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F Е HÉR FERENC
Mentem. dukátok csörgésével а fülem!ben,
mentom jani esárák 1ánюcsör;gése yo mán.
Hószin пуи;уа];ти topol'yfáik alatt meneteltem,
vgg a .gyerлiekkén:t ja jdul'ó BĐ szn љn.
~

~

~

Hegy c.yk hátán a
gond ballagott,
szem:ében !felh szakáll гú, 6szl:áv istenek.
Sziklához szögeztek dárdás i11ar ib:ána.tok,
s ú.gy tűnt, а f o.rrások 1,ávaként dörgenek.
lvlegállították szülői bús erdkl'yét —
kőgo:mbás -temetik, eszmvél о • vizek;
a csarsiják fölött elleng ő fűszer ízek,
és idő t r.ingatt vesszeikkel a füzek.
IVlegállították szül ői búsa ereklyét —
kólapot bet'iző, b.ár ќsz kisdaiákok .. .
Az érdes kőlapon ujjukat ők vezették --a megfagyott igmani partizanok.

КбR нА ZІ AGYBAN, KERTBEN,
CS~iLLAGKC ј ZÖKÖN
P AP J6ZSEF

I
U,gy volt,
egyszerгien elakadt a szavam,
nem tudta kbvetn!i gondolataimat,
amelyek, mondhatom, ajkára hainгg
Ρ yák,
ha rátaposnak útvonalukra,
csak futkostaik kusza összevisszaságban:
megtorpanták, megint megszaladtak,
minden iráinylban úij ösvényt találva.
Csó:dák csodájára némи elyik
egészen jóul indult.
Némelyük, гnég ki is kerekedett.
Ez, például:
h'ár hogy vagyok, ha akárhogy vagyok.

A :legtöbbpe azonban félúton elibo ~tiott,

nem sikerült ;mondattá válnia. Istenem,
torkig .megtömtdk, tucatszám nyeliatték velem
a virágoskert színeit lid'é2zÖ pirulákat:
görcsoldók, értágitóik, nyugtatók, altatok
kábíxották az limém, béni ,tották a nyelivem.
— Nincs többé lakmározás, ifalás; a kul'túrenlber
étkezik — kaj.ánkodtak weQem a kartársaim,
meg azt ?is mon:dták, vége a !hajszának,
a mindennel ttörпdé~snek, lazítsak,
eresszem sz.abadjára gondolataimat.
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KORHÁZ I AGYBAN ...

etlév,e tudom: „A heves :indulat юlk '
grázkóditatások szérifel ett káarosan
és ;érzel mi
bdf olyásol j alk iaz. . ember létf ontosságú
szerveinek ;mííkö.d ésгét . . ." Voltak pillanatok,
amikor úgy; éreztem,, be vagyok programozva,
бs eluralikódotit rajtam a ;gyanní,
hogy a mondatokkal való szakadatlan bajl6dás is
azérx van, mert szavaim rnég nem illeszkedtek be
az új bontonba, ime'1yne.k elsajátí tása n,élkül
étségess válik а . feiépüliésem.
No di, mi is lett azzal a miđndatta.l?
Minden ízem mel ragaszko.dtam hazzá,
i ±mételgette m, újra és újra elmondtam magamban;
dehogyis holmi tetszet ős sziporka, nem is a szeszélyes
szellem feLlengz ős s:zülem énye, gondoltam,
.iinkáјbb а vá ra tlan nyomІ o rúság és а kétségbee,s.ésem
nyilatkozik meg a szikár di rezignált m ondaVban.
És én örёamö,m leltem benne. Vele éib,redtieim бs vele
aludtam el, imár-m ár szabadulva az érzésit&l,
hogy akárdhogy vagyok!
Ha megkérdezték volna t őlem, ;mit h.agynék szív szerint
örökül, +biztosan azt mondtam volna .toll!ba ;
azt a szlnte1en mondato!t.
Ig,az, egy umásiik is ott m otoiszkál.t nnár a fejemben, jóideig csak ыrdő formálban
(le sem akartam j.egyeztetani,
amíg kijelentővé neim .alakítom,
de nem volt türelmem kiv:árni,
Ii kellett íratnom!) s igy han,gz оtit:
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Meddig lát az, aki magába lát?
„Mindadd i g. . ." — kínálkozott fel imahón a válasz:

Mindaddig lát (az ember), amíg magába lát.
D:e, kételyeim tárnad:ták a v.ál.asszal szervben.
Elhamarkodottnak tetszett nekem ez a mondatom.
És a válaszadással járó öröm ;iás ihiányzott belle.
Az a gyanúm, hogy a távoJlal, a magassal, a méllyel,
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а tér nъéreteive!1 és iérzéke1lhоtő ,t~rgyаival,
megta$ntható termtm ~ ényeivel
szerettem volna felmérni
az önmagába orduló м tás l~eahetőságei't,
nem pedig a m'mden p:illan.atban
7rnegs,zakadható id d (az én ;üdőm!) es~ etlegességével!
I~ tt akadtam ё1. Eыbe,n botlett el a mondatofm.
S ez :аztán végleg letört. Gsilla;gközi pá~lyákra vetett.
S .már ott :lгáttaan m agam, luhun уt szemmell is,
amint — piruláian stiivárvány színeiben tün,dökUő óriásm.adár,
hаn~gtalán szárnycsapkІdásoklkal fö1-föllоbьanok.
,

'

BRASNY б TSTVAN
az , éjszakáaban most majd megindul
a titokzatos folyamat

amеly má,r irnapdnern ihasonlít a lélekvárndorlásra
?rendkívülii imódon emlékeztet rá
ahogy .a rnész nagy 'foltokban leváalaik
jajj jmost miapd odalesz a nyári kК em enсénk
nincs senki aki tamogatna bennun еt
igy' xnagu nk т agyunk kénytelenek szemjbeszallni
odalesz a kemenc énk a Ihon fog lаlásko гi
macska kö'ly'kezek bele .
mi cYieg csak lárnyék leszünk itt
míg elfordul felettünk, az jég nagy ,gramofonija
hogy soihasеm fog hangiolбdni
ez a rettenetes gépzongora
gitt a fagy még kemény tud l enn i
ahogy feszegeti a vakolatot
s utána nem ,lesz hol n&l egedni
nem lesz liová ,odagördülni a hamuba
csak .a hó majd a hб aniiwdenütt
ha még egyáltalán esik 'hó
vagy beleéljük magunkat azokba az iId őkbe
amikor an &g voltak igazi .havak
a világmi.ndanség halborgó .gyer шekkaráb а
hiányos Јés bizonytalan сivilizáaciбba
a .tűz kincskoránba; amikor imaég vigyázni kellett rá
amikor voltak visszamaradottak
o'rizői a tűznek
amikor a .ríitusokat komolyan kellett venni
rajtuk mú:lo;tt az életünk
~
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~

~
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a fejünkről volt szб
és megkís7érel+ni egyedként egzisz tálin.i az egészben
pusztán fennmaradni vagy lagalább kacérkodni
a .fennmaradássail
hogy töltse be szwünket a táj
a .felhőtlen. ,é+s növényi látványosság
hogy előkelő és lusta állatok il+eihessün;k
amikor ki máiszunk .épp a sárból rés levetjük páncélunkat
túlságosam. is megtermett g:aviá'lo+k
,tűnődn+i azon hogy mi van a fhülli őszarnekben
mi tü'kröz ődi;k -ben Bük ,ép,p
hogyan fojtsuk meg magunkban ezt
felrémlik bennem
1961 telén itt
,m.indentől kimondottan messze
kilam;éterre
a leglz.özelebbi sz.állás.tól
a legközelebbii ,falutól 10 'kihnyéterre
téjszakárnkén+t amikor +már min+d аniki aludt
és nem volt a vi lágnаk serrLmiifiéle fénye
Roger Garaudyt olvastam vagy csak iszerette_m volna
olvasni inkább sillab+izáltam
a lámpavilágba voltam igazán. szerelmes
a lassan ko rmozбd& cilinderbe
az .égő petróleumszagába
ez egykor forradalminak im om+dható talál.m!ány volt
bár innen nem. léhetett elképzelni fogy .a világon
Téteznek városok egyáltalán !létezik valami
a havas ás olvаdékany fehérségen +kívül
amelyre kétes dolog alapozni
az álmok töbtbet segften,ek az emberen
az almok ;a pri!casen a vackon
hogy kihez megy ;majd a 'lány ha eljön azideje
ugyan ki veszi cl ugyan kit rválаszt
agyáltalám választ-e valakit mert
választania kelii az idő múlik
az i d&t rItt , olyan ósa mutatta
amilyet nќg a háború el őtt.
bosnyák 'vándorárusolk árulták szalaggal
gatyamadzaggal :együtt
meg á nélkülёz'hevetlen lámpalbéll+e+l itűzkővel
~
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babacsörgővel
a hábor után is rn ég feltűntek iollyko r-оlykоr
de ez :mára fiatalabbik nemzedék vo.lit
nélkülöztek minden ilátványоsságot
csupán a tűzkőre szarítkoztak meg .a ',céruzára
nem hordták .tёbibé maguk !el-ött valóságos kirakatot
kizárólag zsebb ől áruntak
míg le nem gyűrte k сt az iárubőség
de óráik még mutatják a mi időnket
lefektetve ,fejtetőn vagy ,oldalt dön.tvе
de imégi.scsak .id ő z val.aim féle ;idő
ihabár nyáron az ,eresz árnya Fis •viszonylag megbízható
amikor nomád m бdra ,fék,g szabad >ég alatt
lakik a nép
de télre un еgintcsak az .agyonkaptatott szerkezet ű
.és miеgf üstö,lődö+tt száМlapú бra marad
nvintha borrybatá,madás бrtie volna a гnutatókat
a fén,yev,esztett .csöng ő azonban
még im,indig jelzi a nagy , események kezdetét
amelyeket .koránkelés el őz meg
1 vagy 2 бrakor fél 3-kor
a ttö.bbi már nem számít korainak
az idő képes beidegződni az emberbe
csupán az univerzum órája , fog Ihiányozni
hiányozni fog örökre
hogy a röriténelemb ől csak a j,égkarszak vér ide
sárga zavaros üledéke
a lösz
.titokzatos kozmikus ,eredet ű nem tudni
milyen eredetű
mindenesetre beletemetkezünk
nyakig temetkezünk bele +tisztára beletemetkezünk
belоf el edkezünk
egyetlen ,díszünk a jégv.imág
az orr az ;inkább nyár a bort б1 vörösliik
én Roger Garaudyval ibajl ódtam napokon át
aki akkor Intiég tagja volt a Francia Kommunista Pátnak
mintha ez, egyáltalán jelentett volna itt valamit
az égvilágon +sernm,i sem jelenített semmit
a dolgok őseredeti formájukban maradtak
~

~

~i~

~
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a hideg uralma megbonthatatlan volt
jármű már korábban sem verte fel a ikörnyék icsendjét
ez mára .tél eleii sár volt
csupán egy légcsavaros (repül&gép este kilenc tájban
rendszeresеn napról napra
nem tudni. macit kereshetett
különös hhetett fentr ől figyelni
k.éanényünk izzó lyukát
nyugodtan ,gondolhattam azt ,hogy itt
el vagyok veszve
idegen 1944-iben járt erre utoljára
katonákat sorozni
imás nќg véletlenül 6em tévadt ide
nem vezethetett erre az útja
az országúttól ,hat vagy nyolc d űlőnyire
itt aki végigment aztmindenki +ismerte
az errevalósiiak közül
felismerték egymást a :mazdwlataikról a kaila.pjukró.l
vagy a nбtájukrбl amit fütyörésztek Itt nem léhetett átvedlani Jaques Vaáhévá
nem volt hоzz.i tömeg
a napnyugta volta legnagyobb lá tvámyosság
a ,ház apraja-nagyja kiállt megvizsgál ni e színteret
a gyerekek felkapaszkodtaak á szakmakazalra
hogy 'messzebbre 1. ssamak
meg.f.igyalhessenek rrvin den ioptikai imozzanatot
hanem hogy elpattant a ,lámpa cilindere
ez megdöilbentő esem ny volt
a végleges sötétség fenyegetett válaamennyi ёnket
szükség lett Ы irt+elen ;a kezdeményez őkés.zségem,re
a oilim der a cilinder
amit estémként :megkö рdöisnek és .tisztára xörölnek
a koramától
hiába látszott rövidnek az a .tíz kilométeres út
a legelső szatócsibol tig
egy sarkvidéki lapály vá'lasztatt el t&le
amelynek nem гvolt legendája történ.ete
a föld volt unaga
hol járha tб ihol járhatatlan fielszí nnei
a föld színe
~

~

~

~

~
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~
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amelyb ől vétettünk ha egyáltalán vétettünk valahonnan
ezt .előbb-Utóbb tudomásul kellett itt venni
hogy mennyire idegen !az ember a földön
ha :úgy !tánik !is hogy e+gy. vele
túlságosan is .megformált !és a anozgás ellenére
mindig állandó főként a törékenysége
a sérülјékenysé.ge
lelki k orrvpanense.i vannak
a viselkedése araár-már aggasztó
xú'ls-ágosan is nagyra .becsüli
a .tüz.et meg a fényt
boldogtalan ,és otthontalan valami
az . ,élvezetekre alapozó
hajlamosa rikangat ásra ,és .h аrsagó nevetésre
hajlamosa költekezésre .
az egész!hez képes mg bajuszt is (növeszteni
és ezeket a boltokat !érdem,es szemrügyre venm i
ahol adnak rés, vesznek
hordóban petróleumot tartanak
a mennyezetről szalonnát 'lбgatnaik al.á
de van szappan ,és illatszer is
a iegképtelen!abbdolog a dekára mért Ihajolaj és parfüan
az aszalt szilva fiellbontott !falládában
azutn gyertya és ci;pó'kr бtn
mindezeknek viszonylag sokféleillata van
és akkor az ,egészet egyszerre érezni
belélegezani
csörtög tőle a tüdő akár aa szárito!tt marhabél
de van tavatta is meg ruszli is
különböző öltözködési (kellékek
munkaruha ,nemzetközi kék proletár
és karácsanyfadisz karácsony után
padlót olajjal mossák fe1 és , a leveg&bsn
beszéd közben -m!eglátszik a lehelet
van szaaá!mi és van :gumilabda
van savanyú paprika meg kisvonalas irka
tükör meg 0116 meg ' уoгюtva
agyneműgo!mb meg .guriga spárga
gyüm'ölcsuz tarka vödöriben meg ! gumi.cs iz;ma,
olcsó vászawbál barna ing 'ha valaki ing nélkül
~

~

~
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maradna
kétl te.res palackokban. olicsó borok sora
ós a chartreuse meg •a narancslikör tün dökl'ű f énye
és az egészenг ' polcok pora
tágra nyitva szennét itt :lakuk а +szivárványló П yonъorúság
I'annбnia Lefébvr e nem l+átta lkülvárosa
hol a napszám; а legёlvantalbb fi]јo'zбfia
ós az :ábéa6vel együtt kelii atanulni az utcasarkok
nyirkos hidegót
ho gy az .e.gésznek egykor imaj+d foganatja 1 gyen
úgy-ahogy választottam а bámpára üveget
vettem .cigarеttát m eg fő.zőcsák.aládét
papírt vegyi rónt meg egy csomag rajzszenet
egysz.erűen azérrt mert vil.t
és 'megindulitam visszafebé а magam középkarátiba
!hÓ kezdett esni m,ég sűrűn és (sötétedett is
és a szüt{kü liatben szinte -függetlenedve
a hóverte vidéktől
még látr.am egy ёkörгfag.atot
életemљen az utols&
tal.án A;polili naire pár ökme volt
,,....,
,
,
,
ott гn..el laluk а csampazo paraszt
де hianyz
keményfej űen m entek а magu;k ú,tj.án egy haitalmas
nyikargfi kordéval
szarvuk meleg lehetett mert nem lepte 1be a hó
de a j'árm ot belepte
ás egy által+án mindenat ibeleperot
utat tévesztlhettem ,vonna 'ha lett volna út
de létezik egy vid ák ahol képt'elen vagyok eltévedni
+mel.lékes milyen napszakba n ós neгlyik 'évszakban
ekkor jöttem t erre a sajátságonLra
пепІ ismerem ki magam mert eszem ágában sincs
hogy kiism+erpem
látósíkom а térképe lépteim а 1ép télke
mintha éрр :m ost tértem volna m eg valahonnan
hadseregb ől
sodort haj.asatot :meg alumíniumfésűt hozva ajá.n+dгlkba
ezzel is Іb і zоnу ftуа az иј anyagok fanmálhatóságát
szemben az aюéllal ós a +szaruvaal
csak a hangtalan hav.azás kísér
,
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а rozsdarágta drótkerimésig
nincs bennem s.ernmiféle élmény
inkább а .teljesség
ujjam Lf eledte a ibetű vetés+t zemam minde+n
elvonatkoztatott fo,rmát
а szavak még imaradnak csupa egyszer ű
sal.lan;gjai tól rnegfasztott 'kifejezés
semmi і ro dal, tnis:ág а koimupli kálІt fogalmak
szándékos elkerülése
felszabaaduilva a anes terséges .nyelv ihatása а1б1
nem vagyok inajlandó télni az íro+tt nyebvet
a nyelv ezen •a, társadallm ќ szinten befejezett
és kerek egész
nincsenek .ttlbonyalított mondatszexfkezete(k
+többszörös iaalá- és mel lére.ndelás
.az ösšzefüggés a dolgok iközёitt viLágos é:S szikrázó
nem hajlik k.áprázatokba
minden tényszer ű és +dologias
egyedül а valláas az amit felcsillant a vasárnap
di ha nem vagyok val њos
valóban nem vagyok az
végeredmény ьen itt sem lehet .a szavamon fogni
csupán а k'гsértet!h:istó:riák !haQlatán
borzongat meg olykor a gyönyör'úség
a csodáknak csak a csattan бit szeretem
meg azokat a jeleneteket
ami.kor .az almárium fölörot а tüköriben
vagy a si fonér гmögö t,t vakító fényesen
megmutatja magát а jбisten az úr.isten
az Ú.r mutatkozik
ez az asszíriai rénvs4g а ,törroénealem imélyér ől
még mindig hajlamos kísérteni
sanyarg.atni a +szegény ,rnamáad álimakat
isten
az ógörögök voltak .a világ 1:egibölicsebib тéре
hihetetlen bosé.gét alkották meg isteneiknek
mintha k.ukaricával ültették volna be
az Olümposzt
és mindegyik icső egy-egy .sz őrandk nagy+hatailom lenne
mondjuk ki végre korszakos prQbléunán;kat
~
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eszűkében vаgyurk gaz isteneknek
Jani n ekean megjelent a Sz űz Mária
nekem megjeent az Úr
majd baszik ,az neked j eléngetnn mondja Jani
a pácó kapar fúrja a falat
es ezzel véget is tér az ,eszmecsere Héjszakai órán
hideg bafőttek levében úsznak a csil!lok
a Tejút a hurkazsirba fullad
Roger Garaudy ki.liép a Francia Kommunista Pártiból
Jean-Paul Sartre kancsalít rés andalít
Majakovsziki j puha ronggyal fI!anellel törö lget,i
forradalmi revolverét a fatokost
Szergej Jeszenyin itulajdon vérével leveQei ír
az irвΡmány fölé görnyed s azon esad,álkozik
hogy nem ömlenek a falusi szavak
vagy 30 éves korára szenilis !lett akárcsak én
30 éves korunkra mindannyian szenilisek, leszünk
előszörcsak elf еlejtünk valamit
utána elfelejrojük az egészet
akkor csodálkozva sze`tnézünk
nini tudjuk miihez kezdjünk a 1'ábdával amit kaptunk
a legjobb lelnne kipu'kkas.zitani
hiszen v:ége tértifjúkorunk
vagy kivezetni egy lovat a rendben ,tartott istállóból
.amely akár a szentély B. еtle(hem
.és világgá vágtatni (idegen lovon
nem lehet ezt elég fiatalon megtenni
úgyhogy marad a páci fúrása
arra hallgaфni
míg össze nem furkál bennünk is 'm ind ent.
hogy a jára!t вΡkb an végleg eltévedünk
nem tudom
ez lesz az egyetlen válasz végüil is
fés csakugyan nem lehet itudni
álltam a Ihбverésben ,és azon gondolkoztam
hagy torehetnék tovább is;
еgyszerűen csak annyi kell hozzá hogy most
nem állok meg
hiszen úgys еm tudom
az éjszaka .épp elég fehér és .mehetnék egy megadott
~
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irányba
egészen Qéltalanul
próbát elhetnék ugyan elpusztuioik-e
vagy :egyá јtalán meddig bí.r оm
hogy ifogalmat alkothassak magamnak róla
elbírtok-e a nny it mint scoitt kapitány
vagy mint egy .esz.kimó vadász vagy .eszk,im Іб kutya
d végeredményben mégis társadalomban :é'lünk
akármilyen szinten rés akárrrvilyen laza keretek között
ha csupán az .аdócédul.a .a szavazócédwla
rés a katonai 'be(hvó jut is el Ibelőle ide
akkor is t гsadаІо.m
ha lenne rádió rádiót :is l őhetne 'hallgatni
tökmindegy milyen műsort
a hó olvadozott a hajamon kris фályokban kezdett
a gal:l:érorrLra .fagyni
tеh.át egyszerűbb volt .felhuikkaan.n i• a havazásból
ez volt a gyakorlatiasabb Uépés
bár Pajkos, a csikó ilépteiimr ,hallaton felnyihogott
és bizonyára a pácó isfelhagyott a ,kaparászással
a hideg falban
,feltehetően otthonosabb 'légkört akart teremteni
egy partkány аgyvelő mércéje szerint
kényelmes dolog lehet ,gyávának - lenni
a társadalom melege különben ns .eigyávíit
a (társada l m,i gоndosko:dás mindennek szárnyát szegi
a gondolatot és a vélernényt átszabatja
akár a kabátot
,kényelar..es rés imeleg meleg
rnár-nх .r szexuális :érzületeket ébreszt ihev t
hiába alapszik ellentéteken
nagyfokú néze tazоnosságot eredményez
ez a .üülönleges rés гéterikus testmeleg
a különféle mikroközösségek
képzeljük el M.ichеlangelбt egy mi kroközösség tagjaként
Leonardóban ha lett volna hLUmorérz бk
odafesti az Utolsó vacsora egyik apostolának
hadad , dúljon4úljon az öreg
de ez minden közösségb ől hiányzik
a humor végtére iás egyszeurvélyes
,
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amennyiben viszonyban ád+l valamivel
érzékeny vaigy fogékony iranta
de én épp most .esküdtem, fala toimpaság.ra
akáar valami zászlóra
nagy fehér zászlajára a havas ,éjszakának
és hiába is tértem vissza alivas mányaimhoz
ez már nem ugyanaz volt
szálka ment a szellemi körmöm al'á
csupán képekben tudtam gondoilkozni
a Јhóra teregetett nagy ibarma fatókiban
alltam az iéjszakában !és láttam is a képeket
amelyeket fehérrel szemcséztek ki a hópihék
nyári és :téli képeket
tisztességes ésbefejezetlen családokat
felnőtt ;gyerekekk о és cseosemőlkkal egyszerre
és ,még .ú'ja'bbak születtek
mire a z elsőket a pácб sarokba szorftotta
nem isolyan egysz.eru itt megmaradni
mint az az első pillanatban .tűnik
a karonülő gyerekre nézve
mg az öregdisznó is; veszaélyt jelent
mogharapja megrágja ketttбro:ppantja ihatalimas pofájával
elszalad vele
Brueghel disznai ereszkednek al.á á felh őkből
mivél a lfaluban egykorflamand telepesek is ,éllxek
néhány név maradt ibel őlük mindössze
most zsidó származásúnak 'tartják magukat
pedig most léptek 1e a tálblaképekr ől
csak ,még tölitöztékmadárijeszt őnek
most pácóra vadászna.k
mert a páсó az anegyen
,mártmint hogy vándorai
amellett rém szapora
akár a ,selyemiher.nyб
és ugyanúgy rág rág egész +éjszaka
és télen is rág ahelyett hogy elaludna
rá-g a hidegfegyveres vitézek szívéig
akik rnegintcsak .a fényképékem vannak
lábszártekercsben várják az ellenséget
elesni résziben +még hadi fortély cselvetés
~
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Balassi B;álin t szellemében
:hosszadalmas és tekervényes piackutatás el őzi meg
mie'l:ott az ember a bonet a vasarca vrnne
a háború az élmények gyöngye
a tisztességes perg őtűz komikuma
aki ebből menedéket talál
bizonyára miég sok mimdean,t is 'túlél
túljut élоte nyаlccvanadik 'esztendején
lesz 93 ,éves mire meghal
bizonyítva a világnak hogy minden háború
túl élhető
csak kissé .rázós cikk nincs d o(hány :és .akadozik
a faszolás .túl soka te'tü
nagy •utakat kell megtenni semmi haszon fejében
a világlátás 'legeredelti ъb mbdja nemzedékeken keresztül
kár hogy iidegenvezeto nélkül megy az ember
akkor biztosan beihatóbb értesüliésekot szerezne
és túl sokat kell szabad jég alatt ,égszakázni
de a bor jó az olasz borok például г
örökre nnegragadtak az еmlekezetiben
aki leitta magát be'l' őlük azt el&bb kijózanft,ották
és azután lőttéié ;fejbe
kutya dobog lehet másnaposan odaállni a
kivégz őosztag. el.é
nnkább smár akkor riészegen boyiba fúlni. a jobb
az ilyesmi ieml ékezet es esemény ,és itanul s,ág is
.е gyíittal
ћоss.zabb-rövidebb időre
bár a tényеk sokkalta sarkalatosabbak tudnak lenni
е1 kellene mondani n,éháany fényk бp történetét
csak úgybele a semmibe
sarca venni az eseményeket amelyekre smár
senki sem , eunlékszik Elég tisz'tán
a pácó unarášával kellene kezdeni
a szalagokkal a varródoibo'zokban
vagy amikor még senkinek sem volt varródoboza
és term észEtesen .szalagfia sem
se furcsa (különös nagy gombja
,és senkinek sem volt még ,esküvői ,fénykéре
világ együgyűsége
~
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ami ,na gyjábál napjainkig •magmaraidt
kocsiutak Ifényos ,pora telek valkító hava
egészen magas fák f ák оn ak:orona
hordók a (hordákban valami hallgat
és a kutakban is hallgat valami
és akkor el&kezünk egy Héjszakába
és átszQkün'k a forradalomba
itt áll ,lеk va :f ehéran fekete
оeiiuz уaІ írva ami csodák csodájara mg nem
kopott 1►e
pedig a téglák lekoptak a ház el őtt a járda
de a falak ,még :egy ideig kitartanák
ha 'úgy vesszük roppant rövid ideig
nincs ezekben semmi ёröikkévalósság
a talaj csupán az örö'kk:ávaló
erősen riartalak Afrika földje kiáltja Scipi.o
ha meleg déli széllel sivatagi homok csapód: k a hóra
sárgás és főkánt a szélárnyékbá pereg
ám :mielőxt még váglіeg +elérzékenyednék
ragaszkĐdáso mban .a 'láto!ttakho z
сgyszerűbb lesz átfesten em ezt ,a havat
megfeledkeznem róla
bár a páci tovább .kapirgál ?fúr fúr
a nyári hajnalék efelé kenyértésztát akar bizonyára
csalogatja az .erjedés szaga
de nem tudni lesz-,e majd aki folytatja
az abbahagyott dagasztást
gyúrja .ezt a .megvénült rosszul megkelt tésztát
a .megf elel,ő indulattal
a kellő .оlszántsággal
ibár 1951 eben jött egy ember
augusztusban
mondta egy dinárt ad :egy parasztbóneért
1000 dinár az 1000 bán
látni kellett volna a csodát
ahogy senki som гendült meg tőle
mert csak annyit jelentett hogy azontúl
lehet liszt a háznál meg cukor meg zsír
és le szabad ölni Brueg!hei disznait
nem jön senki zöld lódsnkabыban :okvetetlenkedni
~
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miköz:b Ln .a füsttől végigcsorognak arcán a könnyei
mintha sfrv а fenyegetőzne Mi. trovntcával
akár egy Jézus
most már a 'ч.l g legnagyobb kenyerét lerhеtne
daga:s.zt:ani de nem kell s,enk,inek
esetleg a rossz filmekben kell néha mint rekvizitum
de a pácб t még sohasem tudta anegfo;gni a 'kamera
elszelei lehet hogy nincs :is
pedig ott volt hallattam a kaparászását
meg láttam akiket megrágott
nem mint ,a csiga inkáb . mint egy gyík a harapása
Olyan hosszú és si. mulékony
á. Kábát is ki lehet tapintani az ember nyarán
még orvosi. leletnek sem ak.árгmilyan
látatlanból rá lehet vágni leukémia
rés akkor elkezdi 'a fojtng.abást
azt semtudni pontosan merr&l
de mindenesetre dm а d
•totális sz.ubverzió a szervezet részér ől
de nem világos hogy mi +ellen irányul
akármi is Tegyen az viszonylag ,gyorsan elbánik vele
rés utána megint nem tudni hhová lesz
lappang valahol vagy arás tevékenységi területet
keres
minden felderitetlen
vagy úgy іѕі vethetjük hogy ;minden
.maradt a. régiben
az illatok a helyiikre rázódnák akár еgy vadászkwtya
arrában
majd a színek is isrné:t takarni kezdik agymást
ez biz:onyára védekezés
én .vörös esбkbábban imezf.blá ь kezemben darab lánc
ahogy eІvќgбdоk a csuszos füvön
ugyan hová iparkadhatok ebben a szakadó es őiben
mintha (bi.linoset csörgetnek :fuldokolva a nevetést ől
épp fákor ment el nekem is az neszem
ezzel a saroglyalánccal
az •elburjánzott szede љakor étövében
~
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SINKOVITS PÉTER
Kávé ,nélkül 'egyszerűen nem tudott felébredni. Csak homályosam
látott, mozdulata.i bizonytalanok voltak, .száj.ában vallan ъi .különösen
kesernyés szagot ,érzett. A négyórás, utazás •is m І egvisеlte, mint egykoron. De miért vállalkozott most i'smét erre az útra? Hogy megint
végigjárja a város utcáit, beüljön :egy moziiba, tétlenül téniferegjen,
ne'zze ,a járókelőket?
Ezek a hajnali órák mindig k'imeri,tették. Különösen télen. Legszíveseb,ben le se:mIfieküdt volna, úgy indul ki az .álldanásra. Az utcán csak néihány járóikelő, !s az ember könny ű ы zonyosságga.l megáilhapít'hatja,, ezek ,is a három óra húszasaival indulnak. A ikisvár.os
pályaudvara sárgásan kivi,Iágítva, .a fények meg-:megvill'annak a v.árбteremlhez vezető keskeny ösvénye;.a., amelyet a ,már erre 'haladók
tapostak az éjjel esett Hóban. Id ős parasztasszonyok, üzletemberek és
egyetemisták utaztak f őként :ezen a vonaton, a anunkás'ok a kés őbbi
j,ratokat használták. A +fülkék még f űtetlienek voltak, a férfiak dohányoztak, szell.óztetna nem lehetett, az asszonyok pedig, fél шg becsukott szemmel, еlöil összekul csol:t kézzel', úgy :tettek, m intla alu.dnának. Tamás az abilakmellé ült le, nézte a sárgás +fónyéket, az államős 'épületén:ek ,szürkés-barnás falait, az 'egykor zöldre , festett f agerendákat, a vaskorüátot, az .állomáson cammogó vasutasokat,
majd a szerelvény lomhán' rés csikorogva nekilódult, lassan еlmaradtak imögöttük a házaik, a temet, majd a imalom épülete is, s: néhány pillanat :múlva ;már kint vágtattak a .szántóföldeken. Tamás
fázósan. összehúzta. =mag:án lb!élel.etlen télikabá,tját, felhajtotta a gallérját, (mбginká.bb elküiönülvе a fülke фö-bb.i utasától, s a_ 'fehéren
villogó tágat nézte. Azért mindig valamilyen meghatározhatatlan
öröm Fis 'elfogta, ha vonat elindult vele. Akkor biztonságiban légezte
magát. Nem kellett :megválaszolandó kérdéseken xörni e a ifejét, ne.m
kellett feladatokat ,elvégeznie. S azt is pontosan tudta, ahová utazik,
~ ,
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s !miikor kell megérkeznie. Addig senki semmit nem, követеlahet tőle,
csak arra ke71 йgyyelnie, hogy meneltj еgyét el ne veszítse. A !menetjegyért сserében nyugodtan rés abiztonságiban tölthetett el mégy órát.
Kezdetben szívesenn beszélgetett az utasokkal. Mindegyikük élettörténete külön-kül ö n- fontos volta sž.ámára, ,őszin.tén érdekl ődött,
s ;maga is készségesen ikitárullkozott, a legközelebbi 'barátaiva'1 sem
közölihetö tbtkait is fesztelenüll !elmondta, hiszen semmi valószín űsége nem volt annak, hogy alkalmi beszélget őtársaival valaha ismét
összeakad. A szavak í.gy súlytalanul l еngtek a vonarofülke kicsiny
életterében, s amikor а a vonat végcé lpáJhoz :érkezett, a 'történetek —
az :energia megmaradásának törvényével szembeszegülve — végleg
letörl ődtek. Tamás ennek tehenére, vagy pp-en ezért, kezdetben nagyon komolyan vette izeket a beszélgetéseket. Néhány hónap után
azonban ebbe is !bel г efásult, 'egyszersmind észrevette, hogy történEtéix
lomár-már rutinosan adja £l ő, jó'1 'elő`készített poénokra iépTtve, tilindig azonos helyen tartva hatásszünetet; egyszóval' saját történeteirc
is ráunt, pontosabban: hamis mesterkéltséget vélt felfedezni az el őaаásmádjiában, így lassan .felhagyott ezekkel az alkalmi ь eszélgetésekkel iás. Igaz, az utazás Lgy miég hosszabbnak t űnt, wjságot sem
lehetett kapni ,ezekben a hajnali árá'kban, no de az utazás alatt érzett biztoalságérzet változatlan maradt. Beérte a rmások besz.élgetésének megfi:gye' sével, de leginkább +csak a tájat nézte, am еly a sö.téts.ég folytán személyesen is 'alakítihatá volit. Tamás száunára rendkkí-•
vül külöinösnek tűnt, hogy egykor unás .emvbere'k is éltek itt. Igy -kinézve a párás ablakon — gyakran látott vonuló seregeket, sebesült harcosokkal ,és jajveszékel ő asszonyokkal, mќ skorderűs, szüreti
mulatság báj:oson haj ladozó Lányai , akik könnyed tánćlépés.ekkel
viszik tálcáikon az aranyló sz őliőfürntöket, körbe járva a .fatörzseken
ülő, vagy a fűben heverész ő ,férf.iaikat. Ha a vonatszerelvény olykor
befutott egy-egy városba, Tamás néha úgy iképzelte, most ёppem
háború folyik, a várost kiürítik, az szinte ,már lakatlan, az tt rekedt ,menekül ő k tolonganak, mert Fez az utolsó szereFv,ény, amely
ezen a vidéken :áthailad, akinek most nem ,sikerül .feljutnia, az örökké ittniarad, elvágva minden eltávozási leíhet ős égtől, az ,ellenség pe=
dig mar szinte a varos !hatarainal.
~
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тaunásnak teahát els ő dolga volt egy kávézót keresni. A pályaudvartól vezet ő főútvonal els ő ,sarkán ismert ,egyet, annak idepén gyakran járt 'oda. Fele.r ősüdött benne .a ikívánesiság, megvan-e ing ez a
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A pincér ismeerősként üdvözdl te. Tamás kávét kért, meg két
szendvicset, wgy gondolván, ±hogy a pinoérnek • a régi Іј smе etѕёgгІ
való utalását nem hlonorálhatja .pusztán kávéval. Leült a sarokbar
levő asztal rrrellé, ahonnan az utcát is 'l`átn'i lehetett. Kellemesen
tapasztalta, az utaz-ás támasztékaként эzáamon,tarto І tt biztonsagérz І te
a .megérkezés után sem párol'g'ott ,ei. „Hiszen semmi .delgoim"
nyu;gtázta der űsen. Jó étvággyal elfogyasz'totta a két szenclavicset,
a (kávé is valóban ízlett, a (megelégedettségét .megkaronázan.dó dupla konyakot kért.
Nézte a járókelőket. Akaratlanul ,vs arra figyeli (ezt kés őbb f edezte fel önnvagábaan.), hogy megpillant-e egy ismer ős .arcot. Évekiig
élt ebben a városban, igaz nem ezen a árészen,, de ismerte, ha csak
felületesen is, a, környék lakót, akik ebe-beatért еk a kávésházba, vagy
a Іközeli (bol,tbá jártak 'bevásároln.i, a .fiéilfiak pedig a szemközti borbélyhoz. Erkkor haladt ,el az ablak ,előirt az ii dős csĐsz.ogó néni, kicsiny barna 'sza.tyorjával'. „Nyalic őra körii,l lehetett" — gondolta
Тaimás az órájára pillantott. (Tizenkét perccel m űl t.) „Most lassan
húszat kopogtatok az .asztailon, s az öregnek is meg kell j e3ennie"
— smondta Tamás, s .hozzákezdett a Darumóriéihoz. M,égmindig látta az apró lépésekkel haladó asszonyt, s várta, hogy a , férj is megjelenik, aki mindig ,tisztes ttávol s4gbál követté a f el es é` et. Huszonn égyn l már kezdett iddges lenni. „ Мeglha;lit volna?" Har.minckc ttőnél mnegjlent. „Bizony, •elrnwlt nélh.ány. év" — gondolta Tamás.
K,égén láttuk — mondta kedvesen a pincér, kihozva az italt.
Külföldön voltam — áll лtĐitta határĐzоttan Tamás.
Érdekes 'lehetett — jegyezte meg érde'kl іődően a pincér.
Valóban — mondta Tamás. — Mindenesetre elegend ő pénzt
összeszeadtem ahhoz, hogy n6hány (évig gondatlanul éljék.
Bеfektetгte valamibe? = kíváncsiskodoitt a pincér.
Még nem. Ezen nem gondolkoztam. A bankban tartom,.
Fennáll :a veszély, hogy (ott csökken az értéke — mondta
szakértel.eimm еl a pim cér.
Ön mibe 'fektetné? — érdekl ődött Tamás.
Nem tudom — mondta az elgondolkozva. — Nyilván eikártyáznám. Vagy a n őkre költeném. J>ybb nekem í:gy
Hozzon mg egy konyakot — zárta le a 'beszélgetést Tamás
is a imaga részéről. — Azotám :fizetek.
Nyár volt, a meteoroilbgu:s ak aznapra .harmincöt fokot gértek.
Tamás úgy tervezte, marad imég egy kicsit, azutan villamossal be~
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utazik a központba kés ibeü.l egy moziba., majd valaihol megebédel,
s talán meglátogtja Emmát, a volt lakásadón őjét.

