ez a kép,
kivaikulva a fáradt gőztől,
átírva, ráhalmozva, rögzítődve
kihangsúlyozott körvonalakkal:
az árokiban macskák
rágódnak valamin az elszáradt fű közt,
hallani torokihangjuk, marakodásukat,
míg rájuk nem engedik
a reggeli lucskot,
s madarak nem jönnek a vérre,
aihol megalvadt, csipegetni
a sörte közül, fekete csőrrel.. .
Háttériben a dér ezüstje
olvadva folydogál a langyos tömegtől
téveteg világosságban, ami éri.

MÉLYEN LEHAJLOTT

Amikor felkanyarodtam a dombra, 
még nem égtek az utcai lámpáik, 
csak a Ihold világított, 
s a tetők sarka bosszú árnyékot vetett 
a kertek meszelt falára.



Aiz utcai ablakok párásak voltak, 
idekinn fagyott,
a kerítések mögött zizegett a szalma, 
mellyel a vesszőket betakarták.
A pincék szellőztetőin
bor szaga Ibugyogott, csípőselbben,
mint a kinti levegő.
De én csak mentem tovább, 
mint aki álmában lépked, 
kótyagosam a hidegtől1 — 
felikapaszkodtam három lépcsőfokon, 
majd a korlátnál megálltaim, 
hallgatni az artézi kút csobogását.
A füzek csupasz árnya mélyen leihajlott, 
mélyen ráhajolt a ragyogásra, 
semmi sem volt közelebb hozzám, 
mint e vigasztalan tündöklés félhomálya.



GOBBY FEHÉR GYULA KÉT NOVELLÁJA

ÖRVÉNY

Mire emlékszek? A felhőkre emlékszek, a század testére emléke 
szék, aiz örvényre emlékszek a Duna vizében.

Mikor kezdődött? Anyám éjfél után Ihúisz perccel szült meg, a 
szülés maga rögtön éjifél után kezdődött, ez állítólag valamiféle 
állati csökevény Ibennüinlk, hogy éjjeli kell szülnünk a gyerekeket, 
merít akkor a vadállatok magyobbjai, ■ veszedelmesebb jei alszanak. 
Biztosan akkor kezdődött, és mást nem tudhatok.

Kivel találkoztam tegnap délután? A vécésnénível találkoztam, 
aki már ismer, ő  rám mosolygott, lehet, hogy ez foglalkozási árta
lom nála, lehet, hogy kimondottan pénzért csinálja, csaik azért, 
hogy az ember, a vendég, a látogató egyikét sárgával többet tegyen 
a tányérkájára, de mindegy, én nem is kutatom, nem is kutatha
tom az okát a mosolyának, nekem megfelel így is, nekem kelll is, 
mert a vécésnéni az egyetlen, aki énrám is mosolyog, a többiek 
csak vicsorognak rám, meg kiabálinak, mieg ordítanak: MARI! 
MARI! S abból niekem már illegem vfan.

Mikor voltam a Duna-parton? Este volt már, mert a hold fénye 
csillogott a vízen, és én láttam az örvényeket a folyó közepén, 
mert mindig ott van a legtöbb örvény, alhol a legnagyobb a sod
rás. A konyakos üvegben csak egy csöppecske örvény keletkezik, 
amikor jótorkú egyén iszik, és mindnyájan ráförmedünk odyanikor: 
másaknak is hagyjál, hé! mert az, hogy hé! rövid, de velős, köny- 
nyű kimondani, és egy idő után mindenki átalakul, és ihé! lesz 
belőle, és ha eleget iszik az ember, a történelem szakos is hé! lesz, 
meg a (kettes a naplóban is hé! lesz, meg az anyu is hé! lelsz, és a 
hold is az égen, ahogy süt, küldi le a sugarait, ráküldi a vízre, és 
ott iringálnak, mint én gyerekkoromban a jégen, elcsúsznak, em
lékkönyvibe csúsznak, hébe csúsznak, belőlük is hé! lesz, semmi 
más, konyakosüvegbe csúsznak, egy hosszú kortyba csúsznak, ami
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bői hosszú hé! lesz, mindenki kiabál, mi az isten hé! mennyit za- 
bálsz te, hé! És én nem akarom abbahagyni, mert élvezem, hogy 
ilyen igazi hé! lettem a számukra, nahát, osak tessék alaposan 
üvö’litemi, hosszan züvöltemi, vonylákolni, ni-ni-tni, ia konyak csu
rog, mint a Niagara, a vadász bácsi agara, ez elment vadászni, ez 
egy hét lőtt, ez a hé .megette, ez a hé mind megitta, majd meglát
játok, mennyit ittam, na, ezt prébállja utánam valaki, udánam 
valagi, mit aggartok isogg hégg, ez a gis hé mind megidda.

Berúgtam tegnap este? Inkább szomjasak voltunk, mert kijó
zanodtunk. Teljesen kijózanodtunk mindentől, ami addig kavargott 
a f  ejünkben, ami zavart bennünket, ami miatt nem voltunk képesek 
élvezni a meleg nyári estét, a Duna illatát, nem voltunk képesek 
egymással beszélgetni. Akkor kijózanodtunk a  gondjainkból1, a bána
tainkból , a megbántottságunlkból. Én is kijózanodtam a történelem
ből, ami a lélkemen ü'lit, mert miképpen mondtam volna le otthon 
anyunak, aki mindig ugyanazt a iszövegeit mondja nekem: én apa nél
kül neveltelek, ezt sose el ne féledjied, mégis emberit faragok belőled! 
Én ebből a szövegből is kijózanodtam, mert különben értettem 
anyut, mit is mondhatna szegény, mikor nincs ideje mást kigon
dolni, ezt meg ledarálja, és mehet tovább dolgozni, mehet a pap
rikagyárba, mehet délután az ügyvédekhez irodát mosni, lépcső
házat súrolni, meg titokban konyakot inni, mert érzem a lehele
tén, mikor hazajön, hogy megdézsmálta az ügyvéd úr bárját is, 
minél többet, annál jobb, annál jobb a kedve, már egyszer sem 
mondja: én apa nélkül neveltetlek, ezt sose féledjed, mégis embert 
faragok belőled! és ha nem félne attól a kurva alaktól, ha úgy 
igazán beszopálná a drága italát, amit az olyan félve őriz, akkor 
egyszer istenigazából kisírná magát a vállamon, mert el tudná fe
lejteni, hogy apa nélkül nevél belőlem embert, és esetleg azt is el
felejtené, hogy faragni akar valamit rajitam, és igazi hé! lennék 
egyszer a szemében, és a holdnak és a napnak is azt mondaná, 
hogy hé! és nem akarnia belőlük eníberft faragni, se történelemta
nárt, se biológust, se orvost, se ügyvédet, és lemondana minden
féle faragásról meg előkelőnek tartott hülye mesterségről, és azt 
mondaná a világnak, hogy hé! és végre kiahidná magát egyszer 
anélkül, hogy a vekkert felihúzná, talán még beszélni is megtanulna, 
nem szégyenlené, hogy lassan találja meg a szavakat, nem szégyen- 
lené, hogy néha nem jut eszébe, mit miképjpen hívnak, hanem csak 
azit mondaná: hé! mindenre, 'amire ráillik, márpedig miire nem 
illik rá, ha az ember úgy akarja, én is hé vagyok, meg maga is
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hé, meg az egész világ Ihé, ha az ember elég józanon .mérlegeli a 
dolgokat, mert a dolgok is hék, meg a mérleg is bé, az eredmény 
is hé.

Miért nem volt elég az ital, amit ittam tegnap este? O tt volt a 
Duna, bár mostanában azt állítják, hogy már a Duna vize se elég 
sok, meg nem is dlég jó, hogy a  lakosságot ivóvízzel ellássa. Nem 
tudom, mennyit (akar a lakosság inni, de mi ágy íhaltároztunk, ihogy 
nekünk semmi nem elég, nem elég a sarki bolt italkészlete, nem 
elég a karlócai pince (készlete, nem elég a Navip lerakata, nem 
elég a verseci borpince hordóiban található kai, nem elég a Duna, 
nem elég az Adria, nem elég a Földközi-tenger, még a Nílus, a 
Tigris és a Gangesz sem. Italtól különben sem lelhet berúgni kellő
képpen, mert az italtól csak hányni lelhet kellőképpen, 'lapátolni a 
mocskot a világra, lehet, hogy mást nem is érdemel, megdobálni a 
földet, megtrágyázni félig emésztett élettől, vegyétek és egyétek, 
ez az én testem, etetni az isten kisebb állatait, merít a hangyák
nak is joguk van az életre, meg a tetveknek is, meg az ugróvillá
soknak is, meg a kérészeknek is, meg a polöskaféléknek is, csak 
nekünk teszik fél folyton a kérdést, 'hogy jogunk van-e hozzá, 
meg hogy mi jogon tettük ezt vagy azt, mi jogon rókáztad le az 
ágyterítőt, mi jogon vértől el a pénzt, mi jogon adtad el az uj 
táskádat, mi jogon jöttél íhaza hajnalban, Ihát azon a jogon, hogy 
még vagyak, én vagyok a hé itten, ha valaki nem tudná, és azon 
a jogon, hogy rám ordítottak: MARI! és azon a jogon, hogy két 
fülem van, de csak egy orrom, és így világküllönlegesség vagyok, 
én vagyok a Medránó cirkusz csillaga, én vagyak Európa öröme, 
én vagyok az ENSZ, én vagyok a világfejlesztési program, én va
gyok a fő attrakció. Én ha nem elég az ital, akkor szerzünk vala
mi mást, akkor valami keményebb kell, valami belevalóbb, vala
mi long trip, ami big dreambe vezet, gyerünk a patikába, felkö- 
szömtjük a patikusnénit, gyerünk cukorkáért, néni, kérem, nekem 
fáj az élet, nagyon meg(fáztam, hallja bijjed ibedeg vagyog, gyor
san egy kis cukorkát, dzuggorgád, egy kis heptanonoptimalllidon- 
pentaton nevű énekes cukrot, amitől énekelni fog a társaság, mi
előtt fölrepül, gyorsan, ne várakoztassanak bennünket, nem lát
ják, mekkora sor van mögöttünk, négy és fél milliárd szerencsétlen 
toporog mögöttünk, mindnek fáj a torka meg a mája, a lába meg 
a veséje, a hasnyálmirigyük fáj, mert joguk van a fájdalomra, 
cukrot nekük, bele velük, belle velle, egykettőre, nyomás a pati
kába.
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Kinek az ötlete volt, hogy betörjünk a patikába? A patika öt
lete volt, mert ha (kinyitotta völna a kapuját, senki be nem töri, 
az biztos. így sem bántottuk a kaiput, mi sakkal előkelőbben mász
tunk be. Mi az ablakon közlekedünk, akár otthon. Az ablak ked
vesen hívogatott bennünket: gyertek, gyertek, kiscsibéim, úgyis 
unom már ;a ráűsoínat, ódivatú is 'meg rozísdás is, új rácsra vágyom, 
erősebbre, férfiasabbra, vastagabbra, 'acélosabbra, szabadítsatok meg 
ettől a nyápic rácstól, ez olyan hitvány, egészen belém ragadt, 
általam akar érvényesülni, közben teljesen tehetetlen, egyedül 
semmire sem képes, élősködő fráter, minek is vannak ilyen alak
zatok a világon, csak lle tudnám rázni magamról, vagy ha valaki 
leszedné rólam, örökké hálás szívvel gondolok majd rá. Tiszta jó
indulatból szedtük 'lé, altig ént hozzá ta Lali, magáitól lievált, mint 
az őszi levél a fáról, halkan nyekkent egyet, fáradtan, aztán meg
adta magát. És az ablak önfeláldozóan kinyílt, mi meg betyárlét
rát állítottunk egymásnak, úgy jutottunk be a patikus nénihez. Őt 
magát ugyan nem láttuk sehol, de nem akartulk édes álmából fel
ébreszteni, csak alukáljon, csak szunyókáljon, pirinyó ágyacskájá- 
ban, tente, néni, tentie, elmúlt naplemente, minden néni alukál, a 
patikus is hortyikál, ezért voltunk mi is annyira önfeláldozóak, 
hogy a fiókokhoz fordultunk magunk, segítség nélkül kezdtünk 
kutászni, keresgélni a kincset, a falatot, a ikortyot, az enyhet adót, 
mert képzelheti, milyen állapotban voltunk, iha nem volt elég a 
Duna, de még a Nílus sem, a Tigris és az Eufrátesz, itt állok 
a Gangesz partján, még most isi érzem azt a szomjat, amit ott 
érezitem, nem kell iá víz, inekieta valami jobb keíll, valami igazi, 
amitől elmúlik a tébécé meg a rák, amitől helyrerázódik a szí
vem, hogy ne legyen infarktusom még húsz év múlfva sem, soha ne 
legyen vakbélgyulladásom meg reumám, gerincferdülésem meg há
lyogom. És a fiókok nagyon előzékenyek, kinyílnak és kínálgat- 
na-k: tessék, tessék, perecet venni, mézesszirup aszpirinaszpikkal, 
csillapítók kenőosmártással, ostyadesszent toxinokkal. Olyan szép 
menü van ott, csupa költészet az egész vendéglő: Tetrán és Ghlo- 
rocid, Operil és Mexaform, Nystatin és Naphazolin. Lali azt állí
totta, hogy az Optalidontól másodpercek alatt megerősödik az 
ember, ha meg marélkszámra szedi, akikor egész éjjel férfi tud ma
radni, ezt mindjárt be is akarta bizonyítani, de megvágta a ikezét 
egy üvegben, aztán rajzolni kezdett a tükörre: esküszöm, több te
hetségem van, mint akármelyik monmartre-i absztraktnak, esüdi- 
szöm, eddig csak szunnyadt bennem a tehetség, de most itt van az
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ujjamban, a saját véremmel1 festek, minit egy görög isten, ábrázo
lom az egész életet, egy világot teremtek most, amely az én vérem
ből születik, egy Lali-viMgot, egy Lali-bolygót, egy Lali-világrend- 
szert, egy Lali-csiUagképet. Mondtam: mindent összemaszatolsz, 
kössed már 'be a sebet, éppen elég kötszer van itt, vittem is neki 
kötszert, de arra is osak festett, én meg énekelni kezdtem, m m  úgy 
éreztem, hogy trilláznom kell, Joli meg táncolt az üvegek fölött, 
angyal szállt el az üvegek felett, a fiókok és a polcok ontották 
magukból az üvegeket, kenőcsök mázolódtak szét a  lábunk alatt, 
labdacsokat hajigáit Laci, ez most a világ kezdete és ez a vége, egy 
pillanatba sűrűsödött a világ, és hosszan lehet énekelni benne, és 
senkinek sincs joga azt ordítani: MARI, mert abból rögtön embert 
faragunk, azt ímegtömjük lizgiatókkad és nyugitatókkal1, annak le
csökkenjük a lázát, és megemeljük a vérnyomását, annak csilla
pítjuk az idegeit, zidegeit, mi van a zidegeiddel, zidegjáték, rideges 
idegek, a hideg ideg idegül, ki giildte ide, mellik hüle gülte, (te
kints reám, ite hős viitéz, Iteküncs, ite kimos, itökkiintsi, cehő isividézz, 
svihák idézz, idétlen hős vidázz. . .

Miért kellett mindent összezúzni? Mi semmit sem zúztunk össze, 
csak teremtettünk. Saját kezünkkel, saját hangunkkal, saját vé
rünkkel teremtettünk. Új világot csináltunk, ahogy Laci mondta, 
nézzétek, ebben a labdacsban benne vannak a kontinensek, az ott 
Európa, de Joli azt mondta: nincs többet Európa, és szécnyomta 
a körmével Európát, én szétnyomtam Ázsiát, és akkor Laci átrágta 
a Labdacsot, és megteremtette az Új világot, ez lesz Zikárdia, 
mondta, és én rárajzoltam Karniát, az lett az első kontinens, és 
a Jolinak pisilnie kellett, és ő rápislantotta a tengereket, a hatal
mas óceánokat, a Viharost meg a Harmatost, és Lali vért adott a 
lassan teljessé váló Zikárdiának, abból lett az élő világ, és Laci 
.belehajította az űribe Zikárdiát, hogy útjára induljon, sokasodjatok 
és szaporodjatok, énekeltem, és minden sokasodni és szaporodni 
fog rajta, kiáltottuk kórusban, és tovább csináltuk a világ terem
tését, mert ez még csak az első nap volt, és még előttünk volt öt 
munkanap, mielőtt pihenni tértünk volna, és a fiókok új anyagot 
kínáltak nekünk, és bennünk tombolt az energia, és az energia az 
örök törtvény, és semmiből osak semmi lehet, de ott vök a kezünkben 
a  Vailami, ás mi nem engedtük ki a 'kezünkből a Lehetőséget, kapd el 
a lehetőséget, ó, Vitéz, és gyúrtuk magunkban a matériát, ami mind
ennek az alapja, kalapja, az apja, a apja lapja, a zianyag, ahogy azt 
a ziskoMbain tanultuk, tanulhattuk volna, ha embert faragnak belő
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lünk, és (tömtük magunkba ia Zannyagdt, a labdacsokat, la chlori- 
dostreptobiateralbolaxoptilmalbetaciiliinokoktacali'zonáidiákat meg a szice- 
rokáillmátriperiiliagieinomyceri'nokat meg a glauhiperöbiokonjuktiami- 
nochloraciszdacoileuimokat, és étitől nőni kezdetit az ‘eldobott Zikárdia, 
és zúgni kezdetit ia fejünk fölött és kigyulladtak ia csillagai, és Lali 
megrajzolta a Napot is, hogy legyen világosság, és én elénekeltem 
az Új világ himnuszát, és kineveztem Ádámot és Évát, hogy legyen 
kórus mellettem, és énekelni kezdetit a kórus is, ment múlt az idő, 
és már temetőt is nyitottak a mi világunkban, de nem engedtünk 
senkit sem meghalni, minek a halál, mert ezekből mi faragunk em
bert, és mi leszünk az apjuk és az anyjuik, meg mi löszünk az Isten, 
a Zúristenit nekije, és ezen a világon mindenki annyit nevet, hogy 
legfeljebb a röhögésbe hal bele, de abból meg röhögve támad fel, 
és röhö-ihö-hö-öhÖHÖhö-öihögve éli át az ókort meg a Középkorit 
is, de még az Újkort is, meg az azután következő Újabb kort, a 
Legújabb kort, a Legeslegújabb kort, a Leges legeslegújabb kort és 
így tovább, amíg meg nem fájdul a torka.

Miért kellett rátámadni a rendőrökre? Mi csak védtük a világun
kat. Minden önálló szervezet védi magát. Mikor támadás ért ben
nünket a világűrből, idiegen bolygóbeliek által, mi védekezni kezd
tünk. Nem hagyhattuk megsemmisíteni a kezünk munkáját, a te
remtést. A Kékiek jöttek! kiabálna Laci, oda a rakétákat, a Kékek 
támadnak, adj nekik, mert elfogMlják a világot, ó, hős vitéz, most 
odanézz, ó, hősvitézzmositiharcrakész, ó, hősvitézzmostnagyotélsz, 
és projektilok indultak meg felénk, és tömeges támadások a boly
gónk ellen, ne engedjetek, mert kinn a világűr, kinn a semmi, kinn 
a Szörnyűség, az örvény, ami elnyel, és rángatni kezditek, én ütöt
tem, és haraptam, és karmoltam, és kapaszkodtam a tárgyakba, ó, 
hősvitiéz, és nőm hlagytam magam, mert nagyon féltem az örvény
től, amibe kerülök, nem vagyok hajlandó tudomást venni róla, én 
nem vagyok hajlandó belevetni magam, engem hagyjanak a saját 
világomban, én félek ettől az örvénytől, elég nekem a saját vilá
gom,, nekem nem kell az örvény, mert nem bírok vele, csak visz, 
rángat valahova, engem hagyjanak békében énekelni, ó, hős vitéz, 
te légy enyém, te hős vitéz, én félek, én félek, én félek. ÉN FÉ
LEK.
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HALVÁNY, SÁRGA FÉNY

Ha be tudnám fejezni ezt a mondatot. Ha vállalni merném érte 
a felelősséget. És egyáltalán, milyen felelősségről beszélek, mikor 
még soha el isem jutottam addig, hogy megmutassam valakinek, amit 
fogalmazok. Mert nem vagyok biztos önmagamban. Mert nem tu
dom, ihogy másoknak mit jelent, ami nekem olyan drága és kife
jező szó. Mert nem tudom, íhélyes-e, ha azt írom: halvány, sárga 
fény, vagy inkább ágy kellene írnom, hogy sárga és halvány fény. 
De semmiképpen sem szeretném, ha ebből halványsárga (a sötét
sárga ellentéte) lenne. Mert azt viszont tudom, hogy az a fény nem 
volt halványsárga, csupán halvány volt, és a lámpa izzójának az 
összetétele miatt volt kifejezetten sárga színű. Nem olyan könnyű 
nekem egész pontosan leírni, amit akarok. Elsősorban azt szeretném 
tisztázni, hogy én akkor miniden mozdulatot, minden eseményt 
pontról pontra láttam. Akikor is, ha az a fény, amelyről beszélek 
nem azonos a teljes világosság fogalmával, amelyről természetesen 
mindenki föltételezi a teljes ragyogást, a megvilágítottság olyan fokát, 
amely a világító sugárzás legmagasabb mértékét jelenti. Igaz, hogy 
akkor csak egyfajta halvány, sárga fény volt jelen, olyan, amelyre 
semmiképpen nem mondhatom rá az erős, a vakító, a pokoli jel
zőt vagy a sugárzás, ragyogás, csillogás szót, de az a fény, az a 
szétáradó energia mégis láthatóvá tette .számomra a tárgyi világot. 
Nehéz lenne azt feltételezni, de még nehezebb elhitetni, hogy egy 
saríki lámpa ailatt fényár öntötte el a világot, különösen, merít még 
arra is akadt szakértő, aki lemérte a fényerősséget, a fényegységet, 
a láthatóságot ott a sarkon, és így kimutatta azit az egyszerű tényt, 
amit én úgy fogalmazok, hogy halvány, sárga fény világított, ami
kor az eset töntént, ide vallamiiképpen el kellene érnem, hogy higy- 
gyenek nekem, mikor azt állítom, hogy én mégis mindent láttam, 
sőt, egészen pontosan láttam, precízen, ahogy a bíróságon mondta 
a szakértő, teljesen, ahogy az orvos mondta, hajszálnyira, ahogy az 
édesanyám mondta, egészen, ahogyan a szomszéd kislány, az Erzsi
ké kérdezte tőlem másnap, töviről hegyire, ahogy a tanúk mond
ták, akikről én nem is tudtam, amíg nem jelentkeztek, igaz, csak 
későn, de számomra mégis megbízhatóan, ahogy az újságban Imre 
leírta, a hebrencs, gyonsnyelvű (saját maga szerint gyorstollú) új
ságíró, aki tudósított a tárgyalásról, tisztán, ahogy a védőügyvéd 
kérdezte tőlem, aki azt szerette volna bebizonyítani, hogy én tu
lajdonképpen hülye vagyok, aki arra sem képes emlékezni, hogy
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mi a neve, ihogy férfi-e vagy nő, pedánsan, aihogy a 'bíró mondta, 
ahányszor fáradtan homlokára nyomta cvikkerét, s e mozdulat 
után mindnyájan megsajnáltuk, alhányan csak a teremben voltunk, 
mert ettől, olyan lett, mint az agyonsanyargatott, haliálra hajszolt 
ember szobra, minuciózusán, ezt is ő mondta, mikor diktálta a 
jegyzőkönyvet, és hogy irigyeltem akkor ezért a kifejezésért, azóta 
sokszor leírtam már, bár még ma sem vagyok benne biztos, hogy 
tudom, mit is jelent: minuciózusán, pedig mennyi mindent tanul
tam azóta kénytelenségből, csupa hasonló szót, mint maliciózus, 
mnemonikus, monokroniikus, -meg minoritás, aprólékosan, ahogy 
kérték az esküdtek, mikor újra el kellett mondanom, hogy mi is 
történt, ők meg jóízűen csámcsogtak rajta, csörgött a nyáluk, úgy 
élvezték, csak egészen szabatosan írjam fe, mi is történt, mondták, 
és sokszor félbeszakítottak, mert nem hallották, vagy mert én nem 
ecseteltem minden részletet jól, egészen helyesen, pontoskodva, ki
merítően, annak ellenére, (hogy engem valóban kimerített és az 
idegösszeroppanás határára kergetett, hogy annyiszor el kelllett me
sélnem gondosan és körültekintően, hogyan gyilkolta meg Nádas 
a vőlegényemet. Mert a vád szerint Nádas ölte meg, és mondhatok 
én, amit akaróik, és mondhatom akármilyen precízen, meg minu
ciózusán, meg aprólékosan, nekem senki sem hisz, ha nyelvem tör
ném ki, akkor sem, mert eleve meg vannak győződve az igazság
ról, merít a tainiúk, mert az egész falu népe, mert a siajáit anyám' is 
azt vallja, hogy Nádas volt az, aki fenyegette, ismételten, ahogy a 
bíró a jegyzőkönyvibe diktálta, jó néhányszor, aihogy Cékus tanító 
úr vallotta, aki valóban 'mindig ott ül az ifjúsági (klubban, ment a 
gondnoktól titokban tea helyett spriocert kap iá (teáscsészébe, így 
aztán szívesen ügyel „az ifjúság erkölcsére”, elégszer, ahogy maga 
a gondnok fogalmazta, aki senkivel se mer hajba kapni, mert foly
ton attól retteg, hogy följelentik titkos allkohol- és 'borkimérésért, 
számtalanszor, ahogy a többiek mondták, a többiek, akik a bará
taim voltak valaha, a vőlegényem barátai is, meg Nádas barátai 
is, most meg nem tudom már eldönteni, tulajdonképpen kinek is 
szurkolnak, mit is akarnak elérni, kit akarnak megvédeni és kit 
megbüntetni, mert csak vigyorognak, élvezik, hogy szerepellnek, 
hogy emberéletekről fecseghetnek szabadon, hogy komolyan veszik 
őket, hogy biztatják őket, hogy végre fontosak, hogy ők döntenek 
a mi életünk fölött, hogy meghatározzák sorsunkat, gyakran, ahogy 
Lakatos ügyvédje bizonygatta, mert ő is rögtön ügyvédet foga
dott, amivel szerintem el is árulta magát, mert minek kölltene ügy
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védre, ha nem lenne 'bűnös, de ezt az érvelést rajtam kívül senki 
se veszi komolyan, elég komolyan, nekem meg nem hisznek, hiába 
mondom, hogy ha Nádas fenyegetőzött is, ha sokszor, többször, 
számos alkalommal, (ha rengetegszer fenyegetőzött is, iha akárhány
szor fenyegetőzött volna, akkor se ölte meg a vőlegényemet, mert 
én láttam, a halvány, sárga fényben is világosan láttam, hogy La
katos szúrta belié a kést, ő a gyilkos. Ha tudnám, hogyan fogal
mazzam meg a mondanivalómat, hogy rögtön fény derüljön min
denre, hogy napnál világosabban tündököljön az az igazság, ami
ről a bíró beszélt, ha tudnám, milyen szavakat alkalmazzak, hogy 
hihető legyen, hogy az emberek elé kerüljön, minit egy fénykép, 
mint a színháziban a jelenet, amelyre fénypászta irányul, akkor be
lőlem úgy ömlene egy fénynyaláb az eseményekre, úgy világítaná 
meg az én szavaim sugárkévéje azt a pillanatot, amelyben Lakatos 
keze rezzenés nélkül döfte a kést a vőlegényem (bordái közé. Igaz, 
hogy Nádas fenyegetőzött, igaz, hogy íezdlőtt Nádas próbált ud
varolni nekem, igaz, hogy neki lehetett sértődésre oka, de én lát
tam a lámpa alatti halvány, sárga fényben a kést, aihogy vér szök
ken ki a nyomában, én láttam a halvány, sárga fény allatt, hogy 
száll ki az élet a vőlegényemből, hogyan lesz mind halványabb az 
arca, hogyan telepszik rá a halál sárgasága, hogyan alszik ki szeme 
csillogó fénye. Honnan tudhatnám én, hogy mit keresett ott a lám
pa alatt Lakatos, honnan tudhatnám én, miért állítják a barátai, 
hogy egész este velük voltt, honnan tudhatnám, miért tette. Ezekre 
a kérdésekre tőlem hiáíba várnak választ, én csak újra azt tudom 
elmesélni, amit láttam, a fényes kés a vértől halványult el a kezé
ben, az arca gonoszságtól volt sárga, mint alhogy a tárgyalás alatt 
a terem fényözönében a félelem sárgította el, mert egyszer sem mert 
a szemembe nézni, arra nem fordította volna a szemét egy világért 
sem, akárcsak a gyilkosság pillanatában, elfordult tőlem, a gyáva, 
a hitvány, aki késsel támadt a védtelen emberemre, ki tudja, mi
lyen okból. Elvégre a bíróság dolga volna megtudni az indítékait, 
aihogy a rendőrség dolga lett volna megtalálni a gyilkos fegyvert, 
kideríteni, ki hol volt aznap este, világra hozni, ki hazudik, ezt én 
már nem tudom megtenni a legjoíblb akarattal sem, én már nem 
tudom fényes nappallá varázsolni az akkori sötét éjszakát, pompás 
megvilágítássá tenni utólag a sarki lámpa alatt derengő halvány, 
sárga fényt. Pedig szeretném, ha sikerülne úgy leírnom ezeket a 
szavakat, hogy mások előtt is megvilágosodna, ki a vőlegényem 
gyilkosa, ki oltotta ki oktalanul az életét, ki mártotta íbele tiszta tes
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tébe a vérétől elsötétülő kést. Ha a 'szavaimmal legalább valamilyen 
fényjelet tudnék ladini, ebből a homályból igazi fényhullámot indíta- 
mi, ebből a szürkeségből kitörni, aimiélylbe imindnyáijian belleragadtunk, 
amelyben nem szégyenlenek azzal vádolni, hogy én beszéltem rá 
Nádast, szabadítson meg a vőlegényemtől, hogy én árultam el ne
ki, merre sétálunk a halvány, sárga fényben, hogy azt ígértem ne
ki, újra visszatérdk hozza. Ekkora sötétséget bocsátani reám, szin
te elhinni sem tudomi, de csak a szavak maradtak már nekem, 
mert nincsen égő, nincsen az a fényforrás, amely segíthetne nekem, 
nincs az a fényesség, amdlty felé indulni tudnék, és rettegve figye
lem, hogy mindent beborít körülöttem a halvány, sárga fény, 
amely életem meghatározója lett már, mindenki szemében az tük
röződik, minden lámpa alatt az terjed, már nemcsak a hold, de a 
nap sem tudja elkergetni, bele kelll nyugodni lassan, hogy nem va
gyunk képesek változtatni rajta, nem lehet sem kivilágítani, sem 
kifényesíteni, mindent elborít, egész életünket, határa nincsen, és 
mind vakaibbul bámulunk bele, mert már nem is láthatunk mást, 
sehol és semmikor, csak ezt a halvány, sárga fényt.



A PIRKADAT ÉS AZ ALKONY ÉNEKEIBŐL

J O V A N  D U Č I Ć

FESZÜLTSÉG

A csíra jaj dúl: ám növesszek 
csúcsot, árnyból kikelvén: 
foszlott tüdővel én a legszebb 
himnuszt a napihoz zengném.