A .moziban egy amerikai ,filnmvígj.áté'k Đt adtak. Tarinas kezdetben
élénken figyelte ka történetet.,_ kényelmesen ihátrad őlit a bársoamnyal
bevont puha, öblös székben. A jeQlen ete'k gyors ri timuksban váleо tták
egymkáskt, te1e khelyzetkörrnikumkmal. Nem sokra 'be Gsül'te ezeket a filmeket, de most teljess г éggel !átadta makg, t a gondtalanságnak. Élvezte
a köz: nkseg ,r еаgalasat is: a gyerekek Đnlf lеd'ten kacagtak, csapkodták !a térdüket, kegyunás :ncivetéséf ől is nm ginkább ingert kapva egyre
hangosabban hahotáznák, de az id őse!bbe'k is jóíz űen kuncogtak. Tamás a leghátsó sorban kapott helyit. Jobbról t őle üres volt a
szűk, s csak kés őbb vette észre, hogy is am s;ik oldalon egy fiatal
lány ül mellette. E1!>&ször ügyet sem vetett rá, annál is inkkáblb, mert
a. lány ,e.gé ѕzen balra húzódott. Egy pi.l:lana!vban azonban, amikor .a
.főhős a .für Јőszobát elhagyva a +nappaliba mezítláb járkálva lendületesen hanyattvágódott s leiitötite az asztalr бl a kalitkát az éktelenül riikácsoló papagájjal, egy:s+z бval ekkor a lány karja teljes
egészében az övemhez simult s Tamás érezte, aankin,t a lány egész testњen :rázkódik a nevetés't ő'l. A kar ,gyorsan visszahúzókdo'tt, de
mindez elég volt ahhoz, hogy Tarmást kizökkenxse a film nézéséb .
Oldalt pii.lantoet (a lány ezt nem viszonozta, mer ően tоvá!bib figyelte a csele'km.ényt), ,s gyorsan f оl+mЈérte, hogy egyedül .érkezett, nem
volt kisérője,. imert a mellette lev ő fikét szék is üres volt. Rövid
szoknyában volt, lábait keresztibe ,r<ak ta, könny ű bldrza kicsiny, feszeu kmelleket takart. Haditervet próbált kidolgozni, hogyan közel:íkthetné meg a kezet, ez azonibaam eléiggé k:ilátástalanna'k tíint, mert a
Lány megint teljesen, a bal oldalra húzádotkt, kezét ölébe összekulcsolva. A férfi így jobbra d őlt, mintegy utat engedve a lánynak,
hogy legalább egyenesen ülllhessen a szék:hm. Jó 's.okái g kellett erre
várnia, közben a filmrő l egészen. kmkсg+fe'_iоdkkezett. Egy pillanatban a
l .ny az !ő oldalfiára húzódott, kezét a karfára .fekve. Tamás várt egy
darabig, majd végül is elkapta a karfáról Qelágó kézfejet. A lány
mozdulatlan maradt, mintha sem,mi sem +törfén!t volna, mer ően továbbra is a, filmet :nézte, s őt a kövektkez ő vidám jelenetnél, .amikor
a főhő s gépkocsijával figyelm,etlemül lükvercezve elütött k'ét gyan-átlan kkerékpárost, mm!ég nevetett is. Kkés őbb azért mkegprábálta viszsza húzni a kezét, arra. Fazonban nyilván nem ,számított, hagy a
férfi a mozdulatot követi, így az Usszdkulcsalt kezük k.isvántátva a
lány combján pihent. A lány kiegyenesedett, ,érezhetően mefeszUlt,
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de • :nem holta el Tamás kezét. Igy maradtak .hosszú ideig. Tansás l
nyegében elégedett volt az eredménnyel, nem rem,énykede tt túl
go.rs .еlőrehaladásban, alapjában гчёуie neizrц is reménykedett s em miben, niegp óbált a .fillm,re • koncenhrálni, s +a következ ő Ibu:rleszkszerű jeelenetnёl maga is nevetett, kissé tetettve, ;de !ezzel is jelezve
a lánynak, hogy most lényegében a filmet !niézik, s ez az 4alkalmi
kis kézfingásos együvé tartozás iigazá,n nem rendihagy ó egy mazil'ban.
Tamás lassan küismerte a +lány finom, vékony ujjait, m:apd ügyesen úgy kezdte simogatni őket, hogy eközben a lány combját Fis érintette, a térdrét pedig a .lány hёrdéhez szorítatta. 4l(Sközben a film
egyre érdekesebы várlehatott, a kö'zön,sé g !mind :gyakralbba:n nevetett,
a produkcióból :már. nem sok maradhatott hátra, Ta+m'ás azon аn
ezt nem ellen ő rizlhebte, ,mivel az 6r.ája azon a kezén volt, amely
pillanatnyilag a lányét fogta. „Nincs unit várni,tovább kell cselekedni" — gondolta Tamás, s eme kis id ő múltán alkalom is adódint: 'a főhős az ,ellenséges gengszterbanda +meglepett tagjait tortával
kezdte ,dobálni, s iekkюr a 'lány — aki egy ,pillanatban nyileván teljesen megfeledkezett a férfi itartó kezér ől — hangtalanul nevetve,
de egész testGben, ,megrázkádva .elflre d őlt, s mindkét kezével az
előtte +leevő szék :támláját ragadta meg. A f érfi . keze tehát a lány
combján maradt, ,felügyelet niélkü;l. De nem mozdult, ne makarta,
hogy jegy hirtelen, .er ősebb ,simogatássah elrontson mindent. V árt,
majd kissé kés őbb, amikor a 'lány megint nevetett. (snár nem tudta
min, a filmet nem figyelte) könyökével, ,fels őkarjával finoman megérintene a lány mellét. A ІteremІben egyre erősёdö t+t a nevetés. A
lány méginkább előre hajolt, f+epét a táiml án nyugvó kaxjára helyezte, s továbbra is élénken nézte a filmet. Tameás végigtapogatta a
lány -térdét, +majd lassan, vigyázva +s imiogatva, a szoknya alattegyre
ntiélyebbre hatolt. A lány mrég .er őtelгj.esébben nevetett, úgy .tett,
mintha minden .erejével a fi+llmre figyelt volna, teste 'hullámz:ott.
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Amikor kifelé indnitaek a tereemfb ől, Tamás szorosan a lán у mögött haladt. „ К.övetni fogom -és egy alkalmas pillanatban leszólítom" — tervezte Ta+m ќs. hgy sodródtak a kijárat felé a tülekv ő tö-me;gben. Мár az utcára rétek, amikor Tamás hangokat hallottt, jellegzetes akcentusban,:
— Drága bar.á.tó,m, szervusz, hát nem ismersz meg?
Rending .Béla állt ,előtte, magasba tartott kézzel hadonászva.
Ü dvözlet; Bélám, sajnos nem érik rá, nagyon sieték .. .
— Arról szó sem lehet, Ibarátacs Кám, — vigyorgott rá Béla
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ezer .éve nem láttalak. — Maajd valahol a eg еbédealvnk — tette hozzá gyorsan —, s végre jól kübeszélgetjük rmagunkat.
ТaгΡmás szomorúan a lány után nézett. Az is visszafordult, tekintetében, •érdekl ődő kíwáncsiság, várakozás volt , ` majd ;némi szem relг,án.yás. A tömeg rrué:g mindig özöni ►ött, j,obbróhb:alról lökdösték
őket.. Déé а .meg egyre sürgette. Bélától pedig most smár nem lehet
megszabadulni, ez valagos.
Tanmás tekin tetéveal a lányt iköv+ette, kényszeredetten széttárta
karját. Ekkor kis szaédül.ést érzett. Annyit látott 'még, mintegy kívülálló szeanléi ők'ént, hogy hároQn hatalmas lépessel a lány mellett
terem,. megemeli, feldobja a 1,ev еgőibe, majd !maga is utánа röpül, lassan elhúznak .a várоs .felett, a. laány szorosan .hozzásimul ; scsak akkor rezz.en meg egy kissé, mikor alattuk kéken és szem ćséseai felvillan a folyó, gyulfásd оibozny i íhаjбkkal.
- - Rosszul érzed magad? — hallotta Béla hangját.
Nem.. Kissé leveg&1eo volt ez a Imozitereun.
A falnak di l_t s zzsebkén:d őjével гegtörölte verejtékez ő homlaokát.
-- Indulhatunk —. mondta kisvártatva Tamás.
Reiding Вéla zöld inget, ,piros nyakkernd& ,és (barna ,nadrágot viselt. Nyugdíjas volt már & vagy hat éve. M űszerészként kezdte,
késő;b,b patikusinas lett, a háború után .el őször 'tisztvisel őként dolgozott,majd hosszú id őn át kereskedelmi utazóként. Mindenki tudta róla a szákmában, hogy tehetsagtelaen, harmadrangú üzletköt ő,
mígnem va,laahánya.dik igazgaitója szokatlan feladattal bízta meg:
jelentős küiföidi cég küld tárgyalópartnereket, :el kell intézni, hogy
megfelel őképpen szállásolják el őket, gondoskodni kell a napi prograinnjukról, továbbá megfelelő termet kell biztosítani a tárgyai.ások
lefolytatására, hasonlóképpen az ajándékok sem maradhatnak el,
szükség eseté гi az , éjszakai muaatók:ba ,is eilikísérend ők. Csodák csodájára Reidin g Béla kiválóan oldotta me g feladatát, s ezentwl csak
az ,ilyen jelleg ű szervező amunkákКal lett megbízva. đ gondoskodott•
a hazai s külfö!ldi .vven.dégek fogadásáról, elhelyezésükr ől, étikeztetésükrő.l, szórakoztatásúkról, szfnházjagyekr ől., italrбi, ajándékokról, atárgyalások szinhelyén бk megválasztásáról, {és minden apró
kívánság teljesítésér ő l. Nyu:gd.íjaztatása után is őt .kérték meg ezen
teendők elvégzésére, sőt más cégek is ailkalmazták hasanl б .minósé,gben. Igy ismerte meg Tamás,- miután Rending Bála a Hanglem ezgyártó Vállalat ,számára is vaágzett megfelel ő szolg.áltaatásakat.
— 5zerencsбd vau, ma védetlenül éppen ráérek — mondta Hada,
amint .beérkeztek az egyik j бhfrű .éatterernab.e.
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Tamás, aki ösztönösen fél a ,hote'lrákban és étater.mekiben, nem ismerve ki a partásĐkkal, pincérekkel! ;és szoibaLányo kkal vaб fközl.ekedésmbd sajátos szabályait, leplezetlen ,csodálattal figyelte Bélát,
aki ,határozott ъéptekkel vonult ibe egyenesen a konyhára, kiét pincércél :tért vissza, nyomban a +lagj o!bb asztalt kaapták, a pincérek
pedigitüze teser, elmagyarázták, mit ajánlanának, azitán: ;a 'kü,iönf°le italok hogyan vannak ?béhiltve, .s mely édességfélék sikerültek
ma a legjobban.
„Ügyes .entiber ez a Bté la" — ismerte ebe önmaga ,el&t7t Tamás, ,már
teljesen megfeledkezve a lányról, akii a moziban mel a tte ült.
És meddig maradsz? — kérdezte Béla .a gombos paprikás rés a
siitemény között.
— Csak tnáhány napra jöttem, nem tudom ... — ,m юnd ta bizonytalanul Tamás.
Megszál tál már valahol?
Még nem.
Öregem, neked valóban szerencséd van! Egy ügyfelünknek
négy nappal korálban ihaza kelletet utaznia, közben a hote számlát
mi már rendeztük, a szoba üresen áll, teljesen mindegy, hogy van-e
benne valaki, vagy sem. Majd átszólok, rés kdl'tözz be.
No de Béla, , ezt igázán nem fogadhano m el .. .
Egy szót se ,többet, az ügyet +lezártuk — mondta határozottan Rei ding Béla. Magához .intette a pi.+ncér І t ,és két гüvegbort • kért.
— A fogyasztás ёsszeg& természetesen írja a cég számlájára — utasította a pincért.
Rendben — mondta a p.incér..Kisvártatva visszajött. — Rei'ding urat kéretik a telefonhoz.
Reiding fürge, rugalmas léptekkel itávozott.
Ta'mnás bort töl tёtt magnak, cigarettára gyújtott s a jólöltözött
vendégéket ,figyelte. „Talán .mégis юњen .a városiban kellett volna
.maradnom?"
Rending sietősen, szinte szaladva érkezett vissza.
Ki.sapám, sajnos nincs ;töbib időm, a száamо dra — 'Pihegte. —
Az egyik tdсlеg:áci.ó f& nappal, 'korábban érk.ezik, mint jelezték, r оhanok ki éLébük. az állomásra. Az ügyedet azért gyomban elintéztem. A Palace hotelban fogsz lalkni, a szoibaszámod h.áro:mszáztizennyolс. A partásnaák szólj, hogy gén. Íküidatelek. Na isten veled. fár оm
napig nem vagyok látható, de ha nagyon nagy (szükséged lenne rám,
tudod, hol vagyok ealérhеtő .
Taamás Reiding után meredt, majd az asztallom ;maradt un- s+fé.l
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üveg • borra. — Kérlek még egy 'kávét — szólt a :méllette elhaladó
pinоerhez. — Az össz еget irja r.a ra ceg szatmlaJara — ,tette hozza
magabiztosan.
— Nhár rapta van — mondta mosolyogva a pinaér.
Tatmás megállta több emeletes l'akóépül ІеІ t előtt és cigarettára gyújtott. J оbbrGl a nagy könyvkereskedés, baltral a város egyik ilabdaríí,gócs аpatának klwbéuülete, utána egy і rоdaház majd a n аgyáruház
következett. Szervben a hanglemezbolt .és а mozi, ahol •este tizen
agytői ,is vetkettek filmét.
A .bejárati aj,t бhoz dőlvу félig ;a forgalmas utcát figyelte, másfelől viszont ebe benézett a homályos, .s ё ttét, magas és keskeny foly вΡsóra. Annak falát valamikor drappra :festheitték, m оGt inkább szürke volt, megkopott, a m irntázata csak sejtelmesen, ,p бk'h:álószer űen
tört , elő. A paгdlбrészг nagy rés durván megmunkált k őtábláiЈb6l állt
össze.
Tamás elnyomta a cigá.rettáját - lés megindult ibe fel:.v. Igy érezte,
igyéksz.ik a szokottnál nagyabbakat lépni, , de valahogy mégis lassan halad .előre. A fából készült postaládák sara következett, majd
az első lift, de ,tovább kellett haladnia, a .második feljáratig. Oldalt rögtön megtaiálta azt a p оstaládá°t, amelyet keresett (éveken át
az ő számára .is ide .érkeztek a levelek). Ez áil t rajta:
Palavics Emma
Olga
Beatrix
~

~
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I.smé.t rágyájtott agy cigarettára. Nézte a ,neve(ke't, s számára minden logikussá vált. (Olga,. Palavias Etmma távoli rokonaként, itt ne
velkedett , (,már amennyire ezt nevelkedésnek, neveltetésnek lehet
nevezni" -- itette hozzá gondolatban Tamás), akkor tíz-tizenkét
éves l њetett, most talán húsz körül, felszedhetett walaiki t, akiitől
gyereke 'létt, de az már nem vette el, s ±most gitt él k szépen hír=
masban, Emma nem dobta ki őket, :s Beatrix néhány .év múlva annyi
idős lesz, mint Olga volt, , amikor b még itt lakott. „Az élet körforgása" — gondolta Tamás. Azt viszo.n t még mindig nem döntötte el, felmenjen-e hozzájuk, :hatb:ár a postaláda tfelirata alapján
tömören megfogalmazott családi viszonyrendszer .egyértelm űsége
námik,épp megnyugtatta. Egyel őre visszasétált a kirathoz, a .fényre. Ha ,felmegy, mit is kérdezzen. t őlük? рéldául: mi van az albérlő
házaspárral? A nőnek, amint azt egy alkalommal Palavics Emma
~
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Tamásnak bizalmasan elmondta, állít бlаg daganat van a m бhén.
Tamás +csak annyit sгlelt, hogy a nő egyre ,tdbibet si,ránkozatt, egyre hаlv,ányabb lett, .férje viszont mind •többet 'adott az öltözködésre,
délutánonként sétára indult , ekkor +hangos zokogás hallatszott a
szobájuk felről , +majd Emma b!éMkitő , iduruzsolб +hangja, a férj távozása után.
És mi lett az :egyetemistákkal., akik a másik szabót bérelték, s
ahonnan 'gyalkran női kunсоgás. vok v иul g:osan kivehet ő. Emma aszszony ilyenkor labogб hajával iés ,félmg nyütott pangyоo jóban futkározott, csapkodva maga után az ,ajtókat; „ez nem kupleráj" —
orditozta „számtalanszor snegmandtam •már, hogy ide n őket
nem 'lehet felhozni", majd később ei'haigatott. Mint kiderült, ilyenkor az egyetemisták itallal kínáltáfk, átadták neki az iott+honról kapott ,sonkát, főtt tojásokat, lekvárt, Emma asszony pedig ivott,
majd a csomagot imegköszönve távozott. Az is el őfo+rdult, hogy szobájában kés őbb énekelt, régi operett-dalokat, гmeglehet ősen hamisan,
de lendületesen, s a szünetekben rekedtesen nevetett. Egyszer .tompa
dübörgés hallatszott a (szobájuk .fel ől, Entima asszony Olgával , táncoahatott, a lány .cérnavékony hangon sipítozo+tit, majd egy pillanatban éles csörömipölйs vágta el a hangzavart. Felteltet ően Emma
egyik vázája sínylette meg a mula!tozá_t.
Hetente egy alkalommal, csütörtökön &lután, Drab nyák ú.r tett
látogatást Emmma asszonynál, serre az id őre mindenkinek rendesen
kellett viselnie magát. A méhdaganatos asszony nem si ránkozihatott,
az egyetemistáknak csö+n:dben ,ken letit tanu'lniok, még a l emez játszót
sem kapcsolhatták be. Tamás, — iha az id ő megengedte — ilyemkor
séta t egyet a varosban.
Dгabinyák úr mindig hármat csöngetett, világos öltönyt viselt
(mandzsettakend ővel), a fehér ingгΡhez ,rendszerint élénk .szín ű nvakkondőt választott. Nyáron llyukacs+os ,cipő, sétapálca és szalmakalap
egészft е tte ki a gandrábját. Minden alkalommal irágot.hozott, amit
Emma asszonya kijáró, ;m йlitatlаnkodással vegyes hálával ,fogadott
el. Emma asszony .ilyenkor legjobb rúhálibó jelölt ki egyet, mindig
csapzott haját ,példásan rendbe szedte, is hetven éve eíl,enére meglehető sen kel.le+merns küllemet varázsolt magának. Erre a napra az
élénkpiros rúzst ;pasztell szín űre váltavta fel, a megszokott púdermennyiségnek csak a felét rakta fel.
-Drobinyák úrról a laikók alig tudtak valamit. Látogatásának dé.ljáról mйg kevésbé. Emma asszony, aki egyé'bk йnt mindent 'kifecsegett, -+idős .lovagjáró>l mélyen hallgato+tt.:A lakóik csak annyi гt lát~
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tak, hogy Emnna — D.robinyák Búr liátogatás ,át m'egél őzendő — a
közeli }cukrászüzletben aprósüt.em Іényt vásárdl, valamint egy palack
jáf.aj-ta bort és ásványvizet. A .lakóknak azonban '.fe!llt űn t hogy Drobinyák úr l.átоgatása dej,én Olga soha nem ,tartózkodo.tt ottlhan, s
ez különféle 'találga:tásokra adott alkalmat. A málldaganaaos aszszony szerint „Drohinyák úr :látogatasa egyértelm űen a szexuális
kapcsolatok fenntartására utal", amíg férje úgy vélte, hogy „az id ős
úr nyilván valamiféle nosztalgiábóli látogatja Einymát, lehet, valamikor osztálytársak .voltak". Az egyetemisták naigyokat ,röhögtek, ha
Unnia asszony ,és Droibinyák úr ititokzatos kapcsolata került szóba.
Azon :törték a fejüket, hogyan .zerkeszt'he І tnének valanlailyen lehallgató .készüléket, arri.ei уet lakó sadб.nőjük szo;bájá ban elhelyezve véagre
,megvilágosodna Drohnyák úr il.togatásánalk ,igazi célja. Tervükt ől
végül is elállxak, hiszen. Emma asszonnyal alapjában véve semmi bajuk nem volt, az szemet hunyt, ha .néha ifellhoziták n ő&ismerőseiket, s
olykori :ivásza+tnk miaut sem neheztelt, azzal, hogy az áatdorbtizolt
éjszaka utána diákoknak unagulknak kellett feltakaritaniuk a szo
b.át. Ugyanakkor az egyetemisták másnap rendszerint tisztei.ettudóan bocsánatвΡ+t kértek 'a ,méhdaganatos asszonytól (a két szoba
egymás mellett volt, míg Támásé a folyosó másik oldalán) a tov бbb
tartó hangos zeneszó .és a nyilvánvahan á љhablаtszó duhajkodás
miaut, annál is inkálb b, mert gyákran megtörtént, hogy a m+é+hdaganaatos férje átkopogott az ,egyetemtiistákh оz, s náluk maradt hajnalig,
majd részegen tért vissza a .fel,eségéhez, üv бltözёtt, ,ordí:tozott az
asszonyra, utána viszont .a n ő sndog.álit még . sokáig, ny ĐŠzörgött,
amitől alig lehetett elaludni, minek folytán végeredmiény ъen az aszszony :is bocsánauot kérheteut volna az ,egyevemisták.tál ,és Tamástol, de ez soha і5 егП történt meg.
Vajon élihet-e r бg•DroІbiny:ák iur?
Tamás kissé elbizonytalanodott l,átoigatását ilaet ően. Ha fel is
menne, nem kopogta кΡaha't he üres kézzel. Merre :találhat a .köz юњen
virágüzletet, másrészt meg hogy lnéz ki, hogy délel&t tízkor egy
csokor virággal mászkál az utcán? S ormi törüémj!ék akkor, ha csak
O.l,gát +találja otthon? Hogyan n&(het ki Olga? Mit válaszolna a
lány, :ha :történetesen ,esne !eih тvn á ,színházba?
Ci garettara gyujto.tt, ,atsetalt a aul+ocidalra, megnrzte, milyen fi!miket adnak a ,moziban. „Ilyen gyáva исnnák?" — vonta, ana+g.át
f.ele'lő sségre Tamás. Bement a közeli iédességboltba, vett egy nagy
tabla asdk вΡládét, ízlésesen becsomagoltatta +és határozott lépa еkkel
átvágott az utcán, a bejárati ajtótál jegyre dagydbh nyugalommal
~

~

~

~

~
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tette meg a második liftig иаlго jnvin.tegy hú sz ~ liépést. Megnyomta a
1ifit gom'oj.át. „Már megint nem m űködik" — konstatálta. Rokonszanvesnek tilint, hogy a lift ismét meghibá ~ sodott, ilyenkor két-három n аpi.g kell várni a zerelőkre.
Nyugodtan, tempósan felindult a мpcsőkön.
сsö.ngetett. Néhámy pillanat imúlva 0 ј ga jelent meg a félig m,egnyitott ajtó m.ögött.