Jajdul a szárny: szüljön zokogva 
szörnyű kínja a vérnek!
Elússzam békés csillagokra, 
a napra elsőnek érjek.

Jajdul a könny: ejtene bár a 
zokogó fájdalom! Ezért 
lehullva én hoznám világra 
az ember-szív első neszét.

ERDÖZÚGÁS

A szél a ikőris hangját ihozza 
föntről, s a fenyves is morajlik; 
továbbadja a bükk, a bodza — 
borzongás zúdul a hegy aljig.

Felrezzen lenn a bölénycsorda:
— Erőt dicsér ez éneik?
HaM égi himnuszt a pacsirta, 
s bagoly: dalát az éjnek.



Vadászni fél! — borzoag a héja. 
A nyúl: kopók falkája csörtet?
A osil'lag: újra itt az éj! A 
sír: fényesség a földnek?

TALÁLKOZÁS

Egymásba botlottak egy éjjel 
félúton fényes égi pályán: 
a lélek, tartva ég felé, fel, 
s egy angyal, földre szállván.

Festette tündökletes színiben 
az angyal az örök mennyet, 
s a lélek elmesélte minden 
titkát (halálnak s szerelemnek.

S a fény országára »az ainyigal 
mosollyal visszanézett; 
és siratta elcsukló hanggal 
árny és fény táncát a lélek.

A NAPRAFORGÓK

A napraforgók bús szemébe 
a tévelygő eget vigyázva 
ott van e világ minden éhe, 
a vágya mind és mind a láza.

Homállyal mindnek nő a félsze:
,yMi fénylik, mind csipetnyi isten;
a világ dolgaira mérce,
jolbb, mint egy fénysugárka, nincsen!.

„Akit homálynak rejt a mélye, 
s világra szülte néma átok — 
sosem derült valódi fényre, 
igaz magasíba sose lá to tt!. .
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Királyok napkeletről, állnak 
nehéz arányban, könnyük szórván; 
megannyi nap4iivő pogány pa;p, 
koldus jajával alkonyórán.

A szívemben a napraforgók 
borás szemei ny:tva állnak — 
napjuk a láthatárra tarlott, 
és csendbe hull az éj s az árnyak.

A kertek már az éjibe tűnnek 
s a napraforgó-rend, a fényes. 
Elégve vélük, a nagy űrnek 
mindegyik napja semmivé lesz.

A SÖTÉTSÉG ÉNEKE

Az éj serege nyargal, 
száll zászlaja lobogva; 
az ég kitisztult a viharral, 
s elszállít a domb utolsó lombja.

Korom-kakasok éppen 
már harmadjára szóltak; 
nimos fény a kikötőiben, 
hód hajóm csendbe korhad.

Fekete széllel jő a reggel, 
eső is fekete eshet; 
s a napok szelíd őz-szemekkel 
az ablakon belesnek.

Mi régtől fogva jajgat 
bennünk lankadt eréllyel, 
fövenyén egy messzi partnak 
ott pusztul el ma éjjel.
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ÉNEK

Elvesztettem e zűriben 
minden gályámat, hívemet.
Hány óra van az űrben?
Nappal vagy éjfél, mi lehet?

Ez utón egyre méltyebb 
felhőszakadásod, uram! 
király-fényű merények 
mérgezik arany poharam.

A napjaidtól részegen, 
ég fényétől a rét fölött, 
árnyad nem láttam sohasem 
s mocskos kövű rút börtönöd.

Hogy mely, mikor már láttam én, 
a nap-pálya, az elvesző, 
a hallgatásod tengerén 
dobok az éj, mint jégeső.

TÚRI Gábor fordításai



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A MODERN REGÉNY HELYZETE

M I L I V O J  S O L A R

A regény — mint valamennyi irodajlmii műfaj — elsősorban egy iro
dalom integrális része. Az irodalmi beszéd 'bizonyos módjaiként, az „iro
dalmi diskurzus” meghatározott típusaként — hogy a korszerű struk
turális poétika (kifejezésiével éljünk — mindenkor „valahogy szól valami
ről”, s ezért bizonyos hely illeti meg a beszéd valamennyi válfaja kö
zött, azok között a formák (között, melyek magúikban foglalják mind
azt, amiről egyáltalán beszélni lelhet. A  regénynek e „helyét”, e „'helyze
tét” mindazon belül, amit egyáltalán „kimondanak” s amit valahogyan 
„ki lehet fejezni”, elsősorban az a tény határozza meg, hogy a regény 
az irodalomhoz tartozik, hogy bizonyos típusa az irodalmi-művészi dis
kurzusnak, tehát hogy valamiféle szoros kapcsolatban áll1 minden más 
irodalmi műfajjal. A mlinidegyik jelrendszerre érvényes elv szerint a re
gény helyzete az azonosság és a szembenállás összetett viszonyaitól függ, 
elsősorban egy adott kor irodalmának irodalmi műfajain bélül: a regény 
pl. nem szólhat úgy, miként a líra szól, és nem is mondhatja azt, amit 
a líra mond, de szólhat pl. arról, amiről az eposz szól, de nem beszél
het úgy, amiként az eposz beszél, és így toválbb. Annak jelentését, hogy 
„mit és hogyan” monid el a regény, ezért nem lehet véglegesen megálla
pítani csupán a kiemelt diskurzusok, a regények szövegének elemzése 
alapján, hanem e megállapításnak iki kell terjednie egyebeik mellett vala
mennyi irodalmi diskurzus közötti viszonyra is, azokéra a diskurzuso
kéra, amelyek bizonyos módon „magukra vállalják” mindazt, amit az 
irodalom révén egyáltalán ,yH  lehet mondani”, amit csak mindannak az 
összességében lehet kifejezni, ami irodalmi módon szól.

Továbbá a regény sajátos irodalmi műfaj, olyan műfaj, amely túl
haladja „a többi mellett meglévő egy irodalmi műfaj” kereteit, mert 
felöleli és magában foglalja a diskurzus számos és különböző típusát, 
azokat a típusokat is, amelyek jellemzőek nemcsak más irodalmi, ha
nem sok nem irodalmi műfajra is. A  regény helyzetét így tehát nem 
lehet egyszerűen meghatározni párhuzamosan a szonett, a pásztorkölte
mény, a közmondás vagy egy bizonyos kor irodalma tragédiaműfajá- 
nak helyzetével például; az azonosság és a szembenállás, az analógia és
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a homológia „kikapcsolódásának” és „bekapcsolódásának” elvei szerint 
mind a tematika, miind a kidolgozás szintjén mindegyik regény közvet
lenül beilleszkedik azoknalk a diskurzustípusoknak a rendszerébe, ame
lyek a filozófiáihoz, a politikához, a történelemhez vagy a szociológiá
hoz tartoznak például A regény helyzetét ily egyszerűen nem lehet 
meghatározni pusztán az irodalmi műfajok hierarchikusan szervezett 
rendszerének „hátterében” ; ennék megállapítását valamennyi történelmileg 
releváns szöveg „hátterében” kell megkísérelni, tehát a kultúra összessé
gének hátterében.

Mindjárt meg kell mondanunk, hogy a regény helyzetének bizonyos 
értékelése mindig feltételezett, még azokhan a kutatásokban is, amelyek 
induktív módon, magúikból a szövegekből tkívánnak kiindulni, mert a 
releváns szövegek megválasztását sem lehet kizárólag a regény imma
nens történetén belüli indokolni, egyszerűen azért, mert abban az eset
ben is, ha a releváns regényszövegek diakronikus sorát csupán technikai 
szinten határozzuk meg, sohasem kaphatjuk meg az értékes regények ál
talános sorozatát, hanem csalk egyes sorozatait kapjuk a külön regényfaj
táknak vagy regénytípusoknak. A regény ugyanis, nem mint bizonyos 
szilárd konvenciók relatíve meghatározható irodalmi válfaja jelentkezik, 
hanem mindig mint az egymással csupán a „nagy irodalmi műfaj” álta
lános konvenciójával1 egybekapcsolt irodalmi műfajok sora mutatkozik 
meg, amely bizonyos módon összefűzött, kisebb kompozíciós egységekből 
áll. Ezért a regény funkciója sohasem féld  meg tdl'jes egészében a szonett 
vagy a tragédia funkciójának példáiul, amelyek relatíve elszigetelhetőek 
a diskurzus meghatározott típusán belliül; a regény funkciója mindenkor 
némileg a diskurzus mint olyan funkciója is, ami ismét azt jelenti: csu
pán bizonyos kultúra átgondolt egészén belül határozható meg.

Am épp ezért nem lelhet beszélni a regény helyzetéről a tizenkilencedik 
században például, és e helyzet változásairól a huszadik században, vagy  
épp a regény helyzeténeik azokról a változásairól, amelyekre a II. világ
háború utáni időszakban került sor. Eközben bizonyos általános meg
állapításokból kell kiindulnunk, amelyek a regény elméleti vizsgálatának 
keretét képezik, mert ennek fordított útja, a fokozatos általánosítás nem 
kecsegtet semmiféle sikerrel sem, annak áttekinthetetlen sokfélesége miatt, 
ami mint regény jelentkezik minden irodalomban és mindegyik nemzeti 
irodalom történetének minden szakaszában. Az effajta általános meg
állapítások pedig egyben természetszerűleg támaszkodnak éppen arra a 
tapasztalatra, amelyet mindenkor rávetítünk minden egyes elemzésre, 
mert a „regény eszméjének” vetülete, vagyis annak, ami a  reglény volt, 
ami most és ami kizárólag lehet ahhoz, hogy regény maradjon, vezeti 
valamennyi elemzésünket, .tekintet nélkül arra, hogy be óhajtjuk-e ezt 
ismerni vagy sem.

Az első ilyen projektív megállapítás a regény tizenkilencedik századi 
helyzetére vonatkozik, pontosabban szólva a regény helyzetére a tizen
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kilencedik század második felében, mert köztudott, hogy a regény épp 
akkor éli át azt és az olyan méretű felvirágzást, amely ima is nagy
ban irányítja mind az olvasói tapasztalatot, mind pedig a rcgényelméle- 
tet. A z a jelenség ugyanis, amelyet „a múlt század nagy regényeiként” 
emlegetünk, 'bizonyos példát állít, olyan példát, amely még ma sem 
veszített hatóerejéből. Ez a reálista regény mintája, azé a regényé, amely, 
először is, az irodaiLmi műfajok hierarchiájában a legmagasabb helyet 
foglalja dl:, és amely ezenkívül kifejezetten jelentős hozzájárulás vala
mennyi reprezentatív kulturális szöveg szintjéhez. Ezeket az állításokat 
nem is szükséges külön megindokolni; elég felhívni a figyelmet arra, 
miszerint az egész irodalmi korszak az utolsó nagy dlyain irodalmi kor
szak, amelynél megfelelő stíliusegységet tapasztalhatunk, az utolsó való
di „stílusképződmény”, amely lényegiben azonos a regénnyel, ahogy 
lényegileg meghatározza épp a regény tapasztalatát, ahogy a regény 
tapasztalatát oly mértékig meghatározza,, hogy miég a korszak klasszi- 
fíkációja is némileg „elviseli” a költészet teljes kihullását, amely —  
mint ismeretes — nem lehet „realista” .

A  tizenkilencedik század regénye tehát példakép is a regény olyan 
helyzetére, amely számunkra kiinduló föltételezés lehet. Eközben a rea
lista regény egyaránt annyira relatívan meghatározható irodalmi műfaj, 
mint ahogy műfajiként alapjában egyetlen európai irodalom történeté
ben sem vonták kétségbe státusát. Vitathatatlan, hogy e regény felöleli 
a társadalmi élet teljességét, vitathatatlan, hogy bizonyos falbuláris fo
lyamatok keretei között megrajzolt jellemeikkel foglalkozik, vitathatat
lan, hogy valami módon szintetizálja a novella, az elbeszélés és az egy
szerű formák tapasztalatait a társadalmi kérdések taglalásának tapaszta
lataival a filozófia és a politológia útján pl., és az is szintén vitathatat
lan, hogy mindebben eredményesnek bizonyul, mivel a közönség, amely 
addig sohasem volt annyira különféle, de értékítéleteinek kereteiben még
is egységes, széles kömben elfogadja. A  realista regény eközben felhasz
nálja a mindennapi élet tapasztalatait, és egyúttal ezt a tapasztalatot oly  
módon formálja meg, hogy talán utolsó példáját nyújtja a mindennapok 
és a személyes létezés autentikussága közötti egységnek, amely önmagát 
csupán ezen a módon vetítheti ki, mint a valós és a konkrét humanitás 
állandó vízióját. A  tipikus teóriái ezért meghatározott módon csak
ugyan „illenek” a realista regény tapasztalatához, s az elismert ellen- 
felek-melyeknidk kölcsönösen tiszteletben 'kell tartaniuk egymást, hogy 
valóban összecsaphassanak — bizonyos vetélkedése pedig ezért a regény 
és a filozófia vetélkedéseként nyilvánul meg. Balzac és Hegel pl. nagy
jából ugyanolyan általános kulturális státusú szövegek alkotói, de külön
böző „beszédtípusoké” és különböző módszereké a szó legtágabb értel
mében: mindketten a maguk módján igyekeznek kimondani „koruk 
igazságát”, és ezt — mint hangsúlyozni szándékozzuk — lényegében
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mind a mai napig elismerik mindazok, akilk beszédüket még minidig ér
teni tudják.

Változás a regény {helyzetében a (realizmus ún. destrukciójának folya
matában áll be, abban a folyamatban, melynek során a regény némileg 
veszít fontosságából, ám még inkább megváltozik a .regény státusa bizo
nyos példaképek újbóli felállítása után, amire századunk húszas és har
mincas évei között (kerül sor. A  regénytechnikáiban mutatkozó forrongá
sok ugyanis, melyek a hagyományos realizmussal szembeni kifejezett el
lenállásként magyarázhatók, századunkban új példaképeik megalkotásá
hoz vezették, étsősorban Proust, Joyce és Kafka esetében, olyan példaké
pekéhez, amelyéket úgy is leírhatunk, (ha nem vesszük igénybe a regény 
fejlődésének olyasféle modelljét, amelyet Babtyin javasol. E regénytí
pusok különbözése a realizmustól abban nyilvánul meg, hogy most nem 
áll rendelkezésünkre egy keretmodell, hogy Proust, Kafika és Joyce re
gényeiből hiányzik az egységes koherencia, amelyet a .realista regény 
modelljének tulajdonítunk, ám ezek a regények is a  regény magas státu
sának példaképei az irodalmi műfajokon belül, valamint a regény 'kissé 
ugyan megváltozott magas státusának valamennyi kulturálisan releváns 
szövegen belül is. Ezek a regényék nem a „megformázott világ” mintái, 
de mintájául szolgálnak az irodalmi alkotás abszolutizált módszereinek,, 
úgyhogy ébből eredően a regény státusában bizonyos „eltolódás” követ
kezik be a küllőn tudományok szövegei irányába. Ettől kezdve vonnak 
ugyanis párhuzamot a .regény és a tudományos szövegék között: a regény 
nem lényeges vetélytársa a rendszeres filozófiának, hanem afféle munka
társa — és vetélytársa is — az embernek a világban elfoglalt helyzetére 
vonatkozó kutatások terén, olyan munkatársa, amelynek felróható pl. a 
nem kellő fokú módszerbeli szigor vagy a téves alapvető elméleti felté
télezések, ám épp ezáltal kerül sor a valóság általa való feldolgozása 
értékének elismerésére, amely megfelel annak és az afféle feldolgozás
nak, amilyet az egyes tudományok mutatnak fel, elsősorban a pszicho
lógia, a szociológia, az antropológia vagy a politológia. Épp ennek a 
helyzetének köszönve a regény a politika esziköziévé is válhat, pl. oly  
módon, amely meglehetősen különbözik a realizmus kiorszalkáiban mutat
kozótói: mivél, elismerik módszeres kutatás rangját, annak a kritikának 
a „hatáskörébe tartozik”, amely nemesalk valami általánosra, hanem ma
gára a munka technikájára is vonatkozók. Fölmerül mo9t a kérdés, hogy 
egy regény a pszichikai életre, a személyiség történelmi eseményeikben 
játszott szerepére, az idő fizikális koncepciójára, a társadalom fejlődésé
nek eszméjére stb. vonatkozó ezzél vagy azzal a tanítással van-e össz
hangban.

Üjahb változás a inegény helyzetében a II. világháború után áll be, 
mivel a modern regény klasszikus példaképéi jóirészt kimerülnek, illetve 
a közönség végérvényesen differenciálódik, és egyúttal a regény számos 
funkcióját is átveszi a rádió, a film  és a televízió. Nem  lehet ugyan meg
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győzőén beszákú a regény válságáról dblbeft az időszakban, mert sem 
kvantitatív* sem kvalitatív értelemben nincs jele az életképesség csökke
nésének e műfajiban, amely ma iís az egyik legkiemelkedőbb — h a n em  
épp a legkiemelkedőbb — szinte valamennyi nemzeti irodalomban, de 
egyre nehezebbé válik szólni a 'regényről néhány lényeges szinten történő 
differenciádé mellőzésével: rendkívül összetetté vált a „magasabb iroda
lomhoz” tartozó regény és á triviális műfaijú <regény közötti viszony, to
vábbá a hagyományosan élen járó európai irodalmaik regénye és az af
rikai vagy a dél-amerikai regény közötti viszony, de nemkülönben a 
modernizmus klasszikusainak példájára, megalkotott regény és azoík 'kö
zött a regényeik közötti Viszony, amelyelk akár a viszonylag rövid ideje 
tartó kísérletező teahnikát, vagy akár a realizmus hagyományait alkal
mazzák, a kétszeres tagadás bizonyos „meliékzöngéjét” kapva ezáltal. 
Eközben bizonyossá válik, ihogy a vezető európai irodalmaik (regénye töb
bé nem rendelkezik az oilyan szöveg státusával, amely kifejezetten kul
turális paradigmát képez; egyie kisebb a regénynek a mindennapi életre 
gyakorolt hatása, ment a mindennapok gyakorlatában a viselkedési min
tát egyre inkább a film és a televízió diktálja, az oktatási-nevelési sze
repet pedig — amit korábban jórészt a regény töltött be — átveszik a 
modern oktatási rendszer fejlett kifejezési formái és a népszerű-tudomá
nyos irodalom valamennyi válfaja, valamint a szórakoztató sajtó is, 
amely a paradigmatnkus rendkívüli sortokat inkább az „életből vett pél
dák” leírása alapján eleveníti meg, mintsem regényihősök révén. Ekkép
pen a regény bizonyos „defenzióra” kényszerül, ami egyrészt az iro
dalmi virtuozitás kizárólagoisságábain vagy pedig a tudományos telített
ség magas fokában, másrészt pedig azoknak a leegyszerűsített modellek
nek a keresésében nyilvánul meg, amelyek a szórakoztatásra mint a min
dennapok unalmával való puszta szembeszállásra törekszenek.

A II. világháború utáni jugoszláv irodalmak regényének státusa is 
ebben a kontextusban (feltételezett, elsősorban a forradalom utáni kor
szak történelmi kivételességévéi, azután pedig az irodalmi technika két 
fajtájának sajátságos egymásba fonódása iránti viszonyulásával is: egy
felől létezik a realizmus paradigmája mint a társadalmi totalitás és az 
egyéni sors megformálásának mintája a nemzet és a világ sorsán bőiül, 
másfelől pedig a kutatás abszolút módszerének paradigmája, amely olyan  
követelményeket állít fel a technikai virtuozitás szintjén, amelyek na
gyobbak akármelyik más irodalmi műfaj követelményeinél, ám ame
lyek inkább a külön tudományok, mint a művészet vagy az abszolút 
filozófia körébe tartoznak. Ugyanis már a két háború közötti íhorvát és 
szerb regénynek megvoltak a tulajdon „realizmust .túlihaladó” példaké
pei: a Filip Latinovicz hazatérése, a Bankett Blitvában, a Čarnojević 
naplója vagy a Vándorlások pl. többé <nem realista regények, de mint 
regényeknek megvan az a státusuk, amely az európai irodalmaikban meg
felel a realista regény és a  „modernizmus klasszikusa” státusának is: a
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„kutatás” módszere „fedi” bennük a „totális beavatkozás” követélmé
nyét, és bizonyos vizsgálódással feleletet ad a filozófiai és az ideológiai 
kérdésekre. A realista regény példaképéhez való meghatározott fokú 
„visszatérés” a háború után ebből eredően — ha eltekintünk azoktól az 
esetektől, amelyek nem érik el a megjelenítés meglfelelő rangját, úgyhogy 
figyelmen kívül kelil hagynunk őket — nem a szocialista realizmus el
méletére való szigorú hagyatkozás eredménye, hanem inkább az ab
szolutizált beavatkozásoké, amelyék elsősorban a regény újbóli legma
gasabb státusára vonatkoznak. A szövegeik milyen fajtája fejezheti ki a 
Forradalomban jélenlevő társadalmi folyamatok totalitását? — merül fel 
a kérdés ebben az időbeli, amire természetes válaíszlként fogalmazódik 
meg a tézis: Ezek az abszolút valódiságra törekvő szövegek, s az ilyen 
valódiságot egyfelől csupán az abszolút politika ragadja meg és fejez
heti ki, amely egyben a tulajdon aibszoilút érvényessége iránti követel
ményével egyszerre filozófia is, másrészt pedig a regény, amely egyedül 
alkalmas az egyedi, az egyéni emberi sors ábrázolására is az általános 
társadalmi folyamatok keretei között. A különbség a tizenkilencedik szá
zadhoz, illetve a vezető európai irodalmak tizenkilencedik századi regé
nyéhez viszonyítva így csupán abban van, hogy a regényt most nem 
minit az abszolút filozófia lényeges vetélytánsát értelmezik, hanem úgy 
tekintik, mint természetes kiegészítőjét: úgy véliik, hogy egyedül a
regény alkalmas az egyén olyain bemutatására, melynek névén világossá 
válik, miként funkcionál” az a társadalomban, és azért alkalmas az 
efféle vállalkozásra, mert magát az abszolút filozófiát, illetve valamennyi 
történelmi probléma megoldását is mint a megformálás tulajdon belső 
elvét fogadta él. Inneni ered az ilyen regények hangsúlyozott eszmei váza 
és a technikájukban mutatkozó bizonyos konzervativizmus, ám eközben 
nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az ilyen beállítottságú ér
tékes alkotásoknak nem Ikiell feltétlenül' többé vagy kevésbé sikerült „nép
szerű filozófiához;” .vezetniük, hanem olyan alkotásokat is eredményez
hetnek, mint a Travniki krónika vagy a Híd a Drinán, ahol a történe
lem bizonyos filozófiája öliy módon épül ibe a regénybe, hogy nem veszé
lyezteti az elvben mégis művészi diskurzus relevanciáját.

Ebben a megvilágításban a jugoszláv regény további fejlődésének folya
mata kevésbé fogható fél a politika részéről történő emancipálásként; 
inkább a filozófia, illetve annak a státusnak a résziéről való emanciipáoió, 
amely oly magas, hogy önmagában is megjkövetéli a regénytől a filozó
fiai pretenziókat. A politika síkján .ugyanis a regény ,politikai dimenziója 
mindig jelen van, mert a teljesen apolitikus regénynek is természetesen 
van bizonyos politikai jelentése, a reglény síkján pedig a kifejezetten po
litikai dimenziónak (mint az irányzatosság ipl.) csupán akkor ikiell jélen 
lennie (de akkor mindig), ha a regény irányzatosan „kora igazságának 
kifejezője”. A regénynek a kulturálisan releváns szövegek között elfog
lalt legmagasabb státusa nem engedi meg csupán, hogy valami olyan je-
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lenijen meg regényként, ami az un. szórakoztató irodalom keretieáibe tar
tozik, úgyhogy a technika is, amit a regénynek kizárólag követnie sza
bad, a klasszikus magas rangú stílusok technikája, illetve az, amit a 
realista regények viszonylag kiemelkedő stílusaiként ismerünk; ekként 
például a humoros regény szükségszerűen némiképp háttéribe szorul, mert 
egyedül a szatirikus regény jogosult arra, hogy csakugyan regénynek 
nevezzük. A regény tehát így vagy egyáltalán nem tud megszabadulni 
a politikától, vagy a végsőkig könnyedén megszabadul mindenfajta po
litikától, mert egyszerűen elhanyagolja a politikai dimenziót, mégpedig 
azzal a megindoklással, hogy „nem beszélhetünk mindig mindenről”, at
tól függően, hogy önmagát az abszolút filozófia munkatársaként vagy 
vetélytársaként értelmezi-e, avagy egyszerűen úgy tekinti, hogy lényege
sen különbözik mindenfajta abszolút filozófiától.

A regény felszabadulási folyamatát a filozófia alól azonban természe
tesen nem foghatjuk fel, úgy, mint mindenfajta ideológia alól való fel- 
szabadulási folyamatot, mivel a „mindenfajta ideológiai dimenzióról való 
tudatos lemondás” e folyamata természetesen ideológiai volna, és ezek 
szerint valójában mellékes a regény státusának sajátságos átalakulására 
nézve. A jugoszláv irodalmak valamennyi regényéneik — miiként külön
ben valamennyi irodalom valamennyi regényének — van ideológiai di
menziója, és ebben a dimenzióban bizonyos mértékben áttekinthető, ér
tékelhető és megérthető; nem vitatható maga az ideológiai dimenzió, de 
vitatható az, hogy az elemzés során miként bánjunk ezzeil a dimenzió
val, hogy egyrészt úgyszólván eleve „el ne nyeljen” minden egyéb di
menziót, s másrészt nehogy kívül rekedjen a magyarázaton, amely ez
által csupán kritikátlanul ideológiai lenne. A regény státusa megértésé
nek támpontját ezért nem képezheti azi ideológia, de bizonyos mérték
ben kifejezheti a regény filozófia iránti viszonyát, amennyiben a filo
zófia rendszeres és relatíve zárt filozófia fogalmában nyer értelmezést. 
Csupán a rendszeres és az elvben ellentmondás nélküli világiképről vadó 
lemondás felel meg így a regény státusában történő változásoknak, e le
mondást pedig figyelemmel kísérhetjük egyfelől a dogmatizmus iránti 
tendenciák külső körülményeinek szétzúzásában, másfelől pedig a beszéd 
olyan típusai iránti tendencián ibelül, amelyek számára idegen minden
fajta felölelésire való törekvés: a regénynek bizonyos módon le kell mon
dania a „nagy” igazságról, hogy jogot formálhasson a maga valamiféle 
„kis” igazságára.

Így éppen a vetélkedés alapján lehet sokkal jobban meghatározni a 
regény státusát, minit az „alsóbbrendű műfajok” iránti viszonyának ré
vén. Az irodalmi műfajokon belül a háború utáni regénynek mint epi
kus irodalmi műfajnak gyakorlatilag nincs vetélytársa: az eposz irodal
munkban szorosan kötődik a múlthoz és bizonyos „romantizmushoz”, 
akár kifejezési eszközeit tekintjük, a poéma és a dráma meg intenzitásra 
törekszik, úgyhogy hiányzik belőlük az élet extenzív totalitása feldolgo
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zásának követelménye. Almikor a íregény igyekszik megőrizni „epilkus 
természetét”, amikor valóban „nagy” irodalmi műfaj, meg kell őriznie 
valamit az epikus bölcsesség eredendő hagyományaiból is, úgyhogy 
Dobrica Ćosic és Mihailo Lalié regényei pl. megtartják az epilkus tota
litás bizonyos eszméjét, amely a realista regény mintája felé 'hajlik. 
Mivel azonban nem a filozófiával való viszálykodásban bontakoznak 
ki, hanem inkább az epikai tradíció bizonyos folytatásában, ezek a re
gények csupán abbeli kísérletükben konzervatívak, hogy továbbra is 
megőrizni igyekeznek a regény magas státusát; e státuson belül moder
nebb technikát is alkalmazhatnak, amely szinte törekszik 'beépülni a 
teljes „epikai világkép” eszméjébe. A modernizmus problémája így hoz
záállásunk aspektusából „más szinten” merül föl: valamennyi jugoszláv 
irodalomban a regény hozzávetőlegesen az ötvenes és a hatvanas évek 
(között fokozatosan „megérzi”, hogy „vetélyt&rsai” vannak a korábban 
nem eléggé fejlett külön területeiken, olyan vetélytársai, amelyek illeté
kesnek tekintik magukat azoknak a kérdéseknek a megítélésében, ame
lyeknek „természetes megvitatási ihelye” azelőtt csupán és kizárólag a 
regényekben volt. A történetírás, amely szintézisekre törekszik, a filo
zófia, amely az emberi sors általános kérdéseit diszlkurzív feldolgozás 
tárgyává teszi, a pszichológia, amely valamiféle képet kínál az emberről 
a pszichológiai kutatások fényében, illetve a szociológia, amely nem 
elégszik meg a puszta leírással, „pretendensei” lesznek az „epikai böl
csesség” azon területeinek, amelyek a regényt mindenkor megiMették, 
amikor a társadalmi élet egészét 'kívánta felölelni. így  bizonyos „elhaj
lásra” kerül sor a regényírói intencióban, miközben az európai regény 
körülményeinek mintául választása természetesen nagy szerepet ját
szik, olyan szerepet, amely önmagában se nem pozitív, se nem negatív, 
hanem egyszerűen a jugoszláv irodalmaknak a világiirodalom fejlődési 
folyamataiba valló mind fokozottabb bekapcsolódásának a ténye.

Az ún. egzisztenciális kérdések, amelyekkel a jugoszláv irodalom ek
kor foglalkozni kezd, egyszerűen az általános korlátozódás, illetve spe
cializálódás jelei a regény számára 'releváns problémakörre, s egyben 
talán utolsó kísérlet is arra, hogy a regény megmaradjon a kulturális 
szempontból értékes szövegek magaslatán, ha nem azért, mert az emberi 
létezés valamennyi lényeges kérdéséről szól, akkor azért, mert azokról 
a  lényeges kérdésiekről beszél, amdlyek klívül maradtaik a területekre fel
osztott tudományon. A „'lényeges kérdéseknek” eközben semmiképpen 
sem kell az egzisztenciális filozófia eszmei irányzataiból eredniük. E fi
lozófia alaposabb vagy felületesebb ismeretének jórészt úgyszólván semmi 
jelentősége sincs a onegénysizövegelk értékére nézve egyedien jugoszláv iro
dalomban sem, mert nem annyira az utánzásáról vagy az egzisztenciális 
'filozófiába való beleélésről van szó az egyes regényírók részéről1, ha
nem egyszerűen a problematikáinak azokra a kérdésekre való összpontosí
tásáról, amelyekkel kapcsolatban érződik, hogy nem kerülnek megvita
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tásra azokban a szövegekben, melyeik státusuk szerint „konkurrálnak” a 
regénnyel. Az emlberi élet bizonyos szűkebb kérdéseire való összponto
sítás így önmagáiban a módiszer fölényéhez vezet az abszolút tartalom 
eszméjével szemben, ami azit jelenti, hogy regényírónkat is egyre inkább 
olyasmi érdekli, mint a tudatelemzés itedhnikája, és egyre kevésbé az 
epikai narráció. Amit kísérletinek neveznek, 'így csupán terméketlen ered
ménye a regény státusának abszolutizálásától való elállásnak: amennyi
ben a regény nem lelhet a vi'lág és az élet képmása, mint az eposz, a 
„fényszóró technika” szükségszerű kifejezője llesz bizonyos töredékesség
nek, amelyet 'lehetetlen elkerülni attól a pillanattól kezdve, amikor tu
datossá vált az eszmék „korlátozása” szükségességének ideája, amely ve
lejárója mind a tudományos tudatnak, mind a kulturális szempontból 
releváns szövegek hierarchiáján belül megváltozott viszonyok „megérzé
séneik”.

Az ún. egzisztenciális kérdésekkel valló foglalkozás ekként áttekinthe
tővé válik a regény státusán belüli változásokban is mint kísérlet arra, 
hogy a regény számára olyan tematikát sajátítsanak ki, mely annyira a 
sajátja lesz, hogy önmagában biztosítani ltudja autonómiáját. A relatíve 
egységes meggyőződés után, hogy a regénynek az abszolút irodalmi mű
faj státusában rendkívüli társadalmi fontosságú témákat kell feldolgoz
nia, tehát a Forradalom vagy a történelmi fejlődés témáit, ettől kezdve 
a tematika nem idomul semmiféle állandó irányvételhez: az „irodalmi 
feldolgozásnak” egyaránt megfelel valamennyi! téma, mert attól a pilla
nattól, amikor a regény önmagát kizárólag mint olyan irodalmi műfajt 
értelmezi, amelynek tulajdon relációit a nem irodalmi szövegek felé ala
pos relációval kell közvetíteni: művészet — az, ami nem művészet, mi
vel a feldolgozás véti fel a témát, és nem fordítva. A regény többé már 
nem vetélytársa a filozófiának, bár ki tud fejezni valami hasonlót a 
filozófia és a művészet vetélkedéséhez; a regényt nem lehet a napi poli
tika eszközeként értelmezni, amennyiben a politika nem követel meg 
ilyen viszonyulást a teljes művészet iránit stb. A regény ilyen státusa 
tehát egyrészt Mietővé teszi a nagyobb hajlékonyságot és bizonyos sza
badságot „a művészet kebelében”, míg másrészt ugyanígy módot ad a 
bezárkózásra a tulajdon keretein belüli exkluzív technikák bizarrságába, 
melyek az olvasást egyes regényírók és kisszámú kritikusaik közötti le
velezésre csökkentik. Mikor a regény többé nem népszerű filozófia, „fi- 
lozofikusságát” csupán a filozófiai esszéírás közvetlen bevezetésének meg
kísérlése aspektusában őrizheti meg, de ekkor is hiányozni fog a népszerű
ség dimenziója, .amelyet az „alacsonyabb rendű műfajok” iránti viszony
ban kell keresni. A regény státusának efféle tendenciája .nálunk viszony
lag kifejezetten mutatkozik meg a haitvanas és a hetvenes évek közötti 
időszakban.

Persze nem állítható az, hogy a regény státusa a jugoszláv irodalmak
ban 1945 után bizonyos módon „süllyedő” irányzatú és hogy ma egy



484 HÍD

szerűen nem valósulhat! meg sikeres regény az élet és a világ extenzív 
totalitása felölelésének tendenciájával. Természetesen szó sincs egy fejlő
dési vonalról, sem arról, hagy ez a vonal azonosítható a realista példa
kép fejlődésével a modernizmus különböző, egyre specializáltabb típusai 
irányáha, ám a regény státusának megváltozásáról legalább olyan aspek
tusból beszélhetünk, amely magában foglalja a kritikai álláspontot, úgy
hogy ma egyetlen regényt sem illethetünk az egységes kulturális érték 
osztályzatával. Amikor ma ezzel kapcsolatiban felróják az irodalmi kri
tikának, hogy kerüli a decidált értékeléseket, akkor meg kell jegyeznünk, 
hogy az ilyen állapot lényegében megegyezik a modern regény helyzeté
vel, azzal a helyzettel, amely megköveteli, hogy a regény megvalósu
lása a különböző, mind a magasabb, mind az alacsonyabb rendű iro
dalmi műfajok iránti parciális viszonyulás kötelékeiben menjen végbe. 
Ma ugyanis a hétköznapi élet ismeretei annyira összetettek, hogy elv
ben lehetetlenné teszik a szakosítást mellőző szintetizálást. A regényből 
többé egyszerűen nem lehet élni tanulni — bár igazán élői valószínűleg 
még mindig nem lehet megtanulni a regény nélkül —, úgyhogy a világ
nak és az életnek a regény által kifejezett tapasztalását napjainkban 
mindenesetre szívesebben tekintjük „ezzel vagy azzal”, mint az „egész - 
szed” kapcsolatos tapasztalatnak. Ma egyszerűen tudjuk, hogy a re
gényíró nem fizikus és matematikus is egyben, s valószínűleg nem is fi
lozófus, s emellett nem kell kiváló politikusnak sem lennie; sőt, mi több, 
tudjuk, hogy enre nem is szabad igényt formálnia. A regény itehát ezek 
szerint az élet egy lehetséges szféráját prezentálja, és mi természetesen 
elvárjuk, hogy ez a szféra a mi hétköznapjaink szempontjából is rele
váns legyen i(a tiszta kidolgozás és az irodalmiság mint olyan nem ve
zethet félre bennünket), ám ugyanolyan jól tudjuk azit is, hogy ez a 
szféra nem maga az élet, hanem csupán valami hasonló egyik lehetőségé
hez. Ezért a regény és más irodalmi és nem irodalmi szövegek viszonya 
'többé nem vethető össze a filozófia és az egyes tudományok korábbi viszo
nyával, hanem csak a tudományok közötti modern viszonnyal, amely vi
szony nem fogható fel szu'bordinációként, hanem csupán annak megfelelő
jeként, amit „interdiszciplináris jelenségnek” nevezünk. Többé nem jelöl
hető ki a regény mint műfaj egyetlen elvi relációja sem a filozófia, a val
lás, a politika vagy a tudomány irányában, hanem csupán bizonyos regé
nyek számos külön-külön kifejezett 'relációi érvényesek a tudományok, 
vagy egyesieké a politika, egyeseké a filozófia, egyeseké a költészet irá
nyálban annak a meghatározó fontosságú ténynek a figyelembevételével, 
hogy valamennyi egyirányú meghatározottság egyúttal minden másik ki
zárására: az a regény, amelyik világosan költészeti irányzatú, nem lehet 
ugyanoly világosan politikai irányzatú vagy modern fizikai meghatáro
zottságú pl.

Ezzel magyarázható a modem, regény viszonyulása is az alacsonyabb 
rendű műfajokhoz, különösen a tudományos-fantasztikus, a bűnügyi, a
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pornográf regényeik lés hasonlók iránt. A modern magas szintű regény 
nem csupán a triviális műfajokkal szembeni ellenzék révén fejlődik; az 
alsóbbrendű műfajok egész sorának nem csupán elemeit, hanem kifeje
zésmódjuk teljes strukturális szerkezetét is felhasználja, mert ily módon 
egyfelől népszerűségre tehet szert, amit a mindennapok példaképeinek 
elhagyásával elveszített, míg másfelől pd'. a bűnügyi regény konvenciói
nak kombinálása révén a realista és a fantasztikus regénnyel bizonyos 
esélyre tesz szert az olyan megformálást illetően, amely elkerüli a sémá
kat, s eközben mégsem kell lemondania a regényt viszonylag könnyen 
befogadó közönségről. Ezenkívül most az egyszerű formák — motívu
mok, mesék, legendák, tréfák és anekdoták — egész szövevénye közvet
lenül „bekerülhet” a regénybe, mert a regény kompozícióját többé nem 
kell „lekerekíteni” valami világképhez viszonyítva, hanem nyitott ma
rad bizonyos szövegmodellek irányában, amielyék nem jellemzőek a re
gényre, egész sor átmenettel a iriportázs, az esszé, az emlékírás és a tör
ténetírás felé. Most ugyanis elvben minden szöveg egyenrangú, tekintet
tel irodalmiságuk dimenziójára, amely kizárólag a nem irodalmi szöve
gek „hátterén” rajzolódik lka: a regény nem a világ és az élet egyszerű 
képmása, hanem csupán azért művészi kép a világról és az életről, mert 
nem tudományos kép, illetve mert nem az abszolút filozófia kereteiben 
kialakult kép; a regény az életet tulajdon specifikus szabályai szerint 
„rendezi”, amelyek csupán azért tűnnek ilyennek, mert nem más, „ikon
kurrens” szövegek szabályai.

Innen ered a modern regény bizonyos „rétegeződése” valamennyi ju
goszláv irodalomban, az a rétegeződés, amelynek következménye részint 
az ízlésbeli anarchia, részint pedig az a szükséglet, hogy a regények 
mindegyik esetben külön-külön poétikát igényelnek, amely megfelelne 
az egyes típusoknak, indokolva külön „érdeküket” a megformálásban, 
amely többé nem „kényszerítheti rá” magát a közönség valamennyi ré
tegére. A regény modern státusának ekként megfelelnek a különálló 
poétikák és a permanens megvitatás állapota: a dialógus mind a (regé
nyen belül, mind' pedig a különböző beállítottságú regényék között fo
lyik, továbbá a regény és más rendeltetésű szövegék, a regény és a poli
tika, a regény és a filozófia, a regény és a tudomány között; olyan pár
beszéd folyik, amely egyelőre elvben egyenrangú (részvevők vitatkozása.

Ezáltal természetesen megnehezül a regény fejlődésével kapcsolatos 
bármiféle általános értékelés az egyes jugoszláv irodalmaikban vagy kö
zösségük kereteiben, ám épp ezért égetően szükségesnek mutatkozik a 
kutatás bizonyos módszerbeli elveinek lefektetése. Ügy vélem, hogy en
nek keretében a regény új státusára vonatkozó kérdés puszta felvetése 
is a diskurzus valamennyi típusán bélül helyénvaló a regény valamennyi 
releváns elmélete, valamint története fokozatos feldolgozásában. A „re
gény eszméjéhez” hasonló valami irányítja még mindig valamennyi jugo
szláv irodalomban az irodalmi termélést, ám a „regény eszméje” többé
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nem foglalja magában az élet és a világ extenzív totalitásának eszméjét. 
A kifejezési eszközök és/ivagy bizonyos szűkéblb témakörök intenzívebbé 
tétele alkalmas eszközzé teszi a regényt olyan céloik elérésére is, amelyek 
többé nem egyetlen kulturális „sorozat” tartozékai. A regény elemzésé
nek számos általános 'kategóriája ezért ma nem tűnőik alkalmasnak a 
szintetikus következtetéseik meghozata'lára; a regény többé nem kutat az 
élet értelme után, nem is kíván teljes világíképet formálni, mert ezeket az 
esetleges intenciókat is csupán olyan erőfeszítésiként foglalja magában, 
hogy egy viszonylag elkülönített területen ragadja meg az autentikusság 
és a hétköznapok Ellentétét. Ilyen helyzetben a regény elsősorban bizo
nyos szaikadást határoz meg a mindennapi élet és az autentikusság kö
zött, ami után mind a nem hétköz napival mint .rendkívülivel és ellkáip- 
ráztatóval való absztrakt szemibehelyezikedés, mind a konkrét ellenkezés 
során nyomoz azzal a permanens összetűzéssel, amit eiidegenedésíként 
értelmeznek. Ám ez már újabb téma, ami túllép a modern regény-státu
sának prelimináris megvitatása keretein.

BR A SN YÓ  István fordítása
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BEVEZETÉS. A SZEMANTIKAI ASPEKTUS

T Z V E T A N  T O D O R O V

Olvasunk egy könyvet. Beszélni kívánunk róla. Milyen típusú’ ténye
ket figyelhetünk meg, milyen jellegű kérdések vetődnék ifel?

A tények és a problémák soíkfélesége o ly  mértékű, hogy élső pillan
tásra kételkedünk bármiféle rend létezésében. De ne színleljünk ártatlan
ságot: az irodalomról folytatott diskurzus együtt született magával az 
irodalommal, és nem egyfajta rend Ikiöilléséről, hanem számos kínálkozó 
lehetőség közötti választásiról van iszó, arról, hogy választásunk a lehe
tő legkevésbé legyen önkényes.

Mindenekelőtt két nagy csoportra osztjuk az irodalmi szövagékben 
megfigyelhető számtalan kapcsolat összjátékát: az egyidejűleg jelenlevő, 
in praesentia és a jelen nem lévő, in absentia elemek kapcsolataira. E 
kapcsolatok természetük és funkcióik tekintetében egyaránt különböznek 
egymástól.

Mint a többi általános felosztás, ez sem tekinthető abszolútnak. Van
nak olyan hiányzó szövegelemeik, amelyek oly mentékben jelen vannak 
az olvasók kollektív tudatában, emlékezetében, egy bizonyos korszak
ban, hogy gyakorlatilag in praesentia kapcsolatról van szó. Fordítva, egy 
elég hosszú Ikönyv szegmentumai olyan távol eshetnek egymástól, hogy 
kapcsolatuk nem különbözik egy in absentia kapcsolattól. E szembeállí
tás mindazoknál lehetővé iteszi számunkra az irodalmi műalkotás ele
meinek első csoportosítását.

Minek felel meg ez a szembeállítás olvasói tapasztalatunkban? Az in- 
absentia kapcsolatok értelmi és szimbolizációs kapcsolatok. Ez és ez a 
jelentő ezt és ezt a jelenteimet „jelenti”, ez és ez a tény ezt a másikat 
idézi föl, az egyik epizód egy eszmét szimbolizál, a másik egy pszicho
lógiát. Az in praesentia kapcsolatok konfigurációs, konstrukciós kapcso
latok. Itt egyfajta kauzalitás (és nem felidézés) erejével kapcsolódik egyik 
tény a másikhoz, a szereplők fokozást és ellentétet '(vagyis nem szimboli-

Fejezet a szerző Poétique (1973.) c. könyvéből.
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zációt) hoznak létre egymás között, a szavak jelentős kapcsolatiban kom
binálódnak, — röviden, a szó, a cselekmény, a szereplők nem jelentük 
és nem szimbolizálják a többi szavakat, tetteket, szereplőket, mivel a 
lényegük az, hogy mellérendeltek. Ez a szembeállítás igen változatos el
nevezéseket 'kapott; a nyelvészetiben szintagmatikus (in praesentia) és pa- 
radigmatikus (in absentia) kapcsolatokról, vagy még általánosabban, a 
nyelv szemantikai és szintaktikai aspektusáról.

Az irodalom azonban mégsem „primér”, ihanem „szekundér” szimbo
likus rendszer (az előbbire a festészet vagy bizonyos értelemben a nyelv 
szolgálhat például), álapanyaga egy, már létező rendszer, a nyelv. A 
nyelvi 'és az irodalmi rendszernek ez a különbsége nem egyformán figyel
hető meg minden irodalmi instanciában: minimális a „lírikus” vagy a böl
cseleti jellegű írásokban, ahol a szöveg mondatai közvetlenül egymás kö
zött szerveződnek meg; maximális a fikciók szövegeiben, ahol a tettek 
és a szereplők a maguk részéről viszonylag független konfigurációt al
kotnak azokhoz a mondatokhoz képest, amelyekből az utóbbit megis
merjük. A különbség azonban bármely halványan is, de mindig fennáll; 
ebből a problémák harmadik sorozata következik, amely a fikciós rend
szer verbális ábrázolásával függ össze (s ami végső soron egy másik mé
dium, mint a film 'révén' is elképzelhető); ez arra kötelez bennünket, 
hogy fontolóra vegyük a szöveg verbális aspektusát.

így az irodalmi elemzés problémáit három csoportra oszthatjuk asze
rint, hogy a verbális, a szintaktikai vagy a szemantikai aspektusra vo
natkoznak-e. Ezek az alosztályok különböző neveiken és különféle szem
pontok szerint hosszú ideje jelen vannak szakterületünkön. Így osztódott 
három részre a régi retorika mezeje: elocutióra (verbális aspektus), dis- 
positiára. (szintaktikaii aspektus) és inventióra (szemantikai aspektus); így 
osztották fel az Orosz Formalisták az irodalmi tanulmányokat stiliszti
kára, kompozícióra és tematikára; és ugyancsak így választja el egymás
tól a jelenlegi nyelvészeti teória a fonológiát, a szintaxist és a szeman
tikát. Ezek az egybeesések ugyanakikor mélyreható különbségeket rejte
nek, és az itt javasok terminusok tartalmát csupán (leírásukat követően 
ítélhetjük meg.

Az irodalmi szöveg három aspektusát nagyon egyenlőtlenül1 ismerjük; 
a poétika történetének különböző periódusai szinte aszerint jellemezhe
tők, hogy a specialisták figyelme a mű melyik aspektusára irányult első
sorban.

A legelhanyagoltabb a szintaktikai aspektus volt ((amelyet Arisztotelész 
a tragédia esetében „'rész-kiterjedéseknek” nevezett), egészen addig, míg 
az Orosz Formalisták igényes vizsgálatnak nem vetették alá e század 
húszas éveiben. Azóta a kutatók figyelmének középpontjában állott, s 
ez különösképpen azokra vonatkozik, akiket a „strukturális” irányhoz 
szokás sorolni.

Az irodalom verbális aspektusa több 'kritikai irányzat figyelmét von
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ta magára a közelmú'kban: tanulmányozták a „stílu st”  a stilisztika 'ke
retében; a narráció „modalitásait” a németországi morfológiai kutatá
sok során; a „nézőpontokat” Henry James nyomán Angliáiban és az 
Egyesült Államokban.

Kissé 'különbözik a helyzet arra vonatkozólag, amit itt a szöveg sze
mantikai aspektusának hívunk. Bizonyos értelemben ezt minden inter
pretáció előtérbe helyezi, tehát a legbőségesebben 'tárgyalták. De majd 
sohasem a poétika szemszögéből: az érdeklődés ennék vagy annak a 
műnek az értelmére, nem pedig az értélem születésének általános felté
teleire irányúik. Jelen ismertetésünk keretében nem változtathatunk ezen 
a helyzeten: invencióra lenne szükség ott, ahol célunk csupán a bemu
tatás és a rendszerezés. De hogy elkerüljük a túlzott egyensúlyhiányt és 
mivel a későbbi fejezeteket a szintaktikai és a verbális aspektusok leírásá
nak szenteljük, a következőkbe megkíséreljük röviden bemutatni az iro
dalmi szöveg szemantikájának problémakörét.

Ha az iradalomszemantiíka elmélete jelenleg zsákutcába jutott, annak 
az az oka, hogy igen különböző, noha „szemantikai” jellegű tényeket 
sorolnak együvé. Feladatunk tehát mindenekelőtt a probléma rendszere
zése, mintsem megoldása lesz.

A kortárs nyelvészet nyomán először is a szemantikai kérdéseik két 
típusát kellene megkülönböztetnünk: a formális és a szubsztanciális tí
pust, vagyis: hogyan jelent egy szöveg? és mit jelent?

Az első (kérdés a nyelvészeti szemantika érdeklődésének középpontjában 
áll. A helyzet azonban az, hogy a nyelvészeti megközelítés két vonat
kozásban is korlátozott: részint egyedül a szigorú értelemben, vett „je
lentéshez” tartják magukat, mellőzve a konnotáció, a játékos nyelvhasz
nálat, a metaforizáció valamennyi problémáját; másrészről ritkán lépik 
túl a nyelvészeti alapegység, a mondat határait. Nos, a formális szeman
tika e két vonatkozása, a „másodlagos” értelem kérdése és a „diskurzus” 
megszervezése szempontjából, különösképen perránensek az irodalmi 
elemzés számára; és hosszú idő óta magúikra vonták a specialisták figyel
mét. Mit tudunk erről ma?

A „tulajdonlképpeni” értelmen kívüli értelmek tanulmányozása hagyo
mányosan a retorika részét képezte, pontosabban, ez alkotta a trópusok 
fejezetét. Jelenleg már nem állítjuk szembe a tulajdonképpen és a szár
maztatott, a történeti eredetű vagy normatív értelmet; de megkülönböz
tetjük a jelentés folyamatát i(ahol egy jelentő felidéz egy jelentettet) a 
szimbolizáció folyamatától, ahol az első jelenített egy másikait szimbo
lizál; a jelentés megtalálható a szótárban (a szavak pradÜgmájában), a 
szimbolizáció a közlésben (a szintagmában) történik. Az első és a má
sodik értelem között működő kölcsönhatás (amelyet néha I. A. Richards 
nyomán „hordozónak” és „tartalomnak” [„véhicule” és „teneur” — a 
fpr. mep.] hívnak) nem egyszerű helyettesítés vagy predikatív viszony,
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hanem egy sajátos Ikapcsollat, amelynek modalitásait csaík most 'kezdjük 
tanulmányozni.1 Viszonylag jobban ismerjük a ikiét értelem iközötti kap
csolatok elvont változatait: ezeknek a klasszikus retorika a szinekdoché, 
metonímia, antifrázis, hiperbola, litotész nevet adta; a modern retorika 
e kapcsolatokat az inlklúzió, exíklúzió, interszökció stb. logikai fogalimai- 
nak segítségévéi akarta interpretálni.2

Ami a mondatnál magasabb trendű szegmentumok szimbolikus tulaj
donságait illeti, először is 'tudnunk ikell, hogy a szimbolizmus intratex- 
tuális-e vagy sem. Az első esetben a szöveg egyik része jelöl egy mási
kat: egy szereplőt tetteivel vagy leíró részekkel „jellemeznék” ; a bo
nyodalom egésze egy elvont gondolatot „illusztrál” (az Anna Karenina 
első mondata bizonyos értelemben sűrítve tartalmazza a könyv további 
részét). A  második esetben exegézisről van szó, a szokványos értelemben, 
vagyis az irodalmi szövegből a kritikai szövegbe való átlépésről (az 
interpretáció globális aktusát enre szokás visszavezetni): magát az exe- 
gézist különböző hermeneutiákkal, vagyis elvont szabályokkal írják kö
rül, amelyek annalk folyamatát vezérlik. A nyugati hagyományban a 
legkidolgozottabb az, amelyik a Biblia olvasása körül alakúk iki. A her- 
menutikáik nem mindig gondosikodnaik eljárásaik leírásáról; lehetséges, 
hogy ezen a itranszfirasztikiusi (mondaton túli — a ford. megj.) szinten 
ugyanazokat a tropikus kategóriáikat, ugyanazokat az érzelmi kölcsön
hatásokat fedezzük maijd fel (az allegória figura volt, mielőtt műfajjá 
vált volna); de csak részleges ismereteikkel renddlkezünik mindarról, ami 
a diskurzusok szimbolikus struktúráját illeti.3

A második nagy kérdés, amely meghatározza a szulbsztanciális sze
mantikát: milyen jelentést hozunik létre? Itt is fontos elválasztani a 
gyakran együtt tárgyalt problémákat.

Először is feltehető a kérdés, hogy az irodalmi szöveg miilyen mérték
ben írja le a világot (a íreferensét); máslként fogalmazva, felvethetjük 
igazságának problémáját. Azt mondani, hogy az irodalmi szöveg egy
fajta valóságra vonatkozik, hogy ez a valóság alkotja a referensét, való
jában annyit jelent, hogy felállítottunk egy igazság-összefüggést, és fel

1 Az úttörő ezen a területen W. Empson, The Structure of Complex Words, 
London, Chatto and Windus, 1950. Kutatásainak elméleti részét franciául 1. 
„Assertions dans les mots”, Poétique, 1971/6, 239—270. o.

2 A tropikai háló számos újraértelmezése közül a legteljesebb: Jacques Du- 
bois és mások munkája: Rhétorique générale, Paris, Larousse, 1970, 1. különö
sen a 91—122. o. A trópusok grammatikai megközelítéséhez 1. Christine 
Rrooke-Rose, A Grammar of Metáphor, London, 1958.

3 R. M. Browne kísérelte meg a trópusok elméletének kiterjesztését a dis
kurzus struktúrájára. Vö. „Typologie des sigmes littéraires”, Poétique, 7, 1971, 
334—353. o. Nevetséges dolog lenne, ha bármiféle bibliográfiát akarnának ad
ni az „interpretációra” vonatkozólag. Fogalmat alkothatunk a kritikai megkö
zelítések sokféleségéről e területen, ha fellapozzuk a New Literary History két 
különszámát: III (1972), 2 és IV (1973), 2.
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hatalmazzuk magunkiait airra, 'hogy igazolási eljárásnak vessük állá, vágyás 
hogy igaznak vagy hamisnak mondhassuk. Nos, ezen a ponton elég 
furcsa konvergencia és oppozíció figyelhető meg a logikusok, az igazság 
problémájának specialistái és a regény első teoretikusai között. Ezek 
szokás szerint szembeállították a történelemtudományt a regénnyel vagy 
egyéb irodalmi műfajokkal, mondván, hogy ha az előbbinek mindig igaz
nak kell lennie, az utóbbiak akár teljesen hamisaik is lehetnek. így  pél
dául Pierre-Daniel Huet azt írta Értekezés a regények eredetéről című 
művében, hogy a regények, egészükben és részleteikben, lehetnek tel
jesen hamisak. Innen már csak egy lépést kellett tennie ahhoz, hogy 
észrevegye a regények hasonlatosságát a hazugsággal, az álságos beszéd
del; ugyanez az Huet az araboknál leli meg a regény eredetét, miivel 
véleménye szerint az arab a hazugságban különösen élenjáró f a j . . .

A modern logika (legalábbis Frege óta) bizonyos értelemben megfordí
totta ezt az ítéletet: az irodalom nem olyan beszéd, amely lehet hamis, 
vagy éppen annak kelti lennie, szemben a tudományos beszéddel; éppen
séggel olyan beszéd ez, amely nem vethető alá 'igazságpróbának; sem 
nem igaz, sem nem hamis, magának a kérdésfeltevésnek nincs értelme: 
és ez határozza meg a ,/fikció” státusát.

Logikailag itehát az irodalmi szöveg egyetlen mondata sem igaz vagy 
hamis. Ami egyáltalán nem gátolja meg, hogy az egész mű bizonyos 
leíró képességgel rendelkezzék: bár igen különböző fokon, a aregények 
felidézik „az életet”, ahogyan valójában lezajlott. Amikor teihát egy tár
sadalmat tanulmányozunk, egyéb dokumentumok mellett tanulmányoz
hatunk irodalmi szövegeiket is. De a szigorú igazság-összefüggés hiánya 
igen óvatossá kell hogy itegyen: a szöveg éppúgy „tükrözheti” a társa
dalmi életet, mint pontosan az ellentétét. Az ilyen látásmód teljességgel 
jogosult, de kivezet miniket a poétika területéről: 'ha az irodalmat minden 
egyéb dokumentummal azonos síkra helyezzük, magától értetődően le
mondunk annak a számbavételéről, ami irodalommá teszi.

Az irodalomnak és az irodalmon kívül eső tényeknek azt a problémá
ját gyakran összekeverték — .„realizmus” néven — egy másikkal, az 
egyedi szöveg és a rajta kívül eső szövegnorma megfelelésének problé
májával; ez a megfelelés hozza ’létre a realizmus illúzióját, és ez minő
síttet velünk egy 'ilyen szöveget valószerűnek.

A múltból ránk mairadt viták tanulmányozása közben észrevesszük, 
hogy a művet két nagy normatípusra vonatkoztatva ítélik valószerűnek. 
Az elsőt a műfaji szabályok típusának nevezzük: hogy egy művet való- 
szerűnek ítélhessünk, meg kell felelnie ezeknek a szabályoknak. Bizo
nyos korokban csak akkor ítélnek valószerűnek egy komédiát, ha az 
utolsó felvonáisban a szereplők félfedezik, hogy közeli rokonságban van
nak egymással. Egy szentimentális regény akkor desz va'lószerű, ha a 
megoldást a hős és a hősnő házassága adja, ha az erény megjutaltmaz- 
tatik és a bűn elnyeri méltó büntetését, A valószerű ebben, az értelemben
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a mű összefüggését jelöli az irodalmi diskurzussal, pontosabban annak 
bizonyos alosztályaival, amelyek egy műfajt alkotnak.

Létezik azonlban egy másfajta valószerű is, amelyet még gyakrabban 
fogtak fel a valósággal való kapcsolatként. Arisztoiteliész világosan 'ki
mondta, hogy a valószerű nem a diskurzus és referense közötti, vagyis 
igazság-összefüggés, hanem a dislkurzusnaik és annak kapcsolata, amit 
az olvasó*k igaznak hisznek. Az összefüggés tehát a mű és egy homályos 
diskurzus között húzódik, amely résziben minden 'individuum sajátja egy 
társadalomban', de amelynek tulajdonságát egyikük sem követelheti ma
gának; más szóval, a közvéleményről beszélünk. Ez magától értetődően 
nem a „valóság”, hanem egy harmadik, a műtől független diskurzus. 
A közvélemény tehát olyan műfaji szabályiként működik, amely mind
egyik műfajra vonatkozhat.

A valószerűség e két típusa közötti ellentét csak első látásra kiküszö- 
bölhetetlen. Amint történelmi nézőpontra helyezkedünk, valami mással: 
a műfaji szabályok egymást követő, folyamatos sokféleségével találko
zunk. A közvélemény olyan műfaj, amely az összes többit maga alá 
akarja rendelni; ezzel szemben a tulajdonképpeni műfajok elfogadják 
a sokféleséget és a koegzisztenciát.

Hasznos, ha ebből a szempontból vetjük össze a klasszicizmus és a 
XIX. századi naturalizmus doktrínáját. Egyrészről a klasszikus poétika 
kifejezetten műfaji szabályokra hivatkozik, anélkül, hogy az illető sza
bályoknak vailó megfelelést azonosítani akarná az igazsággal. A költő
nek „inikább meg kell másítania az igazságot” — 1 írja Chapelain —, 
„mintsem bátrmi olyasit meghagyjon belőle, ami összeférhetetlen művésze
tének szabályaival”. Másrészről a klasszicizmus teoretikusai szívesen el
fogadják többféle műfaj létezését, és ebiből kiindulva többféle valószerűét 
is. A költő rendelkezésére álló különféle eszközök mindegyike hozzájá
rulhat a vallószerűséghez, de különféle műfajokiban. Már Horatius meg
írja az Ars poeticában, hogy a jairíbus a szatírának, a disztichon, az 
„egyenlőtlen-hosszú verssor” a panasznak és a hálaadásnak stíb. felel 
meg. Ami a közvéleményt illeti, a különféle műfajokon bélül különböző 
jogokkal rendelkezik: a költemény, „noha mindig valószerű”, mondja 
majd Huet, mégis kevésbé az, mint a regény. Más kifejezéssel, bizonyos 
műfajok törvényei egybeesnek a közvéleménnyel; ez utóbbi azonban 
nem rendelkezik abszolút jogokkal.