Tacmás úr, hát eljött :hozzánk? A feje .mögött kezét átkwlcsвlva dnegolelte •a férfit tés megcs бkolta. — Nézd Emma néni, ki
l átogаtott zncg benn.ünk сt!
Emma asszony félig nyitott pongy o'lábai, 'festékes arccal libbent
ero.
Таmás meghajolt (kissé mélyeblb оn., mnnint ahogy önmaga részsé
rő l méltány оsnak tartotta volnia) s .átadta az agánd&kat.
Igazán nem kellett volna - mondta kedvesen Emma asszony.
теѕ s К, JoJJön beljebb.
Csak rnéhány percre jjöttem — mondta lassan Ta>m:ás --, fonta, ,tárgyalásom lesz, de úgy gondoltam, fe sTi mehetek cl 'a :ház eltett,
hogy ne üdvözöljeun magukat.
„Érdekes, ,el őször vagyok Emma .szobájában."
E+nvma egy .öblös karо sszékben ült, Olga .mögötte .állt. Mosolygott.
Nyúlánk, karcsú lány lett bel őle. „Vagy asszony?" Fekete na с1г gba,n volt és lbordбlú
bzban.
És Beatrix? — iérdekl ődött Taпr1ás. „Talán nem is kellett válnakérd: zn сm. Esetleg ikésőbib".
— Az a postatisztvisel ő, az a gazemlb оr! — fakadt ki Emma
asszony. Olga továbbra is mosolygom, nem véve le tekintetét a f érir ől. Az „ügyről" töb b szó nem is esett.
A •szobában régies politúrozott , bútorok, az üvegv`trinbean kristtályvázák és egy aranyozott xeáskészlet. Az ablakon ,c sipkef üggöny.
A kereveten szétdobált ruhák.
MсgkínálÍhatom egy itallal? — kérdezte Emma asszony.
Nem, köszönöm., most nem — mondta Tann as. — Nagyon
sietek — tette hozzá.
— Meddig marad a )vá.rosіban? — érdeklődött Emrma.
Nem tudom — válaszolta Tamás. — A tárgyalásokt бl
függ... Három-négy napig. De d ёhet , hogy két .hét is lesz bel őhe.
Látogasson meg .beiзΡ. niinket ismét, a csütörtök délután megfelelne? — ajánlo.tta Emana.
~

—

~

~
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Igen, azt hiszem, igen — iból.in tott Tamás. „Nocsak, én leszek Drоbinyák iI.?"
Felállt.
E+stére van :két ,színházjagyam, Іmegkérhetem Olgát, hogy rt;artson velem? — kérdezte Ihilrtelen ,és illemtwdóan nézett E;mam;a. di+rányába.
Min den'k,ép,pen — mondta határozottan Emma . asszony és
megsimí totta kócos haját. Olga izgatottan rés hálásan mosolygott.
~

~

~

A színházban nyugodtan ülték egymás mellett. Jó darab volt, .lvezték a s.zín észe k ön feіledt játékáat. A hotelban vacsoráztak. — A
tételt kérem a cég Іszámláj:ára írni — mondta a pineérn еk rutinosan
Tamás. Lassan megittak egy üveg bort is. A 'leány kérd ően Tamásra
n ezеtE .
Nem szeretnІ úm а с gІt :tov.álb!bi s.záml,ákkal terhelni — mond•a nyugodtan a férfi —, de :fönn van még némi italom.
Emlékszel, amikor még matematikára tanítottalak? — kérdezte a férfi, mára ehár гomszáztizennyalcasban, miközben felbontott
egy üveg konyakot.
Igen. — suttogta alig hallehatóan Olga. Majd váratlan hevességgеl átölelte a férfit.
Nem kellene hazamenned? — kérdezte valahol hajnali kett ő
után Tamás.
Nem — mondta Olga. Derűsen, kkéjesen ny+újtózkadatt egyet,
s nem igazította meg :magán a takarót. — De holnap vegyél valami ajándékot. Fimmá nélvinek ..
~

~

~

Hirtelen tört rá az ,egyedüllét. Az a sivár, szorong' аtó iérzéS Sz őtte
be idegeit, mint annak .id.ején. El őször úgy gondolta, rossz padot
választott a parkban, túlságosan köze erült a f őúthoz, bizalmasabb helyit kellene keresnie, betij.obb, ahonnan, igaz, nem veheti
úgy. szemügyre a járókel őiket, de ta:l.án a néhány . unatkozó lézengővel érinthető-távolnyi közelségbe k erüane. Padot cserélt, megpró'bált ismét ,almбlусdni az új,ság!ban, de nem ,sikerült. El őször ,még
inicselkedve próbára tette ;képzeletét, hogy valóban teljesen сgyedül
van. A beleélési prбba azonban etiile jó Іl' sikerült. Tamás idegesen
összehajtotta az újságot, felállt, átsi atett a közeli taLpanáallóba,
anegivott agymás után két konyakot, majd visszaült a helyére. („Fe1 hívhatnám Reid.ing B бl.át, vagy aJkár S i,rlvdh Lász'ló!t, igazán :régen
láttam már, Olgával is elmehetrnékmoziiba.") Kés ő délután volt
~

~

~
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már, egyre többen, sétáltak az utcákon, .ezt jól látta 'a bokrok mögül.
Ismét játszani k ezdrrtt, ezúttal azt vette számba, milyen nyelveket
kellene megtanulni, ,s hosszasan еltűnődött, a spanyolt lajstromiba
vegye-e. „Mikor kerülök !én el Dél-Amerikába?" . A spanyol végül is
ki'szo:rult az •elsaj tk аІъаб nyelveik listájáról. „Feleslegesen .mégsenn
érdemes egy nyelvet magtanuln oim." Ezzel azonban nem tett véglegesen pontot az ügy vdgére: „Milyen, jó lenne egyszer Igy andalúziai dalt saját g:i.tárkisérettel el őadni, amnxgy meglepetésként, egy
ismerős tár sasságában".
Majd az vértékes .emberi tulajdanságokat prdbálita ,helyes sorrendbe rakni, a méltóságot tévé az .els ő helyre, mint mindig, de ezzel
el !is akadt. Megivott még kiét konyakot, ;id őközben egy fiatal pár
foglalta cl a hel`yé±t, másik pad netán kellett n.éz.n iе, • azonban ú:gy
vélte, :az üresem .maradt padok imegldlhet ősen előnytelen rálátást
ígérnek, nem itar Ihatja szemmel sem az utca 'forgalmrát, sem .a parkban: levőket. Fals.étálit a közeli moziig, a délutáni előadás közönsége
most tódult ki, még w uhatott
л
volna jegyet az estire, de valahogy
nem tetszett a kiragasztott plakát: !el ől !egy régies 's ќpségü szőke
m ői ,fej, mögötte néhány katona, sárgásbarnás öltözékiben, joibbról
egy tank, felül [bоmіbázó repülőgépek.
Visszasétált a parkba, de el őbb imг ég jbetért a italpon áll óba. A pincér szó, nélkül tette eléje a dupla konyakot.
Cigarettára gyújtott, rés most már nem játszotta, hogy ,egyedül
van. Négy fiú szaladt cl el őtte, majd jegy id ős méni közeaedеtt. Közben kigyulladtak a fények. Augusztus utolsó .napjai voltak, m,ár korábban söt tedett. Szemben., az utcatúloldalán a szintház, szépen
гΡ negvilágíitva, megillette a !sajtóház, számos tanmќben unégégtek a villanyok, mellette egy nagyáruház, nyitott üvegajtóval s a k.i-besiető
vásárlók özön'vel. „Mindenki vesz valamist, valakinek" — gondolta Tamás.
Egy fiatal lány haladt cl ,el őtte, de az nem nézett rá. „Legjobb
lesz visszamenni .a ,hotelba rés korán lefeküdni."
Meиfürdött. Nem vacsorázott. Leoltotta a villanyt, kinyitotta az
ablakalt, s rnézte a szemközti !tér szétdo ыиt k&ömbjei.n ü.ldögé!lő
fiatalokat. Újabb .cigarettát vett ki a !dobozbó'l, de nem gyájtotta
meg. Nyitva ihagyva az ablakot, vissz.afelié botoirkált, közben belerúgott taz asztal 'kiá+lló lábába. Úgy .gondolta, viszonzásul egy nagyot r:ává.g az asztalra, de ,err ől kénytelen volt lemondani, mert nem
tudta pontosan megítéQni, az asztallapon hol hélyézkedik el a, kanesó az elmaradhatatlan két polhárral.
~

~

~

~

~

1267

SPANYOL NYE IVLECKE
.

A 1агчаьбn1 rnegengedxe а csa pot, lhány marék vizet az arcára
locsol t. IyTem .törölkё zövt mag. „Felihivo m: Reiding B,é1:á t" — dёn=
tötte el. A itele+fanhaz 1épe:tt, táresáz,n,i kezdett, a t&fion azoniban
süket volt. Пühёsen lecsapta, az afbba'khoz lé pett, bdhajtatta
nІ indké t szárnyát. Leiil.:t a •z őny gr e. „Ноlтар hazautazoIm" —
mondta, s ig ér.ezte, ez az élha гtározás már шérhány бrá ja ér1;el&dö:tt
benne, csak éppen most fo,galrn.azó datt meg.
Lefeküdt, a feje mögött ,felnyitotta az jjelilámpát s nyugodtan
,
olvasni kezdte a sipo:rt'hime et.
~

~

~
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GUMIBA AGYAZOTT DRÖTKEFÉVEL
BÖNDÖR PÁL
Kóbor kutyák közé aki köv еkеt hajit
vagy .a +másik aki mg ,döggé :meredten nem szabadul
méteres láncón tartja háza őrsét
em eгtársaink szemében
aligha váltja ki annak gyam бj&
hogy ag лrníköd+ésében
néminemű zavarok álltak volna 01. ő
mint én
mikor az, unalmvasan sze rnerk,élđ, :еsбtől
cs.árga .szegély ű szép kék köpenyecské јéve l
törpeuszkárom :megvédeni
•a •sokaság szemeláttára
vetam edtem.
~

~

~

No végre! —
эб fziket nevattek
szemembe röhögtek az mfberek
kezükkel ügyesen :mutatták
m:.i1), m kбros , elváltozásrakat sejtenek
kapanyacson;tо:m !Мilyen Іbetegséget . rej teget!
No végre! —
összesúgxak a 'hátam megett!
Soká g kellett :rá várnom
de tudtam hogy elg ő végre ez a np
kijár nékem ez a cswfоlkadás régóta
köMészétem kis példányszámú füzetekbe rejtve
az utca népe
végre kedvére
rajtam nem ,mnalathatott!
~

~
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Bohócnak lenni
korcmédiásnak! Nem erre vágytam?
Gyere! L bhо z! Gyere szépen!
A szitáló eső ben csáni,pásan lépkedünk
s totyogunk s motyogunk s olykor rímelünk.
Jó kutya! J6 kutya! — hangsúlyozo:m szépen
hogy a dicséretet megértse.
Okos! — mondom s ő bolldogan vakkant
csúfolkodókra nem csupán ,rám figyel
ravaszul bunyariіt :hozz.á a szemével.
Kényeskedve ugarja ,át a tócsát
köpönyege lеbben
nevetésre ingerl ően
kiskutyám a !tömeg ,előtt farkcsóválva
Költészetem jeleníti a Ko médіába'.
Manсsával topp аnt
fényes ,orrával ,felém bök
— liánt neon érted?
A .kedvedért
ha kell bukfencet is vetek!
Pacsit nyújt a zordon Kárpátok
az Alföld ibohókásan kiölti nyalvecs'kéjét
a túrdem alatt.
Gyere! L bhoz! Megyünk haza!
A törüaközővel jól ki dörgё.lö,m ázavt tagjaid
fejed Ibúllaján .a díszes bábi tát!
Lábhóz!
(

~

~

~

Látod a napaáron Fez a jel
teliholdat ígér éjszakára
gumiba .ágyazott drótkefével rendbe hozoim frizurád
utána kiülünk az erkélyre
de siessünk -ám
míg a legártatlan.albb ігёgІѕ zіmбiПk is
nem .bonyolódnak ki mandihatatlanná!
Fuji! Rossz kutya — áttkazódna'k a szomszédok.
Hát h ába tartja a .népi böl'cselet
hogy a kutya ugat a ikaraván .halad
mégsem szabad?
Megugatni a Holdat?
~

~i~

RLGÉNYRÉSZLET
DOR Đ F. SUDARSKI RED
Decamiber elején megnyílt Mauri ts raj.zain.ak tárlata. Felismertem
а papírt, melyet Prágából ihoztam. néki. A +tárl'at után kaptam t őlе
.egy rajzot. Du š kával normálisan gélek. Napk:özlben megvárom az
egyetem .elárt, éjszakánként pedig mejt őzködürk. Meddig fog ,ez még
tartani? Atyaisten, hiszen. ő .már Ыиsziбves, a szülei meg le 'nem veszi k róla a szemüket. A pénzt, melyet a YAMAHÁRA gyüjt&tem
össze, lássac s+kán ,elkö'ltöm. Minden. köfbcencti .egy tivornya. Szerencse, hogy csak 125 köbcentis :motort akartam venni ,és nem ёtszázast. Ki gy őzne ennyit meginni. .
Újév ,és hasonló cmarlhaságoik. 1973.
Februárban ;elküldik ,munkaköniyvean:et a Biztosító Intézetb«i.
Ugyanebben a hánapb аn a Vajdasági Íróegyesület felvesz tagjai
sorába. Író leszek-:e vajon vagy (tisztvis e145? Középút nincs. Csak
balra és jobbra. A kezeseknek adom a 'földet, .melyet még k оrábba n
vettem. Műveljék meg, adják el, ,csináljanak vele, mcit akarnak,
fontos, hogy megmaradt a becsületem. Ha a fiölldeun nem is.
Márciusban jegy jó komamnak a :benzinkú on eladom a motort.
Áprilisban továb'bra .is szeretjük , еgymás t Duškávaгl.
Aprilis végén, az egyetemei menzán a +kosárlabdázó Rudi bemutat
Mejnek. Rudi .el,pályázi'k. a cm г enzáról, mi .pedig ,élm együnk Mejhez.
Ugyanabban az ,utcáiban lakik, ahol Duška. Lem együnik az udvarba,
aztán .még néhány lépcs ő fоkkal ,lcejjeiblb, a lakásig. El őszoba, fürdőszoba, konyha, szoba. És végtelen csend. Kávét' eiszunk a sz оbádban. Kártyázunk .a kéjt 'ágy közti szelken. Ugraetni kezdjük egymást,
s nekem négyszer egymás után kijön a herz király. 'Á;tmeigyek, az ő
ágyára. Simogatjuik egye+ t. Igen j б1 cismerem a v őlegényét. De ő
nem ismeri a, menyascszonyát.
Annál jobb nekem. Estére 'találkát ibeszélünck meg. Duškán аk abban az cidő.pontban ;telefonálok, amikor apja a folyóparton sétál.
~

~
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Sétáltatja а szí:vi&.. E1+magyarázom, hogy ezt .az estét тároson kívül
kell töltenem. E1hiиstii. Bemegydk Mejѓ rt. Gyerünk a Gredába. Ott
vacsorázunk és iszunk Ikés éipjelig. Aztán ellmegyünk ihozzáim. Hoz-zám, а &zabába. A töibbiek ail,sz:an ak. Gsak а kutya пвт alszik. De
hallgat. A kutya az ember legjobb Ibanátja.
Mej kitűnő az ágy.ban.. .Kёlcsönösen. ni:ncs 1elkü.smarat-furdaiásunk. Az rajtu.nl kívül van, vaiiah'ol atávol. Az a ь1aakon át b.észivárog a virradat. Alszunk. Felébredek. 1VI e mбg +alszik.
Bemegyek a fürd ő+szobáiba. Kés dbb а ko.ny'hába, ahol Ljud.mila
kávézik.
Јó reggelt.
Jó reggelt.
Miféle cipő és . kaibát ez?
„• ikaabat.
„ es
, n ai
., cipa.
Hat latod: паг
Duška?
Nem, .nem Duška.
Há t akkor ki?
Mej!
Sose ha!ll:ott аm róla.
Tegnapig én ет, .
Leszaladok az ön:kiszolgálóba, aés hamar vissza érék. Á két szerémi n már k'avézik бs cseveg. К egigel+i, aztán be a várőњ a:, Mej reпгеlkül tartja гпауá н. Egyre itöbibet је'lent számomra. Érzem ezt.
Együ:tt fogunk њédeln i. Együt+t. Aztán Duškával is .kell. Duška
után elmegyek Mejbez. Egész +éjszaka. Gyöny đrű. ~

~
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HOL LAKOM
(Ha éppen nem ta ґtózkadnak Újv dékeri
Előzőleg • utazzanak ide)
Én Újvidéken lakom
A H.er éskвΡrt II-1aвΡn az
A-3-ars ,épületben. az I. bejkarton
A 4-es lakásban
Vagyis a љldsz.inten
A lakásomat n e+hеz гegtálálni'
Szépen el, kell magyaráznom :örnöknek
Hol is van nehogy soká bolyongjanak
Beülnek a VKV awtóbuszá.ba
Ha még nem érkezett meg
~i~

~
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Tessék megvárni .megállójában
a PE'KO cip őbolt el&t a központban
40 ;poráért megveszik jegyüket
Majd a heréskertii futballp.ály.ái,g ;buszoznak
Itt leszállnak s mivel mégiscsak hozzám
Indulnak látogatóba
Iiefordulnaak az Orl,оvié P avl e utcáiba
Elhagyva a Mi'i,enko CтΡrбiб uitcát
Balra fordulnak .a Janko ' Ćmeli'k utcába
Ahol egy ,telefonfülkét és. a HLEB kioszkját láthatják
Jobbra fordulva a házam el őtt tal.á'lk magukat
Elmennek az hes ibejára:tig felnІásznalk néhány l épcsőfоkan
És nnáris egy ..ajtó ,e1&t állnak melyen azt írja:
NI KOLIĆ
Nyomják meg a сsen g& és várjanak
Amíg valaki kinyitja az ajtót
Az ajtót Ljudmila-nna гna az anyám fogja kinyitni
fs megkérd.i kit keresnek
Önök megmondják .a nevem Ljudm ila pedig szépen ,elunagyarázza
Hogy már négy napja nem voltam otthon lés
Forgalma sincs hol :tehetek
Önök, boldogan, hogy imeglelté'k rlakásomat, visszafordulnak.
MEGJF GYZЁѕ :
Menjenek vissza ugyanazon az ut0n.
~

~

~

~

~

~

Zseniális. dolog, hogy a v őlegény úr általában úton van, s ha nincs
is, csak ,az ajtóig kíséni Mejt, ,miközben ,é.n a l akáslban ülök és várok.
Mej főiskolát .fejezetit be, s különös ,ötletei vannak velem kapcso'l:atban. Kerül ő úton kezd ődött. Aztán elvitt a Pedagógiai F őiskolra. Megérdeklődte a feltételeket. Összeköttetéseken ,törlte a fejét.
Én viszont mindezen egy pillanatig sem törtem a ,fejem. Tudtam,
hogy nem lesz az .egészit ől semmi. Ismerem önmagam.
Mejimádta, ha :a szabad ;természet'ben vagyunk, a Duna-parton.
Szinte minden este kimentünk a Betyár-strandra. Lementünk egész
a vízpartig, onnan., a 'fények feté nézve, j ,ól láthattam, 'ha a töltéeen ,megjelent válfaki. FJlég sók volt arrafielé a voyeur. Számukra
mindig készenlétb.e.n tartogattam .igy szuronyt. Mej feje fölé tettem,
kéАözelbe. Ha n еm volt otthon Mej n ővére, lakosában átöltöttük az
éjszaka tdbbi részét. A 'Duna-partról visszatérve mindig Dus ka ab~

~
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lika alatt mentünk el. Duška tanult. Ezt ikinitr ől. is látni lehetett.
I-Iáliás vagyok Rudinak, amтiért öss,zehozovt Mejjel. Második verseskötetemen dolgozom. Hamarosan árt 'kell adnom. Van id őm. Legalábbis ,en így ,gondolom. Egy iéjszaka Mej és én .a Li ~mánon rtaláltuk magunkat. N:iks ablaka alatt az V. szimfónia eQejét fütyörésztem. Beethoven úr. Niks megjelenik ,az ablakon.
Mi az, ioniért ébresztesz?
Add idea titkos szerkenty űt.
Minek?
Kell.
Rajta?
Igen, rajta.
És ezért ébres.ztetti бlІ fel?
Igen, •ezért ébresztettelek fel.
Ledobja .az abliakból a titkos szerkenty űt. Az .amerikai dzseki
zsebében két doboz Chester f ieldet is találok. A titkos szerkenty ű az
amerikai dzseki. A Tedhnol бgiai Kar ablaka alatt hasznáІjwk.
Az egész nyarat Mejjel , és Duškáv.all' ttöltötiteim. M indketten csak
harom hé'tig voltak tengeren. Duška a szüleivel, Me j a v őlegényével..
Duškána:k rendszeresen .telefon.áltam. Mej .rendszeresen irt. Lale és
én- a Tiszti-strandon fürödtünk. Esténk бnit leittuk magunkat, ha
volt elég pénzünk. Mindig akadt néhány ,garas. Mindketten viszszajöttek a tenlgeriró ∎l. Marad minden a régiben. Még az ősz is időben érkez ik. Az iskоl 'ba nem iratkQztam be. ÁtacLtaun második köt etem kéziratát. Ewanak már nem :telefonálok, írok ёs lem;ezeket
hallgatok. Kaljátбl ,és Subától Pasát kaptam ajándékba. Pasa Sárhegységi kuty a. Savбnál ;tartam, aki aj-át 'házában lakik, teljes 150
méterre tőlem. Megismerkedxeш jegy fiúval, aki Ausztráliiáb бl .tért
vissza. A testviéге n, Kiza ő Pasa és én Zágrábba ndulunk a kocsij'án. Azért megyü.nik Zgrábba, fhogy Dra ~ en,nak .és szüleinek megmutassam Pasát. D.ražent 1972-ben ,isunentern meg a Szфrwg.ai Költészeti - Estéke ц.
,

,

TELEFONBESZÉLGETÉS DRAŽEN MAZURRAL
Kirakat
Az üveg .átlátszó
A távolsag nagy
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Játékok vaann:aik benn
Játékok vannak kinn
S mi beszélünk
És m.agértjülk egymásat
.Elzánál a Srebróban Pasának ma©edán n бtákat játszanak, mivelhogy a Sár-he,gységr ő!l szára azik. Pasa ifoлtoskodón ül a sziken,
karajt eszik a tányérból. Amikor meghaillja a klarin éatox, ,örömében
vakkant. Zágrábig iszunk. Mintegy 150 kilométeres. sebességgel. haladva mindannyian elszundítunk. Aanik оr ,áttérünk az awtóút bal
oldalára, riasztóké зzil_'ékünk, Pasa, felébreszt :bennürnket. Az utol!só
pillanatban. Kora reggel érkezünk Zágrábba, Dražen nincs orothoul.
A n:a;gybátyjához utazott Eszékre :a barátn őjével. Dražen. szülei el
vannak ragadtatva Pasától. Nekik nх5kusuk van, Anаса. Reggeli
után indulunk Eszaékre. A címet megkaptuk. Kiza kiviszi Pasát pisil.n rés kakilni, úgy röpül utána, mint egy :zászló. Kiza csak ötvenkilós. Pasa is megvan annyi, ha nem ;töibb. Eszéken iinegleljük a
nagylbácsiit, Draž=ent és a .n őjét. Föllhörpin tünk néhány pohár italt és
kikísérjük őket az áll оimásra. Indulnak vissza Zágrábiba. Mi autón
Ljvidékre. Útkеözben :tovább iszunk. Kilencszáz kilométer után ismét Újvidék közétébe érünk, a Srebróba. Itt végképp megadjuk magunkat. Késő éjje1 +már itthon is vagyunk.
~

~

Év vége elő tt szakítok Mejjel. Meguntuk egymást, ráadásul nekim eszem ágában. sem volt faly.tatni gaz iskolát. Úgy t űnik, Mejnek komoly tervei voltak velem. Jóval ;f fiatalabb vagyok a v őlegényénél. És hiily ébb. Isiten veled, Mej. Szép volt.
~

Eljön és eimúlik az 1974 - es wjesztendő is. Bubával várom az
újévet.. Bubát a Gurmanban :ismertem meg. A bölcsészkarra jár, s
annak +épülete a Gurmannal szemben van. A Gurman állandó rezidencIám lesz. Lsten veled, ~ ctran. Most postacímem :és telefonom a
Gurman. Buba ap.rá :és kedves :teremtés. Igen vidám.. Egyszer a faterjával iittun+k. Sonkát f őztek. Bubával lementünik a pincébe savanyúikáposztáért. Majd egy óra múlva jöttünk vissza. Emlékszem ;
valami fűrészpor volta padlón. Az apa, a, bátyja :és a lánytestvéréé nem ;szóiltak semmit a +soká érkez ő káposztához. Néhányszor
a katolikus temet&ban is voltunk. Szegény Gyurka., a tizennégy
évet sе érte meg. Valószínűleg szűz volt, amikor meghalt. Aztán
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még dorbézoltunk egyet Karkócán és szakfiás. Isten veled Bub а ,
szép volt.
Duškával valamivel korábban gyönyörű 'hesz бé getésem vált.
,Csavarogsz .és dоr бzolsz éjsz.aikánkénit.
Nem én.
Még hazudsz is.
Nem.
Van,, aki rendszeresen lt.
Bizonyára rosszul lát vagy csakugyan ёsszetévesztevt valakivel.
Igen, ez a varos tele van a .hasonm;ásai+ddal.
Nincs, de most ne kezd megint azt .a gy бgykezelést 1971-+b61.
Nem kezdek +én semmit. Mindezt magad is tudod.
Mit tudok?
Hogy nem vagy !képes ёsszeszedin+i magad, semmit som dolgozol,
iszol és csavarogsz.
Е n?
Lgen, te. Csak nem .gondólod; hogy ién?
Hát akkor mi éгt nem ellenőrzöd +telefonon, hogy otthon vagyok-e
vagy som?
Nem vagyok .én a te ,dajkád. Kü'lön ben +már néhány 'hónapja ezt
nvesélik rólad.
Szép.
Most cseszegetsz, de nniköz'ben ' .én tanulok, .te lógsz és iszol. Lehet, hogy meg is csailsz, mit tudom ien.
Dinka., tudod, hogy szeretlek.
Tudom. De nem tohettél volna meg valamit a kadv вmért? Abbahagytad volna legalább az ivást. Ha csak ezt :megteszed, most a f elesé,ged elennék. Függgetlenü:l áttól, mit szól ehhez a csálád оtn. Megletxünk volnia valahogy, amíg Ibefepezem az egyetemet. Te dolgoznál, i,rnál, .gyerekeinnfk +lenmének
Duška, azt +hiszed, hogy +mindez ilyen egyszer ű
Nem egyszerű, de igy lenne. Nálad élnénk, az «en.yémek. kés őbb
biztosan beletörődnének ... De most már kés ő.
Azt mondod, hogy .:most +már késő ?
Igen. Most már 'késő .
Meg kell «énoned, hogy szeretlek «és nlindg szeretni foglak, bárrn;i (történpék is. De lát légy +tekintettel az ,én sžábadságérzetemre
meg hogy irtózom «a konv encióktál
Meg .hogy nem irtózol az alkoholtól ,és a csavargástól
~

~

..

..

~

..

.

.

..

.
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Jó, aha •mar annyira fвlihergelő:dté1, mondd mg, mit akarsz.
Mondd meg, ne könitörf alazz
igy nem mеhet ctováibb, gén már nem 'bLrom.
És?
Azt hiszem, a legjobb, ha szakLtún k.
O'rökre?
Igen, örökre.
.Jól meggondoltad?
Nagyon is jól.
Nem fogod m egb.ánni?
Lehet, de ez most teljesen Mnyegtelen.
Hát akkor mi a lényeges?
A lényeges az, hogy én így tav.álbb neon ibí г m. Nem ЈКёњetem az
életem egy alkоholi stához.
Szóval én alkoholista vagyok?
Nem tudom... Valami i yesmi
J6. Nini fogok könyörögni neked. Ha igy .döntöttél ... Tudod,
hogy sajnálom. Sokat jelentettél nekem ... és sokat tettél értem.
Nem fogok könyörögni ... Nagyon ifáj
Könnyek mindkét részr ől.
Isten veled.
Isten veled.
Látjuk még сgynlást néha?
Talán látjuk.
Látjuk.
Látjuk.
Isten véled.
Isten veled.
..

.

~

~

. .

..

.

És így ment el Duška. Amikor ,esténként ablaka alatt jártam,
mindig égett a villany. Ha az V. szinif бniát kezdtem el ,fütyülni.,
Duška (megjelent az ablakbaan. Még ;rrnin dig szerettem, de nem találkoztunk. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem j&t ki. Csak az egyetemre. Mindent megfigyeltem és elJlIen&tiiztem. Néhány év szerelem,
Néhány év .. .
~

" " f el4hivom
'
Lassan hozzászoktam a Duška njélk +ülii
' elegyhez. Surun
telefonon, s űrűn mеgyek el a ,háza ,elő.tt. Érdeklődöm róla ilarátn&itől.. Megvárom az egyetem el őtt, ;csak hogy dátihassam. Legal á+bb
egy pillanatra. Nehéz nélküle. Éjszakánként róla álni иdorn. Ébren
~

~
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ráta .álmodom. Soikat iszom, de neon • lettem az alkohol rabja. Laleval síúríín járunk inni B:eo аn(ba., a Karaља . Ovt já és olcsó. A
gyengéd Mica szoLg.á'1 fel ,és férje, a ib okszolб, akit Csendesnek nevezJtem el. Amikor .a tálcát viszi, minden izma játszik. Részegem
biliárdozunk és pingpon gIozunk., Gondtaalan •szórako;zás.
~

~

Lale egyszer felkerekedett akvarellt készíteni. Festékes doboz,
festőállvány, bor. Előtte +m.ár ittunk valami keveset. Gyönyörií, v-rőfényes nap. A sugárúton mentünk a llíd felé. Ahídnál .égy pasas
épp.en új 1ak.ásгba költözött. A járdán 'bútarok álltak. Megtetszett
egy nachtkastli, avagy éjjeliszekrény, ahogy ;tetszik. Kilhúzo ,m a
fiókot. A fiókban csiipketerít& Kiveszem a fiókiból, és a szekrénykére teszem. A teat őre kerül a borosüveg. Bor ,és cigaretta. Leülünk
az éjjeliszekrény mellé. Lale dohányt ,és p ipát vesz el ő. A pipát megtöm+i d.oh.ánnyal. Bort iszunk. Megjelenik egy ürge.
Elvtársak.
Mi van, elvtárs?
Ez az én szekrényem.
Na és?
Нát ... szükségem van az éjjeli szеkrényre és a .terít őre.
Nekünk .szintén tetszik a szekrény iбs a tеrítő is.
De mindez nnéhai nagyanyámé volt.
Jó, igyunk valamit a kedves nagymama emlékére.
n íegyáltalán nem iszom. Nem .Iszom, ,és nem dohányzom.
Hát akkor mit csinálsz? Rakosgatod félre a pénzt?
Ugyan, dehogy ... én egyszarú ember vagyok.
Az egyszerű emberek nem laknak ilyen házban. Hacsak nem vagy
házmester, de a kezeden láto ш , hogy egy csavart se tudnál becsavarni.
Kénem, ne mondj.áik maguk nekem. Twdják .. .
Nem ,tudjuk, ,és nem is érdekel ьennünkeat. Tessék a ;szaros csipketer:tőd, és üdvözöld, kérlek, üdvözöld ;miel őbb a n.agym:am!ád.
Az ürge elii.émilt, elvörösödött, .elkékült ... Lale iés én továbbálltwnk. Lementünk a Duna_partra, ,és a hajók mellett s étálxwnk tovább. Egyszer átestem egy hajók télen. Pont oda kellett kötniük
azt a rohadt kötelet. Lale egy lányn ők csapta a szelet. Kés őbb a
Polja fоlyбiratból (hajócskákat Gs:inál Іtunk. Kan.ceptualisták. Az akvarellből nem lett semmi. De legalább itováb'b iratunk.
Lalewal, a. •tes tviérével és jó kanvámnmal, Јanezzall, a Šaranban
~

~

~

~
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ülünk; és iszunk. Később, amikor ,elfogy a ;pénzünk, Lalen,ál. iszunk
tovább. Ő (mivel .a gimnázium közelében 1; аki:k) egyszeriben neheztelni kezd, aгm:i.ért kidobták ,a híres igimmázumibó'1! Pedig ugyancsak
jó ,és példás diák volt. Latinul cimillb°etűwel írt, a térképet kézigráлáфtah szegezte ,fel, a pedellus miatorkerékpárj,án rohangált a folyasán tanítás matt ... Most elérkezett a gimnáziummal szembeni
bosszú pillanata. A ,m űteremből, ahol Lale kerámián dolgozott, nIéhány edényben kerámiafestéket veszünk magunkhoz. Úitközben befestettünk k.ét- háro m fát. A Halpiac felőli ,о1,с1a1rál átmászunk a
giгnn.ázium kerítésén. Az udvarbán két szobor álul. Hamarosan nnebváltoztatják szinülket. Elválunk.
~

~

Reggel Lale anyja., Sonja, a piarcról visszatér őben látta, amint a
buszra várakozók ,és a. ,kíváncsis.kо+dók tömege megtárgyal ja a Szobrok új külsejét. Sofija-mama me:grököny іödёtt. A szobrokat sárga,
vörös, kék festék borította. Gyönyörűen néztek ki. Mestermunkát
végeztünk. A profik is megirigyelhettek volna minket. So fija- majm a
csatlakozik a zú:goló dó tömeghez.
Vadállatok!
Közönsebes
'a banda!
Sgmm.i se szint a számukra.
Saját szüleik , еml ékművét se kímélné К.
Mеgfiigyelés alá kell helyezni őket.
Bolondinget kell г:ájuk adni.
Egyszerűen le kell őket tar tбztatni és gыnъiјьо tаІ ellátni a bajukat.
Valami primitívek m űve lehet.
Nem valami példás fiatalok dehetteik, :inkább neandertáliak .. .
~

~

~

~

~

~

~

A szatyrokat i сј pсІv.e és a járdát fürkészve S оf ij a-{mama Ihaz.af elé
tárt. Követi a sárga festékpöttyöket. Az egyik edény lyukas volt.
A festékpöttyök a házwkba vezetnék. Kiüt rajta a veríték. F , e1,ébreszti 'La Іl+ t, és azt mondja neki, hogy émte jött ,a ,rendőrség. La.le
bedől, kinéz az ablakon. Egy t űzoltót sem lát, nemhogy ren,d őrsFéget. Két költőt ;és ,egy keramikust aznap reggel vandálinak nyiiwá
nitottalk. És hogy ami Lal:enkax kiidohták ;a gimnáziumbál és kereskedelmibe, aztán meg a Pedagógiai F őiskola képzőművészeti
szakára kellett j , árnia, az semmi? Egy ideig nem néztünk a gimnáziumra.