A naturalizmus doktrínája az ellentétes pólusra helyezkedik. A natu
ralisták nem fogadják el, hogy műfaji szabályokra referálnak; írásaiknak 
igaznak, nem ipedig valószerűeknék kell lenniük. Ez tulajdoniképpen 
annyit jelent, hogy az egyedüli elfogadott szabály a közvélemény. Ennek 
az elvnek a közvetlen következménye, hogy az összes műfajt egyre re
dukálják; a naturalista doktrínában a (lírai) költemény számára nincs 
hely. Szaltikov-Scsedrin, az orosz realista ezért jeleníti ki a költészetről 
szólván: „Nem értem, miért muszáj egy kötélen járkálni, és ráadásul
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még minden harmadik lépésnél lekuporodni.” E hasonlatból arra követ
keztethetünk, hogy a naturalizmus, legalábbis elméletileg, elutasítja a 
diskurzusok sokféleségét; nos, ennek az elvnek az elismerése és ezt kö- 
vetőleg egy igazi tipológia kidolgozása szükségszerű feltétele a szöveg 
megismerésének.4

Végül egy harmadik területhez tartozik az, amit egy általános irodal
mi tematika hipotézisének nevezhetnénk. Igen régóta fölmerült már a kér
dés, miképpen lehet az irodalom témáit nem nyitott és rendezetlen sor
ként, hanem strukturált egészként bemutatni. Pillanatnyilag ezen kísér
letek többsége egy irodalmon kívüli szerveződést választ kiindulópontul: 
a természet ciklusait,, azi emberi psziché struktúráját stb.; felvetődik a 
kérdés, hogy nem helyeselbb-e ezt a hipotézist a nyelven és az irodal
mon belül megalapozni. Mindazonáltal egy ilyen általános tematika léte
zése távolról sem tekinthető bizonyítottnak.6

ÁNGYALOSI Gergely fordítása

4 A realizmus problémájáról 1. „Le Discours réaliste”, Poétique, 1973/16.
5 Mintavétel gyanánt felsorolunk néhány, e hipotézist kutató könyvet a kö

zelmúltból: N. Frye, Anatomy of Criticism, New York, Atheneum, 1967 (első 
kiadás 1957; a francia fordítás használhatatlan); G. Durand, Les struktures 
anthropologiques de l’imaginatre, Píaris, Bordás, 1969 (1960, 1. kiadás); R. 
Girard, Mensonge lomantique et vértté romanesque, Paris, Grasset, 1961; A—J. 
Greimas, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966; T. Todorov, Introduc- 
tion a la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970.



A DÉLSZLÁV SZÓMÁGIA ÉS RÁOLVASÁS 
KÉRDÉSEI

J U N G  K Á R O L Y

A nemzetközi telkinitetlben is jelentős délszláv folklorisztika immáron 
több miint egy vészázada publikálja fontos sorozatait és monográfiáit, 
amelyek sóik esetiben ^nyújtanak ‘hasznos adalékot és összehasonlító szö
veganyagot a sziláv, az indoeurópai lés a nem szláv Ikiutatás számára. Egy 
ismertető nem alkalmas arra, hogy ezeket fölsorolja; elég azonban a leg
frissebb 'nemzetközi összefoglalások némelyikére tekinteni, Ihogy nyilván
való legyen: ezekre a műveikre és kutatásokra odafigyel a komoly (kül
földi kutatás.

Ebben a rovatban két esztendővel ezelőtt alikalimunik volt szólni már 
a szerb folklorisztika akkori újdonságáról, Dusán Bandié alapvető tabu- 
monográfiájáról, amely a hagyományos szerb népéletben tapasztalt tör
téneti és recens tilalmi rendszeréket vette faggatóra, a maga módján 
úttörő módon közelítve egy olyan problematikához, amely addig első
sorban a természeti (vagy primitív tedhnológiájú) népek körében került 
vizsgálatra. Ezúttal fontosság tékinteteben hasonló munlkát ismertetünk: 
Ljubinko Radenkovic gyűjteményét, amelyben a balkán szerblhorvát 
nyelvterület ráolvasásainak éleddig legnagyobb és legterjedelmesebb gyűj
teményét tárja az olvasó és a tudományos kutatás élé.

Mielőtt ismertetnénk, az összeállító elvi természetű bevezetését, nem 
lesz érdektelen, 'ha a kiadvány néhány jellemzőjére is kitérünk. A több 
mint ötszáz lapnyi terjedelmű mű hatszázlharminc számozott ráolvasó 
szöveget közöl. Ez a korpusz is válogatás azonban,, mert majdnem 'két
szer annyi (ezer) ráoivasásszöveg ismeretében alakította ki a válogatás 
szempontjait. Minden bizonnyal himnünlk kell Ljubinko Raderíkovié ál
lításának, amely szerint ez a gyűjtemény az egyik 'legátfogóbb sziláv 
ráolvasás-korpusz, s ilyen szempontból a nem szláv anyagot prezentáló 
korpuszok körében is tekintélyes helyre tarthat számot. Bár a kiadvány 
szigorúan tudományos jellegű, mégsem székvárosi 'kiadónál jelent meg, 
hanem bárom vidéiki ikiadó összefogásának eredményeképpen. Ez azon-

Ljubinko Radenkovic: Narodne basne a bajanja. A Gradlima, Niš, Jedinstvo. 
Prikina és a Svetlost, Kragujevac közös kiadása, 1982.
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bán egyáltalán nem von le jelentőségéből, s annak a veszélynek a nyo
mait sem tapasztaljuk benne, amely ilyenkor általános szokott lenni: 
mindenféle óikra hivatkozva a kiadó (vagy kiadók) ravaszul mellőzni 
igyekszenek a tudományos kiadványok egyébként mellőzhetetlen részét, 
a filológiai apparátust. A  jelen kiadvány azonlban erre nem panaszkod
hat, a jegyzetek és kommentárok 'mellett terjedelmes irodalmi részt, ha
talmas név- és 'tárgymutatót tartalmaz, amely minden tekintetben' nagy 
segítséget nyújt a használóknak. Hadd jegyezzük meg, hogy a kevésbé 
ismert és tájszavak jegyzéke is olvasható az apparátusiban, az idézett — 
és felhasznált — művek száma pedig meghaladja a hetedfélszázat. N a 
gyon valószínű, hogy a balkáni szláv ráolvasás-irodalom legnagyobb 
könyv ész ete is ez egyben.

Az összeállító Ljübinko Radenkoviénak nem véletlenszerű kiruccanása 
ez a könyv a folklorisztika területére. Az irodalom jegyzékből (valamint 
a magúnk olvasmányaiból) tudjulk, hogy legalább egy évtizede foglal
kozik a ráolvasások gyűjtésének, egybegyűjtésének és értelmezésének 
kérdésével. Kivétel nélkül olyan (dolgozatok ezek, amelyekben a szerző 
alapos (és modern) folklorisztikai ismeretek birtokában közelíti meg a 
szómágiának ezt az igen fontos és sok tekintetben még feltáratlan terü
letét. Az elméleti munkálkodás mellett maga is összegyűjtött majdnem 
száz ráolvasó szöveget, s azt meg is jelentette. (Vö.: Urok ide uz polje. 
Narodna bajanja. Gradina, Niš, 1973.) Az elmondottak fényében te
hát nem lesz érdektelen megismernünk, hogy szerzőnknek mi a vélemé
nye a ráolvasás műfajáról, ez pedig annál is inkább érdekes lehet, mert 
közismert, hogy a balkáni föllklór, s ennek keretében a szómágia, az 
elmúlt évszázadok során élénk kölcsönhatásiban alakult a környező szláv 
és nem szláv népek 'tradicionáb’s szellemi műveltségével; ebben a prob
lematikában pedig — mint arra a továbbiakban iki fogunk térni — kü
lön hely illeti meg a pannon— balkáni, illetőleg balkáni—magyar köl
csönhatások és összefüggések kérdését.

Ami a ráolvasások kérdését illeti az egyetemes folklórban, megálla
pítást nyert, hogy ez a kategória minden tekintetben a szómágiáihoz 
kapcsolódik. Ennek lényege pedig abban van, hogy bizonyos szavaiknak, 
szócsoportoknak vagy szövegeknek, meghatározott feltételek között, má
gikus ereje van. Az is a ráolvasásokkal kapcsolatos ismeretek közhelyei 
közé tartozik, hogy a szómágiába vetett hit a tételes vallások szómágiás 
jelenségeit megelőző korszakokra vezethető vissza, s a néphagyomány ma 
is gyűjthető szómágiás szövegei voltaiképpen egy ősiibib hiedelemvilág 
mai lecsapódásai még alkkor is, ha egy részük napjainkban már kérész- 
tényiesült terminológiával és képzetvilággal' színeződött.

Ljubinko Radenkovic a maga elképzeléseit és álláspontját a ráolva
sásokkal kapcsolatban a kötet bevezető tanulmányában fejti iki, amely
nek címe: „A népi ráolvasó tevékenység helye és jelentősége a hagyo
mányos műveltségben”. A filológiai pontosság (kedvéért megjegyzendő,



496 HÍD

hogy ez a tanulmány — nem minden tekintetben azonos megszövegezés
ben — előbb már megjelent. (Vö.: Knjizevna reč, Btgd. IX. évf. 182. és 
183. szám, 1982. II. 10. és 25.) Mivel fontos munlkáról van szó, idéz
nünk keld néhány részletét.

Először ismerkedjünk nneg a szerző néhány definíciószerű megállapítá
sával, mert ezeknek alapján világossá válik, hogy milyen szempontok 
alapján végezte el a balkáni ráolvasások besorolását. A ráolvasó tevé
kenységnek ez a meghatározása olvadható a dolgozat élén: „A népi rá
olvasó tevékenység a hagyományos műveltség része, amely saját elő
írásaival és az emberek társadalmi életében betöltött állandó helyével 
szinte napjainkig társadalmi intézményként létezett.” Megjegyzi a szer
ző, hogy a ráolvasó tevékenységnek a multiban sokkal nagyobb jelentő
sége vök, s a mai orvoslásnál sokkal nagyobb 'területre terjedt ki. Ebből 
természetesen az következik, hogy a ráolvasások nem kizárólag gyó
gyító funkcióban szerepeltek, s ebben a szerzőnek tökéletesen igaza is 
van.

Igen figyelemreméltó az a meghatározás is, amelyet a ráolvasásokról 
mond: „A ráolvasások szóbeli alkotások, amelyeknek eszköz szerepük 
van a fölborult rend helyreállításában.” A további fejtegetésekből' meg
tudjuk, hogy a ráolvasások a mitikus és mágikus gondolkodás termé
kei, amelyek bizonyos népi gyógyászati tudást is magukba foglalhatnak. 
A ráolvasó szöveget öröklés útján adták át az egymást váltó nemzedé
kek, mégpedig sajátos körülmények között. A ráolvasás sajátos szöveg
szervezésű beszéd, amely állandó vagy variálható szerkezetű, ritmizák- 
sága (Szembetűnő, s ugyanakkor gyakran él a költői nyelv jéllemző esz
közeivel. Ezek az esz/közök azonban a szakrális 'beszéd funkciójában 
jelennek meg, s csak a kívülállók számára jelenthetnek művészi szöveget. 
Ha a ráolvasó tevékenységet kommunikációs folyamatnak fogjuk fel, 
akkor a ráolvasó szöveg az üzenet, a ráolvasó az adó, a természetfeletti 
erők pedig a vevő szerepét töltik be. Mint látható, ebben a kommuni
kációs láncban a beteg, aki födött a ráolvasás történik, csupán passzív 
tanúja a folyamatnak. Igen érdékesnek találjuk azokat a fejtegetéseket 
is, amelyeket Radenkovié a ráolvasás és az imádság (mint szöveg) ösz- 
szefüggésének relációjáról állapít meg. Eszerint az imádságot nem llehet 
azonosnak tekinteni a ráolvasással, függetlenül attól, hogy némely rá
olvasások voltaképpen imádság formájában tradálódnak. Radenfcovié fel
tevése szerint e két szövegkategória funkciója tekintetében alapvetően 
különbözik: a ráolvasó személy ugyanis úgy fogja föl a ráolvasást, hogy 
azzal befolyásolja a természetfeletti erejű lényeket, ezzel szemben viszont 
az imádság kívánság funkciójában jelenik meg, teljesülésébe vetett re
ménnyel természetesen. Ez a szétválasztás aztán az általánosítás további 
fokozatát jelenti: a ráolvasások mágikus jellegűek, az imák pediig val
lásiak. Szerzőnk ennél is tovább megy, és kijelenti, hogy a fentebbekből 
következően a ráolvasások közel esnék a sámánizmus képzetköréhez.
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A bevezető szöveg további fejtegetései érintik többek iközött a ráol
vasó tevékenység módját és körülményeit is. Ebből megtudjuk, hogy a 
ráolvasó tevékenység folyamatában a <ráolivasó szövegeket az ehhez értőik 
megfelelő lépcsőzetesség alkalmazásával artikulálják: a szöveg elmondá
sa általában halkan történik, mindaddig, míg a szövegnek azok a részei 
nem kerülnek sorra, amelyekben a természetfeletti démonikus hatalmiak 
felé szóló fenyegetéseik meg nem szólalnak. Ezeket a részeket természete' 
sen megfelelő hanghordozással artikulálják a szövegmondók. A ráolva
sások bizonyos tekintetben titkos szövegnek számítanak: általános a vé
lemény, hogy széles körben való megismerésük mágikus hatásuk csök
kenésével vagy megszűnésével jár. Éppen ezzel függ össze hagyomá- 
nyozásuk és átadásuk módja is, amelyről föntebb ejtettünk szót.

A továbbiakban arról beszél a szerző, hogy a ráolvasó tevékenység
nek milyen egyéb determinánsai vannak. Ezek közül elsősorban a ráol
vasás időpontjának, helyszínének, eszközeinek, valamint a (ráolvasó te
vékenység részvevőinek viselkedésével kapcsolatos kérdéseket veti föl. 
Ebben a kontextusban (szem előtt tartva mindig az egybevető szempon
tokat) különösen érdekesnek és továbbgondolásra alkalmasnak találjuk 
azokat a részleteit a tanulmánynak, amelyben a szerző a ráolvasó sze
mélyeket jellemzi.

Eszerint a ráolvasó személyeiknek két típusát lehet megkülönböztetni: 
az egyik, s ez a legszámosabb, azokat a személyeket foglalja magába, 
akik a ráolvasások szövegét közeli hozzátartozóiktól tanulták vagy örö
költék; ezek tehát birtokában vannak a befolyásolás eszközének (a ráolva
sásnak), valamint annak a tudásnak, amelynek segítségével alkalmazni 
is tudják. Ebből az következük, hogy ezefk a birtokukban levő szómágiás 
eszközökkel nyelvileg közeledni képesek a természetfeletti mágikus ha
talmakkal, maguk azonban mágikus képességekkel nem rendelkeznek. En
nek a tevékenységnek az alapja tehát a kimondott szó varázserejébe ve
tett hit.

Ennél sokkal érdekesebbek azonban azok a részed a tanulmánynak, ame
lyek a szerző szerint a sámánizmussá! kapcsolatba hozható tevékenységű 
személyekről szólnak. Ezek a személyek 'mindenféle közösséget tagad
nak az előbbiekkel, vagyis azt állítják, hogy ráolvasó ismereteiket és 
képességüket nem embereiktől tanulták, hanem természetfeletti lényektől. 
Különösen érdekeseik azok a részek, amelyekben airtra történik utalás, 
hogy ez a kapcsolatteremtés az illetőnek zsenge ifjúkorában volt. Ekkor 
ugyanis lelke élet és halál között lebegett, s meglátogatták bizonyos ter
mészetfeletti lények, akik egészségét helyreállították, megtanították a rá
olvasás tudományára, ugyanakkor feladatul róták ki számára, hogy ezt 
a tevékenységet az emberek között folytassa. Ilyen jellegű adatokat az 
összeállító Szerbiából és Dalmáciából ismer.

Nem véletlen, hogy ennél a részletnél kissé hosszabban elidőztünk. Ügy
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véljütk ugyanis, hogy egyrészt a benne foglaltak, valamint Radenkovic 
utalása is minden tekintetben szükségessé tesz némi kitérőt.

A „magyar népi hitvilág” irodalmának isimerői tudják, hogy az utóbbi 
évtizedek -kutatásaiban jelentős helyet kapott a magyar „itáltoslhit” 'kérdé
sének vizsgálata. Ennek eredményeiképpen számos tanulmány és néhány 
fontos monográfia született; eredményeik számottevőek, bár a 'tudomá
nyos közvélemény korántsem fogadta el miniden tekintetben a magyar 
táltoshiedelmek csak 'keleti (kapcsolátadnák elképzeléseit. Az eddig első
sorban vallás- és mitológiatört éneti megalapozottságú fenntartások az 
utóbbi időben olyan összehasonlító szándékú anyagfelsaraJkoztató dolgo
zatokban is megfogalmazást nyertek, amelyek a pannón—balkáni— dali- 
mát tradicionális népi kultúra samanizmussal összefüggésbe hozható je
lenségeit egymás mellett vagy egymással 'kapcsolatiba hozva próbálják 
szemlélni. Ennek az újaibb vizsgálódásnak gondolatébresztő és minden
képpen tovább árnyalandó eredménye Klaniczay Gábor eddig még fcéz- 
iratos tanulmánya, amely eredetileg egy nemzetközi samanizmus-konfe- 
rencián hangzott el, 1981-(ben. Ennek egyilk lényeges mozzanata, hogy az 
észak-olasz X V —XVI. századi benandantek és a balkáni— dalimát krstni- 
kek, zduhacoik stb. természetfeletti hatalommal rendelkező lényeit össze
függésbe hozza a magyar táltos személyével. Szilárd meggyőződésünik, 
hogy ez a gondolatmenet (még tartogat további felfedezéseket, miivel a ne
vezett szerző mindössze néhány összefoglaló recens tanulmány alapján 
utalt a balkáni anyagra, semmiképpen sem azonban a fontos monográ
fiák és tanulmányok ismeretében. Véleményünk szerint Ljuibinko Raden- 
kovic előbb ismertetett utóbibi típusú ráolvasó személye is minden 'való
színűség szerint abba a köribe tartozik, ahol a magyar táltos az isztriai 
krstnikkel, az olasz benandanteval, a szlavón anoguttal. és a hercegovi- 
nai-szerbiai ziduhačcsal együtt van. Mivel egy ismertetésiben nem lehet 
komparatív filológiai részletekbe bonyolódni, csupán annyit említünk 
meg, hogy a Rademkovic áltál idézett szövegben legalább (két olyan 
mozzanat van, amely miniden valószínűség szerint samanásztikus jellegű, 
s az irodalom szerint a magyar táltosnalk is sajátja. Itt a* fiatalkori be
tegségre és gyógyulásra gondolunk, amely a  magyar sámán esetiében 
ugyancsak megvan, s a végeredmény ugyancsak egyfajta elhivatottság, 
vagyis gyógyító (és jósló) tevékenység. Nyilvánvaló természetesen, hogy 
ezzel a kérdéssel alaposan kellene foglalkozni, feltárva mindazokat a dél
szláv forrásokat, amelyekben a kérdéskörbe vonható közlések találhatók. 
Amennyire illúziórombolónak tűnhet az ilyen munkálkodás az elszi
getelt nemzeti kultúrák felesküdtjei számára,, ugyanolyan mértékben ke
csegtethet eredménnyé! az egyetemes európai kultúra folytonossági lánc
szemeinek összekapcsolása szempontjából.

Szerzőnk tanulmányának további résziében részletesebben szól az egyes 
betegségekkel kapcsolatos ráolvasó szövegeikről, s megállapítja, hogy van
nak olyan ráolvasások, amélyek csak egy 'betegség gyógyításánál ered
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ményesek, s vannak olyanok is, amelyek bizonyos tekintetben univerzáli
sak: többfajta kór ellen is eredménnyel alkalmazhatók. Elemzései során 
igen' tekintélyes számú szláv változatot sorol föl, a szerbhorvát nyelvű 
adatok mellett elsősorban macedón és bolgár variánsokat, mivel kutatá
sai szerint a balkáni (ráolvasó tradícióban ennek a íhárom nyelvterületnek 
a szövegei mutatják a 'legnagyobb hasonlóságot és összefüggést. Persze 
nemcsak a délszláv anyag bukkan fel egybevető vizsgálatai során: tanul
mányában szép számban olvashatók orosz, szlovák, szlovén, sőt néha 
francia és lett szövegek is. Természetesen olyan esetekben számolt ilyen 
variánsokkal, amikor az egyetemes emberi szómágia bizonyos közös je
lenségei bukkantak föl. Ilyen például a számmágiát alkalmazó visszafelé 
olvasó ráolvasások típusa és csoportja, amelynek szinte minden nemzeti 
hagyományában megvannak a nyomai. Megjegyzendő persze, hogy a 
megfelelő etnikus toleranciával: hisz Radenkovic szerint a szerbhorvát 
nyelvű anyagban az egytől kilencig számoló számmágia éppen olyan 
frekvens, mint a kilenctől egyig, tehát visszafelé történő. A  magyar 
anyagban például, amelynek egyébként már megfelelő összefoglalása is 
van, szinte kizárólag a visszafelé 'történő ráolvasás a megterhelt.

Érdekes megállapításai vannak szerzőnknek a ráolvasó tradíció és az 
egyházi hatás összefüggésével kapcsolatiban is. Megállapítja, hogy a rá
olvasó szövegeikre észrevehető módon rányomták 'bélyegüket az apokrif 
szövegeik és a kereszténység. Mivel azonban a déli szlávság felekezeti 
tekintetben nem azonos egyházi előjelű civilizációhoz tartozik, a hatá
sok másként érvényesültek a katolicizmus és másként a pravoszláv egy
ház szférájában. Szerzőnk azt állítja, hogy a katolicizmus sokkal türel
metlenebbül viszonyuk a népi hiedelemvilághoz, s különösen a javasi és 
ráolvasó tevékenységhez, mint a pravoszláv egyház. Elképzelésének iga
zolását a nyugat-európai boszorkányüld'öziésfoen, valamint a boszorká
nyok megégetésében látja. Er,re egyetlen horvát forrást idéz az ottani 
boszorkánypereik ítéletével kapcsolatban. Ügy véli, hogy a délszlávok- 
nál a pravoszláv felekezetihez tartozóik hagyományában érvényesültek a 
legkevésbé a keresztény befolyások.

Anélkül, hogy egy könyvismertetés keretében bármiféle vitába kíván
nánk bocsátkozná az előző bekezdésben kifejtett állásponttal, mindössze 
azt jegyeznénk meg, hogy például a magyar ráolvasó hagyományban 
(amely a nyugati kereszténység hatása alatt alakult) a több-kevesebb 
krisztianizált máz alatt szinte napjainkig hatóan kereszténység előtti 
(kissé lazább fogalmazásban: pogány) képzetek, összefüggések, világkép 
őrződött meg. Ilyen szövegeket a jelen sorok írójának is alkalma volt 
gyűjtenie. Másrészt pedig a katolicizmus napjainkig érvényes ünnepha
gyománya is a mai napig megőrzött egy sereg krisztianizált, de minden
képpen sokkal előbbi képzettet. Meggondolkodtató az a kérdés is, hogy 
a boszorkányégetés miniden esetiben a sötét babonaság és az egyházi rep
resszió folyománya voltáé, vagy pedig közrejátszottak-e, mint ahogy Er
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délyben vastagon iközre is játszottak!, sóikkal emberibb (értsd: vagyon
szerzési) célzatú okok is.

Rövidke, akaratlanul is polemikusnak tűnő, 'kitérőnk ismételten arra 
figyelmeztet, hogy nem ismerjük eléggé egymás tradicionális 'kultúráját, 
így nem tudunk minidig biztos 'véleményt formálni. Nyilvánvaló, hogy az 
itt tárgyakéhoz hasonló alaposságú és gazdagságú további ráolvasás-kor
puszok szükségesek, hogy a konlkirét szövegek egybevetésével formálhas
suk meg, szakmailag megalapozott, véleményünket.

A szesrbhorvát nyélivterület ráolvasó hagyományát és ráolvasásait pre
zentáló mű ismertetése azonban nem lenne teljes,, ha nem tennénk 'kurta 
kitérőt az ilyen szempontú magyar—délszláv Ikomparatisztika kányában 
is. Az alább elmondandó néhány megjegyzés azért is aktuális, mert a 
magyar nyelvterületen ugyancsak képzett „gazdája” van, a problematiká
nak, aki ugyancsak jóval több mint egy évtizede foglalkozik a kérdéssel.

Ez a szakértő Pócs Éva, az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tagja, 
aki első ráolvasás-tanulmányát éppen másfél évtizeddel ezelőtt publi
kálta. Azóta további átfogó tanulmányai jelentek meg a kérdésről, s 
tavaly 'májusban védte meg kandidátusi értekezését, amelynek „A ma
gyar ráolvasások” volt a címe. Jélen pillanatban e kéziratos mű nem áll 
rendelkezésre, csupán a tézisei, ám ezek is jól tájékoztathatnak bennün
ket a. szerző álláspontjáról, szempontjairól. (Vö.: Pócs Éva: A magyar 
ráolvasások. Kandidátusi értekezés 'tézisei. Budapest;, 1981.) Hogy vala
miféle összehasonlítási alapunk legyen, mindössze tájékoztatásul, idézni 
fogjuk Pócs Éva néhány megállapítását a ráolvasásokról!. Ezek, alapján 
látni fogjuk, hogy a két kutató meghatározása és elképzelése lényegében 
identikus, s ez kitűnő alapot nyújthat a két nyelvterület ráolvasás-tra
díciójának összehasonlító vizsgálatára. Íme a magyar kutató néhány meg
határozása: „ . . .  a ráolvasás lényege a szavakkal történő varázslás: a 
ráolvasó egy szöveg elmondásával hat valakiké vagy valamire. . . ” To
vábbá: „Saját vizsgálatunk eredménye alapján ráolvasásnak tekintünk 
minden egyénileg előadott (esetleg leírt), hagyományos formában élő 
szöveget, ha elmondásának oélja az egyéni élet bármely területének be
folyásolása. A szöveg elmondását mindig konkrét szükséglet hívja létre, 
illetve a hagyományt ez tartja fenn.” Ezek a szempontok Pócs Éva 
1968-as, első tanulmányából valók, a kandidátusi értekezések tézisei bi
zonyos tekintetben általánosítják a szempontot: „Leglényegesebb meg
határozó kritériumnak a funkciót tekintettem, ráolvasásnak tekintve ezt 
a funkciót betöltő, bármilyen tartalmi-formai ismérvekké! rendelkező, 
bármilyen eredetű szöveget.”

Az idézett tézisekből az is kitűnik, hogy szerzője igen tisztában van 
a magyar ráolvasások kötődési és összefüggés! relációival. Erre utal az 
alábbi mondat: „Európa tértképén — az anyag megismerésének, hozzá
férhetőségének lehetőségét tekintve — jókora fehér foltok vannak; külö
nösen hiányzik a sok szempontból kulcsfontosságú Ny-i szláv ill. bal
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káni anyag (csak szórványos adatközlésekből ismerhető meg).” (A ki
emelés 'oőlem — J. K.) A jelen ismertetést inspirálói ikötet voltaiképpen 
semmissé teszi az idézett mondat tételét az anyag elérhetetlenségével 
kapcsolatban, legalábbis ami a balkáni vonatkozásokat illeti. Az viszont 
ugyancsak az egymás hagyományos népi műveltségének, és e műveltség 
termékeinek nem ismerését példázza, hogy Ljubinko Radenkovic nagy 
gyűjteményéneik megjelenése előtt jó öt esztendővel mát könyvárusi for- 
galamba került egy ugyancsak terjedelmes válogatás a szerb ráolvasó 
hagyomány szövegeiből. Igaz, ez nem volt tudományos vállalkozás; egy 
költő válogatta a szövegéket, s a kötet apparátusa is csupán a legszük
ségesebbökre korlátozódott, ám itt is mintegy százharminc ráolvasás 
szövege vol't olvasható. (Vö.: Božidar Timotijevié: Istrcase donjozemci. 
Srpske narodne basne uricawja i vračanja. Narodna iknjiga, Bgd, 1978.) 
Persze szó sincs itt a filológiai adatok bármiféle fölhánytorgatásáról; 
magunik ismételten a két nyelvterület anyagának komparatív vizsgálatát 
tartjuk alapvetően fontosnak és szükségesnek, hisz egy ilyen vizsgálat 
kimutatná, hogy nemcsak a motívumok, elnevezések közösek, hanem 
gyakori a szövegek teljes identitása is, különösen azokon a területeken, 
ahol a magyarság és a délszlárvság évszázadok óta együtt élt és él. Nem 
hanyagolható el természetesen annak a hatásnak a számbavétele sem, 
amely az iszlám örökségeként mutatható ki a balkáni s valószínűleg a 
magyar anyagban is.

A két nyelvterület ráolvasó hagyományainak és ráolvasó szövegeinek 
összehasonlító vizsgálata eszményi körülményék között történhetnék ak
kor, ha Ljubinko Radenkoviénak azok a tanulmányai is kötetbe gyűjtve 
lennének olvashatók, amelyekben a ráolvasások kérdését elméletileg tár
gyalja, valamint ha Pócs Éva disszertációját és a magyar ráolvasó szöve
gek válogatott korpuszát is kötetbe gyűjtve olvashatná a tudományos 
közvélemény. Iigaz természetesen, hogy a magyar anyag egy része is 
hozzáférhető pl. Erdélyi Zsuzsanna apokrif népi imádságokat tartalmazó, 
nagy sikerű kötetében, de a ráolvasó szövegek nem mind sorolhatók az 
apokrif imádságok körébe, ily módon ez a gyűjtés — bizonyos tékmtet- 
ben — nem nyújt megnyugtató képet a magyar ráolvasó szövegek álta
lános sajátosságairól. Nyilvánvaló, hogy Pócs Évának kellene összeállí
tania egy nagy korpuszt, s az is nyilvánvaló, hogy a publikált és kéz
iratos magyar anyagból van is lehetősége válogatni.

Jó lenne, ha Ljubinko Radenkovic nagy ráolvasás-korpuszáról a ma
gyar folklorisztika egésze tudomást szerezne és használná is, hisz — Pócs 
Éva szavaival él^e — valóiban kulcsfontosságú adalékokat szolgáltat a 
magyar anyag vizsgálatához és Európa folklorisztikai térképén való el
helyezéséhez.
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T A R I  I S T V Á N

„Horn°k . . .
Ha a homok prizmáján át nézi az ember a világot, 
minden formával bíró tárgy — irreális. Csupán a 
minden formát tagadó homok mozgása reális.”

(Abe Kóbó: A homok asszonyaJ

SZÉLZÁSZLÓK KÖZÖTT

Mindenkiben van egy puszta,, melyben szavaink, Ikiáltásainik tévelyeg- 
nak, mielőtt végiképp a szélbe vesznének. Néhanapján ikiifeslik a felszín, 
a puszta homokját megkötő gyep, olyanlkor a szél az úr: Ikedvére fod
rozhatja a homdkot. A vibráló homolkfodrak csak a soélámyékban sza
kadnak meg kötelezően, egy-egy fűcsomó szélárnyékában, ahol szél
zászlók képződnek. Szélzászlók között keresem tévelygő szavaimat, ki
áltásaimat: a 'tájat fürikészem.

N ézd meg jól a tájat!
Aztán a látottalkat vesd össze azokikál a tájakkal, melyeiket magadban, 

magaddal hurcolsz.
De hát, amit látsz, ahogyan látod, már az is te magad vagy. Vesd te

hát össze időnként ezerarcú önmagadat ezerarcú önmagaddal — egy 
ezerarcú táj ürügyén.

És lesz, ami lesz.

LEGALÁBB 2000 ESZTENDŐ

Van Dél-Bánátban egy homdkpuszita, mély párját rótíkítja: a DaLiblátii- 
homokpuszta.

Sokat töprengtem azon, miért is nőtt annyira szívemhez ez a homoik- 
puszta: buckáival, dűnéivél, roppant erdeivel. . .

Talán azért, mert a homok világa 'különös egy világ, melyben az em
ber nem nagyon uralkodhat. Abban a világban a homok az ér, az em
ber csak a látszatát keltheti annak, hogy ímegzaboilázza a homokot. Elég
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„—A vibráló homoikifodroik csaik a szélárnyékban szakadnak  meg ..
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egy óvatlan pillanat, egy meggondolatlan cselekedet, a homok máris 
kifut az ujjai közül.

Utána mindent a homok mozgásához kell igazítani.
A homok megszédíti, elkápráztatja azt, aki közelebbről szeretné meg

vizsgálni.
A homok nem bántja azokat, akik őt békén hagyják, akik szeretik 

őt. Azoknak oltalmat (nyújt, azokat bőségesen megjutalmazza. Egy 
életre.

Aki a homOkot megszereti, az később nem vágyik biztosabb talajra. 
Az a homokon marad. A kötődésre al'ig képes homokhoz kötődik. . .

Sétálok a Paja Marganović elnevezésű építőtáborban. Az építőtábor 
révén sok fiatal ismerkedhetett meg a homokpuszitával. 1978 óta szövet
ségi jellegű önkéntes ifjúsági munkavállalás színhelye, 1978 óta érkez
nek ide Jugoszlávia minden tájáról a fiatalok, hogy munkájukkal hoz
zájáruljanak e különleges természetvédelmi rezervátum fenntartásához.

Az építőtábor könyvtárában megörülök a térképeknek. Szeretem a tér
képeket, nekem a térképek, szintvonalaikkal, hurkaikkal, kacskaringóik
kal, hogy a színekről ne is szóljak, kitűnő vizuális élményt nyújtanak. 
És engem a térképek taníthatnak a szabadságra — kötöttségükkel: újból 
erről bizonyosodok meg a régi mestereik egyik munkája előtt ácsorogva.

A könyvtárba vezető folyosón megbámulom az egykori telefont. Kagy
lóját leakasztom, és fülelek. A tűzesetek gyors jelentését segítette ez a 
telefon. A pusztában ugyanis a tűz jelenti a legnagyobb veszélyt. Egy- 
egy erdőtűz felmérhetetlen következményékkel járhat. A nyaranta itt 
dolgozó fiatalok a tűzbiztonság szempontjából fontos munkálatokat is 
végezik: a fenyőfák megnyesését, a puszita erdőségét keresztül-kasul be
hálózó tűzvédelmi utak, tűzipászták megtisztítását, kiszélesítését stb.

•

Megyek Šumarakra. A aszfaltút helyett inkább a puszta szélén ka
nyargó, homokos utat választom. Sava šljivovačkit, a Delibláti-homok- 
puszta szerelmesét keresem. Okvetlenül beszélni szeretnék vele, hisz hu
szonhét éven át annak a pancsovai erdőgazdálkodási vállalatnak az 
igazgatója volt, mely ma is a puszta gondját Viseli. Az egyik homokbuc
ka mögött kellemetlen meglepetés vár. Alig tudok lefékezni, marhacsorda 
állja utamat. A igulyás sötét bőrű, huncut képű legény, élvezi a hely
zetet. Kérdem tőle, tudja-e, hol lakik a mérnök úr. — A buszmegálló 
közelében — vigyorog. Šumarakon rövid keresgélés után rátalálok Sava 
Šljivovačkira, az úttól félreeső víkendházának kertjében. Mondom neki, 
mi járatban vagyok. Bólint, majd leülünk kint a szabadban.

t
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— Az utóbbi tíz-t)izenöt évben több figyelem irányult erre a homOk- 
pusztára, noha Európában nincs hozzá hasonlatos. A tudományos világ 
sok újat találhat még itt. A 'két világháború iközött ez a hely inkább 
gazdasági objektumnak számított. 1976-ban született meg tartomá
nyunkban az a törvény, mely védi ezt a homokot. Az anyagi eszközök 
is biztosítottak, tehát a Delibláti-homokipuszta társadalmi .jelentőségűvé 
vált.

Figyelem Sava Šljivovačikli borostás arcát. Nagyon nyugodtan beszél. 
Szája szögletében mosoly bujkál. — Valószínű, jobb napok várnak erre 
a homokra. A vajdasági törvény — folytatja —, mely speciális termé
szetvédelmi területté nyilvánította a Dedibláti-homokpusztát, hangsúlyoz
za azt, hogy itt a védelemre kell összpontosítani. Amíg gazdasági ob
jektumnak számít, a megengedettnél, a kelleténél jobban kiaknázták. 
Gondoljon bele: évenként mondjuk negyven-ötven tonna szappangyöke
ret szedtek ki az emberek a homokból seb.

— Milyen mély a puszta homokja?
— Minden bizonnyal meghaladja a kétszáz métert. Ez a homok rop

pant apró szemcséjű, e tekintetben is egyedülálló Európában. Az élet a 
homokon pedig nagyon sajátos harc. Harc a széliéi, iharc a ■vízzel, a ter
mőtalajjá!!. Hosszú ideje tart ez a harc, sokáig eltart még.

A múlt század elején, 1808-ban, Badhofen kezdte imieg e (terület fel
mérését, és négy évre rá állapította meg, hogy a 40 660 hektárból 18 000 
hektár igazi futóhomok. Kegyetlen lőhetett itt akkoriban. A kossava 
hatalmas erővel, 100 kilométert is meghaladó óránkénti sebességgel hord
ta a homokot, mely betemette a környék termőföldjeit. 1818-ban alakult 
meg a homokpuszta ibefásításával, erdősítésével foglalkozó bizottság. A 
homok megkötésének kezdete Bachofen nevéhez és 1818-hoz fűződik. 
Bachofen tette meg az első lépéseket, 1845-lben halt meg Versecen. A 
század elején, 1907-lben fejeződött be a futóhomok megkötése.

— Az embernek mégis sikerült megjkötnie a puszta fuitóihomokját ?
Sava Šljivovački elmosolyodik. Rágyújt. — Ha ötven-hatvan centi-

méteres humusztakaró borítaná a homokot, akikor ezt nyugodtan állít
hatnánk. Ahhoz viszont, hogy ötven-hatvan centiméteres humusz takaró 
képződjön, legalább kétezer esztendő szükséges.

KIBÚJNA BŐRÉBŐL

A futóhomok megkötése emberöltőket meghaladó folyamat. Igazi 'küz
delmet vállalnak azok, akik kiveszik részüket ebből a feladatból. Mun
kájuk értéke, értelme csak 'hosszú évtizedeik elmúltával válik nyilván
valóvá.

És tévedésük is.
?— A Delibláti-hotmokipu&ztán —- magyarázza Ŝ vî  Šljivov^čki n
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igen: nagy 'helyet foglal el az akác. A szóban forgó akácosok -még az 
erdőtelepítés első korszakaiból valók. Az akáccal valóban jól meg lehet 
kötni a homokot, de az sem mindegy, hogy milyen homokról van szó. 
A Delibláti-homokpuszta 200 méter mélységet is meghaladó homokjára 
nem való az akác. Az akác érzékeny a fagyra, gyorsan elöregszik, stb. 
Pillanatnyilag a meglévő erdők rekonstruálása és újaibb erdők telepítése 
a legégetőbb feladat. Hosszú életű fajtákat kell erre a homokra telepíteni.

Különben a rómaiak idejében, a középkorban nem volt itt pusztaság. 
Az 1723-as Bánáit-íérképen nem úgy szerepel ez a térség, minit homok- 
puszta. Az ember tette azzá. Minden hizonnya'1 a törökök égették fel 
ezt a területet az 1770— 1780-as esztendőkben.

— A jelenlegi 'növénytakaró tehát nagyon vékony kéreg ezen a ho
mokon.

— Igen, nagyon vékony kéreg. A pusztára nézve ez az időszak, a 
nyárutó egyébként a legveszélyesebb. Ilyenkor már száraz az aljnö
vényzet, egy eldobott cigarettavég, egy szál gyufa hatalmas károkat 
okozhat. Ha fúj a kossava, hihetetlenül nehéz itt a tűzoltás. A szél 
egy-egy tűzfészket, hatalmas izzó Iboglyát, 30 méterre is képes elhají
tani. 1973-ban 1100 hektár, abból 600 hektár fenyőerdő égett le. Tűz
védelmi utak, sávok hálózzák ibe a puszta erdőségeit, azokon a tűz- 
pásztákon közelítjük meg, lokalizáljuk a tüzet.

A legelésző állatok is felsérthetik a növénytakarót, de idejében köz
belépünk. Különben a homok kibújna bőréből.

ÉLŐ EMBEREK VEZETÉKNEVÉT VÁLASZTOTTÁK

— Mi készítette az embereket arra, hogy a pusztában telepedjenek le? 
H ogy a homokra építsenek . . .

— Csak egy falu, egyetlen 'település van a homokpu'sztán: Susara. A 
többi település a homolkipuiszta szélén fekszik. Ezeket a (kis emberi kö
zösségeket a szőlőtermesztés reménye hozta létre.

A múlt század végén, 1880Jban, a filoxéra (szőlőgyökértetű) megsem
misítette Európáiban a szőlőit. A filoxéravész egyedül a homokos terüle
teket kerülte él. A homok ugyanis betemeti a filoxéra lárváját, más szó
val: nem kedvez a fi'Loxérának. Nos, azokban az időkben telepítették 
ide á legszegényebb sorsú embereiket.

Fejér-telep, Wékerle-telep, Szávák-telep, Pálfify-telep, Emánuel-telep — 
sorolja a települések nevét.

— Azt remélték a szakemberék, hogy itt a homokon majd 'fetvirág- 
zik a szőlőtermesztés. Tévedtek. Nem számoltak azzal, hogy a Delib-
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1 áti-homokpusztában nagyon sajátos körülményeik uralkodnak. Ezen a 
homokon nagy a {hőmérsékleti ingadozás. A korai fagyok miatt, három-, 
négy-, sőt ötévenként kerülhetett sor egy-egy szüretre.

Fejér-telep, Wekerile-teliep, Szivák-telep, Pálffy-telep, Emánuel-telep . . .  
Élő és 'befolyásos emberek vezetéknevét választották a legszegényebbek, 
amikor saját településüknek adtak nevet. Állam titkárokról, miniszterek
től, országgyűlési képviselőktől várták sorsunk jobbra fordulását.

— Sokat jártam iki Susarára — meséli Sava ŠLjiivovačkii. — Március
ban és áprilisban nem lehet végigmenni az utcán a homokviharban. Ezen 
a homokon nagy gondot okoz az ivóvíz hiánya. A megszokottnál sok
kal mélyebbre keld férni, iha vízhez akarunk jutni.

A puszta növényvilága nagyon gazidag. Hétszáz fajta növény talál
ható itt. Jómagam 30 éviig foglalkoztam gyógynövényekkel, 120—130 
fajta gyógynövény terem ezen a homokon.

A madárvilág úgyszintén izgalmas, 92—93 fajta madarunk van, me
lyek állandóan itt tartózkodnak. Az erdők vadban gazdagok: róka, far
kas, vaddisznó, vadmacska stb. Kígyók is akadnak, iközülük egyik sem 
mérges — ebben biztos vágyóik.

Jól érzem iitt magam. Májusban kijövök ide, és októberig kinn vagyok 
a természetben. Egész nap piszmogok, mindig akad tennivaló. Nemrég 
fejeztünk be egy (tudományos munkát.

•

Sava Šljivovački Dediblatón született. Azt már 'leírtam róla, hogy a 
homokpuszta szerelmese. Érdemeinek leírására nem vállalkozhatok, any- 
nyi bizonyos, hogy felbecsülhetetlen értékű munkájával járult hozzá a 
hoiuokpuszta védelméhez.

„EGY KIS IDEGESSÉGVEL, VESZEKEDÉS VÉL .. ”

Šumaraik — az ellipszis adalkú Delibláti-homokpusztát gyöngysorként 
körülvevő települések egyike. Egyik gyöngyszeme. Érzem erről a ha
sonlatról, hogy erőltetett, és ezt a sor házat nézem az aszfalt csíkja 
mellett. Kihalt a falu, délidŐ, ebédidő. Csak a kocsma előtt üldögélnek 
néhányan a farönkön sört szopogatva. Betérek a kocsmába, az ajtó 
mellett, a viaszosvászonnal deterített asztalnál ülök le, a fapad csücs
kére. Az emberek helyet szorítanak.

Két nyelven folyik a társalgás, magyarul és szerbül. Megtermett, ko
rosodó férfi iil v$#n szemben. Időnként összeakad a tókintetünk. NyiJ-
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van dühös cimborájára, alki már alaposan elázott, újabb soraikét rendel
ve. Megértően bólogatok. Szerbül szól hozzám, magyarul felelek néki, 
mivel az előbb ezen a nyelven évődött. Kérdezem tőle: idevalósi? — 
Tízéves koromban 'költöztünk ide — válaszolja.

Tekintetemet végíigjártatom a faliakon.
— Maga „viikendás”? — fordul félém érdeklődéssel. Kérdéséből arra 

'következtetek, hogy manapság mind többen építik fel ezen a vádlókén 
hétvégi házaikat.

— Nem — rázom fejemet az erősödő lármában. Elégedetlen a vá
laszommal. Én is az lennék. — Újságíró vagyok — bököm ki végül.

— Én meg a szocialista szövetség elnöke — mutatkozik be. — Gye
rünk fel az irodába — vezet át a kocsmán (Művelődési Otthoni nagy
termén), és már (lépünk is be, a teremre nyíló ajtón, a csöpp helyiségbe.

A šumaraki Művelődési Otthon — ez állt a 'kétnyelvű, koipott fatáb
lán — piciny irodájában ülünk. A függöny fátylán játszadozó árnyéko
kat nézem, és Horváth Lászlót hallgatom, aki, mint a szocialista szövet
ség helyi tagozatának az elnöke, hivatalos hangon szól. És megilletődve. 
Személyemben a hatalom emberiét látja.

Horváth Lászlónak — aki engem néptársnak szólít — nehezére esik 
a hivataLos hang.

A település múltjáról faggatom.
— Észak-Báoskából költöztünk ide Dél-Bánátba — mondja. — Ki

rályhalmáról, Horgosról, Martonosról, az első világháború után. Első
sorban Észak-Bácskából, de jöttek ide máshonnan is. Jelenleg 45 család 
él Šumaralkon, a víkendházak lakóit nem számítva. Azt, hogy hányán 
tartózkodnak a víkendházakban, nem lehet pontosan tudni, 140 ház van 
a vízvezetékre kapcsolva.

Hogy visszatérjek a múltra: a régi jugoszláv időkben a magyarság 
nagyon el volt Bácskában szegényedve. A húszas évek végén valahogyan 
a szegény népek tudomására jutott, hogy két lánc otthoni föld árán itt 
tíz láncot vehet az ember. És jöttünk: 'kocsival, vonattal, lka hogy tudott.* 
Tízéves voltam, amikor ide huroollkodtunk, erre a homokra.

Ez a homok viszont nem úgy termett, mint az otthoni homok. Gyen
gén termett, rosszul termett.

Kávé kerül az asztalra, a közben hozzánk csatlakozó pincér, Erős 
József kisfia főzte.

— A helyzetünk nem fordult jobibra azzal, hogy ide telepedtünk. Er
dei munkából, napszámból éltünk. A közeli falvakban, mások földjén 
dolgoztunk.

A felszabadulás után új életet kezdtünk. 1951-ben megalakítottuk a 
földművesszövetJkezetet, Petőfi Sándorról neveztük el. És keményen dol
goztunk.

Sok paprikát termesztettünk, mert ahonnan jöttünk, az egy nagy, hí-
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rés paprikatermő vidék. Horgos, Martonos. . .  Csalk itt nem úgy tereim 
ám a paprika, mint Horgoson.

Valamikor semmink se volt. Nem volt iskolánk, nem volt szabad 
magyarul beszélni, árendásból éltünk, földjeink szanaszéjjel voltak.

A felszabadulás óta nagyon sokait fejlődtünk. Šumaraikon áram van, 
víz van, 1977-ben egy 64 méteres kiutat fúrattunk. Iskolánk is van. A 
gyerekeknek csak ötödik osztályos korúikban kelil a szomszédos Dubo- 
vacra utazniuk. Šumarak a duibovaoi helyi 'közösségihez tartozik. He
tente egyszer kijár ide az orvos. Mindez a szocialista szövetség helyi ta
gozatának az érdeme. De ezt ne én mondjam, kérdezze meg Erős Jóskát
— mutat a mellettem megállás nélkül bólogató fiatalemberre.

— így igaz — szólal meg Erős József. — Ezt az épületet is önkéntes 
munkával csinosítottuk iki. Elkerítettük, kaput csináltattunk rája. A mi 
elnökünk, Laci bácsi, olyan ember, ihogy mindenkinek meg tudja magya
rázni a problémákat. Házról házra jártunk, szedtük a „dobrovoljni pri- 
logot”. Egy kis idegességvei, veszekedésvei megcsináltuk, hogy szép le
gyen, hogy ne kelljen szégyenkeznünk a környéken. Laci bácsi, ami
kor a legényfia meghalt, visszavonult a társadalmi életből. De mi sze
gényebbek csalk jártunk a nyakára, könyörögtünk neki. És ő visszajött 
közénk. Nem hagyott magunkra. Ma már vízvezeték van minden ház- 
bán. A környező falvakban: Duibovacon, Gályán például még nincs víz
vezeték.

Már másodszor jön értünk Horváth László felesége, baj van, kihűl az 
ebéd. Hiába szabadkozom. Megindulunk hát a település homokos-árnyas 
főutcáján. Odébb az aszfalton néha elsuhan egy-egy autó.

EMÁNUEL-TELEP

Egész idő alatt arra gondolok, hogy valami fontos dolgot nem tud
tam meg. Feljegyeztem az adatokat, felírtam az évszámokat, láttam: 
takaros kis település ez a Šumarak, itt a homokpuszta szélén.

Kint ülünk a verandán. Horváth Lászlót köhögés gyötri. — Asztmás 
vagyok — mondja fuldokolva. — De majd mindjárt elszívok egy kis 
„bilindeket”. Felesége, székelykevei asszony, máris hozza a beléndek 
megszárított, összetört, összemorzsok levelét.

— Talán maga is rá akar gyújtani? Vigyázzon, mert rettent büdös!
— figyelmeztet nevetve. — Nem baj — mondom neki. — Azért is ki
próbálom.

Rágyújtunk. — Valamikor, enndk a házsornak, Šiumaraknak, ugye 
Emánuel-telep volt a neve? — kérdem tőle pöfékelve.

— Emánudl-telep. Az Emánuel-telep az erdőben vök. 1958Jban jöt
tünk ki az erdőből. Itt kaptunk portákat. Nagyon szép fenyvesek van
nak ott, ahol mi valamikor éltünk. Feleségemnek is — ő a második asz-
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szonyom, és nem tudta — megmutattam, hogy mi hol éltünk valamikor. 
Néha még most is bemegyek az erdőbe, és leülök oda, ahol a házam 
volt. Felidézem fiatal éveimet, fiatal életemet, és rílak, mint egy ikicsi 
gyerek. Ott, az Emánuél-telepen a gödrökből ittunk. Minden szegény
ség az eszembe jut. Egyszer majd magának is megmutatom, hogy hol 
volt a kocsma, a kuglüpálya. A feleségem már 'látta.

Mi itt korszerűen élünk. Mindenféle felszereléssel el vagyunk látva. 
Sziép limuzinok, kaucsoik, amikire rá se mertünk volna gondolni. De 
higgye el, néptárs, nekem azon a régi Emánued-telepen könnyebb volt az 
élet. Mert én akikor fiatal voltam. És édesebb volt a laposokból, a göd
rökből kimert víz.

Valamikor sokkal vidámabbak voltak a népeik. Házaink szanaszéjjel 
voltak. . .  És a zenészeink. . .  A táncot tamburával, a hallgatót trombi
tával játszották. A zenészeink is Bácskából jöttek. Pecer István volt a 
főtrombitás. Majd egyszer elvezetem magát, nép társ, az erdőibe, az Emá- 
nuel-telepre.

— össze vannak nyőlve az ágaik, meg kílgyók és gyílikok vannak ott
— jegyzi meg halkan a felesége.

— Nem baj az — szól .rá .a férje, a könnyeit törölgetve.

•

Visszasétálok Horváth Lászlóval a művelődési otthonig. Hátravezet.
— Itt van az iskolánk — mutait egy ajtóra.

— Megoldották-e a kisdiátok anyanyelvi oktatását?
— Sajnos nem — válaszolja. — Pedig azt még meg kellene oldanunk.
Mielőtt elbúcsúznék Horváth Lászlótól, letépek egy szál szamárke

nyeret. — Hogy thívják ezt a lila, kékeslila virágot? — kérdezem tőle.
— Szamártüsök. Mert szeretik a szamarak. Tán csak .nem akarja 

hazavinni?
— Dehogynem — csippentem az ablaktörlővel a szélvédő üvegéhez.

EMÁNUEL-TELEP

még temetőjük sincsen

mellettük mint egy paprikamalom 
az erdő zúg

piros
édesnemes por kavarog

bácskából hozták a magot 
a zenészeik is bácskaiak voltaik
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egy ’Jkis idegességvei 
trombitával játszották a hallgatót

az összenyőlt bokrok tövében 
hol Ikílgyók gyílíkok hallgatnak

odiéblb bőrödziik már a duna 
jege ordasok talpa alá való

élő és befolyásos emberhez folyamodtak 
településüket róla nevezték él

a böhorpadt eget 
az összedőlt tekepályát

a kisimult gödröket

SUSARA

Susarára nem jár a vonat.
Susarára autóbusz se jár.
Susarának 720 laikosa van, többségük magyar nemzetiségű.
Susara egy falu, a homokpuszta közepén. — Mindezt Kerékes Dragi- 

cától tudtam meg, akivel 79 nyarán, a homokpuszta építőtáborában ta
lálkoztam. Falujának küldötteként ijött megtekinteni a vajdasági ifjúsági 
munkavállalások ünnepi műsorral egybekötött találkozóját. Az emelvé
nyen lenge, lobogó tüllben, mai zenére, fiatal lányok vonaglottak, Dra- 
gica pedig, szeme sarkából követve a műsort, falujáról mesélt: — El 
vagyunk vágva a világtól. Egyetlen kapcsolatunk a világgal az a tele
fon a helyi közösség irodájában. De a telefonnal is állandóan meggyűlt 
a bajunk. Nem működött. Nemrég, másfél hónappal ezelőtt kaptunk új 
telefont.

— Most alapozzák az utat a falutokig.
— Tudjuk, örülünk neki, minden útnak örülni kell, csak az a baj, 

hogy Susara iköziigazgaitáailag nem Kovimíhoz, ahová az út -vezet majd, 
hanem Versechez tartozik. Ha ki akarunk mozdulni, csak kocsival me
hetünk, vagy gyalog. Azoknak jó, akiknek kocsijuk van, ők fuvarozzák 
a falu népét! Átmenetileg a helyi közösség iro d á jáb an  dolgozom. Az 
elődöm megbetegedett, én kerültem a helyébe, az egyetlen jelentkező 
voltam. Hattól kettőig dolgozom: széthordom a meghívókat, ha vendég 
jön Verseoről, elbeszélgetek véle. Az volt a legnagyobb vicc, amikor do
bolnom kellett. Mert aki kisbíró, annak ki 'kell dobolni az újdonságokat. 
Asszony dobok a faluba! A legutóbb . . .  várj csak... ,  azt doboltam
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ki, hogy jötték a .teheneiket oltani, hogy zárják (be a kutyákat,, hogy a 
Južni Banat fizette a búzát, meg. . .  hogy akinek erdeje van, az nyu
godtan vágathatja. Délután négy órakor indultam, este fél nyolckor 
értem haza. Minden tizedik házira kell dobolni. Susara hosszú falu. Csak 
hossza van, szélessége nincs is. ö t  (kilométer hosszú az utcája. Mindenütt 
két nyelven informáltam a lakosságot: magyarul és szerbül. Hat elemim 
van csak. Az anyám boszniai, az apám meg líkai volt. Szerb asszony 
vagyok, de azért elég jól beszélék magyarul. 1949-ben születtem, a ma
gyarok ünnepén.

— Mikor?
— November elsején.
— Az nem a magyarok, hanem a katolikusok ünnepe.
— De tartják a magyarok, egész éjjel égnek nálunk a gyertyák a te

metőben. Susarán én vagyok az egyetlen nő a pártban. És tudod, hogy 
mit csináltam? Én pingá'ltam ki a faluiban a templomot. Méghozzá in
gyen. Azt mondtam nekik, attól, hogy én párttag vagyok, nem muszáj 
még a vallást gyűlölnöm. Nem vagyok vallásos, de meg tudom érteni 
azt, aki vallásos. . .

Három gyerekem van: Gorán 69-ben, Józsika 74-ben, Miki 76-ban 
született. Egyedül nevélem őket. Elváltam. Havonta 200 márkát kapok 
a gyerekekre Németországiból. Ott van az apjuk. Kevés ház van Susarán, 
ahol még nem meszeltem. Kapálok, kukoricát török, zsákolok, fát vá
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gok, a futballistákra mosok. Hogy mondjam azt a gyerekeimnek, hogy: 
nincs...?  A gyerekek csak négy osztályig járhatnak Susarán iskolába. 
Utána Versecen folytatják az elemit. Benn laknak Versecen a diákott
honiban. Hosszú az út Versecig! Több, mint 30 kilométer, ebből 5 kilo
métert a homokon kell megtenni. Susarán télen nem szabad megbete
gedni vagy meghalni. Tavasszal és nyáron nagyon szép nálunk! Tiszta 
a levegő. Homok meg erdő vesz minket körül. A vaddisznók néha be- 
szölknek az anyakocáinkhoz, és csíkos mailiaookiat csinálnak nekik. Többen 
építik már falunkban a víkendiházuikat. A rossznyelvek szerinit: miattuk 
épül az útt Kovioig, hogy a pancsovaiak meg belgrádiak szépen tölt
sék el a hét végét nálunk, Susarán.

Szeptember 8-án gyere Susarára. Akikor szabadult fel a falunk. Szep
tember 8-a a mi legnagyobb ünnepünk.

A FALU ÜNNEPÉN

Hosszú volt Susaráig az út. Mert siettem. Főleg az utolsó, tizen-va- 
lahány kilométeres szakasza: két keréknyom a homokban.

Itt ülök a fák alatt, a falu egyetlen, Hajdúk elnevezésű kocsmájának 
teraszán. Bent nem lehet szót érteni. Három legény (villany),gitározik a 
vendégeknek. Verőfényes szeptemberi dél. A kocsmán túl: mozdulatlan
ság. Közelemben állította fel sátrát a szerencsejátékos meg a bazáros. 
Belátok az egyik sátorba: üres. Polcon pihennek a fényes, gúlába rakott 
konzervdobozok. Nincs, aki leütné őket a rongy 1 abdáíkkal. A gazdát
lan léggömbökön a tévéhős, Sandoklhan eltorzult arcképe. Így torzítja 
majd el' az idő is az átmeneti Ihősöik arcképét. Ha ugyan buzgalmában 
el nem durrantja. London—City—Tour Oxford — írja az egyik nagy, 
emeletes autóbuszon, mely természetesen műanyagiból van, hisz játék
szer, a gyerekeknek szánták. Egyelőre nem megy az üzlet. Majd dél
után.

A szomszédos asztalnál íhárom jaivakorabeli férfi ül. — Ünneplőben. — 
Helybeliek? — szólítom meg azt, akiinek a mellén egy megtermett ér
met láctík. — Tizenkilenc éve élek itt, Vojlovicáró! (költöztem ide — 
fordul felém. — Arany? — mutatok az éremre. — Nekem arany — 
válaszol. — A munkámért kaptam. Kató János vagyok — mutatkozik 
be.

Hallgatunk.
— Jó itt a levegő? — kérdezi.
— Jó — mondom neki. — Elkéstem az ünnepségről.
— Sajnálhatja. Valamikor mi harcosok szerveztük. Most már a fia

talok csinálják. Átengedtük nekik.
— Sokat változott ez a falu — szólal meg Pataki Sándor.
— Hogy gondolja?
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„— Több ebben a homokban a rozsda, mint az arany . .
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— Az embereik egyenlőbbek. Ma nincs akikora kiválás, mint irégen 
volt.

— Minden 'lerövidült — teszi 'hozzá Biszok Miklós. — A szüret va
lamikor kiét és fél, három hónapig tartott. Igaz, a mai borok nem sző
lőből vannak.

—: Mivel foglalkozik?
— Parasztember vagyok. Birkákkal meg földdel küszködök.
— Terem ez a talaj?
— A félhomdkos igen. Csalk ha műtrágyázzuk, de azt is módjával. 

A nemesített kukorica 60—70 százalékkal gyöngébben terem, mint más 
határiban. Műtrágyázni 'kell, módjával. Mert a homok, az olyan, mint 
a birka. Ha éhes, akkor megdöglik, ha bezabál, akkor is megdöglik. Ha 
nem rakunk rá műtrágyát, az se jó, ha sokat rakunk rá, az se jó.
: — Valahol olvastam — jegyzi meg egyikük —, hogy a homokban 
arany van. Három százalék.

— Több ebben a homokban a rozsda, mint az arany —■ mosolyodik el 
Biszok Miklós.

A fákról asztalunkra, térdünkre peregnek a levelek. Lassan kászálód
nak . Maradok.

Hull az elsárgult levél — éneklik benn itúlhevülten, közben az utcán 
begyújtanak egy motorbiciklit. A ibazárosnál egy kislány gyűrűket 
próbál.

— Nehéz a boldogságtól búcsút .venni! — ordítja el magát a kocsma 
ajtaján kitámolygó alak.

— Ne rúgj be, minit a dliisznó! — kiáltja neki valaki a bicikliről.
— Nincs probléma! — rikkantja az alalk, a terasz egyik székébe ros- 

kadva. Vérbe borult tekintettel néz fám. Lesöpröm az asztalról a leve
leket. A körhintát bámulom. Egy kislány láncolja magát a körhinta ülé
séhez. A motor kelletlenül felberreg, s a kislány egyszál magában a ház
tetők magasába emelkedik. Jó lenine elbeszélgetni egy fiától, susarai 
lánnyal — nézek szélt a teraszon. Hármian ülnék az egyik asztalnál, 
nem tudom, miikor telepedhettek oda. Közéjük megyek. Vonakodnak. 
Hátamon érzem a részeg fiú tekintetét. Végül az egyik, huncut mosolyú 
lány vonakodva rááll a beszélgetésre. —■ Melyik asztalhoz ülünk? — 
kérdezi. — Nem esz meg — nyugtatja a .többieket.

— Baranyi Rozáliának hívnak — tölt kólát a pohárba. — Egy éve 
már, hogy nem élek Susarán. Ulljmán dolgozom, egy kávéháziban. Jól 
fizetnék, a gazda lakást is biztosított. Itt jártam elemibe, de itt csak 
öt osztályt végezhettem. Tudod, hogy mi várna rám Susarán? A kapá
lás. Meg a kukoricaszedés. Isten ments! Mondd meg, hogy iki szeret ka
pálni! Nem akaróik ide visszajönni! Megfogadtam, hogy susarai fiúhoz 
nem megyek feleségül. Sose sszerettem a homokot. Anyámnak is írtam, 
ha látni szeretne, jöjjön el hozzám.
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— Menj haza! — 'kiáltják az utca túloldaláról a vésziéig legénynek, 
aki feláll, imbolyogva az asztalunkhoz jön.