/
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Június .elején megjelenik az új íkötetern. VAZDUH SUV U USTIMA. A könyvet szépen ,m і egcsi nálták. Kék saroa pa;pírоn. Miба
Мihaplović illusztrációi sima -féhér papíron. A második kötet.
~

Egy este a Mala Vo jvodinában ülök. Megjelenik Đuka és egy
hosszú :hajú. Azt mondja, Čupenak hívják. El'h;isze;m neki. Eal őször
itt iszunk, aztán az Aperitivban fod'ytarojuk. Č upe .azt jawasolja,
merujünk vele kora reggel • оvaskocsin Cs&ogra, a tanyájukra a
Dalt-Tiš'za me1 и . B eieaegyezünk. Đuka .és gén. Čupernál alszunk.
Reggel női hangot hallok.
Ismerem. Rednek hívják. Költ ő.
Mi hárman iás felkelünk. Đuka húga készített reggelit. A ilányt,
akit ismer, nem 'látom. Čupenak 'két lánytestvére !és két tanyája van.
Autóbuszon megyünk ki a futaki szálillásra, kocsiért ,és lovakért.
Mintegy hatvan kilam étert kell megtennünk a csúrágn .tanyáig.
Minden helységben rengeteg sört veszünk. Nagy •a 'h őség. Délután
Csiurogra érü.nk. ,Elős.zör vagyok iitt. Nagy ;templom, óriási hársakkaúl a portáján. Egy kisvendégl ő kerthedyiségélaen a n;egiszunik egy-egy
sört. Kimegyünk a falubál, ,és a Holt-Tisza mellett hajtunk tovább
a töltésen.. Minden nagyon •Szép. A (viz, a mád, az alföld, a töltés
és az eredeti Tisza. Még egy kicsit, rés a s'záilllásra érünk. Már l.átsz.ik
a ;túloldalon. M еgkemi'ljük aHolt-Tiszát a ,tölroésen. Az ág itt véget
ér. Čnpe édesanyja a szállás ,elő.tt vár ъ ennünk,оt. Kajának hívják.
Vacsorázunk. Fáradtak vagyunk, .és gyorsan bed őlünk az ágyba.
Eleinte csak (mi ;négyen voltunk a tanyán. Kés őbb ,m.e,gérkézett
Čupe két lánytestvére a +barátn őjükkel. S zerelimes voltaim a fiatalabb testvérébe. Rada volta neve. Az id ősebbet S оfiján,ak hívták.
A :barátn őt Marinának. Đuka smár két ,nap (múltán visszatér гt a városba. Többet ki sem jött.. Késabb a ibarátn őj; vвQ elutazott a tengerre. Fenébe a фegerlt! Ez iiGt az igazi tenger. Három ;hónap alatt
csak egyszer voltam városba. Az fгбgéip.ér;t lés .fehiérnem űért. Egy
falubel(i' іhz аsp.г a házat •csinosítja. Ebiben nem :szívesen ,segítek.
Mindem reggel és este megitatom a anaii4iát .és a baromfit. Megetetem őket. Segítek Kaajánnak. Ezt .a vízzel, ezt ön;tözésmek ;nevezem..
Naphosszat fürdün'k, kora reggel ,és .estefelé horgászunk. Van itt
egy kis csónak .is. Kiszeretek Radából. Egyszer csókolóztam Marinávall. 'Sofija vonz. Úgy intézi, hogy ±minél ,tdbbet lleihesISünik együtt
Ez itt igazán nem nehéz. Rada a baigrádi Képz őművészeti Akadémián tanul, Marina Laleva;l együtt a ,padf őt fejezte be, Sofija pedig irodalmat végzeitt. Én. nem tanultam, és nem fejeztem be sem~

~

~

~
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mit. Marina vissza tér .a városba.. Aratják a gabonát. Segítek, am enyny.i re .tőlem telik. És aménnyire tudok. Annikor a kukoricát ikapál,tuk, a so:r kö.z.ep ig- jwto!ttam, .eldobtam a kapát, és elmentem pecázazi. Nem írtam semmit. Az írógépet csak egyszer nyitottam ki, amikor levelet irtom. Azt is nagyon nehezen. Egy . reggel, mniközben a
baromfit (etettem, benézek a leányszoba aablakán. Mindhárman alszanak. -Sofiját nézem. Felébred. Tettetett sért ődöttséggel behúzza a
függönyt. Amikor .fürdünk, Sofija 'a .csónaikbó'1 mossa a hajam. Gyönyörűеn cs in.ál j a. D élutánionkén!t ho:rgászversenyt rendezünk mi ketten. Egyre közelebb kerül 'h о zzá}m. Van benne valami, almi vonz.
Egyszer ,hátam оn vittem az öreg Uveig. Uve söntést tart a töltésen.
Amolyan vadász-halászsarok. Hálósz оfbа nincs. A tanyasiak, a vadászok, halászdk és erre járók térnek be ide. Uvenál még ,én iás irhatam hitelre. A hitelt .Kajarendszeresen rvis szafizeti. S űrűn előfordul, hogy este úgy tán torgo.k vissza a .szállásig. Hatehetem, napközben is beté.гek Uvehoz. Erre a kút 'szo lgálitat ürügye, amely a
kocsma közvetlen 'közelében van. Rollian az ind$. Rafia már ti j v idékre ment, fés Sо fija is. távazni készüil. Č upe szintén. Egyszer, :miközben a .szalmát raktuk kazalba, ös.s.zekaptam az apjával, aki
szerelmes volta .földibe és a lovakba. Vajdaság-szerte, bárhol' is tartották, elment minden lóversenyre. •Hihetetlenül misztességes ember
volt. Egyike a túlélőknek a - SajikáЈsi .Partizán оsztaІgból. Élharcos és
tiszt.. Fejes Lehetett volna, de nem érezte enndk szükségért. Csak a föld
és a lovak Mosta szalmarakásró'1. A kis Čupe kocsin hordta a kévéket la 'földr ől a szállásra. Az id ősebb Čupe a kazal tetején állt. Éai
vasvillával adogattam fel: neki a szalmát. Be kell val'lanoim , hogy
nem dolgoztam túlzott l еlkesedés&el. Az id ő+sebb .Čupe ezt nem tudta elviselni.
- Nemigen akarбdziik dolgoznod.
Hát, nem egész í,gy van.
Látom án.
Nem mondom, hogy nagy ör.ö.mem telik az Olyan nnunkában, melyet nem :kedvelek.
És mit kedv:élsz ite? A bort?
Nemcsak a bort. A házi p,ál.ii kát is kedvelem.
Az élet csupa olyan dologbál áll, melyeket ',kedvelsz ,és melyeket
kc vé&bé lead vul s z .
Nálam túlsúlyban vannak az olyan dolgok, ,melyeket egyáltalán
nem kedvelik.
L átod, hogy csini álta Tolsztoj. Gróf vоlt .és nagy í.ró, de együtt
~
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ddol;gozatt .muzsikjaival) kinn :a földe'ken. És ezt egyáltalán nem. szégyellte. Öröm?'А ie}te benne.
Egy fenéz. Feldoh hámom k+évét, aztán elutazik háron hónapra
Manienbadba. Ha netán ,hat ckévét dobott volna fel, akkor a kedves
`Tolsztoj megtoldotta m.ég hámotim hónappal Karlsbadban.
Amikor ezt mondtam, az iа&sеbb Gupe ,majd leesett a szalmakazalmór. Me,gbán tottam a nagy Oroszország, .a nagy Tol.sztoj iránti
szeretetében. Mit tehétek. Ha egyszer ,ilyen vagyok az egész testemen, amint barátom, Frenki R. mondaná. Az id ősеbb Čupenak
,egyáltailán nem tetszett az én éiletmódom. Kü önösen a lustálkodás,
az ábrándozás, az alko{hol iránti hajlamom. Valószín űleg !nemz tetszett ndki Sof ijával való kölcsönös vostzalimunk se. Egy id őiben., amikor mindenki elment a szállás rбl, Kaja iés én egyedül maradtunk.
Horgászás, ,a7 állaitok körülii foglalatosság, a .délutánokat pedig a
jó iбrеg Uvenál töltöttük. Augusztus vége. Már érzem a leveg őben
az ősz leahelet ét. Nemsokára visszataérek. a városba. Végs ő ideje, hogy
it:thagyja.m a Gyöngysziget szépségeit. Cs аk itt készül a zsaniális
MUŠKAT KROKAN. Egyetértek azokkal, akik igen jó bornak
tartják. Életemben elősz& Zla,tónál itta m belő'l;e. Az brеgpe valami
Ef с, :hogy iépp .a Gyöngysziget igazigazgató volt itt a közeliben, l њ
gatója. Kompon kelek át а нiІІt-Тіsќn Bácsfölidvárra. Elhagyom
a szllást, hogy soha itöblbé ne Mérjek ide vissza. I ten veled legszebb
nyár. Isxen veled.
~

~

~s~

Fordította FÜLÖP Gábor

P. NAGY ISTVÁN VERSEI
„MINT AHOGY AKKOR SEM ..."
а:и .- NF,K

az ú.t a al ej tő vége felé
az üresem álhi ,nyaral házak felé fordul
vörössailakos teniszpályák unellett vezet
majd beletorkoll
egy f álkkal szegélvezetit
stadion-nágyságú rois:ztásba
a tisztás végén a faacsoporrook 'kö.zt
egy meTlékösv:ény kanyarog ,az erdészházig
kétszáz 'lépésnyire a !háztol
betonkeretbe fogott t еmaésztőgödör
arrébb gyeptér
, ;éjszaka van huzat van itt 'huzat aneg Por
а szёІ kivágta az ,előszoiba aaj,taját
lebegteti a függörnyt"
vasszürke hajszálak Ihaj ladoznak a léghuzadbaan
spirálisan csavarodnak kígyóznak
rátapadnak .a sze!möld kcsantra !halántékra
szoros fonatban .a ,füli: rnaögé ívelnek
a fecskék ibeliesimubnak a fel!höhul!lánolkba
milyen az i.dőbeosz'tásuk
ha csak szárnyalnak szárnyalinaák ,délnek
emlékeznek-e - az időre nќg világos van iram
alá+m erüln,ek az :al1уla k alatt
hideg nyugtalamságbam kardcsapás-villanások
felpusztulnak a Ilegyek írom
csak aipró pöttyök maradnak utánuk
~

~

~
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az ábQaküvegen - ilit&vednék а .lбg.ánaгmlatlba n
anegsűrű södött hoanál+ylban
kёz.ben vége lett a .laipnak
„(meg az é'letn ek) meg a napnak
és akár gondalihattam ,i s, valamit
míg :kiszak гto tt+am egy újabb +napot/ Ј.aapo t
és (huszadszorra meggyúlo'tt az öngyújtóm
tú:lzás harmadszo rra kev és ötödszörre
túlzás s tilizálás akár a :mes,ében
harmadnapra elindul a 1liegkisebb királyf i
,
, im,egtalalj :bekava
, ><, gyava
,
es
а
lkor„ve/i
„•,
,
va t szeretopet"
.dörög az ég hideg van
és vihar lesz es ő lesz
asiz.taliomоn vihar afélkézzel а tintába
tenyerel,e.k u j j aiim k ёzёtt
szétfolyik а kék M +lassan izzadok
lenge szellő tur.kál hajanљan
valaki námkiálit pirosat is адј ál
ve:rhé k csíp.i а szememet
mellemre folyik csikalintja á gyékoimat
fogaim f ehéren villognak fényük átcsúszik
tintára megfesti b:eleharapok ajkaamba
halványkélk M +gyűl zájam szögleté!be
úgysz+in.tén mellemre ifolyik megfesi
valaki вlifiоrdí.tja a fejem
üstököm két kezébe fogja rázza r.ázza
vadul kia(b'а 1 keze kékben fürdi.k
megfes!ti s'apadt arcomat
elárv.u ltan kuporgok lassan izzadok
rázzák a fejemet nem ёrem el 1á'bü'j.jaxnat
-fogaim üvegesen csattognak
elárvul t szalagok huliњmzanak а '1'éghuzatban
rázzáik a fejemet tfejenlre fenekeUnek
fulladok nem kapók levegö+t
fenekemre fejelnek fejemre fenekelnek'
k:i tartóan izzadok
„hideg van és vihar lesz valaho,l
юs.ett a hó sűrű tö.m,ö+tt' sorokban
ereszkedett a+lá a nyá ni ёgbalton"
~
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.ellustulnak a Hegyek írom
a lrezzenetlen szem ű lovak megtűrilk őket
tomporukon csak néha , dobban:tanak
egyet-:egyet - lonvhán
— nleg nem vagyok a :m о s •.es. en neke d
nem 'tudok nár levelet írni
nem :tudok tiszta szívv еl örvendezni
a levélírás gondtálansgának
hogy kisbet(ívél izom .a nagybet űt
és nagybetűvel a kisbetűt
hogy ,teQilk :telik előttem a papír

PIH!ENŐSZOBA
Bár ►mozdulhattak azok a bizonyos szálkák
befelé borulva és szertefutva ereinnlben,
alakít a forrnátlansá gig, alakít
a kormos іьölcsességideig - órig.
(Ajtóm, mögé ékeltem képedet, hogy
szobáшba vonszold a .felmetszett hasü.
felhőket, hogy markomba vizeljenek,
újjaimat marva le — hadd Ilegyek már
tiszta, én, a bibincsás kez ű,
tiszta, mint temet őkertben a fák, 'levélen erezet.
Ajtóm :mögé lékeltem kéipedet.
Hajnalban Táthatod a koszorús,
kanér , széplányokat, széplelk ű hercegeket
mint zarándokolnak, menetelnek.
Láthattad; itta falak összen őnek ja nappal.
Tengernyi csörgő fazék ihull' homlokomra.)
Alakít a tudat, hogy magadba fogadsz,
száraz nyelvvel 'és tagokkal,
manipulálva vonalaimmal.
Ablakom rése bizonyosabb a :kockánál (J. A.),
fénylik, mint egy :t ű hegye
mélyfekete lapon.
(Októb:eri es ő dalol
a vízbe merülő üvegen.)
~
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M. F.
kevéssel haj.nail •előtt
egy ;pannón kisváros
frissen meszelt falai közt
merült föl .a teremitís ősködéből
eldugta a ikövet a honvloka mögé
nézzétek hogy patakzik szakállárát
ez a sok szín
ez a ások в p
meg ez a rengeteg .dró tcsomб
gyökeres оrvoslásra váró 'torzó
~

~

TЁL HA JÖN
tél ha jön versemіьen megjfagy az élet
a ma.gasban összek оćcannak a fagyott faágak
villás ágailkon vatta-!fсlhők
vatta-felh őkben csapzott madarak
szivarcsonkom einyoгmom .egy viharvert felh őn
tereferéim is nywlósablbak istennel
bagós .leheletemmel +m,agamhoz .бdes getem
a kopott szemű kerubokat
lá,tcrn amint lovaik
patáit kenegetik сsodafűvél
s alant i. lefagyott fül ű
gyanútlan hapsik
részegen hazatántorognák
~

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

ÉRTЕLEM ÉS UTÖI'IA
--

Tovább a hierar dhia körül —
~

VARGA ZOLTAN
Mindaz, amit, lki&sé tadán gy űjatőszával ае'1ve, &teliemnak ,nevezü;nik, vaílahogy az oxigénre 'haгson1t. An ~nyibain 1,egaáьbis, гhogy az égés Іfolyarnatábaan nem az oxiigén ég e1, 'hanem hinnie iégm& iа1 а •ođgoгk, vel ~e egyesülmaek más anyaagok, vagyis az aoxіigén nem .maga az gs ,ugyani, di nél- kü1:e nem ié;gh.ét semmi. Ugyanúgy, ialhogyaan érit:elem nélkü;l nem l,étez.hot
eredm!ényes en ~!beri ,tev ~kenys•ég, báirmke i;nányu`11 јот is. Legyen ak& аgyéni, aЈkár tiársas, azaz szervezett.
Mindez egyé'baként újra csak a figyelmemet egyre inkáb'b а arö:geszme
szynjén il ~dkötő h ~ erarćhia fogall,ma kаpсsni merüll aföl . bennem. A zza l
összefüg ~ésben, hogy am гn&nikáb'b Ikörülpá,rva e zt a fogalmat, assaivként a
hierarc'hia humanizálásánaik Ikérdése kerüil felszfnre. Leársánalk pil ~lanatábam nyoun4bain meg.ütköz ő közibekiáltás.ra гkász'tetve: Human:iz:ál ~ás? Но gyan? H.áіt а hiera:rchiát nem .m е gsizüinitetni 'kélfTeui.e inikálbb? I ~11etőleg a
hier+aarchia hum!anizábása nem annak imegszü,ntevésével egyenuéroék ű ? Fiigyelimhe véve , hogy a. vizsgált fogalmat mindjárt az el ~ ején nem a ilegrakonszen:vesebb foga11omként apo ~sz,tro ~fáltaun. _
„Elvben" tehát unegiszüntetni lenne jó, ez vég йl is aili;gha 1 ehёt kérdéses.
Csakhogy vizsgáa;gaitása során eihszomoritáa,n unive.rz áli,s :mivo'1'ta is igencsak nLegmutat'kozott. ElkerOlIhetetien velejárójaként mi ndenfajta szervező.désndk és szervezettségnek, annyira, hogy aligha lehet ehválaszxható
e;gyetil+an, a jövő t&sadalim'at eгl őrevetí tő viz,iótál sem. Mert azt csupán
minden féla•eertés éloszl.atása kiedvéért lrom már ide, hogy az osztálytársadailom ameg ~zűnése eгsa,k az egyes osztályoik k ~özötti hierarchia m еgsz űnését jelentheti, de ,neon az egyéneik köziti hierarchia гdLг insбt is. Tekintve,
hogy .а hierarchia nem csupán az ősi, iоszt Іyt&гs аda Іоm •előtti emberi
közösségek sajátja is, hanem — amint 1аа> ha ttuk — az а'11atvilgba,n fe1 1elihető társas !képz ődmén у cké is egyúttal. Nem beszéiive arró'1 , hagy тnegszüntetaése a minden szervezett te гчёkenységről va4б 1 emondássa'1 :lenne
egyértelrnű.
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Vagyis ;ennék ért,ellméhen az гutópi,a сé'lija i+s csak .részieges +lieh et. A:ruia k
mІgfelel ően,. hagy :ami 1 ebír.há.tatlan+nak bizonyu l, azzal együtt kell éani
valamiképpen. Ё:s e'l vi seјlhetővé tenni, eimьeri 'priancípiu+rrnmall ávitatni, humanizálni. Megfoszta+nn az el ideg enüiltslég vonásaitól. Márpedig ebben a
vanatk+ozásban csaki+s az +értélem +b,+zoinyul+hat ilyen iimberi princípiumnaik.
~
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Amsnnyiben teháx а hierarchia Ih anІіІ sn а febtéte(1 ei után kutatunik,, +két száia* +is kézbe lkelil vennü:nik. Közültik az egyik a múlit, vagyis
az +osztádytársadalom .e+l őгоti „termésгet+es", ѓmg 1 nem idegenül+t, di persze
cseppet sem „humánu+s" á111apot félé mutat, azt a heilyzetet jelö иli, amikor
az egy+énnek а hi eraarchiába+n el(fogiaiJt h+clyét még аrLnalk személyes tulajdon:ságali, egyéni adattság:ai határozták me,g. MLg a+másilk — ёlunéleuben
1eg,al:áhb:!s,, vagy talán, j.ámbor hajk+én+t csup.án -- a jövő +falé .mutat,
olyan álilapot fe:1+é, amelyben majd ezek közü:l az egyéni a.dotts.ágok 'közül
elsősorban a il:egi+nkább entiberi rou јlajd:onság, a +sz.el+l amisбg І tö1t'i be a szeiektáló szerepet. Mintegy aí ьbói а roényb,ő+l +log,ikusan ad&dva, hogy a tudomány és a technilka гfejaődiése fo+lytán az á'liliatvülábban гéв a kezdetlege.s
emberi köz:össegékban még dö nt o jelentosegu testi ero máris sokban natrérb e szorult; pl. a terancl ő +munkában mind kisebb a jelen фősé,ge, hogy a
genetikus Ceizel Endr 8ze.nІéletes ipéldájáva+l éljün k,- egy so?ktonsгán,yi
teher megmozgatá sára képes daru teiljesí+tm+én е sz em;pomгtjából a dasukezel ő testi ereje, +ötven- vagy s:zázki!lós +testsú+lya te ljességgdl гkёzömbös:
Ezt a mári+s Mtez ő 11 a,potot imiélles;leg a sport jelénség:e is. érd:eikes + тодоп
ai,áhúzza m,é;g, puszta :1'étezésévél +is arra utalva, hogy az ember testi teijesтtőlképességének Ikif'ajezésr.e júttaitásához +és az így 'létrejöv ő sajátos k:ül;ön hierarchia fielniulaatásához napjainkban egyre mníkább az emberi tevéikenységne k egy pecifikus ter.ü`lete iszülkséges imá+r, vagyis rni egykor alapиено 1+étf enn:tartó +tényez őn.ek s;zámíto+tt, ko+rwnikban már sokban szór:akozás+n+aak +és szóralkoiztatá:sna.ik szám;%t, illetve ю.gészséget fennroartó szerepet'
kapott. Holmi, az „emberi totaalitás+ra" 'élvontan ro,éki цг+tő sz,eml élet tü+krében ez +persze nem feQ+tédlenül örvenderoes,, di ugyanaíkk,or logikus afej'lетéпуе egy ,elküiönül.ési fo4yamaatnak, :aamelynek : igazi bukitatója azonban
nem is itt mutatkozik, hanem inkább ot ty hogy a +£iziika!i er ő háttérbe
szarulá.sa nem jelenti egyben az er ő szak h&térbe szo+rulását +is. Vagyis az
„
erószak ,,:á'tszell emül+és+tл'ben", figyelembe véve, hogy korunkban az er:oszak
első számú eszköze nem a testi e гő, hanem a £egyver, márpedig minél
f,ejllettebb fagyverr ől van szó, annál i+nkább ,teikin+rhet ő az szelilenni. roermékn+ak is, vagyis éppen а töгnegpusztiitó ifegyverek s.zámi,tanak .leginkább .szellemi munka, inte.11e;ktuális tevékeny.ség ered гményénék. Végső folkon olyasval+aminik, ami éppen a m.agá:na ut al+t iértélem, а „fiёgyvertélen szellem"
kiszolgálta'totitságát fokozza tová+bb. Napjainkban annyira, mint am+ég soha
a tö,rténelemben .
Ez azonban mit sem válitoztaгt az alapbelyzeaen. Azon, hogy mindettól
~
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függaailenül, mégisasak az ,,.ératélenlhierafr-юhia" .tekinli.ető humainizált hie.
rar:chi+án&, köv k.ezé ~k~ppen megva'lósu!lása k%váanaroosnalk.
. Persze ra „meg,val бsuы+s" szót csalk lve kim 1fe. Taki,nitve, hogy has.ználata itt е(gyerllő az ál: m~adozássail.. ti
De aháat miért ne álmado.zzak? 1Vli ~ért ne tszado'zzak egy ál ~madozás
esé'lyeiv~l? Mintegy a feltoinyosuló aakadályok, а. kifbogozlratatlaлъnak látszó llentmar'dások kühívásának is enlgedve m иndjáfnt.
Annak e1lenére, hogy atlt ől aakár az „4lil'a пnvezető fmosónő" lenini víziópa
is visszariaszthat. Az o gondolat, hogy áll аmat ve'zetrli „ gyerekjáték lesz".
Ami végső fokon annyit jelent, hogy ehhez különleges &tel ~mi adorotságokrra s tudásra nem is lesz szükség, s fauni mellesleg szintén álmodozás e1nl:egetés+ére .készte't . .. 11ega1ábbis amig hiiuitélerr fbe nem u,g:rik Vlagy.irni ~r
I+ljics egy m.áisik megnyila'tko'zása is. Amikor Gorkijhoz ъeszé+l:. Arról,
hogy „4пkozattul uvehéz ez a mi fdolgur й". Mármyrajt а vezetőé, a'vezetői
pozicióban lévő f orra ~ daalmáré.
Ergo, 1kvaliftásókra, ve.zet ői képességekre, vagyis érwЈlemhiararchiára
mégis szükség van — 1egaláb.bis a lbe гteljesülés pLLI'anatáig.
Ami azonban azt ifs pelenti, hogy a„hogyan szelekitálni?" ,kérd ~ése mi!hit nyomban .az is ifaаfmarіül, hogy mit is fszeleaktállni .tulaipdfoinképpen.
1Vlifvli ,иégső ideje férinteni fá kérdést, unit is ,érthétünk kval:i,tásorkon,
a,d.ottságokofn, vagy pipen vezetői lképességeken~ . Végső fokon az annyit
emlegetett ér.telmen tehát. Holmi leve wdatt, veLeszülieeett, 6röklLésta.niZag meghatáro.zott tullajdanságox- е, ,i1lietve ráz ;ifdesorolha,tб tulaipdonságok
összasségét, vagy pedig ,társadailmilfag nveghatározorot, a szo.ciális körülmények haftására kiifejl őd&t szenvélyiséapegyeket.
Ezzel ipedig Lkü'lönгösen ikényes pan ~haz éтikeztünak.
Bs bizonyos ,'ertelemben olyan seniki fёidjféhez is, amelyet egyfei ~&l a
b'ialó;gia, f&leg a genetika, nrásfelől viszont a. pszi.dhológia és а szocioló,gia
egyar.ánt a maga ,fels ~ égterületének ft,dkünft, +azá'lita,l, hogy ugyanazt •a jele:nséget,, (konkrétan az emlbeIlek k ёzötti értélimli Ikülёr~bségaket, a maga eszközeiveí igyékszik гnеgmagyarázni. Ilfletőleg a szóban forgó tudo цlányo,kian, bélül ~i Ikül.ön~böző irányzatok Iközött szintén rneagofszlanaik а vél,emén,yek, fméghozzá m,eim ,fü.ggatlenül а különlféle i.deolбgvai szam:ponftoktól
sem. Fдgyelembe ;иéve, hogy minden idevonatkazó ismeret vagy eLmél,et
szükeég;képpén idaoló,giai eiőj.elet kap, amiféІІt is a genetikai hofrdozók és
álita;láb:an a bialógiai fáktorok sze гepének hangsúalyazása rendszerint konzervatív, s őt reafkciós színezetben tiik fel, imi,g fa szociális ítényez őké haladGn:ak hat. Nemegyszer attól függ őin, hogy a ,tud>ományon lkívüliek
mit váгч.naik ,е1 a w~ dornánytбl s miіt szerdtnéndk saghségév.el bizonyhani.
Ho:zzám hasonilóan, ha i,gy tetszik, mivel persze_ valamit magam is
bizonyítani szeretnék — :legkevésbé fazonban ! а létező vagy a tёriténelem
során :létezett hi ~eraarchi,áfkban előikdLő helyet dlfo ~gLalók sz ~llemi. ki.váló.ságát. Még ha a b.io,lógpa &veit is kom ~ olyan, merem enni.
Annalk fellenére, hogy a kérdés l;assaгvklérift rnégis iltibanrtakozó tiasztázó-

1.RTE.L.EIVI ЁS цТбР IА

1289

dásán.ak ,fo'lyamatábam szembet űnően а zocidl6gia, ülletive •а szoaiálpszichal6;gi'а +érvei 1á.tszanak !élő retö;rni. M ntegy +а hagyom+á nyas,nák mondhato
~