— Ihatok egy kis kólát a poharadból? — kérdi Rozáliától1 kihívóan.
— Ihatsz — biztatja a lány.
A fiú teátrálisan felemeli a poharat, majd leharap belőle egy dara

bot. Vészjóslóan ropogtatni kezdi. Fogai között, másivilágii hangon, csi
korog az üveg.

— Szeretem ebéd előtt a poharaikat — nyújtja kéziét Rozáliának.
— Jujj! — sikolt fel Rozália, (miközben; kezel. Az üvegszilánk! —- 

piszkálja tenyerét. A fiú megindul. ,
— Susarai — mutat utáfta Rozália —, de ő siem itt él. Majd megfi

zettetem vele a poharat. Még egy kólát — inti magához a kitévedt pin
cért. — Megették a poharakat. Egyszer, hulkrészegen — meséli a fiúról 
—, akkor még nem volt nős, kikezdett a zsarukkal. Biztos, hogy jól 
elverték.

— Mégse szép az — szólal meg Rozália kisvártatva —, hogy odamegy 
a másikhoz és megeszi a poharát. Irtóztató volt, ahogyan ropogtatta. 
Irtóztató . . .

KUTAK

Borús, ólmos ég nehezedik a Delibláti-homökpusztára. Az esőnek lóg 
a lába. A homokpusztábam kígyózó, a buckáikat átszelő, a buckákkal 
hullámzó új, vékony aszfaltcsíkon robogok. Az út széleit, .peremét még 
nem fedték !be humusszal. Sietni kell vele, nehogy bosszút álljon a pusz
ta az út építőin. Iltt a pázsit nem idlísz, jóval .több annál1. A homokot 
szelídíti, köti meg, fogja össze. A füvesítéssel pedig azért kell sietni, ne
hogy egy-egy nagyobb esőzés alámossa az utat, kimossa alóla a talajt. 
Tavaly itt még nem volt aszfalt, csak két keréknyom. Az ifjúsági mun
kavállalás brigádjai nagy hórukkok közepette szedték ki a fartöveket, ké
szítették elő az út alapját.

Susara ellőtt néhány kilométerrel megszakad a műút, homokon foly
tatom utamat. Ezen a homokon' nem kell az esőtől tartanom.

Susara központjában ott áll a néhai szélmotor toronyállványa, mely 
akár a falu szimbóluma lehetne. A vízzel való küzdelem szimbóluma. 
És az is, amint egyetlen szál megtépázott vitorlájával, mint egy félkarú 
Krisztus, az emberi erőfeszítésekre emlékeztet.

A helyi közösség irodájában ráfutok a kútmesterre. Susarának, ahol 
nagyon nagy kincs a víz, fizetett kútmestere van. Csuda Ferencnek hívják.

— Itt a homokipusztában — mondja Ferenc — valóban nehéz víz
hez jutni. Az emberek letelepedésük után több kiutat ástak.

Arra kérem Csuila Ferencet, hogy meséljen a kutakról.
— Az első kút, amit itt ddástak a múlt század végén, a Vaskút volt.
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„ . . .  csalk meg kellett nykni a csapot.. .**

A kútásók egymásra illesztett, összenittelt vasgyűrűklkel védték magukat 
a beomlástól. Hogy jdbban értse: leraktak egy kib. két méter magas és 
ugyanennyi átmérőjű "vasgyűrűt. Kihányták 'belőle a homokot, jöhetett 
rá a második gyűrű és így tovább. Az összenittelt vasgyűrűk súlyuknál 
fogva süllyedtek a mélybe.

— Nem rossz megoldás! Hol láthatták az emberek azt, hogy így is 
lehet kutat ásni? — gondolkodom hangosan.

— Azt mondják, hogy Európában nincs a IMibláti-homokipusztához 
hasonló homokpuszta. Sehol sem láthatták. Magúik gondolták ki. Való
színű, hogy maguk. Ügy hallottam, hogy a Vaskút vize nagyon vasízű 
volt.

A második kutat itt a közelben, Ffljértelepen ásták ki. Harminc mé
terig mentek le, a fejiértelepi Tégláskút nagyon kevés vizet adott.

Ástak utána még egy kiutat, az már itt van a faluban, a Ferenc Jóska- 
kút. A Ferenc Jóska-kút járgányos kiút volit, nem vigyáztak rá eléggé, 
beomlott.

A negyedik kutat fúrták. Ennek a kútnak a vizét isszuk még ma is. 
1900-ban kezdték el fúrni. Mérnökök jöttek Pestről, két évig tartott a 
kút fúrása, és nagyon nehéz lehetett, mert kézzel fúrták. Már száz mé
ternél jó vizet találtak, de továbbmentek. Kétszáz méteres mélységig si
került lefúrni. Kétszáz méternél 'kőre bukkantak, eltörött a fúró feje. 
Miután nem sikerük mélyebbre hatódni, sódert töltötték a csőbe, a cső
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„ . . .  a falu szimbóluma lelhetne.”
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aljába, hogy szép* tiszta vizünk legyen). 1902-ben készült el a három 
kilométeres vízvezeték is. A vízvezeték csövét végigvezették a falun, 
kétszáz méterenként egy-egy csappal Nagy lelhetett itt az öröm, csak 
meg kellett nyitni a csapot, máris jött a víz. Susarának — mondja nem 
kis büszkeséggel a kútmester — már 1902-ben vízvezetéke volt.

A szélmotort, melynek állványa m'óg itt áll kiint az uitcán, 1926-ban 
szerelték fel. A magyarokon' kívül mérnetek is élték Su&airán, nyilván az ő 
ötletük volt a szélimotor, mely Németországban, Hollandiában igen el
terjedt. Nálunk a széiknotor nem válit ibe. Nem viselták el vitorlái a 
kossava lökéseit. Az idén, 1980 februárjában szereltük fel a hidrofort. 
Hatvanméteres mélységig jön fel a csőben a víz, onnan keM a tárolóba 
húzatni. A faluban fékek a hidrofortól. Attól tartottak, hogy kiszárad a 
falu. Be kelll vallani, én is féltem, míg egy versed mérnök, no meg a 
prospektusok, meg nem nyugtattak.

— Hogyan llettél kútmester?
— Vasesztergályos vágyóik. Franciaországban, Németországiban is dol

goztam mint vendégmunkás. Aztán hazajöttem. A kútmesterünk éppen 
nyugdíj előtt állít. Hogy betanuljak a szakmába, nyolc hónapig együtt 
dolgoztam vele. Hogy megismerjem a kutunkat. Bűrözitük a dugattyú
kat, Együtt préseltük volt a bürökét.

Kimegyünk a szélmotor égbe nyúló állványának tövébe, majd a kút
mester megmutatja a gépházat is. Nem kis büszkeséggel hatalmas szer
számokat vesz a kezébe. — Ekkora menetvágót kevesen láttak — szól.

A VÍZRE VIGYÁZNI KELLETT

Dani István kicsiny szobájában ülök. Dani István székelyíkevei volt, 
1932-ben, 16 évesen került Susarára. — Az első évben vissza akartaim 
menni — meséli mosolyogva. — Apám szigorú ember vollit, azt mondta, 
hogy szolgáljak még egy évet. Szót fogadtam ndkli. Utána nem tudtak 
visszacsalni, annyira megszerettem ezt a homokot. Tengernyi szőlő volt 
errefelé akkoriban. A szőlőkben tartályokat csináltunk, azokban gyűj
töttük össze az esővizet. Mert a vízne itt mindig vigyázni kellett, de 
nagyon. Telenként hóval lapátoltuk tele a tartályokat, hogy legyen né
hány permetre, spriccelésre való vizünk.

Énnekem nem volt furcsa itt a homokom, rnertt dolgozni kellett. A sze
gény embernek mindig volt munkája. Miinél szegényebb vök az ember, 
annál több munka adódott.

Tari István és Apró Zoltán fotói

(Folytatjuk)
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ADALÉK A RITKA VAJDASÁGI 
MAGYAR NÉPBALLADÁKHOZ

C S O R B A  B É L A

Érdeklődéssel olvastam dr. Burány Béla írását folyóiratunk 1983. évi 
második számában. A szerző töblbelk között említést tesz a Hitetlen fér} 
(Ortutaynál Rossz férj) ballada típus egykori molhdli meglétéről, és ismer
teti a ballada Zélity Sándor adatközlő által elmondott töredékes szüzsé- 
jét is. Dr. Burány megállapítja: „A rákérdezéses keresés. . .  e ballada 
esetében is fokozatosan indokolt 'tájainkon. Esetileg tán még felénk is fel
lelhető.” Nos, kiváló folkloristánk feltételezése valóiban nem légből ka
pott. Ennek bizonyításául közlöm e bal'ladatípus általam gyűjtött — ez 
ideig egyetlen — temerinii változatát, amely ez év februárjában került 
lejegyzésre. A balladatípu® helyi meglétéről az első adatok Kovács Ferenc 
(sz. 1925-ben) szolgáltatta, még 1976-ban. ő  .gyerekkorában hallotta az 
akikori öregektől, de állítása szerint nem sokan tudták, ritkán is énekel
ték. Adatközlőnk a pontos történetre nem emlékezett, de jól megjegyez
te a balladahősök nevét: Dávid és Jelena. A Micsutka örzse néni által 
énekelt változat virrasztóénekek felvételezése köziben „ugrott be”. Szö
vegét fia is tudja, ő azonban már nem énekli, örzse néni a balladát 
sógorától tanulta, aki jelenleg Földváron él.

A ballada szövege Dávid címmel már megjelent a temerini Művelődési 
Kör néprajzi rovatában (Temerini Újság, 1983. feíbruár 17.), dallamát itt 
közlöm első ízben.

DÁVID

R ubaio  J = c c a ö 8  Wicsutlcárvé sz. TóiW ErxsébcV (1917)
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D a -v id  meg-se hisz ne — k v :

i m t  m - u  *  j. i i— Kelj föV,3éié-t>a , drága fe-te - sé — g<zm,

I S I
fi »

Klem fáj rvé-ked sem-trvid sem !

Dávid feleségét a zorvosak nézik,
Dávid mégse hisz néki:
— Kelj föl, Jelén a, drága, feleségem,
Nem fáj néked semmid sem!

Dávid féleségét a koporsóba teszi,
Dávid mégse hisz neki:
— Kellj föl, Jéléna, drága felesiégem,
Nem fáj néked semmid sem!

Dávid feleségét a sírba leteszi,
Dáivid most már hisz néki:
— Nyugodj, Jelena, drága feleségem,
Régen így költött volna!

— Kitől tanulta?
— Hát sógoromitú. ő  szoikta mindég. . .  A ■testvéremnek a ziura. 
Temer in, 1983. (Gy.: Csorba Béla)
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EGY KÜLÖNÖS AJÁNDÉK

Dragoslav Mihailovic: Petrija koszorúja. Európa Könyvikiadó, Budapest, 
1982. Fordította Szűcs Imre.

Egy dolgot mindjárt be kell vallanom: fordításkritikai írásom élére 
Majitényi Mihály elbeszélésének némileg megváltoztatott címét kölcsönöz
tem. Tettem ezt azért, miivel vannak párhuzamai ezzel a szomorkás tör
ténettel, és bizarr módon el lehet játszadozni ezekkel a párhuzamokkal'.

Szűcs Imre, Dragoslav Mihailovié nagy sikerű regényének fordítója, 
nemrégiben egy, az irodalmi életünkben ritka vállalkozásra szánta el 
magát. A Kilátóban megjelent, legtalálóbban „eruptív fordítód vallomás
nak” nevezhető cikkében ő maga kísérelte meg méltatni fordításának je
lentőségét, és szemére hányta kritikánknak, hogy érdektelenül siklik át 
ennek ténye felett, holott a fordító műve, mint Szabó Ede nyomán ő is 
megállapítja, aijámdék. Ajándék a nemzetnek.

Fordítónknak több szempontból igaza van, a közömbösséggel és az 
ajándékozás gesztusával kapcsolatban is. A mű nyelvi újjáteremtése mint 
ajándék? Igen, úgy is felfogható, noha annak aztán igen különös, sőt 
megfoghatatlan {mint a plágium gyanújába esve idézett elbeszélés gye
rekhőseinek festék alatti mesekiépe). Kinek az ajándéka egyáltalán, a 
szerzőé vagy a fordítóé? Értéke talán a tükörjellege, csak nem tudni, 
a mű eredeti világát vagy a maigunk vonásait látjuk-e benne szívesebben.

Lássuk hát közelebbről ezt a különös aijándékot, nem hallgatva a ma
gyar közmondás tanácsára, miszerint ajándék lónak ne nézd a fogát! 
Igaz, a fordítással kapcsolatos irodalom tanúsága szerint, sokszor a nyel
vi átül tetők sem kedvelik, ha tevékenységük bonökés alá kerül.

A címben kissé talányos Petrija koszorúja, amelyről osak találgathat
juk, hogy töviskoszorút sejtet-e vagy a mű szerkezetére utal, hangvétele, 
írói attitűdje tekintetében a magyar irodalomtól nem idegen. A külvi
lágnak a paraszicasszoiny és bányászMeség személyiségién átszűrt, de szin
te folklorisztikai alaposságú ábrázolása, a főihős „visszaemlékezéseinek” 
a magnetofonszalagról váló lejegyzést sejtető rögzítése Szabó Pálra és 
még •inkább Móricz Zsigmondra emlékeztet, Petrija pedig A boldog em-
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bér Joó Györgyiének édestestvére. Hogy élettörténetének nincs semmi op
timista távlata, is a bajok magyar elődjénél mélyebbre taposták, annak 
okát nyilván asszonya sorsában, a Németh László nőhőseihez hasonló 
lelkialkatában kellene (keresnünk.

Ami viszont a szerkezeti formát kitölti, élettel telíti, annak a közép - 
szerbiai (különös tájnaik gotnolygó, nehéz atmoszférája, hőseinek sötét, 
életszerűen megjelenített, hiedelmekkel terhes világa alig kapcsolható az 
élő magyar irodalmi hagyományhoz, habár maga a bafoonaság, a rontá
sok, ráiimádíkozás, bájolás, a higannyal vagy mással előidézett mérgezés, 
mindez az „alvadtvérsziíraű” realitás megvolt és ma is ott szunnyad a 
magyar mépélet mélyén. Ez az élményanyag, illetve az anyanyelvi olva
só nyelvismeretét is próbára tevő homogén nyelvjárási anyagot felhasz
náló közlésmód, az idegen világ aprólékos ábrázolása próbálja meg, a 
fordítót, és teszi munkáját nem mindennapi vállalkozássá.

Mihailovié munkássága e reg|ény kivételével a magyar irodalomban 
teljesen visszhangitalan ez ideig, a Petrija koszorújából azonban imár Szűcs 
Imre fordítása előtt is ízelítőt kaptak a magyar olvasók, ugyanis a Nagy
világban, (1977. évfolyam 3, szám) már megjelenít a mű Feküdj, húgom, 
a vérembe, hogy megmondjam, ki vagy c. fejezete, mégpedig Vujicsics 
Marietta fordításában. Ez a prózafordításiban ritkán adódó összevetési 
lehetőség egy érdekes, egyszerre szakmai és etilkai problémát vet fel, 
amelyhez a gyengén csörgedező fordításkritikánk éppen hogy eljutott.

A két fordítás összevetése közben lepődtem meg azon a nagyfokú 
hasonlóságon, sőt a teljesen azonos részletéken, ami már nem lehet a 
véletlen terméke, őrizget ugyan a hagyomány egy szép legendát, hogy 
egyszer az ókorban hetvenheten fogtak egyazon szöveg fordításához, és 
minden fordító hajszálra azonos szöveget produkált, de a valóságban 
két átültetés legegyszerűbb mondata is elenyésző ritkasággal egyezik meg.

Vannak természetesen alapvető dolgok, kötelező fordítási eljárások, 
amelyek megkerülhetetlenek, tehát nem léhetnek különbözőek. Olyan 
szószerkezetek, mondatok, sőt mondategységek szó szerinti megismétlődése 
azonban alig képzelhető el, mint például: „Az egyik a gyerekem (egyik 
esetben sem a gyerekemet) ölte meg, még keresztvíz alá sem tartot
tuk. . „Negyvenkét kilót nyomok” ; „Én meg mondom neki sorjá
ban” (. . . )  „de senki se szól egy árva szót se” ; „ö  meg, a keserűit, 
ebédet sem főzött” ; „Utána még tízHtizenegy napig alig tudott / nem tu
dott megválni a szerencsétlen a leikétől”; „Muriere, a kutya igya a vé
red!” ; „A fejem, mint kókadt tyúk, elpilledve” ; sőt: „Nagyot vétettem. 
Az ember, Petrija, sokat hibázik és vétkezik életiében. És amikor a végét 
járja, bocsánatot kell nyernie.”

Ez vonatkozik a periferikus szóhasználatra valló ritka kifejezésekre 
is, mint a „senki egy árva kukkot nem szól”; „Ott van ám nagy ispo
tály” (amire a semleges szerlbhorvát bolnica nem ad semmilyen konkrét 
indíttatást); a teremburáját alakú enyhe szitjkozódáis. Vagy eszébe juthat-e
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több fordítónak külön-külön az általános vacsorázik alak helyett a va
csorái?

Folytathatnánk még a példák sorát, de minek? A fordítónak illik is
mernie az adott mű esetleges fordítási előzményeit, de úgy 'látszik, csalk a 
maga munkája végeztével szabad a kezébe vennie. Ellenkező esetben le
gény legyen a talpán, aki ellent tud álllni a „szirének lenyűgöző éneké
nek”. Azt sem vitathatjuk viszont, hogy Szűcs fordítása esetenként jobb 
az alapul vett szövegnél: „Lementem a kúthoz. Háromszor-négyszer me
rítettem úgy fél kofányit” — áll Vujicsics szövegében, és igaz ugyan, 
hogy a kofa magyarul vödröt jelent, de a magyar olvasóban csupán a 
piaci árus képzetét keltheti fel, ezért jobb Szűcs változata: „Aztán le
megyek a kútlhoz. Háromszor-négyszer merítek úgy egy félvödörnyit”, 
noha még oda kívánkozna, hogy miből.

Akárhogyan is volt, az elmondottak nyílván csaik röpke epizódot jelen
tettek a regény teljes fordításában, közegellenállásának szívós leküzdésé
ben. Ezt a folyamatot a műfordításnál különben nem is érdemes és mél
tányos apró részleteiben, hibáiban nyomon követni a prózafordítás vég
telen áradatában, mert a „^gyanútlan” olvasó önmagukban észre sem 
veszi, az élmény folyamatosságához fel sem használja őket. Az általános 
benyomások, élményrétegek lassan szövődnek, így egészében hasznos 
őket számon kérnünk.

A Petrija koszorújának egyik ilyen, tartós következetességet igénylő 
problémaiköre maga az egyes szám első szemé'lyű, az élőszavas előadás
mód hajlékonyságát, vargabetűit követő közlés. Az a fiktív alapihelyzet, 
mintha Petrija 'közvetlenül az írónak beszélné el élettörténetlét, de (tár
salgópartnere közvetlenül egyetlen szót sem szól, csalt a hősnő hozzá 
intézett szavaiban, néma (replikáiban van jelen. Aihol ez az interakció 
hangsúlyozott, a magyar fordítás is híven tükrözi: „Mán dehogy. De
hogy sírok. Csak (kissé ideges vagyok” (az más kérdés, hogy a ma ne! 
kapcsolatot így fordítom-e, vagy úgy, hogy ugyan már, dehogy sírok), 
más helyen: „Hát persze, hogy iszom. Többet is, mint három Ikupicát!”, 
és ugyanígy az egész re g é n y t tarkító megszólításokban., mint a jóember, 
hékás. Ott viszont sokszor elsorvad a dialógus, aihol nem ilyen kézzel
fogható, a beszélgetés helyére, idejére való utalásoknál, az ilyen elemet 
is tartalmazó szólásoknál. Nem rossz például önmagában az ,Jisküszöm 
a szemem világára”, de az Öve mi oči rámutatását hívebben tükrözi az: 
Itit follyon ki a szemem, ha nem igaz.

Bizonyos mértékben a szóbeliséghez kapcsolódik a regény fordításának 
kulcskérdése is, ez pedig Petrijánaik és világának nyelvi megjelenítése, és 
az ebből adódó (részfeladatok. Petrija az isten háta mögötti falusi kör
nyezetben élő egyszerű asszony. Személyiségiét ugyan átvilágítja vele
született értelmessége, szenvedéseiből kovácsolódó embersége, de még ő 
is így vall önmagáról: „Mert hát olyan egyszerű asszony volt, mint jó
magam, egy parasztasszony, akiiben semmi fantázia sincs.” Irni-olvasni
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nem tud. A számokat is csalk ilyeténképp ismeri: „Kisilalbizálok valami
lyen számokat az ajtón — a számokhoz azért érteik valamennyire.”

Mihailovic nyelvileg hitelessé teszi mind az egyszerűséget, mind a ter
mészetes intelligenciát.

Az első érdekében a legitősgyökereseibb tájszavakat, vaskos kifejezé
seket, egy adott nyelvjárásra jellemző ejtésmódot ad hőse szájába: „Niki 
mi više ne ostade”; „Šta si radela s ovo dete?” „cero”; „matika”; „veli- 
ka opaswos”; „rnlogo”; „vádi neku nekciju” az injekiciju helyett stb. 
Méghozzá mindezt a mű teljességében, érvényesíti.

Mit tegyen a fordító egy adott nyelvjárással és a nyelvjárásiassággal 
általában? Ennek poétikája éppen csalk körvonalazódilk a szakirodalom
ban. Annyi biztos, hogy a Niš környéki dialektikust nem tülkröztethe- 
tem a szegedi nyelvjárással, mert fölmerül az olvasóban, hogy miért 
éppen azzial. Tehát csalk álltalános elemeket, jegyeket építhetek be szöve
gembe, és a köznyelvi norma alattiság lesz az iránytű. Szűcs Imre is ezt 
a második utat választotta, például a következő esetekben: „Lerántom a 
szakadt fuszeklit. . „Vigyorog azzal a nagy lepcses szájával; „Muszáj 
volt ágy tennem”; 0,Mindketten élódalogtalk”; „Inkább naccsága le
gyek”. Csakhogy ezek az eredeti mű nyelvjárási intenzitásának nagyon 
gyenge jelzései, mert egyrészt ritkán fordulnak elő — az egyetlen rög- 
göny után mindenhol röntgen áll —, másrészt pedig a legválasztékosaíbb, 
irodalmi nyelvezet semlegesíti a már megteremtett atmoszférát. Olyan 
szavak, mint a műtő, nővér (miiért nem ápolónő?), kérdem; olyan ide
gen 'kifejezések, mint a manőverezek tés, uram ibocsá’, büntető expedíció; 
olyan mondatok, alakulatok, mint: „csibét (miért nem csirkét?) vágott 
neki”, „Megint megmossa azokat a kacsákat” — és nem praclikat, kezet 
—, „De finom az illatuk”, „Megtaláltam a tavalyi dugványozó fát” 
(miért nem a fúrót, palántafúrótf). Vegyük végül a legfennlköltebbet: 
„A mező telehintve hatalmas fehérsziínű mezei százszorszéppel, sárga 
hériccsel, a kékeslila Íriszek meg a vörös bazsarózsák is ott pompáztak 
Nem vitás, hogy ez ihletett szép fordítás, végső hatásában mégis ferdí
tés, mert ilyen szavakat, virágneveket egy parasztasszony aligha használ. 
Az elérni 'kívánt hatást legtöbbször nem lehet az eredetivel azonos mon
datban és formában megvalósítani, így máshol kell visszaadni. Erre a 
magyar nyelv is rengeteg lehetőséget kínál: a férjem, bolgár, jön, abroncs 
helyett álló uram, bulgár, gyün, abrincs csak töredékei ennek a lehető
ségnek. Leleményes alkalmazásuk nem is teszi a hőst nevetségessé, amint 
ezt Domonkos István Kormányeltörésiben c. műve is tanúsítja, a nyelvi 
kifejezőkészség széthullásának vonatkozásában.

Petrija értelimességét, természetes intelligenciáját találó megfigyelései, 
ízes, szólásokkal, tarkított népi előadásmódja tükrözi. A főhős, és vele 
együtt Mihailovié is, otthonossággal mozog a paraszti élet dolgaiban, 
sőt a bányászati szakkifejezésekben is. Szűcs Imrének nem kis igyekezetet 
jelenthetett ennek magyar megfeleltetése, s kétségek így is maradtak:
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„Á makk kiperdül gubacsából a vén tölgyfán,” — olvashatjuk egy he
lyen, holott a (makknak kupacsa, van. Máshol valaki „a háromlábú ló- 
cára ül”, pedig arról leesnê  mert magas pádként négy lába van, az ere
detinek a kisszék felelne meg. Máshol ormóról beszél a fordító a bánya 
leírásában, amely viszont földhányást jelent, de csak a szőlészetiben..

A szólások a nyelvi jellemzés jó eszközeii, főleg akikor, ha poétikai 
értékükön túl jól1 illeszkednek a Ibeszédihelyzetbe, és azonnal, mozgósít
ják az olvasó képzettársítását. Ez ismét csak próbára teszi a fordítót, 
esetünkben legtöbbször sikerrel, de dilemma itt is maradt. Az nem baj, 
ha esetenként a magyarban nem használt, de világos utalású frazémát 
alkalmazunk, mint az „úgy gyűlöltem, mint kotlós a kócmadzagot”, de 
az alaki torzulások folytán már nem is érezzük az alakulatot szólásnak, 
mint az első fejezet címéiben: „Igyál vizet és hallgass”, de ilyen formá
ban igen: Vegyél vizet a szádba, és hallgass.

Még áttételesebben hatnak a szavak szériáit lefordított, magyarra hason
lított szólások. Például: „Pislogott a bíróra, mint a szarka a déli szélre” 
(nálunk esetleg a béka pislog a miskolci kocsonyában), vagy: „Tönkre
megy, mint Görögország”, „A hasaimat a számban éreztem”. Nagyon 
kevés magyar ember gondolná az utóbbiról, hogy a szülés előtt álló nőik 
mondják — szerbhorvátul — a hasukra, mivel erre az alig tudtam 
már vinni a dinnyét a megfelelő. Szintén félresikeredett a „majd főzök 
én nektek feketelevest”, illetve a ,*megy, mint a fehér tulipán”. Szá
munkra is fenyegtő a feketeleves, ha még hátravan, szólásban főzni azon
ban nem szoktuk, inkább jól ibefűtünk valakinek. A fehér tulipán is 
megindító, de ha valaki szándéka ellenére is nagyon békésen megy va
lahová, azt mondjuk, megy, mint a kis angyal.

Sarkallatos, legtöbbször csak egymás rovására megvalósítható tenden
ciái a fordításnak az eredeti mű atmoszférájának, helyi színeinek átmen
tése, illetve a közérthetőség. Az eredeti mű számos egyedi jellegzetes
ségre utal, tájegységekre, kommunikációs sajátságokra, folklórra, amit 
nem könnyű a magyarban érzékeltetni, hogy megmaradjon az idegen vi
lág varázsa is, az élményszerűség is. Ilyen a tegezésnek a szerb környe
zetben egész másként megvalósuló aránya (Petrija az anyósát és az egész 
falut tegezi), vagy hogy a boszorkányok a regényben bunkósbotokon szá
guldanak, tova, nem pedig seprőnyélen, mint magyar pályatársaik. Külön 
csoportot képeznek a tulajdonnevek érdekes tiípusai, az úgynevezett beszé
lőnevek, amelyek élő kapcsolatiban vannak az elnevezés tárgyával. Eze
ket Szűcs le is fordítja magyarra, mint a Béka Misát (csúfinév), a Jó Sze
rencsét, amely szerinte bánya neve, de az „Akkor meghallottam, hogy a 
Jó szerencse nevű bányában egy vendéglő« asszonyt keres felszolgálónak” 
mondat olvasatán inkább bányatelepnek fordítanánk (bányáiba ugyanis 
aligha kell felszolgáló) vagy a Cigányt, Kormost kutyane vekként. Eljá
rása kevésbé sikerük a Maradjbékén kiutyanévnél, a Stanimir megfelelője
ként. Tessék csak elképzelni, hogy így intjük magunkhoz hű ebünket. . .
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Szükségtelen elfordítani az olyan nevet, mint a Babina Glava, Vén
asszony Csúcs tárna elnevezésként, mert valóságvonatfcozása az eredeti 
.befogadó, használó számára is elhomályosult, viszont más eljárást (kellett 
volna alkalmazni az Üveges határ megnevezésben. Petrija magyarázatá
ból ugyanis az derül ikii, hogy „ott bizonyára olyan 'kemény kukorica 
termett, imint az üveg”, csakhogy a magyar a Ikulkoricát az acélhoz ha
sonlítja ilyen esetben, itehált a szövegkörnyezet az Acélos, Acelas neveiket 
igazolta volna.

Felettébb talámyois a magyar kiadás kövdtkező (részlete: „— Öltözz fel
— mondja. . .  — ej ti boszorkányok, mit 'ki nem találtok — mondja.

„Énrám ugyan nem illik a célzás, mert a férjem bányász, ide a faluba 
meg parasztlányként jöttem.” Miért nem lelhet (egy bányász feleségét, egy 
parasztlányt boszorkánynak nevezni, amiilkor ez a niem túl megtisztelő 
cím nincs származásihoz ikötve? Az eredeti szövegben található baraba 
szó mindent világossá tesz, illetve a csavargó, vándormunkás vagy a ba- 
ráber magyar jelentése.

Végezetül csak néhány összefoglaló megjegyzést tegyünk! A sorjázó 
példáik egyáltalán nem azt kívánják bizonygatni, hogy a Petrija koszo
rúja magyar fordítása rosszabb lenne az átlagnál, sőt. . .  Gsak kulturális 
életünkben 'nincs nagyon hagyománya, hogy kissé alaposabban megnéze
gessük a „nemzetnek szánt ajándékot”.
- Másrészt még egyszer vissza kell térnünk arra, hogy Petrája alakjának 
nyelvi elrajzolása, nydvezeti kiimosdaitása a fordítás legfőbb (hiányossága. 
A kiindulónydlvi műiben az „idegen közlésnek”, a hőisnő előadásimódjának 
norma alattisága érzékelteti, hogy a kvázi háttérben maradó író 'nem azo
nosul teljesen alakjával. Ezzel szemben mi történt a magyar szövegben? 
Délibábként az eredeti mű fölé emelkedett, és azt ilyen tüneményként 
is tükrözi.

: PAPP György

VAJDASÁG FÖLDRAJZI NEVEIRŐL

Matijevics Lajos: Vizeknek szarváról. (Földrajzi neveink). Fórum Könyv
kiadói, Újvidék, 1982.

A földrajzi nevek keletkezésének gyakorlati oka van: az ember tájé
kozódni akar a tájban, s ezt a táj jegyeinek általános (köznévi) vagy 
különleges (tulajdonnévi) megjelölésével éri el. Az elnevezés módja az el
nevező és a táj egymáshoz való 'viszonyától függ: lélektani alapját, nyelvi 
megjelenési formáját tekintve az elnevez&re, tartalmát tekintve pedig a 
tájra jellemző. Legrégibb (írásos nyelvi emlékeink ((birtokperek, határjárá
sok, birtokadományozások stlb.) jó része tartalmaz földrajzi neveket. A 
történeti földrajz, tdepüléstörténet, nyelvészet azonban csak forrásként
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kezeli a földrajzi nevedet, melyeknek elsődleges célja rekonstruálni azt a 
lélektani helyzetet, embernek és tájnak azt a kapcsolatát, amely a föld
rajzi nevek (különböző formái keletkezésének alapja, és rámutatni a vál
tozások törvényszerűségeire.

Nálunk a 60-as éveiktől folyik a földrajzi neveik rendszeres és mód
szeres gyűjtése, minek eredményeként eddig hat község fö'ldrajznevei je
lentek meg feldolgozásban (Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 1—6). 
A Fórum Kiskönyvtár-sorozatban Matijevics Lajos Vizeknek szarváról 
című könyve nem leíró adattára földrajzi neveinknek. Inkább a három 
nagyobb tájegységet {Bácsika, Bánát, Szerémség), történelmi múltjukra is 
kitekintve, egy sajátos nyelvi alakülatcsoport segítségével, a földrajzi ne
vekkel hozza emberközelibe. Könyvéiben egyaránt felhasználja a múltban 
összegyűjtött neveket s a jelenlegi névanyagot, melyeik jól megférnek 
egymás mellett, még akkor is, ha olykor a régi eltűnésének éppen az új 
az okozója. Az adatokat terepi gyűjtések — népnyelvi kutatások, föld
rajzi neveket ellenőrző körutak — eredménye, valamint a Magyar Nyelv 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében található kéziratos 
anyag szolgáltatta, melyeket magángyűjtőik, egyetemi hallgatók jegyeztek 
le.

Matijevics Lajos könyvének hat nagyobb fejezetében .néhány jellegze
tesebb vajdasági fölsdrajziiinév-csoport bemutatására és értékelésére vállal
kozott. Az embernek a tájiban végzett cselekvései alapján született mű
veltségi neveket a Múltunk — örökségünk, Tájak és emberek, Amit a 
munka megteremtett fejezetekből ismerhetjük meg. A történelem (forra
dalmak, sztrájkok),, a .betyárvilág, mesterségék, 'lápok, imgoványok meg
nevezése segítette az embert a tájékozódásiban. A több nemzetiségű lakos
ság nyelve 'is érezteti hatását földrajzi neveinkben: Magyar utca, Romány 
templom, Cigánytelep, Verbovec (füzes falurész), Nussbaum Gasse (Dáófa 
utca) stb. Szerémség területén ibőven akad török eredetű név is; öidiuk
— Iloknál, Ada buja — sziget Pancsovánál, kalem — nád stb. A föld
rajzi nevek kialakításában a növényzet egyes fajtái, jellegzetes fák, vi
rágok, gabonafélék is közrejátszottak; erről a Fűről — fáról — virágról 
című fejezet tudósít: Eiprös köz, Akácfa utca, Szödrös, Szilvás stb. Az 
állatvilággal kapcsolatos elemek az „Állati” dolgok fejezetben olvasha
tók: Fácányos, Ludas-puszta, Blékás-tó, Csókás-hegy, Lóúsztató stb. Az 
egyes fejezeteket anekdoták, történetek teszik színessé. A könyv tehát 
nemcsak alapos szakismeretről tanúskodik, hanem olvasmányos is.

A hatodik fejezet, A névalkotás műhelyében igazolja, hogy az ember 
még a nyelvben, a megnevezésekben is szereti környezetét a maga képére 
formálni; ezt bizonyítják az emberi testrészekből származó földrajzi 
köznevek: Cirok-hát, Kőhomlok, Gulyás-oldal seb.

Matijevics a nyelvész szemszögéből is megvizsgálja a közölt anyagot, 
és figyelmeztet, hogy a névmagyarázacokkal csímján kell bánni, mert a 
névalakok nagyon gyakran félrevezethetnek, ha az eredetüket kezdjük
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magyarázni« A ikönyv iköltői hangzású címe is egy ilyen 'elferdített eti
mológiai magyarázatból származik 1796-ból, az első magyar földrajzi 
lexikonból: „Bodrog vármegye... Nevezetét vette e szavaktól, vode 
Roch, mely annyit tészen, a tót nyelviben, mint vizeiknek szarva, mint 
hogy e Megyében Duna és Tisza vize öszve folyván, mini: egy hegyes 
szegletet formál.”

A ikötet végén a helységnévmutató és a 'tartalomjegyzék segít eligazod
ni a feldolgozott földrajzi nevek között. A Vizeknek szarváról című 
gyűjtemény maradéktalanul valóra váltja a szerző előszóban kijelölt 
célját; a földrajzi nevekkel közeliinkbe hozza a tájat, a táj és az itt élő 
ember hűséges együvé tartozását idézi olylkor tréfásan, másszor komoran.

S. VAJDA Zsuzsa

DOGMA VADÁSZAT

Nikola Milosevic: Filozofija strukturalizma. Beogradsiki izdava<Sko-gra- 
fi£ki zavod, 1980.

Nikola Milosevic tanulmánykötete századunk neves strukturalista tudó
sainak munkásságát vizsgálja — tisztán elméleti szempontból. Nem az 
életművek egésze érdekli, nem is a híressé lett tudományos eredményeket 
teszi mérlegre, hanem pusztán arra kíváncsi: milyen filozófiai aiaipok 
mutathatók ki Lévi-Strauss, Foucault, Derrida, Goldmann és Althusser 
módszertana mögött; mi a lehetősége a gondolatok rendszerként való 
felfogásának; hogyan illeszkednek be a koncepciók a hagyományos is
meretelmédet alapképletébe, s miiben tekinthetők viszonylag eredetiknek.

Milosevic abból indul ki, hogy a mai szellemtudomány dilemmái egy
szerűbb formában már a görögöknél is jelen voltaik. Szerinte a mai 
strukturalisták — tudatosan vagy öntudatlanul: — az ősi felismerésnek 
egy-egy sajátos változatát képviselik. Meggyőződésük értelmében „nincs 
új a Nap alatt” ; az éllet és annak különféle formái, közitük a civilizáció 
termékei egy eleve adott teljességnek a sajátos 'kombinációiként jöttök 
létre. Nincs tehát fejlődés* minőségi változás: a látszólag ismeretlent 
funkciója kapcsolja egybe valamely általánosabb entitással; az ember és 
a természet kölcsönhatása nem változtathatja meg az eleve adott lé
nyeget.

Nikola Milosevic tanulmánysorozatában az emberi teljesség nevében 
vitatkozik az egyoldalúnak ítélt strukturalista tanításokkal, mivel1 ezek
ben a műnek az egyszerisége, esztétikai jellegzetessége vagy pedig az 
alkotó egyénisége sikkad el. Milosevic a dialektika jogait védve plura
lista pozíción áll; tudniillik a szempontok miniéi változatosabb és (rugal
masabb érvényesítését kéri számon a művelődés jelenségeinek felmérésében.
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Az egyoldalúság, a torzítás Lévi-Strauss és Foucault esetében az életen 
túli ideáik tiszteletében, az elvakult remdeszményben, a nyelvtudomány 
felfedezéseinek az antropológiáiban való gépies alkalmazásában, az em
ber időtlen jellegzetességeibe vetett (hitben nyilvánul meg. A lényeg a 
történeti függőségnél, az esetlegességeknél mélyebben, az ember minden
napi gondolkodása mögött ragadható meg — vallja a bírált két tudós. 
Tőlük Lucien Goldmann funkcionalizmusában különbözik, mivel koncep
ciója, a kultúra egy-egy területéneik sajátlagosságait figyelmen kívül hagy
va, a (társadalmi osztálynak vagy csoportnak az alkotást, illetve a jelen
séget meghatározó szerepét hangsúlyozza túl. A személyiség és a mű nála 
sem bír viszonylag független jelentőséggel, ontológiai önállóssággal.

Nemhiába tanulmányozta Nilkola Milosevic behatóan Lukács György 
munkásságát: ő is hasonlóiképpen bánik el a strukturalistákkal, mint Az 
ész trónfosztásának, szerzője a polgári filozófusokkal; a helytelen gondo
lati kiindulópont miatt iaz eredményt dis eleve jelentéktelennek, sőt káros
nak véli. Közismert, hogy például Lévi-Strauss többnyire nem közvetlen 
tapasztalatából merítette adatait; ennek ellenére aligha lehet munkássá
gának egészét gyakorlat és elmélet közötti ingadozásának az árnyéká
ban látni. IgazB Milosevic nem utasítja el nyíltan az antropológus mun
kásságának egészét, de ellentmondások keresésére összpontosuló szenvedé
lye ilyesmire enged következtetni. Emiatt kissé paradoxnak tűnik A 
strukturalizmus filozófiája című könyv szerzőjének helyzete: minidia ép
pen eltúlzott emberpártisága miatt lenne egyoldalú és méltánytalan, vagy
is olyan, mint amilyen képet saját maga alkot a strukturalista tudósok
tól. Egyébként az elméleti idézetek halmozásával azt ismétli el meglepő 
gyakran, professzoros alapossággal, amit már félreérthetetlenül kifejtett 
és bizonyított.

E kifogások korántsem csökkentik lényegesen Nikola Milosevic tanul
mánykötetének jelentőségét. Ehlhez már csak azért sem férhet kétség, 
mert a szerző rendkívül széles tájékozottsága és kíméletlen kriticista be
állítottsága az állandónak és a változónak a viszonyát vallatja olyan 
tudományos módszertanok példáin, melyek a legidőszerűbbek 'közé tar
toznak. Hogy a könyvben kizárólag az egyszerűsítésit, a redukciót kár
hoztatva maga a szerző is bizonyos mértékig (redukciót végez, az legfel
jebb arra figyelmeztethet bennünket: nehogy ,az egyoldalúságok dlősorolá
sa által váljunk egyoldalúvá.

VAJDA Gábor
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HALÁLUGRÁS ÉS BOHÓZAT 

(Krleza Glembay-ciklusa magyar színházakban)

A drámaíró Miroslav Krleža Magyarországon elsősorban a Glemíbay- 
cik'lus szerződként ismert. Fiatalkori expresszionista remeke, a Kraljevo 
(magyar címén.: Szentistvánnapi búcsú), a naturalizmus felié mutató 
Galícia és kiét kisebb jelentőségű drámai 'kísérlete megjelent ugyan egy 
1980-as 'kiadású válogatott Ikötetben, de színpadot egyikük sem kapott. 
A Giembay-trilógia viszont, amely természetesen bekerült az említett vá
logatásba is, éppen negyedszázaddal ezelőtt ikezidte meg magyarországi 
színpadi útját. Elsőiként a Gospoda Glembajevh tűzte műsorára a Nemzeti 
Színiház kamaraszínháza 1958-ban, A Glembay Ltd. címmel. A hatvanas 
évek közepén, gyors egymásutánban, az Agóniát és a Lédát is bemutat
ták; előbbit a Madách Színház kamaraszínházálban, utóbbit éjra az első 
premier színhelyén, a Nemzeti Színház együttesével. Mindhárom előadást 
Bojam Stupica rendezte, s különösen az Agónia maradt mindmáig em
lékezetes.

Azóta itt-ott felbukkant ugyan a ciklus valamelyik darabja, sőt a tele
vízióban Dömöllky János a teljes trilógiáit megrendezte, most viszont 
a véletlennek köszönhetően színpadon is egymás mellé ikerült a három 
dráma: csaknem egyidŐben mutatta be három különböző színház. Győ
rött,, a Kisfaludy Színháziban a ciklus első irészét játsszák, Glembay-vér 
címmel; az Agóniát választotta a miskolci Nemzeti Színház társulata; 
a Léda pedig a Pesti Színház — a Vígszínház (kamaraszínházának — 
repertoárján Kerepel.

A trilógia mai értelmezése — az előadások tanúsága szerint — nem
csak a történetiség és az aktualitás dialektikájának kérdéseit veti föl, ha
nem viszonyunkat is az ibseni típusú naturalista drámához. Krleža ma
gyar monográfusa, Spiró György éppen a naturalista konvencióhoz, a 
kor színházi igényéhez váló alkalmazkodást tartja a Glembay-ciklus leg
főbb fogyatékosságának: „Az a naturalizmus, amelyhez Krleža vissza
fordul, csak látszólag azonos a százaidfordulón forradalminak számító 
formával. A közönség azóta megszokta, epés, vad, a korábbi romanti
kával szemben lázadó kinövéseit lenyesegették, és létrejön az a helyzet, 
hogy Krleža ideológiailag haladó programot éppen retrográddá váló 
formában fogalmaz meg.”

Ez a „retrográd forma”, talán éppen statikusságánál fogva, ugyanak
kor rendkívül alkalmas egy adott társadalmi állapot rögzítésére. „Krleza 
naturalista drámái — ismeri el Spiró — a publicista hevületével, csak
nem didaktikusán sulykolják a néző fejébe, hogy az a társadalmi álla
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pót, amely a drámák szereplőit vegetálásra és értelmetlen halálba (kény
szeríti, megérett a megszüntetésre.” A ikéndés éppen az, hogy mi történik 
a*k!kor, ha e dinárnak alól „kihúzzák a társadalmi talajt”, vagyis a ben
nük foglalt áililapot már csak történetileg érvényes: Vajon a történelmi 
távlat nem húz-e üveglapot e műveik fölé, megvédve őket a porosodás
tól, de egyszersmind lefokozva a színházat holmi múzeumi tárlattá? 
Spiró György a trilógiát elemezve, már a magúik koráiban is mintha va
lamiféle Madame Tussaud-tféle panoptikumnak látná a cilkilus darabjait: 
„ . . .  Krleža nem dinamikusan változó jellemekben gondolkozik, számá
ra az egyszer ikialakult jellem többé nem változhat, »hű marad önmagá
hoz« minden körülmények között, és aszerint marad életiben vagy pusz
tul el, ahogyan az individuum számára a ;külső körülmények alaikulnak. 
Valamennyi szereplőjének a jelleme a drámai cseldkmény ‘kezdete előtt 
lezárult, az egyes jellemeik hajdani kialakulásáról legföljebb szó van, de 
a folyamat sohasem érdekli a szerzőt. Azt mondhatjuk: minden szereplő 
valamikor régen, a gyerekkorban és a kamaszkorban kialakult; határo
zott nézetei vannak és határozott enkolcsei, és nincs olyan válság, 
amely ezen változtathatna. A naturalista korszak drámáiban olykor fel
merül az egyes szereplők helyzetértákelésébeln, hogy az egész élet báb
színházra emlékeztet  ̂ hogy ők valamennyien viaszibábúk, aíkiiknek nincs 
autentikus élete. Az értékelés tökéletesen helytálló, az érdekes csak az, 
hogy Krleža halálosan komolyan veszi a viaszbábok .lelki életét, hogy 
tragikumot fedezi fel bennük.”

A kérdés tehát tovább bonyolódik, s most már úgy vetődik föl, hogy 
a Glembay-család széthullása, amelyet Krleža „halálosan komolyan vett”, 
a történelemből visszanézve, nem válik-e végképp komikus haláltánccá.

Lássuk, milyen feleleteket adnak maguk az előadások.

A győri Glembay-vér látszólag a 'legegyszerűbb eset, mert a három 
darab körül ez a leghagyományosabb, ebben „tombol” a legkonvencio- 
n^lisabb naturalista technika, ami kétségtelenül hozzájárul a meglehetős 
nézőtéri sikerhez. (A három produkció közül, úgy tűnik, ezt fogadta a 
legjobban a 'közönség.) A (kritikák mindazonáltal ikiemelik — erről1 az 
előadásról a Ikritiilkai visszhang alapján van módom beszámolni —, hogy 
a dráma belső egyensúlya némileg megbillent azáltal, hogy a középpont
ban Leone figurája, pontosabban az apa—(fiú konfliktus került. Mészáros 
Tamás, aki a Magyar Hírlapiban a legátfogóbb elemzést adja a rendezői 
koncepcióról, leszögezi, hogy „a családi konfliktus, az egymást 'követő 
nemzedékek eltérő életfelfogásánalk, erkölcsiségének prolblematnikája az 
a motívum, ami Krleža színművéből itt és most üs Ikiemelihető, s elem
zendő. Az úgynevezett miliő, a Monarchia felső tízezrének magánéleti 
anomáliái, a század eleji »kukucskaszinpadnaik« ez a hálás, csámcsogni
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való cselekményfcözelsége kétségkívül szükséges jelzés ma is, de éppen 
csak háttérfestésként. Csak annyira, hogy tudomásul vegyük a Glemlbay- 
família botránykrónikáját, kis »ügyeiket« és nagy diisznóságaikat — de 
azért behelyettesíthető maradjon a képlet.” Ezéirt kerülhetett az előadás 
középpontjába Leone, aki Bálint András kitűnő alakításában nem neuro
tikus vagy dekadens, hanem egyszerűen érzékeny ember. A maga körül 
tapasztalt élethazugságok teszik érzékennyé.

A rendező, a fiatal Ernőd György tehát úgy elemzi végig a darabot, 
hogy Leone tragikus alkat, aki először megpróbál elkülönülni, aztán 
mégis fölveszi a harcot, de igazi lázadásra az apai morál ellen nincs 
sem lehetősége, sem ereje. így végül is törvényszerű lesz sorsának Gliem- 
bay-módra való beteljesülése.

A győri dlő adás tehát egytfajta nagyon határozott választ ad a natu
ralizmus mai kezelhetőségének kérdésére. A kritikus szerint a „családi 
botránykrónika” az a megfelelő szám — másképpen szólva dramatur
giai patent —, „amit a klasszikus naturalista dráma óta mind a mai 
napig használhat a szerző. Ez az egész Glem)bay-»vircsaifit« újra meg újra 
megjelenik a magyar drámáiban is, mert drámaszetfkezeti keretként min
dig alkalmasnak bizonyul az aktualitás befogadására”. Vagyis a győri 
előadás nem tesz mást,; minit fölismeri a családi mitológiának a görögök
től az Erzsébet-koron át a modernekig ható ,,miinta-szerű” érvényességlét 
és színpadképességét. A Glembay-vér ezáltal történetiséglében és áthallá
saiban él a győri1 előadásban  ̂ úgynevezett rendezői „rálátás” nélkül, mel
lőzve a „halálosan komolyan vetít” konfliktus ironikus megítélését.

*

Merőben más a helyzet a Miskolcon játszott Agónia esetében. A há
rom dráma közül alighanem ez a legmélyebb, a legáttételesebb és a leg- 
analitikusabb. (Különösen a tömör, kétfelvonásos változat, amely Mis
kolcon tovább rövidült, bizonyos dramaturgiai „belső vágások”, szöveg- 
kurtítások következtében.)

Szikora János rendezésének első meglepetése, hogy a miskolci színház 
hatalmas méretű színipadára vitte a lényegében három szereplős, de 
mindvégig párjeleneteikből álló kamaradarabot. Nem éipíthetett tehát a 
színészi játék intimitására, hiszen figyelembe kellett vennie, hogy a néző
tér bizonyos pontjai meglehetősen távoli vannak a rivaldától. Követke
zésképp száműzte a naturalista technikát. Hiányzik a Krleža által gon
dosan föllajstromozott kellékzsúfoltság. Az óriási színpadon csak néhány 
bútordarab és finoman megválasztott használati tárgy jelzi a helyszínt 
■— az első felvonásban a divatszalont, a másodikban a Lenbach-ház 
egyik szobáját. Hatalmas vászon „falsík” uralja a teret, amelyre néha 
rávetődik a szereplőik fenyegetően (vagy groteszken) megnövesztett ár
nyéka. A vászon időnként fölsiklik a magasba, mintegy a bejárati ajtót
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helyettesítendő — zuhogó fényiben ott ál! mögötte az éppen érkező sze
replő. Egyébként a világításnak mindvégig főszerep jut; a fénypászmák 
szabdalják föl a iteret vagy vetnek csillogó glóriát a cigarettafüstbe bur
kolózó alakokra.

Ugyanilyen teátráMs hatás jut a zeménék. A monológok és dialógok 
fele Bach-partitáik és szólószonáták akkordjával hangzik együtt. Ez nem 
aláfestő zene, hanem „élőben” szól, milkrofonerősícéssel, a beszéddel egyen
értékű szólamként. Az effektus az élső percekben zavaróan hat, különö
sen a nézőtér hátsó soraiban,, minthogy a zene átfedi a szöveget. Értjük 
a mögötte levő rendezői szándékot, ami alapos szövegelemzésből fakad. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy a szövegek jelentős része nem az „akcióra” 
irányul, hanem puszta reflexió: a szereplőik önmagukat és a helyzetüket 
értelmezik. Krleza pszichológiai dialógusoknak nevezi ezeket a párbeszé
deket, amelyek voltaiképpen nem is párbeszédek, inkább párhuzamos 
monológok, a jellem belső átvilágítására szolgáló eszközök. Ez már va
lóban „túl van” a naturalista technikán, és ebben az értelemben nagyon 
is jogosult a rendező fogása, amikor a zenei ellenszólammal „fölstilizáil- 
ja”, s ezáltal mintegy kivonja őket a szituációból.

Csakhogy ugyanezzel a művelettel — nyilván szándékosan — elbaga
tellizálja a monológ tartalmát, drámailag üresjárattá nyilvánítja a jele
netet, s leminősíti magát a jellemet. Vagyis itt már működik a rendezői 
rálátás, az irónia. Meggondolandó azonban, hogy nem külsőleges, a drá
ma világán kívülről bevitt megoldásnak vagyunk-e tanúi, hiszen Krleža 
ezekkel a hosszú monológokkal egyszerre jellemzi a szituációt és a mono- 
logizáló karaktert. Adott esetben például Križovec második felvonásbeli 
elmélkedése a házasság illetve a patriarchális keretek fölbomlásáról, szi- 
tuációértókét tekintve, a Laurától való eltávolodás — tudatos vagy tu
dattalan —' gesztusa, ami nem föltétlenül vonja kétségbe a benne kö
zöltek szubjektív igazságtartalmát. (Sőt, Krleža (naplójegyzeteiből tudjuk, 
hogy ebiben az esetiben szócsőként használta Kriiovecot, saját véleményét 
adta a szájába.)

Vagyis azt lehet mondani, hogy az Agónia a naturalista drámatechni
kából mindenekelőtt a szituációk pszichológiai fölépítését őrzi, csak ép
pen „naturalizmuson túli”, a köznapi valóságtól elrugaszkodó dialogi- 
zálással, a felszínnél sokkal lejjebb ásva, lélektani mélyfúrással. De azért 
ez még mindig atmoszférikus miliődráma, amit az előadás vizuális és 
akusztikus fölépítésével energikusan áthúz. Rendezőileg rendkívül hatá
sosan és esztétikusán, színészileg viszont némileg ellentmondásosan. A 
kettős rendezői effektuson igazán csak a Laurát játszó Tímár Éva tud 
áttörni személyiségének erejével. Darabvégi öngyilkossága — váratlansá
gával és tökéletes kivitelével — fantasztikus hatású. Ahogy hófehér há
lóköntösében előreimbolyog a rivaldáig, mögötte összecsapódik a füg
göny, s a tompa dörrenés pillanatában,, mintegy folytatva pisztolyt tartó 
kezének hasára görbülő mozdulatát, a színésznő teste hirtelen meglendiil,
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és irtózatos szaltóval eltűnik a zenekari árokban. Ugyanebben a másod
percben teljes sötétbe bárdi a színiház. Ezzel a halálugrással iér véget 
az Agónia a miskolci előadásiban.

*

A Léda pesti színházi színpadán már nemcsak anakronisztikus, törté
nelmietlen fénytörésiben játszódik le a Glembay-trilógia „utolsó felvo
nása”; itt egyértelműen az irónia a főszereplő. A rendező Horvai Ist
ván, groteszik hangvételű Csehov-értelmeztések specialistája, Krleža ko
médiáját — maga a szerző beszél komédiáról — frivol szatíraként ke
zelte. A cselekmény eredeti idejére, 1925-re csak a ruháik szabásvonala 
emlékeztet, de valljuk be, ezek a vonalak nem soklban különböznek a 
maiaktól. A szereplők azonban nem csupán a történelmi viseletből 'lép
nek ki, személyes ruhadarabjaiktól is gyakran megszabadulnak. Lovag 
Olivér Urban és Melita darabkezdő beszélgetése egy félreérthetetlen ne
mi aktus utáni lassú szedelőzködés köziben zajlik. A követikező felvonás
ban Urban, estélyi szmokingját egy monológ leple alatt háziköntösre 
cserélve, mintegy előkészíti a terepet Klára asszony ágyához. Az ágy itt 
főszereplő, ugyanúgy, mint Georges Feydeau-nál, akinek egyik darab
ját éppen a Lédát megelőzően mutatta 'be a színház. Az ötlet szellemes, 
talán csak a kiüresedett polgári és nemesi világ beteges dekadenciája 
hiányzik mögü'le, amire pedig Krleža félreérthetetlenül utal. így a frivo- 
litás kicsit könnyedebb a kelletéinél'. Nem érződik a formák felszín alat
ti bomlásának — vagy mondjuk így: a széthullott Osztrák—Magyar 
Monarchia deklasszáltjainak — émelyítő illatokkal ellensúlyozott rot
hadásszaga. Az ágy csak önmagát jelenti, a divatosan bohém festő csak 
divatosan bohém festő, az erkölcsi skrupulusokkal terhek kölcsönös ágy
ra jár ás közönséges promiszkuitás — nem pedig történelmi termék, egy 
túlélt dzsentriéletforma tehetetlen belefojtása a tompuló érzékekbe.

Ez az előadás nemcsak a miliőrajz és az aitmoszférikusság kiiktatása 
révén távolodott el a naturalizmustól — s végképp nem a stilizáció irá
nyába —, hanem azáltal, hogy a naturalizmus kodifikált színpadi tech
nikáját fölváltotta a „francia technikával”, az úgynevezett jól megcsinált 
darabok sematizált dramaturgiájával. Fölösleges hangsúlyozni, hogy mint 
forma, mint kitöltendő keret, önmagában ez a séma sem nyilvánítható 
súlytalannak — eglészen jól megbínüa például az ibsemi történeLmi ítélő
szék gondolati terhét —, de kétségtelen, hogy Molnár Ferenc-i értelem
ben szalonjátékká minősítve a Léda veszít valamit a „cselekményen túli” 
jelképességéből. Azaz nem működik Rrleza „szimbolikus söprűje”, 
amely a trilógia végső akkordjaiként — a rothadt narancsok, papír- és 
újsághulladékok elszórt szemetje fölött — eltakarítja a Güembay-féle 
életforma maradékát.

Persze ez még így is színvonalas előadás. Kilamfar, az újgazdag ipar
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mágnás figurája muiktságosan állítja elánt a mucsai elefántot a finom
kodók porcelánboljában. A 'lelkiét kiteregetve felkínáló Melita és 
Kl<ara, illetve a l&nksógiét álfilozófiárval vagy álművészetteíl kompenzáló 
Urhan és Aurél színészilleg árnyat megfogalmazást kap. Végül a játék 
befejezését érintő, (merész dramaturgiai operációról kell beszámolni. Az 
eredeti inegyedik felvonást, amely a Klantfar-palota előtt, az utcán ját
szódott, a rendező újra behozta az első felvonás színhelyére, Melita Szilou- 
gan szalonjába. Melita álöngyalkossági jelenetével, Úriban ikínos magya
rázkodásával, a kölcsönkapott orvosi cipőben földlúlitan érkező Aured 
hisztériájával, a másük szobáiban halllgatózó Klarával harsány vígjátéki 
szituáció alakul ki. Ez már nem komikus haláltánc; ez már csaknem 
bohózat. A dramaturgiai átszabás konzekvenciája, hogy az utcanő sze
repét, akinek karján Úriban távozik a darabból, Fanny, Klanfarék szo
balánya vette át. Ennek az utolsó jelenetnek az előkészítéseként Fannyt 
már korábban), a színpadi átd'íszítések között megleshetjük cselédszobájá
ban, amint ócska gramofonján slágereket hallgatva, arcára pirosítót ken
ve, estéli ájtatossága közben lovag Urban után epekedik. Az előadás záró- 
pillanatában meg is kapja, amit akar. Melita díványán. így, ez a „Glem- 
bay-szerű szerelmi játék”, ahogy Krleža írta, szarkas zitikusan, egy cseléd 
ágyában végződik.

KOLTAI Tamás

B E M U T A T Ó K

KOLDUSOPERA

A Koldusopera a legegyértelműbb bizonyítéka, hogy Brechtet és az 
operettet szinte egyetlen hajszál, egyetlen lépés választja el egymástól. 
Lágyabbra, andalgóbbra kell hangszereim a zenét, pomipásabbra csinálni 
a ruhákat, ragyogóbbra, a világítást, behízelgőbbre fogna a játékot — és 
máris operett lesz a tartalmában különben is a legnépszerűbb színházi 
műfajra emlékeztető Bnecht-műből. Arra sincs szükség, hogy Peachum, 
a „Koldusbarát” cég tulajdonosából és Bicska Maxiból, a gengszterből 
gróf, báró vagy miniszter legyen, a koldusokból magasibeosztású hivatal
nokok, a bordélyházi lányokból jól szituált driasszonyok stb., ®tib., jól
lehet, az efféle szerepcserék szinte zökkenőmentesen elvégezhetők, anél
kül hogy lényeges tartalmi vagy cselekménybeli változást kellene eszkö
zölni.

Mindez nem a brechti színház viszonylagossága fölötti töprengés során 
ötlött fel, hanem a szabadkai színház Koldusopera-ieiújítisa. juttatta 
eszembe.
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Oparettesre vett Brecht ez.
És szerintem ez Virág Mihály rendezésének egyetlen dimenziója, ami

vel érdemes foglalkozni, ami mellett nem mehet el közömbösen az elő
adásnak az a nézője, aki a Koldusoperát 'kevésbé brechtinek, sokkal in
kább mai színházi eseményként kívánja szemlélni. Mert afölött talán 
nem kell vitatkozni, hogy a Koldusopera műsorratűzésének nem lehetnek 
azok az indokai, minit a Luxemburg grófjának, a Csárdás király nőnek 
vagy A mosoly országának. Akkor miért kell ágy, vagy majdnem ágy 
játszani, mint az operettet vagy a zenés vígjátékot? Ám — Ljubimov 
pesti rendezése igazolja — az sem lehet elfogadható érv, hogy Brecht 
műve olyan örök aktualitással bír, amihez friss színeket felesleges ke
verni. Az osztálytársadalom tés a kapitalizmus ibredhti kritikája ugyanis 
már régen középiskolai tananyag, s a színházi előadás, ha csak erre 'kor
látozódik, aligha tud izgalmasat mondani.

Ezek a gondolatok sem a szabadkai, előadástól függetlenül kívánkoz
tak ide. A bemutató, ahogy egy-két kritikából kiderült, lényegében a 
Brecht-mű minden külön értelmezésitől, rájátszástól mentes felmondása 
volt, némi operettes felhanggal. Az újvidéki vendégjátékon is hasonló 
mozzanatokra figyelhettünk fel, arra hogy az operettes felhang talán miég 
erőteljesebbé vált, de ugyanakkor a színészek közül néhányan bizonyos 
ironizáló viszonyulással is próbálkoztak. Mintha idézőjelbe (kívánnák 
tenni nemcsak az operettre vett Koldusoperát, hanem általában a mű
vet, sőt Brechtet is.