~

biolбgiai szemllet rovására, •számos koráb.ban bi,alógiaüLag determiui,áltnak, átörökl.öttnék vélt emberi =s.ze гnélгyiségjggy tá+rsadalm i-kömnyezeti., i1létve kuаtur'alis ,eredétét tárva fö!l, n еangyszer éppen az ,értielem és az
intelligemcia pre ьІ é,makör њe tarxoz6két is. Nem Ыeszélve •arró'l, hogy az
álLatps.ziicíhológia és az étalógia ikiítsérLet юi aés гm,egгfiagyelései ,а magasabb
rendű lLastak s'zámos 'koirábban ösztönmegnyilvánu2,ásnak telkintett vi;selkedés i fo+rmája kapcsán is +fényt derí гetiték +а 'tam,ul'ás szerepére. i Amiért is
nyiІlvánvalбrnak iLáitszilk, hogy a tainulás képessége гnarri kizár6lag raгz ember sajátja, vagyis már а fejlődés eniJb,er ыőtti sza+kaszáibany az m,ber
а!11iati m-űLtjá:ban, is jёlentős. szеre,p.et játszo tt. Ez viszont Ikétségtélenül гarra
vall, hogy az ember „!készen" vajmi Ikevés zem.élyis,égjegye.t kap az átörökléstől, <vagyis igencsak igaznaik ІІќtѕZ К az a m'eg.áll,apítás, rniszeri,nt
feji.ődése +és szoci+áli lódása sоrán az ember vaQ6jábaгn nem ,a benne rejlő
adattságokat bontakoztatja ki, hanem a tk''í'v шlrő+l adatit kulturális ö rökséget épí ti be mаgába, pontosabban azt a гiés zét, ,ami, számára hozzáférhet ő.
Tulajdon!képpen ebb ől épvti fel aszeméllyiségét, mindig a szá+rnára adott lehetős,égeiknék megfélélően, azaz táirsadáLmi helyzétéb ől, mkrokö.rnyez.etétгзl f.üggően„. ,amely környezet viszoint вils aaj.átitóképességéne, .tianu'1ás.i készségére, vlé,gs ő fokon +i+ntélligenciáján+ak fejlődésére i's kedvezőbab vagy kedvezőtlesг,ebb hatással lehet s van, nem egy esetiben azoknak a s,erkant ő
vagy gát16 emocio nálai;s гtényezőknek 'a, révгén, melyek a ,fejl ő,dő szentiélyi-ségben .а kör.nyezet hattására ki:aiLáku ln+aЈk, szinte a születés pilla,natá ban
döntő irányt adva aszesnélyiség fojl&1ésénak, ha ugyan nini ,rég .a +magzami karban. Úgy is imandhatn;ánk hát y hogy +ebben a vonatkozásban az
emberi +társadalom szélektáгló mechanizmusa im.égi scsak emilékeztet a rovarаlгla+mra. Annyiban, hogy ,az ember .örököll, ugyan gy genetikai progranloit, els&soiiban ia tanu+ldképességet id lEitőleg, ám +a muinikaamegosztás kövc-tkeztéberц létrejött ,réte.gez ődés azt az egyének. jelent ős részének esetében
nem engedi +teljes ,egészében kiibion'ta.kozni, nvivei •a réte,g k-osztályok hie'rardhiájáiban ai1_wl helyet ifoglaaldk szám,ára gátolt f ejlődést biztosíгt esupán.
- Gyakorlatilag röbbnyire ibehozlhata'tlan, hátrányt a szerencs ésebb köri а-гn ények közé szü,letettekkél szemben.
Éippen csak az a lkérdés, ;mli +az, amire ezek .a szoai.áilis tényez őik, hatnak. Мгéу ha; tudjuk !is, hogy az ember lnem ,örököl ihwmán :adoittsá.gokat•
Pontosa bban nem ömököl olyan tulajdоnságókat, amelyek az ember társadaalmi értél:emben v+ett emberré válása ó.ta allak+uLtak ki, már +csak azért
sem, mert az így érteflmezetit emberi adottságok genetikai rögz ődéséhez
tпílságasa.n is kevés az-a néhány záz nen-i.zedék, amely az6,ta élt, ami6ta
civi,lizációról beszélhetünk. tiTa бa+m!it azonban m,égiscs+alk örökölavi e kéllett.
Ha nem , ;humán" tulajdon s,á±gokat, +akkor olyan, Э.Iénye,gében m+ég ál La.ti.nak mandható „ apréhumán" tulajdo+nságokat, .amelyék vafla+ гnіko r +mlég nini
az emberi kultúra, a t бrsadalmi !örökség еІsajátításáhaan játszoittak szerepet
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.(mivel mindez még tiem al гétézett), hanem amáasfa jta fwnikciбjulk voilt. Ebben
az rtelamban tehát az ember nem az оlvasnitanuйiás képességét ö:rökli,
hanem a különböz ő vizuáli+s allakzatoik miegküliöniböztetésének lképességét,
mely álilati vagy fél:álilati őse számára vallaaha m,ond'juk az elejtend ő vad
n.yo;mai nalk fel ismer ését tette l гehetővé, s nem a zenвsz вrz;és képességét,
hanem kiwá ó hallást, amelynek az „ö гrákh:aagyó" égylkor .а távoli neszek
felnvéгésében vehette hasznát, Фováb:bá jó kambin,ációs kés.zséget, атеlу
.eredetileg a kiszemelt zsákmány visellkedésénak lkiszátmításáiban dehetett az
Qs segítségére, ma viszont a kett ő gyü:tt ákár 1а zene;szerzés atdhe;tségét is
jelentheti. Azaz a zeneszerzéshez szükséges biol'ó,g.iai ado ttságokat, mely.eket
term&szevesen fejleszteni kéld, amihez viszont a társadalmi 'körülunények
nyújitana!k vagy nem nyt'tjtanak dehét őséget. Mert ha ilyen préhwmánnak
mondott és ered:étileg más funkc ió.t ьetöl.tő genetikai adotts.á;gdk nem 1гéteznénгék, végső fákon ptelen dk denuvénlk а гtanul.ás Iképességét sneganagyarázn i., illetve а !kuQгturális ёröiks ég lsajátításán.ak !képességei sem létezhetnén k. .Ha teháat í;gy érxelm юzziik az ,átörökl és szerepiét, ez vail6gában
már fél iis oldja azákat az elden гtгnondásdkat, а!melyek а bioQбgiai és а
szоciollági ai szemlélet (között feszülnék. Emellett ,ez az értelnz:ezés nagyon
is összhang,ba n 11 :а ibioQ6giának azzal ,az láspom tjáv'al, hogy az emberi
agy, a maga élгet4ani ѓelépítését vekinIvve, a legutób ы százezer iévb n. alig
változott.
Egyszával az .átörökdésn:ek valami41yen szerepe mégiscsak van a személyiќ.g 'k al.akullá sњan, snég ha az nem is iakkora, am;in t ahogy azt azok
szeretnék, akik az uralkodó пszгtáilyok „nemesi levéllét" . kíván j ák hitele, es
, mas, semhogy azt a;ldtt,
,
, nyil!vaг
, rll гttöbb
a segits:egevel:.
Á,m anm.all
s>,teni
hatnánгk, biol6giai1lag mindenki 'tökéletesen azonos liappal indul.
Mert vég:eredmény"ben semmi sem szó'l aamie Лlett, hogy a szбban .far gó
öröklött prehumán ,adottságoik egyénenaként ökiéletesen egyformák legyenek, aniiёrit is nyi!lvánv а lának !látszik, hogy az :ébb ől faaka,dó diffe гenciáltság az egyén. ёket a Ikui,turál:is ör'ökség egyik vagy más ilk részének jobb
vagy kevésioé j б ёlsaj&átásáara teszi iképess é, s hogy i4yen formde az összeredmény tekintetében i:s lennie ikelii bizonyos eiltérésdknek. Akdr azért is,
1 ,
, szolva
, ,.
, и
y hogy, lbar minden rnas szerv falapü.,emert enyhen
valoszinutlen
sére eltérő mádon hassaanalk iki га ;kaülönlböző génikom.binációlk, ppen a legbonyolultabb szerv, a vil ágmin derisiég talán iegössz:atetteb ben, szerzett anyagi lképz ő dm ényé, az emberi agy iképe.zhessen itt kivételt és al гakulhasson
tökél:etesen azonos program ,a`lapján. Nini beszé4ve az ez ellen szó Іó
olyan ;érvekr.ő l, aгmilyenéldkel az ún. Gsoidagyerekék j:elensége is sz дligá:l,
amelyet pusztán ,körny вzeti hatáso'kka(1 sehogy .sem lehet i гnegniagyarázn:i.
Sőt aik& az a4ta'1ró1 J&vt .téh вts.égék roénye Is c:áfollni iláitszi;k а „ terinészat
i{ga'zság:osságának" ezt a hipotézir,ét, гpusztán a Garkij- vagy Veres Péterféle al'kot6i pályák Is tekintve, hogy a gyerekkori körn yezet ezek esetében nagyon .is csak gá talit fejl ődést ibiztosíx6naik dátszik. Ann'vént is a mindent :csupán .szoć:iálцs tényez őkiked ni gmagyarázn;i ugyanolyan egyoQ,dalú~
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s:ág, mint mindent pusztán а biológi:ai ifaktaroknák tul ajdon,ítani. Ezért
tetsz:k •zá;mo гmra Lucien Séve ;fr.anci a .fiiazó:fu°s goodolata is m.iszerint
; ,Taláin áppenséggel wgy а1!1 a dolog, begy a nagy eamiьerek, a)ki!k vad am.ely
korszakban pontosan annyiban kivételek, amennyiben а társadalmi+ f e1 té1.elek a többi ember óriási többségét visszaszorítják а f ejl ődésbea, bi,zon,yos ártelemben a korszak normális emberei", ;nem csupán !twlzásnak.,, di
az emberi egyenlőség еsznnéje bizonyos miti г snаk is gy'ben. Alighanem sokkal inkább а - genetikns +Czeizél Eevdre m g.állapíroásг. moodlnató itt
tárgyil.a,gos+nak: „Biztos, hogy Bach, Maadádh vagy ichelangelo sem jut-hatott volna e1 °azokra a csw čsákra, iam&Іyket ördklö'tt gánjeiik száunuk.ra
lehetóvé tette'k, ha Olyan csál:áadba és olyan .társadad!mi környezerbe születnek, аате'1 у eleve lehetetlenné teszi tehetségük - kiibomtakoitatrásáat. Az is
bizonyos viszont, ha,gy Einstei.nlhez hasonló 1.árvgelméket — öröklött adorotságok né`lkül — a!leg,gandosab'b nevelés és а 1egгmegfélélőbb gondoskodás
sem pradwkálhat."
De háгt nem is сsupáan a „:nagy mlbarekгrőll", van itt szó, vagyis rról
а jeilen ségről, amit ar genetika nyélvén „po.zitiw extrém va+riációnak" szokáas nevezni, s persze annak eHlentétár ől, a „'negaeiv extrám vari.ációról"
is, melynek képviselői.t az örökletes gyeng вelm'ej űság eseteikánt is!merjük,
hanem a keиésbé száls őségaes variációКról Ihasdnilóké+ppen. Mintegy az átörökl+és 1:ogвkájá!bó1 faikadóan, mivel 'ennék ail:apján elkápzdlhetetlennek l.átszik., hogy az átörökilés úgy pradu(k:áljon. 'sz ёls&séges va.ri°ációkat, hogy
közben ,a narm °is nafk száunítók közötit, + а ,közóp.szer űság biaro dnlmá,ban"
minden egyforma legyen. Lnka:b,b 'arról van :csaik. aszó, hogy ébben, a tartoannybam а szaci:állis tényez ő+k °sokkal inkább <Jltaka'rják szemüavk е1о1 a
genetikai tényez őket, ami&t is azok inkább csaak. a !sz+éls ősёgёk +esetben érh.atők tetten. Lényegé+b:en annak niegifélél ő+en, hegy Donald О. Hebb neves kanadai psziclho!1 бgus A pszichológia alapkérdései с. Ikönyvében, .az
iintelligenc.i.áról szól,va „A" és „•B" intelliigenci& гkiülanböztet +meg. Eszerin+t „'az A intelligencia terminus az 'éartelm.i Iképességelk v:éleszületett lehetőségére utal, míg a B intelligencia ann.ek a fejhő désnek ,egy lkásőbbi időp.ontban ;meglév ő szintjére, amikor a szem ály бrtélmi . működése már megrfigyelhető". Ami végeredmányben azt j+elen!ti, hogy . ..az ,A-t valójában
neni. tudjuk mér.n.i". М ás szavakkal: °az ami 'örökilбstanűlag adott, „tisztán" sohasem m:utatkazhát meg, hanem egyfajta „m.agán',valókánt" szükзég+képpen rejtve marad száimunikra.
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' Úgy tetszik, volna téhá t mit sze!lektál:ni. Éppen „csak" az a kéa.dés, пц káppen . Nem is !v бletlenü'1. :került nnd'leskg iez a „esak" idéz ő,jel'be• Hanem mert nagyon is .úgy t űni'k, hogy .tnioden 'épp 'ezen nu'il'iIk. Vagy *alám
bukik nká,bb.
Végső ,fokon azdny hogy bárani.lyen sok !sze,mpo;ntból ha.som!1 tsom is géphez az é1б szervezet, egy alapvet ő dologban nniindenikláppen el is ;tór t őle.
Abban, hogy álkatr,észei nem !kü`lö.n !készü!lneik, hogy 'aztán_ össžészeréljék
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" - et, majd pedig bökapcsolva üzemlbe hdlyezzék a kész szerkezetet, amelytsdknа k m,e fcle1&en kell műak aztány ha .a tervezet jó voil.t, +a z
ködnie. E11,entétben az 16 szervezettel, anieQy, ha a m:e,gternvékenyítés
folyamatá.ra gand оlunk, ntiár тnűködő elemekb ől .á11 össze, s liétre+jöttének
pillanatátó'1 kezdve is szünxelen:ül m űlködilk, üzemelés :közben. a.la+kul és
nёve+ksziik, ikizá,rólag mőkö dve 1 étezilk csak, ie,gészen az egyszeri s végs ő
kikapcsоlás pillau atáig. Úgy hagy га !kiörnyezet, a,m:ély ben mwkгödiik, kezdettől fogva kihat rá, alakulását mi+ndvég.'vg .befo đyásolja -- leigfőképpen
azonban рреп elkészülése kёzib,en, auníg él nem éri a „kész" á+ll.aapo tat,
mármint a fean$utséget: mert ami ezuroán követlkez:ilk smár ii nkább hasoailit
а gépek haszná l!л.tára, arra, hogy a géip hasz:náЈlatátóil függően Ikюpik, roiigáládik, haszaná+] бdik el. Az a'kapaacitás, amit +a ,gép esetében ismari цnik., de
amit az _él ő szervezet .esetében, é рреп ment mwködve készülit, l gfei.jebb
sejthetünk csupán. Legalábbis а tudominy mai áld.ása s.zeriait.
Kérdés viszont, indig így lesz-e. Elvégre а tudomány olkozott m.ár
eagy,néhány mog'lepet ésut, !kal.leaneset, de ikelflametlent is. - S6t veszed&meset.
Ami&t is a sгelekció, az •érte'lenvhierardhüa megteremtése ilehetóségének,
illetve jogosultságánalk feszeg.etése ,ak ár uitiég et kai aggál~лok~ at is felvet
het. Ideológiz és őrültség с . könyvében Thomas S. Szász pl. arra is .int,
hogy óvaikodju,rnl,. .az emberek arvi јndenfléle ,o's:ztáliyozásáitóly +mivel az ilyes-' mi mindig sötét ,manipulációs leihetőségelket rejt ,magában. Már,pedi,g iZt
éppúgy lehetetlen tagadni., mint azt, iho,gy Ilyen :osztáilyozás mindig is iétezвbt, us mivel ez élkerúlihetetilen veliejárója minden 4 szervezett társadalom nak, minden emberi sz,ámítás szerint mindig létezni Is fog. Am+i,ér:t is
egyáltalán nem bizonyos, hogy Ilyen, az ,értelem 'hi:erarohi:ájá.t 1,étrehozni
kívánó Кlassziifi'káció lenne épp a legrosszabb a d.ehetségesek vagy га 1 étezők +között. Ma m,ég nem létez és nem Is éppen vallászín ű +tudamányos
ismeretek bi,ntokában termiészetesen.
l:tételeгs csak. Na
Úgyhogy a.z 2.1,ábbi j,ároék а ,le+hetőség;ékke'1 iinikább
mg annak tudatásban űzött, hogy aki makacsul és m,egáatlallk,adottan az
értelmet tekinti a ilegf ő+bb бrtékmek, ,egy kicsit mindeniképpen eladta már
a lelkét az örd'ögn dk.
Mert kétségtálenül van is annak valami gyanits rnellékzöngéje., ha ,leírjuk: az 'az ,erkölcsi kövatelmény, ,miszer n+t a g yengéb bekre is a efknntettél
,t :
szoe, , К re s a htrnyos
kelii lenni, • rvny Іs ugyan ia izikailag gyngbbd
ciális helyzetben, 7гévákre vonatkoztatva, m a szellemileg gyen jgébbekre
vonatkoztatva ez már kétséges lehet. Illetve annyira гérvényes. csak,
amennyire ez a gyengeség szociális +hátráany Ikövetikezm,énye. Kissé nyers
aifarisztilkuság.gal fogalmazva: гтáв, ha valaki гazért ostoba, mert einyornott, mintha azért elnyomott, mert iouatoha —f ő.leg, ha ,az „eil:nyonLottság" azt jelenti csak, hogy az 1lllet ö nem kerülhet vezető ,pozi ció,ba, s így
alikálsnatlamság.ával nem okozhat kárt а roársaгdalomnak. Más kérdés persze, hogy önérzete, ёnlb.ec,sülése Igy Is sчérül, illhetve hogy az ember tulajdon intellektuál°is ќо tt ságaira voulatkiozb ú'lliúziól töb ъnyire makacsok,
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méghozzá függ.etlenül ,а való Ihelyzettő`l. Sőt: erős а gyanúm, hogy az
önbecsülés mІgőrzése éppen az ,értdLem гdo4gában gyengéb`.b 1áљ:akюn: áliб:knak sikerül jobban, üvвlk jcbbá,ra az érielmiesebb, lmélyül ésre hajló, tehetséges emberek !kétellk ,edndk :önmagukban ds vállnak a sokszor ,k+i+scbbrendiségi Ikomplexus áldozatá.vá, nemegyszer maradva alu(1 azokkal sze цiben, akik nagyon is alaptalanul hisznek +tulajdon értékeikben. F őleg, ha az
u,tóbbialk ön,hittsége „kelló a,gresszvi.tássa l", is társn,ilt. Kérdés tehát, теlyik „el+nyonrás" esetében indok,alta(bb az i gazságta lanság emlegetése? Nem
beszélv,e arról_, hogy az igazságasság elve — f őleg, ha az egyen`l őség foga'1
mával. a:zonosftju(k — ,egy !bizonyos ponton ъú1 1lkerü lihє tetlenü!1 beieütköziik abba ,a t+énybe, (hogy a társadaiLcrn végs ő fokon oвg;an zmus is, s ezért
azt vá.r,juk tő le, hogy mint ilyen .funkcion,.álj cn. Menet közben i:s, tehát
,,céLba résig", a,гrnennyšiben fei,tétlenül az Utópi&a függesztjüik tdkin.,etünket. Sát :akkor igazán csak, niivёl iodái,g dl is kell jutnúnik чa:laiгnik, éppen..
Nincs más hátra tghát, mint a terunés:zet i. gazs á gtaLan:ságána'k" utat
ongednL •Elvégre, ha valaki színvakságban szenved, iga.zán nem vehe;ti
rossz néven; ha nem kap h.ajtási jogoskvnyt, bá гrnennyi;re szeretne is
gép;kocsi,t vezetni.
Csalkhát a bonyoda(Lmat .az ,pe.len ti itt, hogy a tszinvaksághoz hasonló, ,
fizilkainalk tekintett fagyatékosságo!k гtényét könnyű bel'átn i. E1en!t&tben a
szellemli nek sz niító !képesség gyenges gével . Vagyis az ,ér+teLmi ,gy сngeség
bc Látását alighanem ön:ma,ga m egl,éte, tulajdon ,tenm észete ,aikadályozza.
Ú:gyhagy álгnodozásunk itárgya 1 egikevésb+é еррет sz:ubjelktí.vс ígérkezik
`igazságosnak. Még 'ha olyan á.l đapatot Ilátsz;_ik is :pélöLni, amј elуb:e.n a mindenk:i!től képességei szerint elve jutna 1ki;fejezésre — igaz ugyan, hogy a
mindenkinek szükségl,ete szerint ikérdésén+ek tavább'i ,nyitvah.agyása . mellett. An lbár a hi erarchiá.ban elfoglalt kev!és bé ёbőikeliő helynek nem kellene
feltétlenül kedvez őtLen helyzetet jelentenie ,az anyagi szülksé,gletek kiel.égítése szentipom tjábál "rs, úgyhogy az ilyen h.átránynalk in(káibb 1:élektarni
lkövetkezm.ényei +Lenn&n, вk csupán.
,
Persze ez a „+csupán;" ,bizonyos szempanitibdl mindent is jelent. De ezt
egyel őre mel.lőzzük talán.
Annál is i,nkább, ;гnivei itt гm, ég:is ,egy igencsak utópisz.ti+kus á1lapo,t csillan meg a szem,ünk él&t. Méghozzá az &tell.em egyfajta felsza+badu lásának
ígérete, annak m,egszwn,ése, hogy ,az rte Lem ,menthetetl, enül az m.aradjan.,
a,mij ,őseredeti:leg volt s ami .Lényegében ra is m.ég — а Létért való küzdelem юszköze :mindenek,el&t. És ez аа ,(itenmész etesen. csak a гf an+táz.ia síkján mg+mutat!kazó) ll,eh.ető ség, 1ha ggondoijuk, , egyfajta pozitív еlоје1и
,el.idegen+edési folyaim:atna;k is felÍfagható. Mert ha .az órteLem а szeleЈktálás
roerén ,egyál,tal;án száhaz jutott a ;mú ltb-an — ,és hát szóhoz jutott —, els ősorlban mint a Létért val! б IküzdeiLem es:zlk,öz:e +tehette ,ezt. Mint ahogy ma
is csak ily оn,ként ,érvénvesülihet. isi szere pének ,me.gfгl,elően; di •lleihe,tőségeitól nem annyira elidegenülve, mint .inkább mdegenü+l csak, nem m e,g~
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valбsitva azokat, m ivél ki teljesediésükhöz ppеn eredeti funke: ójától ke!1lene elidegеnülnie, tőlie miné:l messzebb jutn a.
Mert m і ég ha nem ás magadh.ató, :hogy az értelem ъe ;eszóiit а anná.ltban s
.bdlesz б ma is a hierardhia szervez ődés.њe, nyilvánvaló, hagy ezt a.létért
való izdniem eszközekén t itdhette & teheti m:inde.neikel őtt. Köve+tkaezésképpen :i1yenként tö:re kszik а hatáloim mqgszerzésére. Annak megfele1őan, hogy a kedvez ő hatalami helyzet ,gyeníl`ő 'а szükséglote kiaelégítésérnak Ikedvez.őbјb lёhetősёgév:el, а nagyobb fokú b:z.to,n:sággal, társadalani
maegbecsüиléssel. Ebben az értelemiben a hatalom ;,.fokazo tt 1,étet" jeknt, és
mivel minden Itársadal om az értelmet kinl ja ki а hatalomra való jogosultság k.ritérium.ánalk (bármiini k nevezze is, ,istcni +kegyeleminek", „;иö1csességnek", „rátermettsé.g:nek", vagy e :gyszsrűen , ihozzáértésnek"), a hataloim h! rtoklása valaam:iképp-en a akiima,gašló. & telmi aado,ttságoik bizonyíltékának is 1.átszik — aniéa.lkül, hogy mindig az lenne. Mivel ёbbő1 az
emberi becsvágyra rendklvüli vanizer őt gyaakomoló mítiosz!bó'1 va:ló jában
annyi igaz csak, hogy va:lóságos & nem látszatsiker.t ёlér.ni mindig kiemelkedd értemi .adolttságo kikai lehetséges csupán, ibáarmiféle !területér ől legyen
ais szó az emberi .tevékenyvégndk, :teihát a roudo+m ányban, művészetben, gaz, dasága életben, bizonyos értelenvben alighanem mg a sportban is. Végs ű
fákan persze a poli tilk:ábaro. is, lagainbbi+s,, ami a,tör.o'énelmi méret ű" szerepeket ,illeti , még a negatívakat is, mint ahogy ezt a Nü:rniber,gi Per
vádlatvjaina;k magas tell igenciahányadosa is t.anúsi t:hatja. Ez azonban
ikaránats,em jelenti azt, hogy a cswcsokra jutólk nem el őzh:etnek meg mёg
ezen a szinten is análuk érdemesebbek:et és alk.almasabbalkat — ak,ár а
körülmények folytán., akár mert nem vá.logatrnalk :esziköze йklbean. Nem
mintha az á1;at más területein - nem ,tallálhaatnán.k erre példákat, mivel akad
ilyesmi szép szám mal a fműиészet vagy a tudanlány roerüleitén is , ahol bizonyos . Ikonatraszel&k+ciós tényez ők szintén szerephez juthatnak. Áan sokszor a kívülrűl tёrténő beleszólások „ј&volitábál" fő`1eg a pol,itikának vagy
az üzleti él.etn eik :а +művészeatr,e :és a twdoimányra gyakorolt Ib elfalyásávaal
összefüggésben; aéppen mert itt, a palitiikáb:an és az üzleti életben, tehát
а ileginkáibb hatalomnak számító hierarchikus 'strulktú ralkban érvбnyesül
az értelem a létért tvaló küzdelem esz köz+ekérvt, vagyis a 1'egábtalánosabb
módán. Valбságos vezet ői képességeik mellett, illetve helyett, 'sok mindent
felszim,re hozva.
Kalandorokat, sz:élhá: гnosokat, megszállottakaat, pszic'ho+patákat, s ő t pszichoro:ku:sakat. Ёs persze adilettáns ,percemberkéket.
Ezért is ak.étélked.ihetün,k az ismert +megál,lap ѓtás:ban., miszeri nt a hatalom megragadá sánaik
:képessége a hatalom :eredményes :gyalko rl&ánцaik ké.
pešs gét is jel.an:ti agy`ben. Annyira inidokol tan, hagy akár m+ég az „akinek az isten hivatalt adott, ad hozzá észt is" rezi+gn ált .mikszáth-i .leagyintése is vá'la,sž lehetne. Am iugy nnel;lбkesen csak.
Mert talán mégs.e legyintsünk. Hanem ainiká,bb n ézz,ük meg, mi is kell
va,lójában a hatalom megragad hoz, nlle ve a. hiierarбhi:ábam való fel~
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jebbjutáshaz. Egy f.List ,а1аtt padig - azt is imirvdj.árt, amindk nem szabadna
étez:nie ahhoz, hogy a hatalmi stnuktiban az értelem hierarchiáij а jus son érvényre.
Értelmen, „.észen" kívül még vál:anili mst is hozzá szokás számítani
ugya;n:is az úgynevezett vezet ői ik:vali tásokhaz. Azt, amit „doaYVinrációs tözekésnek" лevezв ek. Arcinak kapcsán ,mindjárt az is fölmerül, hogy az
ilyen törekvés, iThtve a dommnáns szerep eredetét itekintve alighanem
kétféle lelhet: er őszakos és kezdeményez ő . Legal álbibis erre vallanak azok
az óvodás ,gyermekdkkel folytatott knsérleteik, lyaknek során azt tapasztalták, hogy :a doiminácl бra törekv ő ,gyermekek gy vésze erőszakos
fellépése, vereked ős magatartása révén válik dominánssá a :gyernn еkcsoparбban., másik .része viszont . azál,tál, hogy, ,mvel ötletei vannak, iaidítványoz, s ilyenformátL béfolyásollb alkroiv tósa .folytán :lesz a közös járték
iгrányíеója. Vagyis az .egyi:k tterrarizál, a nnásik .manipulál, amiért is meglkaCkázta:thatjuk a feltevést, hogy gaz utóbbiéban nem .feltétlenül a dom d ns poznció eléréséneik szándéka .munkál el sősor+ban, hánеm hogy az
ilyen gyerdk szellemi élevens-égérvek és iismsr еttöbblietének ' köszönhet ően
akaratlanul' is .heleosöppen a domináns szerepkörébe. Legalábbis nem kell
jobban .kívánnia a , doiminációt társaináil ahhoz, hogy szinte magától domináns helyzetben itail:á;lga ,m:ag.át. H гагjtáerсje tehát nem fels ő d ,egesen az
agresszivitás, agresszív megnyilatkozásai igy inkább .reaktívak csak, rés
fő- gaz er őszakos :típussa'l való lkorvfliktutából erednek. Mmg az er őszak
„képviselőjének" agresszivitása аnnyilban uzvondhаtó csupán eпlktív:n ak,
amenny re agresszív gesztusaival a Ikezdeményezd típus spontánul. kialakult helyzetére. reagál, s igyekszik azt ,segíLtségiiklkel e&e élihó ёtáni. Uyakran, sikerrel is, mivel az els ő összeüdközés után a manipulátor nemegyszer
átengedi a „para.ncsn oksáagot" a !terr+orizáll'.ónak, ő maga pedig, annak
mintegy védulm e alá helyezve magát, inkább csak a. rejtett domináció
eszlköz:eivel é1., most m:ár f őleg a „vezј étrt" marvipuláilиΡa és csak rajta keresztül a csoportot. Ha ugyan egyáltalán sor kerül összeütközésre .ketté,
jіјik (között, ami inkább olyankor fordul csak elő, ha az erőszakos később
került a csoportba, mert ha eredetileg is ibenne volt már, vagy éppen a
maaniipuláló .érkezett utóibb, akkora helyzet nnár e'lieve a fenti képlet szerint .alakul. Sokan a, +két típus kapasol!atánaik leggyakoribb :modelllljét kí:n albva a továbbiakra, a feln őtt társadalomra vonatkoztatva is — anélkül
persze, hogy aktár gébben a m о:deІјІben is гtisz tán biológiai leredet ű von:ásakrál lenne szó. mivel az ilyen korú ,gyermekek szemlélyiségP nyilván
megkapta mára legdönt őbb ilöКéseiket a környezett ől. Ám a lén:yag itt
az, hogy ez a kapcsolat a. két Imagatartálsforma megtestesít ői között legfdképpen annyiban módosul, hogy az erаszalks típus a későbbielk során
rendszerint mégis szodi.alizálódik, meigtanullja, hogy az er őszak mégsem
minden, annak 1egdwrvább ifonmáivall pedig nem is juthat messzire civilizált társadalonnban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy feladja dominációs
ttördkvésоit s hogy azok 'érvényesítésében. nem az :er őszakos eszközök iránti
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vonzádása m+ozgatija nnandenéke'1&t. Annál is +iinkább, mivel ez a vonzódás, а hatalo+mvágy ha:jtóer:ejé, féltéhet ől+ g gátilólag hat mindarra, amit
:kíváncsiságnak vagy a fogal.o:m magasabb re+nd ű rtelm ében megismerési
vágyinak, tudásszo+mjnaik mondhatunk. Tudása így sosem lesz ёnmagáért
való és ёnmagában is örömöt olkozĐ, ,hanem mindig is hatalmi aspiráción.ak alárendeltje asZerint értékes vagy értéktelen а szemében, mennyire +l&ja azt célja +érdelkében ,haszn.ál гh+atónalk. Így ha (kialajkk .is una:gának
holmi m.eggyőződést, „vi1'ágn+ézetet", ;mivdl iaz nem 'Szünte'len lgazságkeres+és, belső vívbdás, kérde:zds és k+étellkedés eredménye, sohasem lesz i +gazán
autonóm és autentikus, hanem „me,gxanult", . m,ás оdkézből szerzett csak.
E11ii tt, téknnté!1yala+pon ;elsajátított, mert +ez az em;berfaj:ta, az .aut оritárius
személyiség, mivel maga is tekintélyre vágyilk, tiszteli a t+dkinroélyx, а társadalm,i poz:(ciót, végs ő fokon .a ná1_.a ter őseb.bdket. Áim éppen e tula,pdanságai +(lhagy ne mondjuk +fogyatékпsságái) segúгtségévél képes a hatalmi
str.wktúrába való b вépülésre és а 'hi+erarchidiban való emelkedésre.
S.zcmiben а k, ez+de+mќnyez ő típussal:, аm е1'у cswpán +а vele való ffnegalkuvás áil гail' illeszkedhet bele a hatalom szervezeroébe, minitegy tulajdon lényének bizonyos el áruilása árán, s w.áiha:t ott Ikülönböz ő szinten „tanácsadává", ,,teoretikussá", „i,deológussá" stb., aszerint, mennyire képes
m.a: g.asra ju.t.ni. De ilyan ként is mindig csak r+ész,ben +érv,é:nyes њeti +elІképzebéseit, minduntalan ,béleüdközve er őszakas magatar+tást +hordozb társa
megértőlképességéndk haa&aiba. 14zete egyébiként -szükségkéippen; bels ő
vid.ágára is visszahait, és ennek megfelel ően szűkül be, „csontosodik még"
személyisége. I i.a viszont nem válladljá a +szürke emi nen+ciás szerвpkörét
(fenn a csú.cson a •lsgszere+ncsiésebb ,esetbe:n Is csak „második c+mber кёnt"
tehát), menthetetleniúl kiszorul a hat.alem+bóil. Amennyiben egyá'ltalán megpróbál oda +bdkerülni, mivel a+dottságai +folytán. könnysn :érvén:yesüihet a
+tudamány t+eriтdetén, váilaszthavja a 1 ц+erar+dhi+áhaz mind g 1azáb+ban kö+t ődő
művész státusát i, , ám .minél magasabbra jut a ldnállrkorzó pályák valamelyikén .annál valószín űbb, hogy .valamilyen Іf0 гmb аП kapcsolatba
kerül a hatalom Ikörei+ve'l,, s így Ikönnye,n konfliktusba is. K.övetk.ez ésképpen lesz a ,,,neh+éz ember" is, az ёr+ölk apponвn s, +a. +mindenkori eretnek.
Ennek megfelelő en а' +társad.almomk:ívüliség nyúptotta szerepek közül. is inkább az ideg vagy edmébetegé áll eli ő rote Inyitva, mhg .az er őszákos számára u,gyanez a szereposztás jabb.ára + а bűnözőét !kínálja.
,
Mindez így perszé ,tíúlságašan is sar(kíxott és sematikus. Emellett _a „pohtiikus" és az :„értélmaségi" viszonyát +tükrözi miniden+ekel őtt. Am alighanem a hatalom és az ré кΡtelcm !kölcsöniös ikarpcsol+a+táról is elmond valamit.
Annyit :m+inderk+éppen, hagy ez a kapcsolat sdhasem volt f ellh őtlleai, és
hagy fgy a kilátások sem m on+dlható.k éppen +rózsásna!k.
Függe'tlenü'l attól, hogy az értelenvrnek +ezek a csökkent -esélyei a hatalom jellegétől, a hierarchia ,fёbéphésétő1l függőan, Ikülö+nböző formában
nyilvánulnak +meg, s hogy a .hatalmi strulktгír,ában való 'fel:+pebbjutás út.jai
mindig az adott táкsadábom szerkezetét roükrö:z+ik vissza. Mert ha a. ha~
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tal,om örökiletes (nemcsak az öndkleroes ,monarćhi,ára gondolunk, Ihanem az
uralkodó osztžlyok ёrököl,t helyzat,éne is), .aam ,ilkor persze nem beszél ћetünk a hatalom unegsz:erz,ésének, hanem csak m гegőѓzéséгvák és közhasznú
(!) gyakorlásának Iképességér ől, az értel,am ,е'gy, az rük'1 éssel !kapcsolatos ,tévedésen ,;bukik el". Azon, hogy, bánm,ilt tartsu,nfk is az átöröklés
szerepéről, az sernlmik,éppen se,m biztosítja a !k%v án:atios a,dottságok apáról
.fiúra .tömtén.ő sima vovábbadását. Nem sz6al:va ámról, hogy ami itt esetleg
önö'kölhet ő lehetne, az a „dinasztiaalapít б " őszákossága ;és kírnélletlensége,
mind azoikna'k a túla,jdonságoknak az összessége, amelyek a hatalom сrő s:za'kos megszerzéséhez szük.ségesek, hegyen ez akár „ ра'lotaforralдаlот",
á.kár pedig a társadálolu mozgásá гval állјот összefüggésben. Úgyhogy itt
mind:enképpen az er$s zakos típus a, dottságai jutnak érvényre. - És hát
cse ppet sem bizonyos, hogyha valaki . а {kоráьІьi, ,rend •megdön,tésiében kiváló szervezőndk s straté gána!k bizonyúlt, u;gyanilyan. lehessen a hatalom
niggszerzése után is, mivel a hatalom békés gyakorlása. eigészen más
képességeiket is ikövetellhet. rnor&ben elt,ér&dket korábban beidegz ődött .raflexei tő]. .YTgy tetszik hát, hogy az így „fixá46do tt" par.anesolási; hajlam is.
egyik oka a ki'harcol,t hatalom Ikonszoili.dált körülménydk közötb éhbürokratizálódásának, ami viszont a !maga „sza гmárlétra-fekételeiwel" ! а íközépszénnek, a kisebb kalilber ű emberekndk kedvez i;nikább. F őleg amikor az
első nemzedék lassan ,m,ár levonul a színr őlL, szükségszer űen а hajlékonyabb, ikigyensúlyozottalbb szabványkanrieristáknafk adva át a ;terepet.
Olyanoknak, akik a,hata.lonlátvétel szelle,m+i, lfelépitmémy:ét m.ár tananyagként sajátitották jel, és így azt egy faijta ,konvenci6rendszernek is tekintik,
ami :külön is a se gíti е1о. LQgilnkább „op tlвmálisan" akkor, ha a bürokratükus gépezet tú.lsáagosan is egyszóllamú eszmerendszer
jegyében m ű,ködik, mivel ez kedvez l,egi,nikább a !hivatalos igazságolk.hoz
való ragaszkodásnak ,és egyben a ikezdeményez ő típus h:á,ttéribe szorí'tásán+aík. Ennek evedmkye aztán , а ,büro2ilrácia b námító ihajlania, a szervezet
szabályozб meclhanizinusáma:k :nehézlkessége, ,végs ő fakon a kivánatos pályakar:rekoió!krnak olyan ,fiokú késlelteroettsé,g, e és álnagyoltsága., a,m a megtett utat, egyenes helyett, imbolygó hullámlvo,nalihoz teszi hason.latossá.
Úgyhog.y aligha lehet kétséges, hogy az ártelein .felszim re jutásának régscsaak !a minél ;közvetleneb'b formáiba,n ;megnyi!lvánu'ló demokrat ikus kö.rülm ények kedveznek шim,d'enekelő,tt — fől eg; ha a zavartalan ,véleményaiyil,vánítás ne,m ütközmk а ikelleténél nagyobb alkadályókba, mivel éppen
a ézetek összemlérése kedvez 1+eginikáhb a kezdeményez.ve dom:inálb kreatív szelmélyiségnek. Annak llenéme, ihogy a demokr a gyakran az emberi iklisszer'ú éget is fehs:zinre hozza és. hogy :a ki'vlönibem lényeget j ,elemtő
többségi elv (végtére is az lemibe:r -egyede,k ,álkotta sžup еrongan.izmus az
ggyed k összess géért 1ét.ezik) roémгánik sz n;pontjábбil egy sa,játos paradoxont is magába hordoz: azt, hogy a szenényebb ,képessé.g ű többségaek kell
saját soraiból kiválasztani а mála kilválóњ kievesek+et, tёhát fel is xnérn,i
a lképességeket, illetve, hogy a •társadah.om az el őrote áldó prohlémá+k közül
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csak kazoikat о'ldhatja meg;, атelуе(ket а .töl.bbség afiélismerвгi is képes. Ami
persze mg mindig јо!db, mint a.milkor а mвgоlјdás láhвΡtőségéneík a bölcsnek -ki.ki áltoгttak гfelÍfiogáképessége szabja imeg a!határát, nem ibesz él:ve ar=
ró1, hogy itt a haФékonyság a megfel вlő 'tá jékaztatástól i s fü:gg, kaz információs rendszer rn'vnden irányú imúködését ől.
Vagyis az eszanényinek mandható szé'1ekciót vá lój.ában araég az elképzelhető 'l egdama kratikusa.bb viszonyok sem ibi ztosíthatják. Legke ésbé pedig ;azt, hogy a legkreativabb szenvélymsé,g, а mindent r.acionálisan megközel.ítő és önnön .goavdolatain гlвтéго, „totális .gоuvdolbkodón.ak" :is ne.vezhető m6erti,pus (vé.gtére is miért tatáliis államról, háborúró1 vagy futbal1rál eshessen csak szó?) .ne szoruljon ki a Ihatalorn(b51, s&t .t!öi ьbé-k.evésbé a társadalonvbcлl. Lényegében annak unebfiélkel ően, hogy az .al.kalanazikod.ás naak élikerüilheteгtlenül а szвmélyiség lbizonyos öncsonkítása a kÜvetkezménye.
.
.
,
iк : ,az erteleun
kalaapjan törteno s+ze el GгoÚgy!hogy !ki' ondhato:na,k
llatszi.
nak egyetllen létez ő szerv.eze+ti struktúra 'sem kedvez e,gy:értekn űen.. Аmiért
is а k.érdés most már az, hogyan is álilunfk azzál., апц nem létezik, hanein
amшnek lennie kellene (?) csupán.
Mivel l vben itt egy utбpisz tik.us me,gol!сњ is fönnáll'1hан . Már amennyiben featétel_ezzülk., hogy oilyasani re is képeseik vagyunk, a m;ire vai6szíiќleg ;soha nem is leszünk, ti. hogy iыrtokwnktban van az . ет!ber .tisztán
bиolá.giai.lag adott képessé.gi megislmieriés neik lehetősége. Amely esetben az
„,erre hivatott" sz:akérták álllapitan,ák meg,, imondjuk holmi kroirnoszónzaviz srgálattal, az újsíü lö.tt fejleszteni érdemesl iképességsix, és így döntenének 'eljöv.endő helyiéről a társadalomban. Ami egy kicsit azt is jelentené,
hogy a іkivá.lóak !kiválasztását maguk a 1ki vkalóak in:téznék, kérdés csak,
hogyan, milyen társadalmi mechanizmus seg.ítségével . . . Ment hát aligha
vitás, hogy mindennek .lehető sége nemcsak utópisztikus tudást, hanem utó-p:+szt:ikus társadaltm.at is fieltételez — azt tehát, amit бppеn az értelem
szerinti szele':Lció, az értel еmchierarchi a sвgítségéveІ szeretnénk megteremteni.
Vagyis az ördögi kör ezzel bezárult.
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Ámbár egy ilyen ikört 'képzelеtünfk f~keroe táblájáról: akár le is törül.h.etünk, .olylbá véve, mintha nem is léroezli'e. Hogy kutána nyomban másik
kört rajzolhassunk föl.
Azt .Íkérdezve, hogy csakugyan jó 'lenne-e, ha az ember átörökltés meghatározna képességeit, mint poten сiális. adottságokat, valta!képpen a kulturális örökség e Іtёгё irányú .és arányú iellsгajátításáhОгΡz szükséges tanulási
kgpességeiket, až álгta:luk ,k (bontakoztatható (fejl ődés társadalmi fеl.tétel гitől tökéletesen, !kúlönválasztva ,ismerhetnének meg. Hogy aztán, rágjuk alapozva építsük feil képzelembeli társadalmun Каt. Mert ez ka kérdés (mkég ak
kor Fis цndokolit és kegyben tkétélyt 'táunaaszt6, ha a ,szelektálбК tudása, tökor
-
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kéletesen imegb í zható :kr'i:tériumo k birtókában, válóbani az is benne, aminek hirdeti magát:+tudo~.má.nyosan maradéktálanul megalapozott, •tévedlietet+len.
.Kételyeink iindokobtságát +egyébkénit ppen az i ёгtеІеm emberi princípiwmna'k mondott mivolta rejti ma g.ában . ца1!amennyiёnk gondal.ko'dásában е1!fogla lt -kö.zponti hdlye végeredményben.
Mert persze ennek kap.csљi az :is eszemlbe jut mi.ndjárt, hogy az érteiem ет'beri princípium!ának pelent őségévél „valahol a lelke +nvélyén" miiidenki tisztában van, amiiért is az önértékebés, az „önérzet" szempontjábó1 min+deniképpe.n Іértalmi .képességeink j гelentik а lközponit.i lkategóriát.
Olyan ет(ber esetéb en is, aki nem nagyon bi.isz+kélikedhet ►kitiv.áló ёszbelš
adottságokkal. Még. ha netán nagyon is tis.ztában van ilyen term ész.etű
korl.átai val,, mint például az &te'lmf ogya пékos.oik i ntézeténék az a 1a.кбја, aki egy itt и&zül.t roévériportban .anról vall;ott .(aránylag siápe:n és
ósszefügg&en), m+iért érzi magát jobban az шnmézet rfal:ai köz ё'tt, mint » kint
az &et+ben": mert .odafbenn 1egal.ább nem lbántja senki. No meg az a tizenfhat éves •tömpe xerm:et ű ifiú egykori !kárfház szo ьatársam, is felbukkan
nyoanbam., .aki u,gya,ncsafk nyiltan beszélt arról, hogy és:z doltigálban gyenge
bábon ál;l, kicsié máris záró jelibe téve nlém i ci:ninmu.ssal pároshott szomord
sóhajc~т аи is: báresalk ne csupán k бrosna,k számító szin ten találikozhatnánik ,ilyenfajta együttérzésre ha ngólb ibeism:eréssel . Nemcsak ott tehát,
aihol a dolgok állása annyira nyilv.ánval:ó, hogy a fdbfogó.képp!esség minden
ibehatároltsága e lienére még a ѕzenved б alany elbvt sem mar.adhoJe rejtve,
s i!lyenfarmЙn nem sok helye 1ielhet már az önám,itásn.ák.. Mert az ilyei д
helyzet vol+talképpen 1kLVételesndk sz.ámít, mivél az több.nyire sokkal k.evésb nyibvánvaló, mint valarilyen testi hiba, vagy cswpán .a. ,gyengéb;b
fizikum ~esetében, ami legtöbbször „tulajdonosa" szám&a is hamar .kiderü1. Ellen~tétben а szellemi adottságc(kka1., melyek ikapesán rendszerint tág
terünk kínálkoz ű+k ahhoz, hogy a ik+örül+ményelk.r е hárítva a fe4el'ósséget.,
önértélkébésünk_ csarib.í tatl.ansága érdelkében továbbra is „okosak" maradhassunk a magunk szemében. És hát ez az önám,it,б medhainizгnus többnyi re szerényebb ado!ttságók m llett •szc+katt „ Ьi,bárbannzl" m űlködni, fej1'ett bb tudat eзetében viszont . .. De +tálá+n nem is folytatom tavább, mive1 az ёrnism'eret, Unimagunk kriti!kus. szembé`letének képess,ége (mint ,minden
val+óbán 1iétező személyiségjegy), nagyon is az azt Ikiabakftó környezeti
hatásoikkl,, végső fokon az egyén +t.ársadaillmü hélyzevével K1!1 összekfüggésben. Így err ől csupán. annyit nvég; hogy amennyiben a genetikai adottságoik .tisztán inqgismerhee&k lennének és igy az egyén helye a aárs'adalo гпban kiz.kбbag ezek függviénye volna, szám'ara az öná+mítás iés a m.in.denér.t másakat lгibázta~tás jótékony 'lehet&ége végbeg megsz űnme. Hasztalanul . tudná, hogy •em;mirбl sem tehet, minden&t „hilbás" mégis ő lenne.
És hát végeredményben mindenki a maga vi1'á gána(k Iközpantj,a, önbecsül:ésre tehát m+in.denikinefk +szüiks:ége van — lbármennyire „fedezetlen csekknek" tűnjön is az mások sz~emќben.
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De itt talán ú jra leгgyinthetnék is. Legaiábbis, ha hagyom цnagam továbbira ;is az ör.dö:g.t ő1 vezettetni , arra gon:dollva, hogy az Itt feltnerült
,.önérzeti S'zempOntok" ér:vként pobbálra. lérzélmi te лmié szetű PJk. Andllál is
iankább, imivel ez a'1egy.intés ibosszús is hiet. Mert száveim szerint ingerёl ten kérdeгancчtn: .engedjük meg roán, hogy ez 'legyen a narancshéj? Hogy
áppen ezen, márm,inat а „téhetsiégtelenek" ёnérzetén bukjon meg minden?
Ennyire meilékes" dolgon? . . . „Céltudatos" mber mindenesetre szeiitimervtal!i:zimust szokott emlegetni ilyenkar — gyakran éppen а lényeg,rő.1
megfeledkezve.
Csakhogy látsz6lag. Іérzеlmi .terrnészet ű ёr '.iésünk nyi.'liván а „céltudatos" ember számára is komolyabban иeihető.ne(k l&sziik anшnd'j.árt, ha figyelembae vesszük, hogy, bármennyire pszi c}iakai ter miészetű ndhézségekr ől
legyen is itt szó, az érxel i adotts,ágofk аlарјáп történ zel.+elkc ió meaghatározta he lyz.et .m egiél ése az еgyén. rчészéről Shatatl;anúl visszabaitna az objektív Тársadal.m.i. valóságxa is. Azáltal, hogy ez az dl képzelгt szele'k,ció
b'armilyen tökéletes tudományos normarendszerre ,épiilne is, iminde лtiké.ppen а megbélyegz ő, illetve kitün.tet cí,mlkeragasztás egy fajtaája lenne;,
:LUgyhogy a hierarchia alsóblb é.s népeseb,b régi.óab а soroltak éppen a r.áju.k
ragasztott „.címke" f olyitán, ,éreznék Ikevesebbndk magukat, nem csupán a
felettük 1,év őkhöz, hanem ö.nimagulkhoz nnérten is, kisebb érték űneik l.átszanának tulajdon szemü,kben а váláságosnál. Felt ve, hogy ealfоgadnák а
címke hi.telességét, s nem menékülniének tulajdon lképesség eiket illetől,eg
jobb ?hrján irracionális °illúziólkba. Anyagi szükség'leteilk, s& netán mestersгégesen táp.lált fogyasztási szenvedé'lyük minden iki,el égítettsége ellenére is
е!légedetál enül és a 1:ázadás valamilyen: љu7májálba torkollva. Szük:s égké.ppen
„felje!bbvalóiklkal" keveredve konfliktusba, ,akik ugyan, бraelm i ifölényük
folytán, valószínűleg képesek lennének lázad б an.egnyiQatikozása:ikat deaze reQn, 'vagy éppen el is fojtani, á т 1ra ilyesmire karúlme sor, képzelt vidágurvkat az iértelmiesök minden uralma ellienére se monidhatnánik az értelem diadalának. Hiibátlaan m.űiködés esetében szem, mivel erre is csak úgy
kerülhetne sor, hogy az álárende'ltek feletteseik szellemi föiényét am,ü,gy
„azok biztosan tudják, mit csin:álnak" alapon elhiszik Сsupán, és alázatоsan bölcsndk fogadva cl intézkedéseiket, ikötidlességtudóan végre:hajtjáik
azokat, anélkül, hogy va!lóságos értelnvü kről igazán meg 'lennlének gy'óz ő dve, vagyis a dönt бshaz6khaz roekinroélytis:zroel ően, teh.át irr.aGиonálisan vir
szonyúlnának.. Lefoj.to'tt, ,és lefelié továhbadatt titkos gy űlölettel is, di
kárör:ömm.el is lesve a fentiek batinsai,t, miw.e'1 az i4yan imracionál is tiszlet mindig a gyúlёlet elemeit is magábaan rejti. Éppúgy, mint a , tiszteltek" esetélben а megvetéstг а „tisz.tёlőІk" iránt.
Mert
а cíuLkézés elkeriiliietetleaiil az u.t6bbi. alkra is visszahatna. Annak fоlytán, hogy a ki.vá!l.ásztottak" :ele,ve tulajdon аfels''bbrendűségük
'tudatában neveDkednéndk, s ezt holmi k'úldetési mor.á:1,. annak beléjük
su lyk'ol_t tudata, hogy feladatuk a nekik alárendelt ,gyáino' Іtattak boldogítása, aligha el'lensúlyozná. Nem semleges њetné te'hát 'azt a parancsol.ási
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reflexet, melyet a hatalmi h ёlyaet 'termelne aki benmüik, :és :ami lényegénél
fogva ápp-en az értélsmanel. МІ ellentétben, •amiéгt is az így kialakult
uralkodóréteget, ,bárm.ennyire válogatott ;garnitúrát képezne iás, és bármennyvre tkülönhözne ;is 'a !korá bibi ural'kоdб ќtegdktől blban, hogy tudonányos sz.élekciгэ terméikdként sokkal kisebb szerepe lenne benne a családi
aJlapon val'b ú j,ratermel ődéssiedi, végül Fisa mindenkord wra kо dó osztályok
sorsa Férhetné utol: a szellemi devalválódás. Annalk 'az é Іleselméjüségnek az
elvesztése, amit a szellemi harc tarthat fenn csak —akár a zavartalan
zetütköz:tetés révén, ,akár pedig :olyképpen., hogy az ,érvelemembere,
vállalva a tveszéiyeket, az er őszaik .ellen ifolytat küzdslmеt. Figyelembe
véve, hogy a hatalmi helyzet ifolytán értelmülk és twdásuk továbbra is ;a
,.;hatalom értelmének" örök szerepét játszhatná csupán: talkti+kázhatna,
ananipwlálhatna, mítoszokat .gyárthatna , azok szálmára, akiket irányít és
gyáцnоlít. Méghozzá éppen az ,értjellmi iki;válóság fоlytán, híjávah az önámk sisak,. tehát :a hazugság rés a Il'éllkiisanemet-ifundálás terhének vá иlalásával Fis jegyúttal, ,feltéve, !hogy .ez az , ;élit — Ikiem еe k.edб értétem birto!kálban az etika iránt is ffagékony lenne. És hát miért ne Menne, mivel
semmi okunk valamilyen, az ért еlemtő'1 független „erköl оsi érzéket" feltételezni. Úgyhogy a 1elikifurdalás szülte rossz közérzetet csakis cinizm uss a l .ell ensúlyozhatrLá, axvi.ntegy az „úgy , döntöttem, hogy gazember leszek" Shakespeare-+i. formulájának megfelel ően. Még ha ez a hazugs. gmanipúláćiб arnnyira sikerülne is, hogy a manipuláltakat tökületesen boido.ggá menné, mivel ez •a marnipuuláló k rossz közérzetet legfeljebb irracionálissá tehetné, vagyis minden Ј ogika éllenбre a manipulál&+bon valahol
ott bu,jkálna az a m еgmagy.arázlhatat'lan érzés, hogy manipuláltjait rútisi
becsapja, megfosztva б k et annak a „kisebb +téljességndk" a kibonxakozásától, ami biológiad'_iag anégiscs.ak ibeгvnü:k rejlik. Mert azokhoz a feladatokhoz, amelyek az ilyen múnkamegosztásban ráják hárulnának, m:ég erre
esem lenne szükség. És italán azt se ,fe'ledjü К, hogy az ilyen szelekció
nyoanán kialakult társadalom (inkább gépezet, mint szervezet) zavartalan aniiködéséhez viszonylag '.kevés „szerv еző agy" is elég lehetne. Ám
ахimális kibontakoztatásárál sem
ugyanakkora szervez őik , adotxságaiarak m
lehetne 'szó, mivel ezeknek minden +képességüket hatalmuk gyakorlására és
mégőrzésére k еll ene ,fordítaniuk. Vagyis jegy felette Кülönбs paradox helyzet állna itt el ő : úgy a anamipulálitak, mint a manipulálók, genetikailag
meghatározott (képességeik alatt szerepelnéndk.
De valami talán araég eai,niél is paradoxabb lehetne. Az, hogy baldog тalаnságra épp a :kiválasztottaiknalk lenne nagyobb „esélyük". Els ősorrban
azért, mert iboldоgitб tevékenységük, úgy-ahogy és ideig-óráig (évsz.ázado,kig?) ékár sikerrel is járhatna. M:iént is ne, ha egyszer rendelkezésükre
állna .a itöгmegkоmmunilkáai.ó naak és a ,szórákoztatóiparn:a k az az' ámító
gépezete., .aminek már napjaink jól-rosszul szélektálódott urallkod б récegeinek is bir. tokában van, méghozzá a mainál is fejlettebb szinten. Na
meg a rég beváltkábítószer, :a j б öreg vallás ds, igencsak reális szükség~