Mi történt? Beért a rendezői 'koncepció, amely a 'bemutatón még nem 
funkcionált? Működésbe lépett a színészi ösztön, amely nem egy rende
zést átértelmezett már, amely a közönség elutasításától félve kitalál 
olyasmit, ami megmentheti a vállalkozást?

Ebben az esetben, azt hiszem, egyik változat sem fogadható el ma
radéktalanul. Tartok tőle, hogy a rendezésnek sem volt célja a Koldus
opera idézőjelbe tétele, a színészek is előre megfontolt szándék nélkül 
folyamodtak az iróniához. Akkor is így kell gondolni, ha mindkét le
hetőség mellett felsorakoztath atók bizonyos érvek. Virág Mihály húsz évvel 
ezelőtt már rendezte Szabadkán a Koldusoperáit. A színház egyik leg
jelentősebb művészi periódusában, a Dühöngő ifjúság, a Biedermann és a 
gyújtogatok, a Léda, a Meztelen király, Az ember tragédiája, a Rendőr
őrség, a Tóték, az Áfonyák, a Caligula mellett. Ez volt — néhány ké
sőbbi előadást is ide számítva — Virág rendezői pályájának szintén a 
legjelentősebb korszaka. Hogy ho9szaibb kihagyás után ismét rendezett, 
s hogy a már egyszer színpadra állított Koldusoperát újította fel, aninaik 
semmiképpen sem lehet magyarázata az emlékfotókat tartalmazó rende
zői album fellapozása, a húsz évvel ezelőtti emlék felidézése, amire a sa
játos, a megváltozott emberi-színházi körülmények mellőzéséből követ
keztethetünk. De az előadásiból hiányzik a rendezőnek a régi felfogásá
val, szemléletével, énjével, szembeni revizió szándéka is. Mégha az iro
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nizálás, ha az ő sugallata, erre enged következtetni. Csakhogy az ötlet 
uem jön be teljesen, csupán, fel-felcsillan. Ez azt jelenti, hogy nem is 
rendezői, csupán színészi próbálkozás a Koldusopera és ezzel együtt 
Brecht idlézőjelbe tétele? Igenám, de színészeinlktől mám szoktuk meg az 
előadás útján történő egyéni, önálló véleménynyilvánítást.

Akkor viszont mi a magyarázat a Koldusopera szabadkai felújítására 
és a hol felmondó, hol ironizáló, operettszerű megjelenítésre? A rejtély 
megfejthetetlen. Kivéve, ha arra a legegyszerűbb változatra nem gon
dolunk, hogy ez az előadás is csak egy a repertoársorban, műsorratűzését 
épp úgy nem igazolja semmiféle külön szempont, mint általában sok 
más darabét. Ez lehet az igaz. De akkor legalább a színészi önérzetnek, 
a szakmai önbecsülés reflexének kellene működnie. Annak a csakazértis- 
jiiék, amely arra sarkallná a felújítás színészeit, (bebizonyítsák, képeseik 
arra, amire a hiúsz évvel ezelőtti felújítás színészei (Pataki László, Fejes 
György, Heck Paula, Vérségi József, Tóth Éva, Juhász Anna, Majoros 
Kati stb.).

A mostani Koldusopera ezt nem bizonyítja 'be.
Korica Miklós legjobb esetben rutinos, de inkább jellegtelen Bicska 

Maxi, Albert János Peachumje vidéki szatócs, s nem nagystílű szélhá
mos, Karna Margit Peadhumnéje csak ügyes vígjátéki figura, Jónás Gab
riella Pollyja színtelen mintha egy szokvány szerelmi történetiből lépett 
volna ki. Szűcs Hajnalka Lucyje az egyetlen friss szín, aminek bizonyí
téka a Pollyval való két párjelenet, melyeket ő irányít. Újvidéken az 
egyetlen biztos tipp — a bemutatón legjobbnak tartott — Bada Irén 
Kocsma Jennyje sem jött íbe. Hiányzott belőle az sí karcosság, amelyet 
az egész előadás is nélkülöz, s amely nélkül Brechtet játszani, még a 
szövegfelmondás szintjén sem lehet. A jelmezek jellegzetesen színháziak, 
azaz szebbek, mint kellenek, a díszlet viszont egyrészt szokványos, más
részt a háttér, a hínárzöld alapon függő embernagyságú rongybabákkal, 
feleslegesen didaktikus és kimondottan amtibrechti.

A GONDNOK

Számomra az előadás igazi — ha a lét végső határán élő Pintér- 
dráma szereplőihez illene, azt írnám: legszebb — értéke Bicskei István 
(Davies) szeme. Szemének az a megtört fényű, kétségbeesett és remény
kedő, fátyolos és mégis sugárzó csillogása, amelyre akikor figyeltem fel, 
miközben előadásvégi két monológja közül azt mondja, amelyet Aston- 
hoz, a koszlott tárgyaikkal zsúfolt rozoga szóiba ütött-kopott ágyának tu
lajdonosához intéz, kétségbeesve, (könyörögve, ímeggyőző-rábeszélő-kérő 
tehetségének minden atomját mozgósítva az elérhetetlennek látszó és 
mégis megostromlott cél érdekében. Azért, hogy Aston (Pásthy Mátyás) 
ne dobja ki az utcára, engedje tovább is itt aludnij, s akkor ő azt csinál,
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amit neki mondanak, akár gondnok is desz. Csak legyen valahol hajléka, 
s legyen valaki, aki mellett ellehet. Ez a vágy és üólelem, hogy már ennyi 
sem jut, marad számára az életiből, a remény és a rettegés, hogy ez sem 
sikerül (ezúttal sem sikerül) olvasható ki Bicskei öreg csavargójának sze
méből, mintegy ebbe a tekintetbe és sorsdöntő pillanatba sűrítve mindazt, 
amiért a darab folyamán hol fölényeskedő, hol meg pedig alázikodó — 
kétarcú — taktikával küzdött.

Nemcsak Darvies, hanem a Pinter-dráma másik 'két szereplője, az 
elektrosokk-kezelés következtében lelassított agyműködésű, beszédű és 
mozgású Aston és testvére, Miok, aki tréfálva mond 'komoly dolgokat és 
komolyan mókázik, s ezit lehengerlő modorban teszi, nagy hangon, de 
sohasem tudni, melyik az igazi hangja, ők ketten is — Davieshez hason
lóan, csak más-más módszerekkel — görcsös kétségbeeséssel kapaszkod
nak a hajlék és társ jelentő, nyújtó legminimálisabb emiberi biztonságba, 
ami nélkül nehéz is, értelmetlen is élni.

Számomra erről szól ez a dráma. És többnyire erről szól — elsősor
ban Bicskei olykor zseniális teljesítményének köszönve — az Újvidéki 
Színház előadása is. Mégha Marjan Bevk rendezőnők imás is volt a szán
déka. Elképzelése, mely szerint A gondnok az embereken végzett erőszak 
következményeinek drámája, á színpadon nem Ikap megfelelő nyoma
téket. Hiába kezdődik az előadás egy pucér játéfcbaba koponyájának 
meglékél ésével, Miek követi el, majd hamutartónak használja a megcson
kított baba fejét, iha a kétórányi játékidő folyamán az erőszak nem válik 
szervező, meghatározó tértyieísővé. Vitathatatlan, hogy az erőszakra tör
ténik Pintérnél is utalás, Aston kezeltsége, Miiek Daiviesszel szembeni ag
resszivitása utal erre — bár az utóbbit nem a társadalom számlájára kell 
írni, hanem egy hasonlóképp lelki sérült önleplező gesztusiának tdkinteni 
—, esetleg Davies különféle kalandjai, összetűzései, melyeket szívesen 
említ, szintén idesorolhatók, ám ezéktől függetlenül a rendező alapötlete 
lényegében nem válilk kellőiképpen hangsúlyossá, nem funkcionál. És ez 
sókkal kevésbé azért említendő, mert Bevk prizmiaelimlélete ezúttal sem 
vált be, ahogy A cselédek esetében sem. Hogy azonban hiába próbált 
felkínálni élő- és utó játékként szerkesztett nézőpontot az Újvidéki Szín
ház közönségének, az csak látszólag minősíthető Ikiérldletlen, didaktikus 
ötletként, következményei ugyanis sokkal nagyobb hatásúak, semhogy 
ne az előadás látná a kárát. Ha a rendező bevezetőként ítézist állít fel, s 
az előadásnak ezt kell illusztrálnia, vagy jobb esetben csak bizonyítania, 
ahelyett hogy a tétel az előadásból következnék, az egyfelől jelezheti, 
hogy a rendező nem bízik a közönségben, sőt a munkatársaiban sem (ta
lán önmagában sem?!), mert különben rájuk hagyná a tanulság sugalla
tát, másfelől viszont oda vezet, hogy több fontos alkotóelemről, rész
kérdésről megfeledkezik. Ahogy ez az újvidéki Pinter-előaidásban is tör
ténik.

Harold Pintér társtalanságról és társkeresésről szóló naturalisztilkus-
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abszurd történeteiben pontosan olyan szerepe van a szobának, mint a 
XIX. és XX. századi nagy realista elődöknél a családnak volt. így van 
ez A gondnok esetében is, s ezért zavaró az újvidéki előadásban, hogy a 
színpadra szerkesztett szoba (Hupkó István tervezése) csalk színpadi tér, 
a tárgyaik pedig leplezetlenül színpadi 'kellékeik. Ez a szoba túl tágas, s 
így nem eléggé nyomasztó, a tárgyaik viszont irészimt érezhetően műviek, 
a spriccelés inkább zavar, mint hitelesít, s ezért nem 'illenek ebbe a natu
rális szobavilágba, amely ily módon nem is lehet vizuális megfelelője a 
hasonlóképpen élethű párbeszédtechnikának, részint viszont elrendezésük 
funkció nélküli, s ezért a színészek rossz viszonyban vannak a tárgyak
kal. A tér zsúfolt ugyan, de inkább raktár, mint lakás képzetét kelti. 
A felhalmozott tárgyak összevisszasága nem jelzi azt a szándékot, de 
ügyetlen kézre valló ‘lakályosságot, amit Aston a koszilott holmik között 
igyekszik megejtő kitartással megteremteni. Elhanyagolt, nem használ
ható, nem működő tárgyak szeméttelepét látjuk, holott A gondnok mind
három szereplőjének — titkolt vagy nyílt — szándékához illőbb lenne 
a kínos, de épp ezért tagadhatatlan rendcsinálás igénye. Iitt embereik lak
nak, próbálnak élni, s ezt kellene nyomatékosítani a színpadi szobába 
cipelt tárgyakkal. Ám ahogy a szoba, úgy — a cipőket kivéve, melyeik
kel Aston kedveskedik Daviesnek — a tárgyak sem játszanak, csak van
nak, drámai, tartalmi — emberi szerep nélkül Két példa az előadásból: 
Pintérnél Aston állandóan egy kenyérpirító banándugóját javítgatja, ez 
az előadásban nem kap kellő funkciót. Jóllehet, osavaihúzójával jbüty- 
kölget egy konnektort, de az szinte 'teljesen észrevétlen marad, hogy ez 
a kenyérpirítóhoz tartozik, holott a pirító a reggeli felkelések, a délutáni 
vagy esti teázások meghittebb légkörét, áhított perceit jelképezi. Mivel az 
előadásból hiányzanak a lefekvések, az éjjeli felriadások,, a horkolásá
val zavaró, de mégis nélkülözhetetlen szobatárs félrázásának percei, je
lenetei, a két ágy sem játszik olyan lényeges szerepet, amely az efféle 
történetben megilletné őket. Amikor a tárgyak „játszanak” — Mick 
halomba dobálja őket —, akkor sem következetes a írendezés. Aston, aki 
évek hosszú során gyűjthette őket, semmiképpen sem lehet közömbös a 
kupacba dobált tárgyak láttán.

Pintérnél a tér kiépítése, berendezése és a tárgyakhoz való emberi vi
szony lényeges, elhanyagolhatatlan eleme az előadásoknak. Bevk ren
dezésének nagy tévedése, hogy ériről megfeledkezett. Már csak azért is„ 
mert a színészi játék szenvedte kárát a rendező és a díszlettervező mu
lasztásának. Ezzel (is) magyarázható, hogy Pásthy Mátyás nemekül ér
zékeltetett Diaviest marasztaló apró ügyekedései, ahogy cipőt ad, ahogy 
felkínálja az ágyat, ahogy pénzt ad a csavargónak — aki szintén csalk 
eljátssza, hogy ő akár el is mehet, holott érezhetően maradna, a hajlók 
és társ jelentette minimális 'létbizonyosság talán utolsó lehetőségét próbálja 
megragadni —, később teljesen eltűnnek az Újvidéki Színház Astonjából. 
Pásthy elveszti a szerep igazi dimenzióját, színészi ösztönével megpróbál
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más fogódzóikat találni, de például az arcára erőltetett grimasz semmi
képpen sem lelhet a megnyomorítottság leghitelesebb és legjobb színészi 
megnyilvánulása. Arra azonban figyelmeztet, hogy kellő rendezői támo
gatás és saját ötletei híján fokozatosan kicsúszik alóla a szerep. Hogy As
ton ja azonban nem veszti teljesen hitelét, az a befejező részben majd
hogynem csak tőmondatokban beszéltető drámaírónak, s nem a színész
nek köszönhető.

Más történik Földi Lászlóval. Mídkje — ahogy 'nyilatkozta — „kiszá
míthatatlan, fordított alak”. És ő láthatóan ügyelt is arra, hogy a mó
kázva komoly és a komolyan tréfáló kettősséget minél 'teljesebben, hite
lesebben érzékeltesse. Mindkét hangfekvésben és a váltásokban is jó, de 
adós marad a mögöttes tartalommal. Azzal, hogy Miok miért ilyen, 
hogy mit rejt, leplez ez a szerepjátszás. Annak megmutatásával, hogy az 
ő vágya is azonos Daviesszóvel és Astonéval, csak a módszerei mások.

Az Újvidéki Színház Pinter-előadása Bicskei Istváné. Néhány emeltebb 
hangú replikáját leszámítva, amikor hamisnak érzem, nemcsaikhogy hite
les, hanem fegyelmezett is. Nem csúszik az olcsó sikert hozó komikumba, 
bár nevetni lehet, sőt kell is Daiviesén, de ez nem színészi rájátszás, ha
nem a szerep pontos kibontásának az eredménye. Végiig nagy-nagy biz
tonsággal egyensúlyoz a komikum és az érzelgőséggel fenyegető tragi
kum között. Gesztusai, reakciói megejtően emberiek.

A gondnok elsősorban színészi előadás. Lényegében, kivált az utóbbi 
néhány bemutatóhoz viszonyítva, jó előadás, nem sok hiányzik, hogy 
nagyon jó legyen.

EGEREK ÉS EMBEREK

Az amerikai irodalom a huszadik században című íróportrékat tartal
mazó kötetben Országh László Steinlbeckről írt tanulmányában olvasható, 
hogy az Egerek és emberek kifejezett és szándékos drámai szerkesztése 
„könnyen vezethet a helyzetek erős kiélezéséhez, a nagyfokú leszűkítéshez 
és a rikító színezéshez”. Majd: a,E buktatókat nem is kerülte el a kisre
génynek későbbi drámai változata ..

A szabadkai előadás ez alól szinte teljes mértékben kivétel: sikerült 
elkerülni a fokozott drámaiság csapdáit. Ebiben az előadásban szinte 
semmi drámaiság nincs.

Nem is lehet, mert ennek érzékeltetésére alkalmatlan a szereposztás, 
s mert Vajda Tibor rendezése elsősorban, de nem kizárólag, a csoporcje- 
lenetek esetében megengedhetetlenül kidolgozatlan.

Mivel Steinlbeok többek között a fizikai ellenpontozásra is alapozza — 
szerintem teljesen tévesen kifogásolt — drámaiságát a kisregénynek, nyu
godtan zavarhatna, hogy Lennie, a gyermekszerű óriás alacsonyabb, mint 
társa, George, a fürge kis emberke. Vagy hogy Lennie még néhány
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szereplővel azonos magasságú, fizikumú, kivált, hogy Curley-vél, az 
örökké (kellemetlenkedő és ikötözködő bokszbajnoklkal. Mindez nyűgöd- 
tan és nem ok néllkül zavarhatna, már csaik azért is, mert az óriáscsecse
mő fizikai adottságára gyakran történik utalás. De sóikkal inkább zavar, 
hogy ebben a már-már naturalistamód földhöz ragadt történetiben a szí
nészeknek szinte egyetlen hitelesen emberi hangjuk sincs. Georgeként Ko
vács Frigyes nem csak érődén, hanem deklaimál is, egyetlen percre sem 
tudom elhinni, hogy azt játssza, akit Sceünibedk megírt. Hasonlóan ellsza- 
valja szerepét Szabó Ferenc, Szabó István és résziben Medve Sándor is. 
Akárcsak Albert János, akit amellett úgy. kiöltöztettek, hogy inlkább 
hasonlít kocsmárosra vagy borbélyra, miint a szántóföldi kocsisra.

Legfőképpen pedig az zavar, ahogy Sebestyén Tibor (Curfey) és TalJós 
Zsuzsa (Curleyné) műkedvelősködik. Nem véletlen, ha a bokszba jrtoik 
jelenléte semmiféle feszültséget nem teremt, s ha a „kis cafkánaik” mon
dott egyetlen nőszereplő, aki bajt okoz, annyira vértelen, amennyire egy 
elsőáldozó.

Ennyi enerváltság és színészi tehetetlenség mellett nem csoda, ha az 
előadás főhőse a Lennie-t játszó vendégszínész, Fisdher Károly, ö  leg
alább kitalált vagy kiválasztott egy sablont, amelyet következetesen vé
gigvisz. Vitathatatlan, hogy az első labdára startol, amikor diadogó-gü- 
gyögő nagy Ikölyökkánt állítja elénk a kisregény Lennie-ét, s nem keres 
árnyaltabb eszközöket a szerep megrajzolására. Hogy a közönség rolkon- 
szenve egyértelműen az övé* feltehetőleg nem csalk Lennie naivságánalk, 
hanem annak is (köszönhető, hogy Fischer legalább — mégha minimáli
san is — alakot próbált formálni.

Vajda rendezésének szinte egyetlen jelenet is lehet hiteles tükre. Ami
kor az izgága Curley a behamót Lenwie-n akarja bemutatni erejét, s püf- 
fölnii kezdi, akkor Steinlbedknél az óriásibébi egytszercsalk elkapja a serény
kedő fiú kezét a levegőben, a magasba emeli, s köziben összeroppantja az 
öklét. Ezt eljátszani lehetetlen, de akkor legalább fogja marokra a kis 
bokszoló öklét és tegyen úgy, mintha összeroppantaná. Ne csavarja ki 
Cutfley kezét, vagy ha kicsavarja, ne legyen a kis mkugrász inge véres. 
Naivságok, következetlenségek sora, amit tetéz, hogy köztük elveszik — 
ha egyáltalán volt — az előadás koncepciója, a színireállíitás 'miértje.

GEROLD László
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a Fórum Könyvkiadó 1982. évi regénypályázata bíráló 
bizottságának 1983. április 1-én tartott ülléiséről

A bizottság (dr. Bori Imre elnök, Hornyik Miklós és Utasi Csa
ba) megvizsgálta a pályázatra beérkezett tíz pályaművet, és a Fó
rum Könyvkiaidó 1982. évi regénypályázatának 40 000 dináros 
első díját egybehangzó döntéssel Bognár Arntall Esélyek könyve c. 
művéért ítélte oda.

Szerzői és 'szerkesztői utómunkálatokkal a bíráló bizottság kiad- 
hatónak tekinti Dudás Károly Ketrecbál, Kopeczky László Savo- 
narola, V'égel László „1941” c. kéziratát és a G. G. jeligével ellá
tott Kecsketemplom c. pályaművet.

A díjnyertes regényről 'szóló részletes írásbeli Indoklását a bíráló 
bizottság a Híd májusi számában teszi közzé.

Újvidék, 1983. április 1.
A bíráló bizottság tagjai: 
Dr. Bori Imre elnök s. k.

Hornyik Miklós s. k.
Utasi Csaba s. k.
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CSAK HAT ELŐADÁS A STERI- 
JA JÁTÉKOKON. Ljubiša Geor- 
gievszki, az újvidéki 28. országos 
színházi fesztivál idei főszelektora a 
Sterija Játékok műsorbizottságának 
ülésén előterjesztette javaslatát, amely 
szerint a május 26-án kezdődő ren
dezvény versenyműsorában hat elő
adást sorolt be, kettőt pedlig verse
nyen kívüli meghívásra ajánlott.

Mint közölte, a fesztiválra az idén 
összesen 59 előadást neveztek be az 
ország színházai, s a köztársasági, 
illetve tartományi válogató bizottsá
gok 23-at ajánlottak a figyelmébe, 
ennél azonban valamivel többet meg
nézett, mivel nem mindegyik bizott
ság végzett kifogástalan munkát. Meg
állapította, hogy elsőbbséghez jutottak 
a korszerű drámaszövegek, s ez tel
jesen megfelel a fesztivál szellemének.

Az elbírált előadások jellegéről szól
ván Georgijevsz/ki elmondta: „A szín
ház teljesen politizálódott. Elértük a 
célt, amely felé húsz évvel ezelőtt in
dultunk el a kispolgári, az apolitikus 
színházzal való leszámolás igényével. 
Egyesek azonban, azon igyekezetük
ben, hogy minél előbb célba érjenek, 
túllőttek a célon” . . .  A sokat vita
tott és a fesztiválra is benevezett Go- 
lubnjačat a szelektor jó előadásnak 
tartja, de úgy döntött, hogy nem ja
vasolja műsorra tűzését, mert a kö
rülötte támadt nézeteltérések nem kí
vánatos következményekkel járhatnak 
magára a Sterija Játékokra -nézve is.

A műsorbizottság által is jóváha
gyott javaslata szerint az alábbi elő
adások kerülnek az idei fesztivál kö
zönsége élé:

— A szabadság foglyai (szerző: 
Emil Filipčič). Janez Pipán rendezésé
ben és a ljubljanai Szlovén Ifjúsági 
Színház előadásában;

— Bizonyos ideig Salzburgban (Jo- 
van Ćirlilov), Zlatko Sviben rendezé
se és a Zenicai Népszínház előadása;

— A Sólyom nem szerette (Fabijam 
Šovagović), Božidar Violié rendezése, 
a zágrábi Gavella Drámai Színház 
előadása;

— A horvát Faust (Slobodan Šnaj- 
der), Szlobodan Unkovszki rendezése,

a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház 
előadása;

— A horvát Faust (Slobodan Šnaj- 
der), Petar Veček rendezése a var&ž- 
dini August Cesarec Népszínház elő
adása;

— Aranycipellők (Dominik Smole), 
Mile Korun rendezése, a ljubljanai 
Szlovén Nemzeti Színház előadása.

A versenyen kívüli bemutatásra ja
vasolt két előadás:

— Én, Halil Garija (Beqir Musliu), 
Dusán Naumovszki rendezésében és a 
szkopjei Nemzetiségi Színház albán 
társulatának előadásában, valamint

— Néma fivérek (Matjaž Kmed), 
Jože Babič rendezésében és a trieszti 
Állandó Szlovén Színház előadásában.

A kísérő rendezvények műsorálban, 
a hagyományos fesztiváli munkafor
mák működésében nem várható lénye
ges változás, a műsorbizottság azon
ban javasolta, hogy a Játékok idején 
tartsanak átfogó tanácskozást az or
szág színházi életében tapasztalható 
lényeges jelenségekről.

A LIKVIDÁTOR KAPTA A 
NAGYDlJAT. Március utolsó hetében 
tartották meg Belgrádiban a sorrend  ̂
ben 30. rövidfilmifesztivált, amelynek 
nagydíját Trajcse Popov szkopjei ren
dező Likvidátor című filmje kapta. A 
dokumentumfilmek kategóriájában a 
győztes film díján kiét alkotás oszto
zik, FilSip Robar Legyen helyen az 
eszed, ha újrateremted a világot, és 
Nikša Jovičević Vádolom az államot 
és a fiamat, míg az animációs filmek 
versenyét Krešimir Zimonić Album 
című alkotása kapta. A bíráló bizott
ság még két díjat osztott ki: a kis
játékfilmek közül Mirko Kozomora 
Otthon, édes otthon, a minifilmek kö
zül pedig Darko Markovié Fotel cí
mű alkotását tartotta elismerésre érde
mesnek.

Ládi István a Magyar Szó film
kritikusa a következőken értékelte az 
idei fesztivált:

Rövidfihnművészetünkben jelenleg a 
dokumentumfilm uralkodik, a doku- 
mentumfilm pedig egyre inkább a té
véhez alkalmazkodik. Ez nemcsak a 
filmek hosszúságában nyilvánul meg,
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abban, hogy beilleszthetők legyenek 
a televízió műsorának blokkrendsze
rébe, hanem a téma, a mondanivaló 
megközelítésének a módiiban is. A 
gondolati többlettel bíró dokunjen- 
tumfiilmek helyett csupán a tényeket 
rögzítő riportok sokasága készült, 
amelyekben a szavaikban megfogalma
zott üzenetet a képek csupán illuszt
rálják. Gyakran fontosabb az, amit a 
megkérdezettek mondanak, mint az, 
amit láthatunk.

A televízió nyilvánvaló hatása és 
az alkotók érdeklődési köre között 
azonban ellentmondás észlelhető. Ta
valy március óta sok olyan film ké
szült, amelynek a témája aligha fog
ta valaha is érdekelni a televíziót. 
Felvetődik hát a kérdés, hogy ezeket 
a produkciókat egyáltalán miért for
gatták, ha még a tévé két műsor 
közötti „lyukkitöltésre” méltató jóin
dulatára sem számíthatnak.

Elgondolkodtató az is, hogy a gon
dokban és problémákban bővelkedő je
lenkor társadalmi fontosságú kérdései 
iránt fogékonyabbak a veterán és az 
idősebb alkotók, mint a fiatalok. Né- 
há'nyukat .leszámítva (például Filip 

a Legyen helyén az eszed, ha 
űj&rafcemt>ed a világot című film ren
dezőjét) ágy tesznek, mintha mind
az, ami körülöttük történik, őket nem 
érintené, s elvonatkoztatott íilktív vagy 
általános kérdésekre próbálják össz
pontosítani a figyelmüket. Ennek kö
vetkeztében a fiatalok problémáival 
jóformán senki sem foglalkozik rö
vidfilmművészetünkben, még tévészín
vonalon sem.

A rajzfilmekben a bravúros animá
ció, úgy látszik, fontosabbá vált, mint 
a gondolati tartalom. Részben talán 
még a grafikai és általában a képző
művészeti kvalitásoknál is. _ A feszti
válon bemutatott, a korábbiakhoz ké
pest viszonylag kisszámú animációs- 
film olyan benyomást kelt, mintha 
kiapadtak volna az ötletek, a gondo
latok, az eszmék forrásai. A jobbik 
esetben elvont, a rosszabbikban baná
lis mondanivalót csomagolnak az al
kotók ragyogó vagy tetszetős külsőbe. 
Szerencsére akad egy-két, járható utat 
jelző kivétel is.

A kis játékfilm nálunk a legbizony
talanabb műfaj. Hullámhegyről hul
lámvölgybe zuhan, az egyik évben a 
fellendülésnek, a másik évben a ha
nyatlásnak vagyunk a tanúi. Jelen
leg az utóbbi érvényes. Alig akad kö
zöttük egy-két figyelemreméltó.

A nem .túlságosan biztató műfajon
kénti jellegzetességek ellenére az idei 
fesztiválon is legalább annyi jó film 
volt, mint az eddigiéken. Ebből a 
szempontból a harmincadik életévét 
betöltött szemle nem volt sem rosz- 
szabb, sem jobb az utóbbi évek fesz
tiváljainál. Egészében véve mégis a 
középszerűség benyomását keltette.

MEGJELENT A JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAR NÉPZENE TÁRA ELSŐ 
KÖTETE. Gombos és Doroszló nép
zenéje címmel jelent meg Kiss Lajos 
posztumusz kötete, a Magyar Nyelv, 
Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete indította a Jugoszláviai Ma
gyar Népzene Tára sorozat első kö
teteként. A kötet gazdag népzenei 
anyaigát Kiiss Lajos még 1936-ban 
kezdte gyűjteni s kisebb nagyobb 
megszakításokkal egészen a hetvenes 
évek elejéig végezte. Közben Gombo
son több mint 900, Doroszlón pedig 
majd 200 dallamot jegyzett le. Beve
zetőjében írja a gyűjtő Kiss Lajos: 
„ . . .  Kodály Zoltán 1938-ban tartott 
rádióelőadásával döbbentette rá a 
Vajdaság magyarságát, hogy a hiva
talos magyar népzenetudománynak 
alig van adata a magyar nyelvterü
let déli részéről, lejegyzett dallam 
pedig egyáltalán nem áll rendelkezé
sére. A hír nyomán azonnal _ meg
kezdődött e területen a néprajzi gyűj
tőmunka, s annak zenei részét e so
rok írója vállalta. . .  A két falu ha
talmas népzenei anyaga annyira hete
rogén, hogy szinte .minden típusra 
akad példa. A daliaimbőség nagy gon
dot okozott nemcsak a dallamok ki
választása, hanem zenei rendezése te
kintetében i s . . .  Az adatokat négy 
csoportban közöljük: I. Népzenénk
régi rétegének dallamai. II. Népze
nénk újabb rétegének dalai. III. Más
fajta szerkezetű dalok. IV. A nép
szokások dallamai,’'
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A sorozat első könyve elé dr. Bori 
Imre írt előszót, amelyben többek 
között a következőket írja: „Köny
vünk első kiadványa annak az el
képzelt nagyobb sorozatnak, amely 
immár egy évtizede a Jugoszláviai 
Magyar Népzene Tára címen foglal
koztatja a jugoszláviai magyar népze- 
ne gyűjtésén és értelmezésén dolgozó 
kutatókat. E vállalkozásnak az a fel
adata, hogy feltárja és hozzáférhetővé 
tegye a jugoszláviai magyarság népi 
dallamkincsét, amivel egyszerre szol
gálhatja tartományunk közművelődé
sét, hiszen hozzáférhetővé teszi a né
pi melódiákat azok számára is, akik 
most akarnak ismerkedni vele, s aifcik 
eddig is őrizték emlékezetük rejtett 
zugaiban, és érdekes anyagot szolgál
tat mind az egyetemes magyar nép
zenekutatás, mind pedig az összehason

lító népdal- és daillamkutatás számára. 
Az összevetések sokaságára nyílik 
mód ilyképpen, hogy feltáruljanak 
azok a kölcsön- és együtthatások, 
amelyek évszázadokon át léteztek 
mind az egyetemes magyar népzene
kutatás, mind pedig az összehasonlító 
népdal — és dallamkutatás terén és 
nyomon kisérhetőkké váljanak azok a 
változások is, amelyeket a százötven
kétszáz esztendővel ezelőtti nagy nép
mozgások okozta elvándorlások és 
betelepülések, s az ezekkel járó együtt
élés következtében. Az állandónak és 
változónak a dialektikáját érhetjük 
tehát tetten, mert tudjuk, a dallam 
tulajdonképpen »ércnél maradandóbb« 
s az évszázadok koptató munkájával 
szemben a legellenállóbb képződmény, 
hisz példáid a magyar népzene egyik 
rétegéből akár kétezer esztendős osi- 
ségre is visszapillanthatunk . . . ”
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