~

~

~

~

~

~

~

~

1302

HÍD

il,ettk,ént, akár mert a ha'lál ellen n,inсs оmvosság és :а jövőben sem lesz.
E,gyszóva l ennek az elképzélt, de egyre kevésbé ragyogó táw'la.tok гat kiló
társadal omna:k is ;meg 'lehetae аlik, otn,i а maga vallását, s őt ez a l:eh.et őség,ekkel folytatott játék — fa,ntasztikus re génybe i111őe,n — szinte már
annak -тадв11јен is Ikünállja: egyfaij.ta ,m adenni:zált változatát a hinduizmusnak., köќpгpom,tjáiban а lé'lekváandдІrl ás,sa'1 és abbel re,m+én,yé el a hie:rardhia al ján lakozóknak., hogy az engedelmessiég jutalmaaké,nt Ikövetk,ez, ő &tiikben fejlettebb értel' еттеl születve, •els őbb kasztba kerülnelk. Mert az
2.gy lelképzelt tá rsadalió!m végül is ,kasztrendszer 1en,ne. Kül ёnös kasztrendszer,, amely még a müadenki.t ő l képességei, szeri nt гé в а m,indenki,nёk szükségletei szerint kёv,etelimќnyéneik is eleget Venne — azzal a rnegsz:or.ítássa.l,
hogy а. gyám'alítottak szi.iks égleteit tвrmészetesen. а gyáanikodák ha,tár оznák meg. A.l.igiha vél+etlen •tвhát, hogy nevezettes regény'eb.en, az e sorokat
is ,in,spimá'ló, de már más,hd1 is emlegetett Szép új világ+ban, Aldous .%iuxIley valóban 'kasztokr бl :besz:él. És hát az itt vázolt va4il.ás+modelil majdnem
alyan ја1 beilleszkedik ebbe а: Ik,asz'trandsze њe, imint аа Huxl:ey elképzelte,
„szóm.a 'tabІettának" nevezett, 't кikiéleпes s veszélyüe'b вn kábѓtószer, .melynelk megallkotásához sziaroén meggldhet а rtwdo,ntá,nyniak a maga вваélуе . De
tialán Ikam+bin.álnii is lehetne ;а kett,őt egyunssal. Annak érdekébg вn, hogy
а :fels ő kaszt fi k'enyszerüljöm végül, aaégis az er őszak ultima rati бját elővenni — ha a mani:pulálxak helyzetüket n вtán m,бgis társada.lmi, ,igazság,
'talanságnak éreznék. Mert amint a „természet igazságt.al.anságáx " i,n+tézanényes:íük, az ,nyon ban t.ársadalan,i igazságroalanságlként mutatkozik meg.
M,ég a hatalom,tartók el ő,tt is, akik, képességeikaval 'és helyzetkn.él fogva,
myilváai а tölbibiekn;ál hamarabb ii,smern ák ,is ,fёl.
És ezzél +máris elérkeztü,n'k aihhoz a iponiihoz, ahol a sz вΡrvezвΡеtsiég és az
igazságosság követelm,ém.yei élíkenülh,etetlen,ül, ёsszeütiközn вk. Olyképp гn,
hogy egyfelál a ;szвrvez ettsі ég 'követelпnényвΡi. akadáiYyоzzák az igazságosság érvényre jutását, xn,ás,fel ől :az igazságosság ,kёvet'elményei lesznek а'kadályává a szervezettségnelk. Mé,g ha a dolgok i:gazságtalan,ságkén t ца.'1 о
egélését esetleg vélt, szubjektív :igazságtalanságnak mi.n ősítgülk is. Figyelembe véve, hogy Ihelyzexét ől ,függ&en ,miindenk+i, mást ,érezhet igazságosnak, ami megint csak azt igazolja, hogy az emberi ért вlean egyénhez kötö.tts,égey a tuda:t autoa6m volta lesz alka dálya а tökéletes en harmonikus
társada'limi szervezettságnek. Az, hogy a társádal amrnaik inincs ,tudata —
csak az embernek.
Úgyhogy az újabb (kiör is bezárult.
1VIég +miel őrit kimondtuk volna, hogy valaminek a x,ök.életes ismerete
úgy, ahogyan azt az ember genetikai a,nyagát illet őleg elképzel:tük —
szükség,kléppan a dolog megváltoztatásának lehet őség&t is magában rejti.
T.émánk esatében ann!alk lehet őse'gé+t ,és +vesz: бl'yét is, hogy a genetikai
anyag smeret,éb,en a társadalom irámy тtбΡi nemcsak a „meglév ő 'készie.t"
tudamán:yas sz,elekciójáaval prób.állk o:zn.ak meg, hanem annak m6d оsítását
is megkíséreli.k. Nemcsak ú gy, hagy Ikilküszöböln,ék egyes ёrókletes beteg~
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&é.geket, hanenn úgy is, hogy új tulajdonságoka ~t épí:t•enek b&le az. iirökl ~etes anya gba és :rajta 'ke вesztül az egyénbe, annak 1b•izonyos ala,pvet ő en
emberi .tulaj:dom ~ságait is ъegválaozt•at,j.ák. És ha а ыto'1óg:ia iroha!m•osan fel=
gyükmlő „ipolko.l•gégér~ e" gondolunk, !baljós sej:téseink nem is tűan ~ nоk alaptalannak. iVTilért is ne válihatna hát a tudamány !kép:essé arra, hogy „fe1 ~
sőbbrendű embert" enyésszen ki, ám ugyanígy arra Iis , hogy csёkkent képességű, csupán а vёlnilk szemben ittámasztort lkövetelmények szerint anú.ködő agyakat állitson е1ő ? Lényeg.ében úgy, ahogyan azt HuxlIey Іregényе
elén ►k vetí~ti, mivel egy tömю groertгnelésen •аlариló- társada'lomn:alk .éppen
ilyen engedelmes rilunikaer$vé lefokozott eniberan.yagra lenne szüksége, s
nem önálló szenvélyis~ égekre, akik a maguk megzaibólázahata. ~lanságáv.al csak
zavaeökat okoznának. Pontosan úgy, :ahogyan ,azu Huxley +r:egé Іъyének
,.,,világeilanő:re" mondja ki a 'legfels őb!b !kasztiba atartozó „A1 ~fáikról" szólva:
„Mi hiszürvk а bobdоgságban •és .а sta~bilitásban. Egy Alrfákból .á1аó táтsadalo:m nem lehetne más, mint instalbi7 és nyomo+rúságos. Képzelpen! el egy
Alfiákakal dzalgoztaató ,gyárat, vagyis ёnáLl•ó, független egyéneket, akik јб
genetikai alapo:kkal mendélІkeznek és úgy korvdicionálták őket, hogy képesek Legyenek (bizonyos határok !köz ёrt) .a szaibad vá:las•ztásra tés fei.el ősségvállalásra." Mert amint azt a szóban f argб гegényszsrepl ő tovább
folytatja: „Az Alfák tökéletesen. beillešzttih:et őik ,a társadalomba, de -csak
azzal a f:elitéte:l'lel, hogy A:1fa-je!lleg ű гmunkát végeztгtünk :veliik. Csak egy
Epszilo:ntól >(ti. a 1 ~ egalsóbtb kas:ztba tar.tozo ~tól) várfható el, hogy Epszilon-jell.egű ёnfeláldozás:ra tlegyen haj'lan ~ dó, s csupán azéвt, mert száan,ára
ez, tegyátalán nem jelent ёnféláldozást: ő+k a 'legkisebb llená'lFás útját követik."
Végső fokon :t.ehát az &rtelemhierarlchia :gondola.tának követikezetes végigvitéle .nyomán, s nem utolsósor!ban éppen а Huxley-regény гоi:úkг ében,
v~ gLetesan nyomasztó és ri.asztó világ 'képe !bontakozik ki. 112'ég ha Hux1еу ezzel a шo.nstre-.társadalommal szemlben nem is ;képes igaz.án racionális érv ёlésre. Vagy .éрреп еzért — mivefl erre nincs is lehet őségünk.
Annak megfelel$en, hogy, amint err.• ő1. Nagy Péter írj:a a xegény i'lj magyar kiatdásának utószavában: „Az tij viiág emberei végletes ra;bság'uan
élnek, de mivel ezt nem .ismerilk, kondiaci ~ on:áLtságuk következtében nem
ismerhetik fel, boldogok — de csak tiechnikailag ma ~ gasra fejlesztett állati
szinten. . ." Ezért ké11 igazat adnunk Nyk,dláj Bergyajev azon gondol.atá.na.k is, ; melyet mottóként a regény бlén tálálunk: „;Ú,gy tetsziky az
uuópi'ák sokkal intkább negvaló:sí ~hatók, min!t ahogyan azt hiszik. S vcltak4ppen. egy sokkal nyugtalaníroóbb kéndés el őtt t:ilál!julk magunkat: hogyan, kerültjük etI tmegvalбsításukaat? . . . Az ut бpiák megvalósvthatók. Az
élet az :utó ~Uiák felé halad. És talán ;'egy iuj .óvsz•ázad- kezdi ődik el, gy
olyan század, amikor .az .értelmiségi ~ ék és а rnűv,élt osztály majd olyan módozatokró:l álгnodozik, amelyekkel el lehet '.kear.ižlni az ut бpiákat, s vissza
lehet térni egy nem u'.tópikus társada ~lom!hоz, amely kévésbé » uökélete.s«
és szabadabb."
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Csakhogy ennek .a visszavérés.nék a gondolata egyenl ő .az értelem vereségével . Akkor is, ha ennek •a tversségnek a fel- fés beismerése maga is az
értelem tebjesitménye.
~

SZбKRATÉSZ: Megegyezés űik szerint a legkülönb •férfiak Кna'k és
nőknek sni.nél többször kel egybekelalüük, a leggyarlóbb férfiaknak és
nőknek pedig minél kevesebbszer. És a kiválóik itódait fel, kell neve'la Tinik; (a ,gya.rlókét :neon, ha azt akarjuk y hogy ,a nyáj a legvirulóbb legyen. De ,e mesterkedésünkr ől senki se sеjtІsen semmiit, ,csak a vezető, ha
azt nkamjuk, hogy az őrök nyápában ne támadjon civódás:
GLAUKÖN: Igen helyesen.
SZоKRATÉSZ: Téhát törvényt hozunk ünnepékr ől, amnelyeken összeboronáljuk a. anenyasszonyokat rés a v őbegényeket, iá Ldotzatakat is mutatunk Ibe; kölxőink meg јköltsenek mm.élitó himnuszokat a leend ő n á.szhoz;
de .a .nászok. számának engedélhyezését a vezet" re ►bízzuk, hogy ne csökkenjen a férfiak •zkna -- figyelembe véve háborút, betegséget, rnás
mlindent, és így az Ulam se tú!1 ringy, se ,túl kicsi ne legyen.
GLAUK()N: Melyes.
SZ6KRATÉSZ: оgyes sorsolással kell. 'kimбdo'lnunk, hogy párosíaáskor a gyarlóbba sorsot оkolja, ∎és jne a vezebő:ket."
Platón. Államából, miniden utópiák őséből való , a fenti részlet. +Mivel
itt találkozhatunkelőször az , eтΡnbervenyésztés gо,rndolatával. Ámbár azért
isesett rá a vál:asztás, mert benne a. vezet őik „ féls-őbb álomérdekb ől" szentesitett csa'lásán:ak pragra ,mját is ,m e,gra!lálhabjulk — felette jellemz ő +módon.
De persze gyerekbeszéd` felett való mosolygásra ►késztető en is, ami így,
söbb mint kétezer lév roávolából 'akár ?olcsó ,dal+og is lehet, csakhogy...
nos hát nem tudom, ezt az ötletét is megva І'óskandó javaslat'ként tárta-e
Pil a+tón нierón szürakúzai tirannus jelé, ám cseppet sem ,csodálkozné'k,, ha
valahol ,azt olivasnám;, hogy atirannus ►éppen emiatt adta el rabszolgának
hasznavehetetlen tanácsadóját. Legf őképpen azonban ezért ez az idézet,
mert Iux'I.ey m űve, uöbb mint (két ,éх+ezred után, mtiitha csak válasz lenne P1atбnnak. Elгkerüllhetetlenül a kései utód 'fölényével, de ;annak megfélelően, hogy i'dőköz(ben törvént egy ,és más az dinberis ggsl. Épp elég
ahhoz, hogy indc kоltnak ► érezzük azt a igondollkоdási ordulatat, meiyb ől
adódóan századunkban a jöv ő fenyegető árnyait felvetѓuő anti-utópia
lépett az iаeál;is megáldásokat kínáló utólpia helyébe. Amiéirt is Platón
ALlarnk és Iuxl ey Szép és új világát akár egy roppant út kezd ő- és végpantj.aként is rnegjelёih,etjülk. Még ha иΡégiggшenn:i ezen az úton külön
tanulmányt, ső t 'könyvet kívánna, vaskosat, terjedelán сset. Főleg, ha az
emberi társadai оm fejlő désének azt az útját is ifellvázalnánk benne. mely nek legkiáltóbb ,ellentunondása1х,а az utópiákban gоndolkodók vába+szt kerestek. Egy bizonyos ponton !túlи . iellkarülihetetilienül oda jutva, hogy az el~
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képzelt világok többé már me a tökéletesség képét fessék, hanem az elrattвn+t&sét — amélkül, °hogy megsz űniének Ikiútkeresés lenni. Mint fluxley műve is végeredményben.
Mert napjainkban mindazt, a+mib ői kiutat keresünk,, itöbbé nemcsak a
orrár meglévő .':llapotok jelentik, hanem azoka fenyeget ő Tehetőségek is,
amelyeket a tudocnnány eredményei +a túlságosam is .tökéletes 'szervezettség
távlatakién+t kínálnak. Alighanem a:ttó9i is ifüggetl+en кiQ, képes lesz-e az em+ber valaha felmlérni a +még csak -csírájában mutatkoz б személyiség jövőbeli
dimenzióit. Vagy akár ;attól is függetrlenül, hogy vajon ez j б lenne-e. Mivel +a közvederneb'bnek +látszónagyon is ,éllentmorndó 'Mehet őség jelenleg inkább az, hogy a ikül+önböz ő társadalmaik , v+alarmelyi+ke éppen valóságos tudom.ányos ismeretek n.éllkül kezd az , ;értelmesek" kivé оgаtásáli:oz, mel. бzve
a szociális egyenl őtlenséggel kapcsolatos !aggályoikat. Egyszer űen onnan
véve a számára nélkülözhetetlen tehetségeket, ahol +taMállja, a kedvez őbb
szociális 'helyzetben +lév ők közül, mivel nem +is Mehet mást. S őt, ha figyelemibe vesszük a nagyon is vitatihat б intelligeivci a=tesztek mind gyakoribb
Használatát és az eMit-iskolák szervezésének külör цböző 'kfs.бrletei t, úgy
tűni+k, ez a folyamat +már +el is kezd ő.dбtt. Lánorealkciб-t fgérőny mivel
egyetlen társada1m sem engedheti meg majd magának azt a luxust., hogy
ellenálijon az e roéren ,kialaikuló :verseny Ikih Іvásának. Minden i+deológiá*.,ól
függetlenül, mivel az ideol đgiák, +a 'történélem taivúsága szerint, olykor
ugyan késleltet ő tényez őnek mutatkoznak, de id ővel kellően kép+lékeny
nek is. Ezenгkívül az +elvben elvet-elllenes társadalmak i.d вo'lógiája egy érdékes ellentmondást is magában Hordoz, .azt, amit az avantgard létezéséből adódik --- márpedig avantgard +és elit rokon fogalmuk. Igy hát az
+kérdés csak, mennyire lesz képes ez a sokban ik+ontraszelekció+tól terhelt
avantgard idejében engedni a kényszerít ő +körüllmérnyeknek, de úgy :irányítani a szelekciót, hogy az ne valamilyen +minden еddi gi nél +hatékanya+bb,
félelmetesebb és áttekinthetetlarvebb hatalmi gépezetet ,eredményezzen.
Emellett a sikeres szelekciónak iköszönlhet ő ћa+tékonyság más sz e+mpontból
is kétéhű fegyver, s mint nemcsak az ideál бgiаilag tarfka iés pragmatikus társad а lmaknák biztosftan'a él ő:nyt az anyagi ,és szellemi javak fclhal+mozásában, hanem tovább növelnié a fejlettek és fejletlenek közötti
tá+volságоt is, mivel az utóbbi társadalmak, jobbára er ősen patriarcháhis
felépítésük ,és irracionális +elemákt ől teњhélt kultúrájuk foQ ytá.n, +képtel+enek
'len,nénekelindulni azon az útoai, amelyen éppen melkik kellene gyorsan
haladni. ' Úgyhogy a máris kop оgtatб szeMekcib távvl+ata enyhén szóliva is
beláthatatlan.
Bizonyosság viszont csak egy van: mindenre az ,értеle+m kinállhat csak
megoldást. Azokra •a bajtikra is, amelyeket maga okozott.
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KÖZTERÜLETEINK ÉLETE
SLOBODAN JOVANOVI Ć
Az е_ bievezető sorak után гköхлetlkező szöve g az 1982. évi +teml:riali
ТАКТ1 e1őadásainak és megbeszéllésiének egyik témáaját k:épezate.
Az e1őadás címe akikor imásként hangzotit; va'lam!ive1 :hosszaib:b volt, de
а TAKT art:i'lmá.nalk val бszín.'úleg i:gy feliólt meg jóbban..* A alyói ratban
tö:rténő .m,egjelentгte's miatti cím'vál'tozás azonban nem csupán fo rmális
— a márób valб g,anidólkodás :egy:éb lehetséges ,folyamatait iudímja meg.
• Magáaból а szövegbő l ugyanis kiérez° -ik,, hogy a tealepülések iközt.erületeiuek rendezésére ;és kar'bant.a.ntására úgy tek:rrtenek, an.int egy .folyamaa!ra, amel.y ezek 1étr ejöttének, fejlő désének és felihasználrásánakgen eziset`
foglalja mag.ába.
A települések iközterületei az •egy чegy kankrét könnyezet és kor társadalmi életóben jélentkez ő leg.különfé4iébb manifesгroációlk me gnyilvánulásánaik, sajátságos jáeékának és atne.gj lésénak szvnterei és szcenográ:fió.i..
A közterületne'k téhát autentikus élete van, aimely i,daben hant, . •miközben csupán alaak,ja és .az őt körülivevő díszitőieleпnefk változn+a,k.
A •település közteráiieté!ben тnegva;lósuló élet тnianőségén k javítás a össze
tett és nemes Gél. E юél azonban örökös гéв urrind távo:lab.bi rnegthatározó,
mivel az életminő'sé.g megfoghatatlan és soiha +eléggé él nem érhet ő m,inős+ég és tartall:om — anaga az élet.
i1Vleg.gy'óződésлi.n k, hogy nár а közterület letér ől folytatott besz.élgetés
is hozzá;járul ;ennek rie пdezés:é.hez, hogy köza lidbb 'kerüllhessen hasznlóinak szükséglete'il.tez. Emiatt viláagos te hát;,, hogy a 'közterület élete és rea
dezettsége tulajdonképpen egyugyanazon гоéun.a, amelyet :a legfliülöuáéiéьb
avézőpon+tofkbál lehet s— esetiun!kben, a mr 'létreho.zott értékelk Imi nden=
napos degradálódásánál: és veszélyeztétettségének folyam.atában — ily módan is kell megköz elіíitenünk.
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E ,rendkívül széles témakört megkíséreljük azoknak .a ibeavatlkoz•ásohnaik a szemszögéb ől megvilágítani, amelyeket a közterületeken végeznek
' Н. V. .)
Temeri mi Ainatő.r Кё рzőa.nűvészék Tal áLkozo1'' a (kie:m el es
Közterületeink rendezé зe, településeink nemesiatése és : а bennük. megvalósuló
é'1+et rnin őségének javítása érdekében. (S. Ј.).
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vagy lehet végezn.i +épftészeti önökségümk iés kúltwrtörtén+eti értékének megő:rzése célqából,.
В evaezetőként а roényeknek 'legálá+bb háram alábbi csoportját kell kiвпielanünk:
A kёzteгі.јІeteК, ia városo'k, falvaik, tel epü;lések 'vagy a legkisebb k.iterjedés ű lakóhelyek rendezésén+ek — s+elbb ől követlkez&e.n n em,esí.tésén.ek
— ikérdésk.örю а fö!ldszinгti felületek, épiilebh o,milokzatok, utcák, terek,
törnlгbels$k, nyilavános !árikél ő,helyвΡk,. be,járaadі 1olyosók, passzázsok éš falyo, s-!egeszs
,
„, , , t,•
,
„
,
sa. szaniroani
gügyi, +mu+вprt!esze
artikulturali
s es nuvészetiesztétikai rendezésének és köžm űvesftésénelk minden egyes kérdését, di
ugyan:a!kko r az e te.raken belülii és kivúlii tartalmak :minde gyikéneak r endezését is rn.agába foglalja.
Tekintettel a szubjektumok sakaságána: + е verik épftőire, hásználái.ra
vagy csak s.zemlc'i&ime s ezek zárt közténü ІiteJkkel, szвΡmélyes jéll'eg ű és
neгvdéltetés ű terekkel !kialakított kapcsoil.ataira, a közterület вk rend гzésénak kérdése a lвgösszetettéьU feladatok igyikét lképezi, +s épp вΡn ezént minden ilyen šzu!bjektum rsadalmi-szakmai elkötelezettségének és tevéke цységének :leg,vo nzóibb májával iés t+á,rsaadalImi szenve.zet гs+égének legkülönfélébb ,megгLyülrvánul.ásáiv.al; állaullk szemben.
A közterületek r вndezésének és nemesístésének •a mérben eszköziilt
egyбь beavatkozásokhoz ihaso.nlatasaa nemcsak .a lapvex,ő ténbeli k:iterjedése van, hanem egy s zálesebb kö:rű +iidđbéli gyüttha tóval is rendelkezik.
Ez egy idők során kialakult vi.sszalhaitó és kö'lcsönösen összefügg ő tantós
folyamat вΡm,ber—társaidalom—téar viszonyl.a,tá;ban, am.elyaek során a közte.rületeken kifejezésre j:utó m,atfvumelk, d@lok, rr гádsze.rek és enedm.én.yek
olyan v.áltozó kategóri áka+t képez:niвk, amályEk a táxsadalmi-,g.az.daság.i és
társadalmn-páliti;ria-i viszonyokkal s minden egyes konkné.t 'környezet és
kor Đsszan:yagi . és -kulturális feltételeivel aés er őforrásaiva4 á1'+lnaik függ őségben.
Egy egy közxerület, ennek neгvdezettsége vagy 'renadezetlensége a szó
lefebvre-i értelmében a 'térkiiképzés minden vonását és .mó.dján+a!k .következmaényeit, farmáját és szi•rr цbdlusnait magán viséli, s ugyanakkor re.ndezettségéneik ,módjával, 'farmával iés :fsllhaszna'Lásával annak a kultú.rának -- nyilvános visélkedésn ék +és viszonyoknak — a eprez+entánsa és
alikotárésze, amelyet .a f ilozóf i' а +és. aéletmкSid végjá tókábaгi kéipvisel.
A .közterület szabály szerint az urb.áanus és 'ru:r:ális sajá!tosságok és értékćk
+'
ered rrцenye
'
а ~~rü1
'
а tö a.'b .néteaű aerak óдásán a!k 'és fe lszfvódásanak
.nќnyek egész szöve'viényének, aaz ember +és társaadaal. оm toиákenységén.ek
m.eg.testesülése а térben.
Bennünket itt külö.rnösen. a közterület ér,de`ké1, amely tervsz+er űen vagy
sparntánul épkert lг étésitményeik és fizikai strulktúrálk köz ёtti térségként
jött létre és alakúl a tá:rsadalmi-gazdasági és ,kultau7rá' дlis !fegгlődés meghatáro,zott törvPцysz.erűsé;gei szerint: te.h',át а :közterü.let 'az épftész+eti örök~
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sé.gen belül, amely .egészében és ќszUeteiiьen m nъІКjеІІІqgеt és - tulajdonságokat őriz.
Miért ,éppen ez a tér?
Egyszer űen a;bbó l az oklbó1, hogy tartományunk.ban az összközterületnak majdnem 90'°/ о-át mindig éppen ezek a terek képezik, jelenle;gi és а
róluk szerzett tapasztalataink pedig nagy jellent őségűek, és ilyene knek is
kell lenniük а települ,ések új nészein 1;étnehozatt közterületek ►kialakításakor s. a fokozatos folyamatok során, amelyek . а1'kalnnával az új épülettömbök, •épülcteik, újonnan nyitott utcák, terek és has пnlók közötti térsége'k .nyilvános és társadalmi jelleget öltenek. Tarta'1muk:kal és formai jegyeikkel.
A 'történelm-ileg rtékes Iközterületekre tehát az alább:i .két оkból vagyunk ráutalva: maga a•közterület és revitalizáci бja miatt, s az újoainan
ki.adakított közterület miatt, amely történ cLm:iségét holnap fogja el nyerni.
~

~

~

~

~

C?sszpontosítsunk most azokra a (közterületekre, ,amelyeket ,építészeti
hagyom.ányainik hag уtаk ránk örökségül. El őször is !enllгítsük meg, аІе Іу
terekr ől van szó.
Min:d'enekelőtt azokról a tágas városi terekr ő l, amelyek vagy mint
„,gabonapiac оk", piacok vagy mint ,reprezentatív, .mani fiesztáci бs terek
jöttek 'Létre jelentős prоf á.n vagy zakr.ális tart.almú középületek el őtt
vagy 'között. IJyeniek a becsei Pogácsa, a z оmbori „(körutak", az wjvidéki
Katolikus porta, valamint a városi tanácsok, bnr бsági `épületek. vagy templomok előttiterek Pancsov.án, Z гenjaninlban, Verseoen., Szabadlk:án., UJjvidéken, .Sremslka Mitrovicán, Kik indán iés Imás városokban. Továbbá a
várasainvk központján át húzódó, pell egzetesen étnyúlt utcák, .a többnyire
ggyameletes és stílus tekintetében sokiféfe architektúrávar készült házakkal
beápftett utcák, mely .épületek föbdszintjén Ikeresíkedelm!i-vendéglát бipari
tartalmak kaptak helyet, emeletükön pedig falkások vannak.
Idetartoznak a Vajdaság tebepübéseire jellemz ő, 'töblbnyire azonos séma
szerint kialákпtott központi terek Is: k бt tоmploun, a közöttük Lev ő .terül.eten ahelybeli park s az ennek peremén vagy sarkán elhelyezett néhány
köz:ápület: városháza vagy közs+éghá.za, iskola, plébánia, parókia, jegyz ői
lakás és .a gazdag polgárok épületen. A kés ő'b'.biеk folyamán itt-ott t űz оltóo tthon, tornaterem «(wn. „Sckolana") vagy szövetkezeti obtho.nok közvetilenül a háború utánii ii,d'őszaklbál,, hellyi szalloda és kávéház. Közterületekndk szánfta.na,k ezeivkívül falvaink :és városaink útkeresztez ődései, a
fasorral .és ,gyalogjárówál ellátatit szélies ∎és. ihasszú falusi vagy városi utcáik; s közöttük a iházak idíszes ika,pu:(kkail., amelyek h űvös udvarokat rejtеnek. A közterületékhez tartoznak a közös, kutak lés ártézi kutak körüli
terek, s a helységek központjában vagy szalkéntelemnnel kiválasztott egyéb
pontjain 'külö.nféle ,alkalomból ifelállított ,emlékm űvek köriiLi terek is.
Közterületeknek tdkintjük imhtdarzokeat az „utcasarikokat", ahová az
„atyáik" vezetik fiaikat, amikor n ősvteni :аkaтj.áЈk őket. — közterületek
~

~

~

~
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tehát mindazok :a •tere;k, :amelyék különböz ő intenzitással •és ,aMlkal:m.akkaM
a nyilvános élet színhelyei voltak, s ahol a helybéliek kapcs оlatot teremthittek egymással vagy más fallu béliiekkel, városbeэΡli:ekkél. Ezek azok a _ valamikori és mai 'sétányok, 'korzók, tölaések, amelyekr ől pontosan tudták,
mit jelent p1. Ziienjaninlban a Csбlk-liget, Pancsován a Népkart stb. .
Az itt felsorolt terek bármelyikének meredezésekor és életre keltésekar
egyik alapvető szempontot rés ,kiindulópontot mindenképpen ennék urbanisztikai ,és tartalnni-fizikai ,elemzése, újraérryékélése s 'funkcionális meghatározása kell, hogy képezne !id őszerű fél.tételairekhez ,és szüks:égleteinkbez unérten, d.e a maga történelmi К onatexфtissában is.
Szemléleltetésképp -csupán néhány olyan példát említün;k, amelyek arról tarvúsiko,dnak, mennyit és m!it jelent .a Ћagyamány egy-egy tartalom
• elhelyezésekor s maga a tartalcin
,е1helyezése egy (közterület meaghatá.rozott pontján.
Szabadkán a mai Várо shá.za előtt tépíaett régi Várošháza egyik sarka'n
söröző áallt. Piaci ,napó kon vidéki emlherek gyűbtek össze el őtte a. köraiyező falvak bбl. Ma, az új épület el őtt, amely a mai korosztály szánfára
újra „régi", ugyanazon a helyen ,továb.bra is itt ;gyülékeznek a szomszédos
falvak hélybel.iei, ,függétlenül attól hbgy mб.г nincs itt a söröz ő. Ide
jönnék, nem tudva, an ј ért, ismeretlen er ők és gбnek гvezérlLk őket, amelyeket .még elő dei,k .élh,elyezési tényez ői határoztak . meg. A figyelmes városrendész, az ügyes (keresked ő ,és vendégl ős, ,élv e az alkalommal, kihasználva .a lokáció'aól .adódó mozzanatot s a r: гr ző előterének „mi,krourban,izmús.át", ugyanazon a helyen újra söröz őt nyitna.
A járeki példa azt sz еrrilélteti, emennyire jébent ős lehet a nemzeti tényező amоtiváló ereje egy +meghatározott terület rendezésékor. Itt a háború utáni telёpesék .a helység közpon tj .áb.an a nem is olyan rég szül гзhelyük szi mbólurnáúl ;boronaházat 'állítattak fel. E faxház (körül, aunelyben
helytörténeti gy űjteményt helyeztek .él, :a társadalimii , élet egy sajátságos
formája valósul meg, .mély a (tér jellegzetes :berendelését ,és urbánus felszerelését igenyli.
Nem véletlen., hogy Úgvid бk egyik l egvоnzbbb utcája bétrej ёttét ől,
n1áig a Duna utca, s hogy a városban az U•t бbы évek folyamán a közterületekan vоégzett jelentős •beavarkozásolk alkalгmával , épp itt kezdték meg
Újvidék ,gyalogosforgal;mánain visszaállítását.
Ezekkel a !példákkal arra szeretnénk rámutatni, hogy .az egy környezet
tEéjlődési folyaйnaatának urbanisztikai elemzéséb ől helyesen levont követk,ezxetések mennyire ,jelenx ős.ek lehetnek leend ő irányának és јejlődésénuk
meghatározásakor. A köz:terliletet és környezetlét jel;leemzö tartalom kánéletien megváltozta:tására irányúló minden ,erőszakos próbálkozás csak
negatív következmény ket eredményezhet fennek aiendezése ∎és használata
szempontfiából.
A tartalom, az e1'helyezés term,ésnetességén:ek, ,а gyalоgasjáratak ,természetszer űségénék lés ,bejárádattságánák megbontása, a megszokott kompo~
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7fciós szerkezetekt ől, m.agasságoik ~t61, +méreteaktől va1'о eltérés s a térhasználat mádjának :megv:áltoztatása is váratlan klövetkezményekkel járhat,
(Tjvidéken, miután а Zmaj Jov.an ubcát átadták а . gyalogosforgalomnak,
~
ьekapcsol4ák a város~kёz.pont gyalogoszó,nájának vét.'.keringésébe, sok
: dőnek kellett elteInhie, hogy a gyaІІagosюk az utca közepét is énybe
s~ egyéг k. Függetlenül arot61, hogy az utcában nem vált gépkoosüforgalom,
а
yalogasak továbbra is а iházaik шélletn гközl~ ékedtdk ibejárбdo,tt ösvényei1:en.. Külö:n beavatkюzássa4 magárban az utca tenhg őlyében !kellett b:izanyos
•ienzó tartalmakat é1hel:yezni, ho,gy a, gyalogasok hFelszarbadul:jank., s е1galjk az egész utcát. Ellenkez ő példa erre .az Úijvidék régi küzpantjár~ ák és. új városrészeinek határmezsgyéjén lev ő Tivo marsall sugárút esete.
gyalo~ gosak az .átjárás:i tilalIam elilenére а m ~ ghatárazatt lényeges tartalrnakh.oz — ~ áruházak!ho ~ z, postához, banikokhoz stb. — a sugárúton. át
~ rez ~ ető legrövi+debb úaszaikaszako,n úgy járrrák át , mintha iegabl'ábbis
gyaJagoszónában 'közlediednénk. Ezen , а helyen még а forgalmi rendőrség is
elniézőbb és engedékenyebb e фeгnъёszeves msgnyilvánul ~ással szentben.
Az emlftett példákból könnyűszerről levonhatjuk a kёvetikeztctést,
hogy a felsorolt terek renldezéseko гr` lés а ibennük foiganatosftott beava::kozásоjk a11ka1nrával а гннpftészen rasren ~ diészen kfvül feltétl.enül szükség
van a m~űvészetbörtlénész, . а történész, а iközlekedési szakért'о , di a pszicholбgus és а szoci.ológus közreműködése're is, akik tapasztal.ata: Іkk.al és
tudásukka.l hozzájár:u;l.n:án:a;k Іа gyalkorl:ati hozzááL'lás eldtt végzett szüksé,
,
, .
,
1,
- ,~ es
, u,•~ raentekel:esék
ges elemzese,
~ sokoldá.us.agahoz. Mar
itt Нет nehez
megál.la,pítan,unk azt a té:n,yt, miilyen nagy jelent&&ge lenne,. ha már а
tevGkenysé.gek e kezdeti szakaszában kilkérnénk az ő slakosok és azoknak
az embereknek a vélesn ~ ényét is, ák вk egy konkrét térnek már hosszabb
i+dőn át 'használói. Ők ismeriik annak titkait, és segftségü:nkre lennéne'k,
hogy elkerüljük az •er őszakos ibeav ќkazásokat.
Ugyanakkor itt ismerkedhetünk meg az érpfbészi ör ёkséggel ren:de'lkez ő
és műeml ~ék.jellegІј z6nákban foganatosítoitt beav.atk оzások módszertan.i
feltételeinek e.gyi;lcével is: azzal az eQvve1 , mély szerint a roérben és а
körülötte levő létesftanényeken semmit se hajtsunk vé;re er őszakkal, és
semmi olyat ne te,gyü цk, ami használ6inalk körében ternvészetellenes visélkedést vált"ha,t ki. Ha a,vfzakna meg:felel ő helyen van,, az ut,Gán nem
11 ~ meg a vfz, nem lesz t6csa és вár (a ren+dezettség és ihi,g,iénai alapfeltétele). Ha a padot szabál:yosan heiyezbé'k el nem ifogják elm ~ozditaná, eltörni
és megrongálni. Ha a szemeteskannát jó helyre tették, nagyabb a lehet ősége, hogy a szemiét benne köt ki, mlinC а -gyalІ obg:asjárattн1 rkfvü+l eső he1уеІ1, a;gyalagosok keze ügyét ől távol va~gy а fag$alt, bu ~rek stb. árusításánák helyétól függetl ~einül helyezik el.
A :közterület r гndezettségének kiterjedésére és fokára vanatkozó következő jel~entős elemet a meg ~feleliő imбdo knválasztott, elhelyezett és megmunkált föl:dsainti fel ёlet képezi.
Az, utca burrlcolatán иégzett munikálatok a'Pkál;mával és. а vezebékek le,
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rákásak.ar megfigyelhettük az utcaburkalat keresztmetszetét. Újwi,déken а
Zlatn.a g.reda utca 1bu!nkol atáat pl. a mai ёlbtt 1sga1áb6 n gyaféle elC zte
,meg. Az utca bu г"kál,ata — akár az úrotestr ől, alkár а j.árdáróІ van szó —
а d.önagölt .földt'о'1 а falkюdkákkal kinrakatt és Ik őbwrkolatan át а sárg.a klinkertégláig vagy a iközö.nségesgláig, majd a mai aszfalitburkolatig mindvégig együrot haladt .a kor .m űszaki fвjl ádés&,él ёs reáhnоlóg: ájával, s
ugyanakkor a környezet anyagi 'lehet őségeinek is roükröz ő'је volt. Egy bizon.yos azonban: egyetlen burkolatot sem úgy ihelyeztek el, hogy figyelmen kívül hagyták volna az u гcán 1cbоnyolódó forgalom funikCio.nális
sгükség.lete>Jt.
Amikor ma azt 'kérdezzük, hogy a gyalogosoknak visszajuttatott utcák
félülsteit mivel borítsuk -- а r.ég Kilkinda, Zr.enjan:n, Becse, Újvidék,
Versec vagy 'bármely helységünk wtcáira gondolunk —, s `hogyan munkáy.juk meg a tágas roeri тleteket s tereink fel ёletei.t, csak annyit mondhatu,nk, 'hogy ezeknek a burkolatoknak nemcsak m űszakilag kel:1 .funkcianálisnak lenniük, hanem a +k:örnyezeahez, a haitgulathoz is idamubniu!k. kell,
teht solkkalta funkanonálisabbnak ikell 1 enniшk, mint ahogyan ez els ő
pillanatban tűnik. Ilyen értéleчnben Ы ztosra vёhető, hogy itt, Pannóniában semmi hdiye a k&lapoknak, amelyek sem anyag, sem nќret tékinzetében nem felelnek meg égha!jl atu.nkna'k. Nál tunk iuehát sem a piazzetsem a„sItra.dun" nem jöhet szám ításba. Az anyagnak s méretekn.ek
éghajlatunkhoz ёs köralyezegünkhöz kell •i dornúlniiuk. Itt еgyar.ánt уоnдоlunk a szfnre, a végs ő megmunkálásra iés a bei,lilesz Кedés ґю is. B:zonyas
műépгtészi szabadság engedélyezett, de ezeknek a tervez ő tu:datában vaióban !kreagív mega:lapozottságúaknak kell lenniük. A felületi megmunkálás
tсrv.ez őjiéneJk nemcsak a már emq1tett lköz;l elked ési szakér.tők, :műv észét.történészek, tört!éuészek, pszvchálóguso!k és szo c+iob'a,gusok v:éle:mé.nyét ke4
kikérn,ie, hanem a rneghatározatt anyag ech nológ usáét ёs s tatilkusáét is,
figyelembe keL1 vennie a hidrameteo.rológiai 'kö rülnvényeket és a mikrokllíma felroéqeleit is s azt is, hogy a tár:gyalt terület vagy tömb .infrastruktúr.áját iszabályozták- е vagy sem, s mikor fоgják sza;bá'lyozni.
Térjünk itt ki az wjvidiéki Katolikus porta földszinei felübeténe'k példáj.ár.a. Ezt az újvidélki teret annalk idej án 1966-ban má.rványlapokkal
fedték le, amelyek sem m&et, sem min őség teki:ntetében nem bizonyultak
niegfel!е'1'ónak. Az akkori megol:dás tarvez ő;jét nem hallgatták meg, •a javasoltn.ál „.olcsóbb" változatra töreked ek.. A követikez!ménye k nagyon
gyorsan megmutatkoztak. Az embereik közl ekedését a téren a legkisebb
fagy és es ő 'Is niegnehezftevte, a. lapok repedez,ni kez dte(k, a iki!húlLot+t részek helyén összegy'ú'lt a piszok, és sár keletkezett. A k ő színe s vébs ő
xrueg:munk:ál.ása sem a tér kёr:nyez,etének, sem pedig rendeltetésének nem
felelt meg. Újvidúk Zegutóbbi reпdez:ésekar ,félиetődö.ot .a kérdés: mi a
teen.dő ? Teljesen új burkoiatra nem :volt pénz. A 'lehet őségekhez mérten
kellett eljárni. Ú,gyt ű.nt, hogy ,a legmaegfelel:őlbb megol;dás, ha a •törö t.t
lapokat felszedik, s a szabályit:al.anul alaku4ó, mintegy spantánu.l l,étre=
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jött kompozfciő ,félületét kőkockákikal ,„fol!tozzák ;be". Amikor ezt elvégezték, kitűnt, hogy azonkívül, hogy .az új anyag atka i
n аzásával,
stiílusávál és, végső megmunkál ásáaval Ifelszámol,ták .az alapvet ő funkсionális, hiámyossá.go+kat, új minőségek 'léptek fel, .és egy magasabb rend ű funkсion.aыtás jött létre. МegtёёsІm szerimJt Fez a porta igy, amilyen most,
még „katolikusabb", mint ,eddig volt. Termiészetesen hangulati, inem pedig vallási vom_at+kozásbam. Olyikor évek múlnak ,el, hogy az emberek
u;gya,nabba.n az utcában k:özlekednek, ugyanazok a házak mellett haladnak el, +be пdlük és (közöttük élnek, s akkor egy reggel, amikor a homlokzatok ,elől eltünitetik az ünnepi tagtarozás ,oélgából .felállított állváanyokat,
az emberek nІegpillantajá'k e régi ismer ősek új arculatát, felfigyelnek e
házak különös varázsára, -színére, ќ szl ефeire. Ezek a házaik egyszerre
jobbam az övéik s jjolb'ban a шiéink lesznek. Az ember megáll .él őttük, ha
vendége érkezik, eldicsekszik velük, ibüszke rájuk, s magát is értékesebbnek érzi.
Íme, röviden '.egy n sanerős jelenségünk néhány vonása.
Épületeink gondosan •megjavított, karbantartott ∎és .!felújított vakolatdamborzatá.nak és boríroásámak (külalakja, frissesé,ge, színe, megjavított és
élёn'kre festett ablakai, a virágok az ablakok alatt, a gondosan rés szépen
berendezett kirakatok, a homlokzatokon elhelyezett fehújított feliratok,
reklám-ok .és сlmtábl.ák — mindez m emesítőleg hat a térre s a bennük
közéled ő emberek iérzékv.ilágára is. Mi képezi az utcáink és tereink épületei nek futtai ho гmlakza tán alkalmazott helyes eljárások alapját? Mindenekelő tt az épület !küls ő palástjának rendszeres karbamtartása és egészének kifagástal аn álilapota. Ha ez ,nem így van, akkora ;palástot ai,К,otó
ebеmek mindegyikét ki kell javítana rés fél kell íзjítari. A tet őfedő átrakása, ,а csatorma javítása, a sérült vakolaburkolat, vakolatplasztika, a
dekoratív gipszdíszek és a festett félüléték felújítása, az aszta'losmunká'k
javítása .és festése — mindezek olyan mu пЈk ІафІk,. amelyek a közterület
általános rendezettségéhez járulnak hozzá.
Az ,emlíaett munkálatok megfelel ő , minőségi , és alapos kivitelezése több
kérdés meg бl dását igényli. Az áltálános 'kérdéseiken kívül gondot okoz a
murvká'iatokhóz szükséges pénz, a megfelel ő anyag és kivitelez ő .b,iztоsítása, a felcfogásb.eli kérdések is felvet ő dnék.
A meglevo allapot Iféluwtasara, az eredeti vagy •a .megközelhtoen -elozo
állapot visszaállítására vagy padig a létesítmény ;homlokzatának felülvizsgálására kell-e törekednünk hasz ál бinak s a tér , egészének quasi korszerű vagy .lényegileg korszer ű szülksЧgletiei't figyelembe véve?
Mit jelent az ályen vagy olyan 'hozzáállás az ∎elбrm i kívánt ,eredmény
egészének tekintetében?
Mivel öröklött építészeti !min őségeket tartalmazó !térr ől .van szó, rnin
deneké'lőtt az öröklött építészeti ,tartalmak újra бrtékélésére gondolunk.
A régi гΡkörnyezetiben alkalmazott beavatkozások az öröklött értékek újraértékelése — rn égpedig az erre szakmailag !és társaad!almilag kompetens
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csoport szolidan elv zett kutató eljásán ala ul б úіjiraertek elese — ne 'k ül
nem ét'hetб el a. ikívárnt ered.inény. Ott, ahol+ a szem rrnár hozzászokott egy
állapothoz, egyszerre Ikitíá.nik, hogy az ,csak látszat, s hogy 'az igazság az
álarc mögött rejt őzik, amelyet az iid ő vagy az egyes .használók +részieges
érdekei vi.tte k ;fiel az tápület részérre vagy utcai homlokzatára. A %ulajdonságok rés használ бk lekirsinyl hozzáállásáról tan&kod б,idők £olyamán kibővített ablak- 'és .egyéb .nyílások, ezk kevert sorrendje rés tcrmészetellenes e`lhe'lyezése, a .homlokzatok letarolt díszítései s azelemek .megváltoztatása elcsú,fítottálk a ház homliokzatát, e jelenség m,ggsokszorozódása pedig a közélet központjánák roe1 jes kinézését Ld Сgredálta. A kutatás
sok fel fogják ,fedni az +épület valódi arculatát, a nyílások pontos +helyét,
a : ű'ész és egész összlhangj á t éS .harmбniájá;t, s rá fognak •mutatni, melyik útion kell haladnia az +eredeti е г'tdkek mehabilitálásakor, amelyék
homlokzatJfelújítása nemcsak frissít őheg ifog hatni hanem a vámosi vagy
falusi terek nemesítésiéneik is egyik alapvet ő ,elemбt !képezi.
Az építészeti örökséget őrrző épig etek dfszes ,részletein és plasztikája új
épületeimlk és településrészeink m űépítészeti nyélvezetéve l szemben tagadhatatlanul + 'frissítő.leg ,és emeshleg hatnak. A közterületek használói
ezekben .a mesteri kézzel kim űvelt, ma nyár nem 'használatos technológiávаl készült, emberiléproék űbb .részleteikben, az újabb épftun ényekmől úgyszólván. еltúnő színekben régi. örömökre 1elínek. A régi- épülevhomlokzaitokon alkalmazott megorzesi-visszaál íási elvű еh árásn e ppenemiatt —
s кΡеrrnészetesen nemcsak remiatt -- nagy jelent ősége van a közroerü.letek
esetéiben.
Nem +kerülhetjük meg azonban a Ikérdéét: mit értünk tulay'doniképpen
-következetes és 'helyes meg őrzési-visszaállítási hazzáállás оn?
Feleljünk erre tömvören és röviden: ez a Ћozzáállás nem 'konzervativizmust jelent, és nem emel ,gátat .a kr еatív ,cserekadeteke1:é. Мagába fo:g1а1ја ezeket, s a problémát az ,intézkedés iérzékkeny és összetett voltára
összpontosítja.
Előfordul olyan példa, hogy azépület.homlokzatát a résžletek? szigorú
visszaálhtás ának vetették .al.á, s hogy az Felvégzett munka eredménye
mégis ,rossz és élettelen , ,mivél egy szakmai beavatákozás álkalm.ával az
épület és az ezt 'létráhozó, s id ők :folyamán körülötte kialakult k ёгnуezet
egészének és kultu гбlis-vёгtбnelm і konteхtusбnak egy ,egész sor kérdését
és problémását figyelmen 'kívül hagyták. Egysz бval: a problémát nem az
épület imagátian, hanem mint utcaképbe,épülettömb 'könnyezetten, meghatározott város- vagy сtelepülésrészbe еgysбgesen ibehelyezett tartalom
képezi.
Példaként szolgáljon újra az Újvn dék régi központfáiban .nemrég több
mint 150 létesítményen alkalmazott beavatkozás. Fpühett ől épületig haladva sok mindent i gf і yёl ћiettйгnІk, rés lbínálhatnánК is, vé:lem ényünrk, azonban, miutám mindezt mint egészet, mint e,gy - ,egységesen létrehozott hangulatot rés légkört szemléljük, másmilyen '! ;esz. Ez nem azt jelenti, hogy
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az egészárt részleteket 1 І éhet feláldozni vagy fordítva. Nem. Anról van
szó, hogy mindebben a. rn:egfeliel ő nvértékre vügyázzunk. Épp ebben rejiik az utcai homlokzatok iés á1 t.alában а Iközterület egész díszle.téne+k
rendezésekоr alka lmazоtt ikreatíw hazzáálilás tir&a бs ki hávása.
Ha tehát mтindeгről tu+domást szerzünk, énthet ő, hogy itt már nem
elegвnd:ő maga a lnwépítész, а váro.srend'esz бs а többii sza kemгber jelemléte, hain.im a művészr,e гé в ennek а á.ehetséges szakemlberdk :mim deagyikévei,
di rain.deniikIcl&tt maagá,val а térrel folyta. ott !nearoív dialó,gusára is szüksé,g van. A.festőnek, а sz.obrás.zmiatk, а aforima ter-vezőneik, a k:eramikusnalk,
a grafikusnak széies lkör ű 1fel.lépési le(het ősІ ége van a ,csoport tag jaiklénat, di
egyéni leg is.
A > beteg" gyógyíroása és nehabi litálá.sa a felso r ol t гéв Іmás szakemberek
egész sor.áan.ak tevékeany anészv бtele nélk.ül nem wégez гhető el megifelelő
módon.
.
,
,, ,
,
,•, , , ,
Azert, mi vel nemcsak az epületek am4o:l zaeliu гtasamo_ es festeseról
unikáciбj.ának. egyéb részletei r:e
van +szú, haneL:i а tér ún. vizuá'lis ki
vonatkozб kérdésekrőT is: a házszám- és utcanévtáb'lákról, a nappali és
éј jeli világító cgt Јb'lá'król és reiklámo%krótl, а 'h.áz.akra ragasztott pla!kátokról ;vagy a különálló szlopokról — mindarr бl,, ami az utca ú:n.
„ymaage"- ét képezi —, а. térről, b:eleértv:e az em4ékm űvet, a szobrot, a térplasz.tikát, a kutakat, a szö гkők,utat, а zöld !félüіetdket er гrnészetes fоrmájukiban vagy virágtartóban — ebben a természetet !helye tteskő famózus
találmány6an.
Ide tantozik a kіoszгkok kéndése is, amelyek niélkivl ma, úgy l:átszi'k,
nem .tudunk élni, s rnég, meglátjúk, mi lesz velük a kés ő6biekbein. Végül
ide tantozilk ,а közmegvi'lágítás ?kiéndése Іis — а különlböz,ő vertлkális бs
hо;rizontális l.ánpatartólk és еууб ö, berendezések —, toválbbá a közterület
éj;jie`1f, hangulatának ( és; l:á tványána.k kérdése is.
Ha ezeket az elemdkiet z °épí tészeti &ö!kséget tartal;mazó ter.ekbe гn úgy
helyezzük el, hogy +tartalnii és formai ;fálya дnatosságot hozzanak létre, s
hogy ne bo.ntsák meg a k ёrn.ye.zetét, csalk akkor tehetnek eleget fei a.dataiknak és céljaiknak, ha mindezt ;kreatív mó доп óldijuk meg, amely nem
zárja ki — ellenkez őleg: xnagába szív ja — a hagyomány. tapasztal;atain.ak
és ismereteinek éltet ő nedveit.
Han.gsúlyozzulk ki új.ra azt az alapvet ő tételt, amelyre e roárgy egész
kifej,tése орü1.
A váarosi közterületeken alikalm azott elijárások, a kreatív vagy sz űk
körű szakmai és szaki'entői beavatkozásak:, ha arra törekszenek, hogy lényegüeg eleget tegyenek az itt foganattosított beavatkozáso гk ind%tékainak
és cé1 j.ainak, nem vá.lharonák egy vagy valamely szakmai profil s m бg e gy
interdiszcipiin.áris elv szerint 'létr:ehozott csoport űgyévé sem, maég ha ennek tagjai iközé a гцiűvészeket is besо.rol:naánk. A kёzteriiletelken foganatosított beavat_k.ozásoknaik а közterületek hasznrálónnak ügyévé kelll válniuk.
Ez anár nem szakmai h оzzááillás és дnódszer kérdése csupán. Tern тészete~
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nem zkjuk k i ezt sem., de : а kö.zterüleІ tekє n ,alkalmazott beava ~kozások lkérdése, m int e ddig b.ármiikor, a közёs ér'télkekkel szembeni Jog és
felel őss~g mértékének Ikérdése • a kardeij ~i ёrtelerncben vett boldogság és az
ehhez vezető йt viszonyla:tában.
Városainik, tel'epüléseüлlk, falvaink s lta'lálban lakóihelyeink közterüieteinek rendezése és nennesítése em ~iatt ma mi ~ndanikább sz еm~ élyes és t'arsadalimi І értékorien!táci ~ ónik 'k~érdése s iküfejezése, az egyéni és csoport é rdekek
dialektikus ёs.szefogáson és .egys:égen аlариlо magvаlósítására irányuló t.evékenységek és lehet6sé,gek ké.rdése.
san

HARKAI VASS

Éva fordítása
4

AZ ÖNКIZ.IТIKA FUNКсIбЈА A ВцЈКАSВАN
VAJDA GÁBOR
Albert Camus korai ha4á.4át ,megel őző, teháat az .életm űvet befejez ő prózai аlkotasaival !aránylag keveset f оiglalkоz+Jk a kritika. Mikor u,gyan.is
e Nobel-díjas író !kerül .szóba, akkor, iskolai ц olvasan ányélményeinkt&l
sean egészen függetlenül, leginkább csak a Közöny rés A pestis című regények !és legfeljebb a Cгzligula cím ű d,rámva hősei iés azok helyzetei jutnak eszünkbe, az írói üzenettel való összefügigésben. Twdunik ugyan A
,bukásról s 'kel1!ő wis.ztelettdl a .novelllákaat is élol.vastuk, de e kései araunkák,
ahelyett, hogy gazdagívanáik, kiegészítenék ,eprózáról alkotott képünket,
nikáabb nyugtalanságot okoznak. Mert igaz ugyan, hogy a francia író,
araiként egyes támadói is elismerik, következetes maradt önanagálhoz, mint1 цggy a néanet rneegszállás idején kifejtett vevékenységének ő egészen más
érte lmet adott, mi n,t lharсostársai, .ám iidőközben !saját sz:emélyét,. az eanberekéletét valaaniképpen _beafolyásóló m űvészi tevékenységét is цhasornló
történelmi képz ő dmт;ényként kelieCt félfognia !és megft бlni.e, mint kóra
egyéb ibjektfv kцépződményét. Akik цtisztán filozófiailag közelednek Camus mwnkásságához, nem, sok válltozást mutathatnak ki benne; meni egészen függetlenül a ka tegáriák iés fogalmak (kínálta töhbértelm űségtől. A
gyakorlat azonbatL önmaga helyett beszél, .s a maga nyilvén félriérthetetlenül mondja, hogy az egykori marxista érdekl ődésű aktivista id ővel
még az er őszak eгllemi tilvaikozása,iról is !lemondott, az цerőgywjtés r еményének, csendes önemészt ődésének adva át magát. A novellák és köztük
a legterj i edelmesebb, 'az inkább kisregénynék tekintett A bukás az mb.ernek e holtpoavtja miatt egészen. más világot !tár elénk, mint amelyet az
első: két nagy regény !a Közöny rés A pestis formált meg számunkra. Ekkorra már, noha a. legnevesebb neanz сbközti ,díj még liárora van, Camus
sokat veszített népszer űségébő l, úgyhogy Meursault állásfoglalásra provokáló döbbenetes :tör:ténetéhez képest a ,navél4álk 'körüli visszhang úgyszólván jelentéktelen volt. Az ,író közéleti passzivizálódásának ;megfei,e"&en maga az áUkotói -kifejezés is rominősübt, ,elérvéktelenedett — ezt a
leswjtó hélеtet sugallta a kritika tantózkodó hangneme, hall gaatása. A
legmeghökkentőbb azonban mégis az, hogy az egykori mester !és harcos~
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tár:s, Sa rtre, Camus {halálát! követ ően röи desén úgy -nyi'1atkazik - : A bukásról, (hagy az „talán a l egs zebb s legkevés ы megértetat ír,ása" az írónak. Nem lehet 'kétséges: az utol só írášok nem annak a vitánalk a tánul=
ságaitв fü.gb,etlenёиi készülltek, melyet 1952-be,n első so:rban a Les Tё rnps
Modernes szerkeszt; őjével folytatott:
Sartre ebben az ;éles hangné:m ű páríbeszвdben nem pusztán a aját nev&
ben beszél; ennek köszönhét ően egyenlőtlének az er őviszonyok. C:ainus
nem csup.án aгvnyit kap, amennyit kétségtelenül m egérdemel (hiszen . az
élet,rő.l mond att itéletet, anélkül, hogy vállalta vo!lna azt); han eгn ,,а
Sar.пre-hoz nem méltó ;gonoszІkedás s: adm ényekén,t , jával többet. Úgy- tunik, ők eleve (biz.onyos értelemben) nem is lehettek - vitatársak; szinte
jogtalanul hatoltak ibé egymás terüiet&e. Hogyan f•vtymálhatta a minden
tettek végs ő ,meddősé gét előre átiérz ő, - féloldhaaat эlan súlyú közвΡrz ttel
terhelt pesszimista a jóhmsz:em ű elkötel ezettség:, а váll.a.lt remќnyt? Ёs fór.dítva: a hala.dó törekvéš stratégiája :szerint elk ёtelezett, а csel kvésér *.
közösséget vál.laló hogyan dorongoli тatta. le .ázt, .ajki szenvedett, nem pe
dig tetszelgett áutö.rhetet;len gányának falai k ёz.ö.tt ? - Úgy véltjük, annak, hogy Camus-.t ané.'lyen iьef оІ soQга а konfliktus
(ti. .nem humanizmu њak lényegehen, hanem .szk.epti Іcizmusában külöubözött elhagyott ,fron:ttársaitól, illetve fronttá.rsaitál, akik őt hagyták е1);
A bukás a l.egszembetűnőbb bizoüy sga; sőt, e nem . mindig .egyérteian тíen
in terpret'alt mi, szerintük alapvet ő en függ összю á két író gandolko:dó
haragos eszm ecseréjével,. 1VLég pontosabban: Camus . a kišregényéb-en t ё'bb
mindenb -en igazat ad koráibbi vi tapa rtn erénák; noha v.éleményé . némely
vonatkozásához váló ragasžikó dásá,t fienntartja. Ez a magvaráz;ata ; miérr
tartotta utólag az egziisztencializmús lképvise'l ője Camus ;‚legszebb és ' a leg=
'kevésbé niegértett frá ѕá"-nak A bukást.
Az író és kritikusa gondolatának iösszelfüggése .abban mutatkozik meg,
hogy Sartre a Camus-val folytatott p оbérnij'ábán..az ít:életmondást.a vitapartnere alkati tul.ajidonság.aként, létiggényeként nevezi meg:. „Önnélk;: hogy
nyugodt maradjon a 1lelkiismerete, az !kell, hoigy elmtaélhesšen. B űrnösre .van
s:züksége: ha nem ön az, akkor a anindensé,g lesz az. n'vtéletet. hirdet, a
világ pedig hallgat. Csakhogy ez az -ftéle и, valahányšzor áldozatáihoz. е'r.,
tüstént szertefoszlik, s ön. kezdheti ё1ё1rő1. Ha egyszer : meg is á"lln,á., meg,láthatná önmag.át: arra ítéite .magát, Sisyphos, hogy ft:é'lkezzen" —« veti
barátja szemќre. Iiülö:nösen az idézet utolsó mondata annyira lényegbevágón !súiiyoš , hogy .akár - a szób.an :for,gó regény • ottója. i:s lehetne. • Cá=
mikor
mus hőse ugyanis szószoros értelemben i.télte magát` ítéllk,ezésre,
,
, ,
•
, paly
,,
,• _ a,•,át, jotckanysagi
,
anilbi,:ciat .es a hedonista v,ilagfi eletfényes
ügyvédi
foranáiját elhagyva egy amsterdarni lebuyban . k ёtöпt 'ki; hogy a. nnegítélt
kоrábbi szerepét az ít вl tэeljesebb szalba dsá,g:ával hélyeite.sítse:'Azt illető en, hogy az abszurd teoretikusa milyen kap čsolattban á1l' li:ősve1, Clamen ё-sza1, megoszlanak a kritikusi vélemények. Amennyiben
az értelm ezésbesi ,álapveit ő fоntosságúnalk tartjuk az fró 'és` 'kri tiikusa .gón=
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doLatainak •előbb vázalt összéfüggését, akkor .magától sért ő dően hajlunk
azon nézetek felé, mélyék a vezekl ő ibnró ai аkјábanr Camus önarcképére,
pontosabban ön karikatúráj:ára is+mernek.
i Iogy v.alában az f í+r6 önLeszámoliásáról van szó, a,rró'1 ,töbibfiélékép гpun 2s
snegbizonyasodhatunik. A legszemљetűnóbb mozzanat kétségtelenül az
em ;ékező önmarcangoló Ibea' ll,íto:ttsága. E tul: а donság, ha nem teakviithex б
is jellernzánek Camus els ő két regényére, mivel itt a viliággá! szembeni
nagyabb nyitottság Meursau}t-t a szagira eszközévé, Ri,eux-,t ,és Tarrou-t
pedig n+ém.án cselekv ővé, ellköteleziett harcossá tette, annál nagyobb Іnértékben határozza meg a szerz ő drámaíró tevékenységét, elméleti írásait,
illetve publicisztikai .alktivixását. 6 ugyanis sohasem adta a +telijességen
alul. Ez viszont, ahogyan Caligula pél,dáaj,án l еméri, vagy _ ahogyan kora
vilá.gpol:i+tikájáiban tapasztalja, sohasem valósíghat б meg mások rme:gsesnmisítése ,nélkül. A kite'lijesedés vágyának és a +moralista iönként vált:al:t korláta.inalk !kett őssége viszont akkor is féloldlhatatizn és ezért kínos feszü.ltségеt erednvényez, ha a imásakért vérzett ifeLel őss+ég az egyik főmozzanat
is a ,magatartásban. Igaz, Camus Iköz össé.gi szenvedésről +beszél; legalábbis
A fellázadt ember cím ű esszésorozatában (1951), meLyibeai Sisyphos nnítoszánalk (1941) heroikus magámyébményét, az együttérzés, a arásokért
.ér.z tt félel&s g ha шgsú•lyozásával új szempontbál világs+tja meg. itt az
'abszurd élményét gaz egyéni szsnvedléssel +együtt maga nnögött, i,gyeksz k
'hagyni, mivel a közösségi tudatban., ha nem sza'badságat is, de a megIkönny,bbülés lehetőségét iáija: ,,,Lázadok, tehát vagyunk".
A lelki és képzeletbéli szövetség azonban nem igazi közösség, az ember nem lárva tevékenységénék, ttákr;gyiasulásának eredményét, elvont lehető ség marad. Helyzete awn.ál paradoxáliisabb, minthogy .saját maga,
saját &tösztön,ét megfidkezve akadályozza meg a másokkal való iközösség
megtestesübését. 5 csak azért, mert rossz sejtelme az érdekszövetségek végcéllj:ában aikaratlan,, ide szükségszer ű tirannizmust érzékel. Ha a marxizmus naiv vagy І dogimatikus ,vál•toz.ata a kommunizmus jöv őbeli i+dilljtő l
mámorosan. ítéli meg a történe4.mi j еl+ent, akkora Camus-féle polgári
pesszimizmust fatalizmusa, kénys.zerképzsteakadályozza tisztánlátás:ában.
A fellázadt ember írójának Tennék elQeniére ёngyötrđ becsületessége sajátosan (hitelesíti távolságtamtó +aggályait. „Semmi sem jogost fel:, hogy
felülrS;l i,téljem meg az id őt, amelyhez teljrességgel tartozom. A mélyb ől,
vele eggyé vábva ítélem meg" — mondja az egyik 'könyvével (kapcsolatos
bírá:l.atra írt vábaszábany s mivel Iko+rábbi szövetségesei' rnincsenefk mcgértéssél irárnta, gy kisregénnyel, A bukással liigye!kszi;k ibizonyítani iigazságát.
E prózai anű tudniillik szószоrosr értebdn ben vett de profund:s: a vezeklő bíró az alvi!l:ágból intézi megihállga гоatl.an üzenetét az enLberek'n.ez.
Az amsterdami környezet pokolra emlékeztav ő küísőségei re könnyen felfigyelhetett akritika, dde Clamence al.aikj.a is démonikusan šzétfaby0 ahhoz, hogy ne ,áililj.an ,tú'liságosan is távol (az +élet reábiroásától. Ez az ábrázóLásbélü elvontság ..ónnál felt űnőbb, mert Camus prózájáiban a viszonylag
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részletes .leírások segítségévéi f runált valószer ű tör.tiéneték dominálnak:
Ha azonban a v.aratla.nul igyi.lkossá lev ő iMeursault esete pusztán ikülönös,
de énem hi heroetlen, akkor Clamence kalandjai a csad'ával határosak, min
dendkelőtt azért, mart .megfoghatatlanok. Camus h ĐSe nem lineárisan, s
nљ g csak neon is kötet4enül csapan gva, hanem rfó'leg csak áltálánosságban
és értéke&iő hangsúllyalh a konkrétrumokat legfelajebb csak érintve adja el ő
önkéntes pokolba kerülésének él őtörténetét. A bukás tehát mélyen intellektuális áltörténet, pszi chálágiai élmiénybeszámoló. Az író ќ!Іѕ gІѕаfl Fis
sokat akar mondani: önmagáról ahhoz, hogy epikaiilag ,elkényélim:esedhesren, mint A pestisben:, ahol a szereplőkbe nem vetít többet önmagából,,
mint antifasiszta harcastársa.i rnag,atartásáabó l. Minél konkrétabb, minél
megfoghatóbb iagyekezne fehér lenni, annál .távalabib ,kerül:n e attól, ami
kínozza., amit imindenkinek el szeretne mondani. Az életrajz iközvetlen
mеgnyilatkozá.sát szem&rm e mellett annak a tudata is ,elutasíitja, hogy a
személyesség óhatatlanul .élfogul.ttátenné saját ,magával szemben, és nregbocsátaná az elitélen∎d.ő,t. S !különben sem imaga a folyamat érdekli; mnkább
tipikus helyzetek, állapotok emberi tartalmait viszonyítja egymáshož, a
jelen és a múlt, a szkeptikus ibölcsesség ,és a naiv életlendület .minőségi
eltéréseit hangsúl,yózza az összetev ők felsor:olása áltál. A ekét, egymással
m:erőbell, éllantétes gandölkodásm баnalk és letfarrnának a ihatásán alig
néhány jól kivehet ő mežsgydkövet ta4.álni. Clam enceemlékezetében. Ugyanis .a •híddal , illetve :az öngyilkos növel kapcsolatos jelenet valamint a szemafor el őtti inn:id:ns ,az eszméllkedés, a unagatartáscsere - nagy pillanatait
jelenti.
Camus a regénybeli h ős mindkét állapotát twlzással távoli.tja dl önmagátál. Az elsőben a snásolkkal szoli dánis énjét személyesíti meg, f őképpen
A fellázadt ember önzetlenség elvét eá.ifоka ;meg. Hogy hősének . megalotása közben saját magáx,a gondolt mindenekel őtt .(illetve, hogy akaratlanul ,is elsősorban önmagáról beszélt), arr. l az tanúskodik,hogy - Claa szegénydk, árvák és becsapotanience ;magatartása ügyvéd korában
tak vedeőjéként — •eszményein: humanista volt. Utólag, az amsterdami
pokol köreiből Camus hőse -= az íróra jellemző túlzott ö nkritifkussággál
— kép,mutаtó,nak, rokonszenvhajhásznak, félüiletesnefk t űnilk; tdhát igarzi
énje szerint negatív ,figurát lát egykori önmagában. A kritikusokat iegin=
k.ábib félrevezeti .a nagy éllentéteknek e bizarr egysége, úgyhogy nem gondolnak e jellem-kontaurnak supaszív alk otójáwal való .azonosítására. _ Eddig igazuk van, сsaikhagy•.innen toválbb léphetünik: gaz író jelenlétét tulajdonképpen azon ellj:árásán érihetjiik tetten, mely h ősének új énjé által
a r é.gebbit rágalmazza .meg. Valójában nem ltudhatjuk, hogy nülyen is
volta bíró ügyvéd !korában!. Nem :csuipán lehetséges, de v аl.ószínű is, hogy
CIamence önmaga Inl súlyosabb elítélése ,ér:dekében; állítja оlyána éle:šen
szembe .a korábbi látszatot az utóbb Ifelismert válósággal. Mds sióval: az
író túlzott mоralizmusánaК prižmj а lehetetilenné ;teszi a vezdkl ő .bíró
egykori énjének "illás regényhősökhöz •hasanlгtiható sokolidalú megismerés
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sét. Hagy közé sem 'l lгét©tt annyira ci,nikus égáista, nin t aniilyennek
utó.lag mondja rna:gát, izt az író.nalk önmagával szembeni túl.:zo rjt szigorúságából sejthetjük. Mellesleg Albent Camus, A bukás főszerepliőpé`hez has,anlóan, v.á.l,tozatas iés t:arta`lmas letet é'lt indulása veiben: önlfeláldozásban és fiziakai kval itásai ban aegyaránt kiemeaked ő vált. Ekkori cselzekedateineik .kés őbb szatiriÍku š hangneimű leértékelése az emberi namesség
,
•,
szkepszisenek,
meghasanlasaabol eredt önrombolasan:ak eredrr г,&nye.
iránti
Az _ember fölötte а11 annak, lenézi azt, akivel pót tesz — mondatja
prototfpusávai!, az amsterdami csad.a(b agárral. Nem az érdekli: mi lenne
а világal,, az emberišéggel,. ha mindenki, illitve а legerősdbbék és legügyeseib:bek (alkár a 'legnagyabb rejtett iö.ntelt üress+ ggel is) eTlensz.olgá:ltatás mélkiil, lovagias kön,nyedségge l segften&k a gyöng,éket, a szeg,ények:et és a szerenc зétlene ket. Az eredményt semmibe veszi, az оikrói készít
igazságtalanul egyoldalú, torz ikimutatást. Gágöss:éget, történelem feletti
ana:kronizm.ust vetettek a szemére: most C1a mence pélidáján 'bizonyítja be,
hogy .ta,rtását egyálital án nem aьszolutizálija, ќt az albszol.úa arkö`lcs mérlegén támt:almatlannak, .hiteltelennek ta/álaja. Úgy t űnik, mintha A bukásto 1
t kiera e bocsanatot
' Sa
' aдtre"
ban Camus (valájá,ban nem létez) b űneiér,
és általában azoktól, akik a szolüdaritás tetteit nem idealista szemmel értékelték. Mintha a humánus ' сsélekédetet jleérték:elné az •a tény, hogy nem
isten:, hanem csak enybeni motívumok 4'liln 'k rrгögö>>эне. Sartme egyéibként a
közössé.gi érdekű љrэradalami tett hatékonysága érdékében szállt vitába
A fellázadt ember szerz őjéavёl s а Camus-éle pölgári rnagatartá.s l:ehetőségeit csupán sz űkebbnek látta , persp ktívátlannaik .ftélte. Az író azonban túltett "k.rit,ikusán: önlleszámolása félelmetesen ra!diikális.
Кülönњen, ha meggondoljuk, Glaтne,nce ;alkkar is tú'lságasan szigorú
egykori önrгтag.ához, amennyiben jelleme kett ősségét nem csupán az utólagos elemzés iéredményének,, hanem az egyikar volt eánlbeT va'lósá,gos tula j dansá,gának ték:intjük is. A veziklb (bnró lényegébesl azért marasztalja ci
saját ifjús.ágát (s ebben a tekintetben a vénemberek,
illetve -asszonyoi к
.
gyakori típusára em4ékeztet), ment — f őleg. a _ jót!ékony 'tetteivel megvalósítatt e:rkölcsi többletnek kösžönlhet&en. — télijes spontenaitással vállal
ta az él вt örömвit. Természetesen pa totlogikusnak Ikell min&íteniük azt
а laelkiismeretfurdalást, mely a šegí.tség,nywjtás eilenémtéke'ként а jó közér,zat,. az emberek rolkonszenvén ek elfagaadását is az ön:zés jelének, :teh.át
bűnnek tekinti, utó'lag. „Válósággal &veztem saját természetemet"
szörnyűPködik` úpdansüít i:smer бse ei,őtt a vez kl:ő ;bíró. Ezzel s a tiöb'bi
has ónló.aan meg,botránkozó s еz бгt meghök:kent ő Ikivjehen-tésével az embernek az örömfhöz, а megelégedésihez vadaó j оg.át von;jaa - kétségbe egy emberfeletti erkiölcsi érzékenység nev:ében.
Hősürцk tula7doniképpen ennek aa hiFeriér.z ćlkenysé,gnek iköszönihet ően
vedlétt ,botesináltá bi róvá. Cíann:e.rice ugyanis ibevállottan ázert valtoztatott pályát, mert' az 6 fejal' ődésé neöi, maáš, mint érzékenységének magatá.r.tásbeli változást' eredn ќn.yező növеkedése. A ö,ormálishoz, az :átlaghoz
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viszonyitott ti1zs már az e1ső , a. megtagadott stádi,uinban. nyilvánval б .
Miféle ,,:ügyvéd" az, aki a polgári гtársadálc ntibaiъ .anyagi e7llenszolgáltatás enélkül veszi pártfogásba az el+esjetteket? A bio7ógia'i-fizioló гgiai 'lanikadáss.al, az i,dege k ki merülésével párhuzamosan а fokozódú erköl csi érzéken:ység. (a korosod'ással јá ró ^vaska'lapоsság) magáatOl értet ődően szigirftja meg а mércét, s a z ог.pjksќs helyett, m ёlyet önmagá'ban,, iiern pedig ;társadalmi összelfüggéseiben, 'hoza dékában itél meg, az abszolút azonоsság .neиében mennydörög. A helyze rón'.ája, hogy ,ezek .az ö:nm.agu.kban is nevetséges igények akkor 7nerü'l.nek fel Clamemce ( alias: Camus)
gondólkodás.ában, mikor mg roettnek és garndalatnaik a kett ősség.éről sem
lehet Ibeszélni, Tévén, hogy az utóib г.bü az előlbbi rovására döntő módon
eil:ur.al kodatt, mikor csak a visszhang nébküli abszdlút hang maradt. Visszhang n élkúli, hiszen a .forma i!ró,nidja 1kilhagyja, £е'leslegessé teszi a bes.zélgető partnert, mint aih ogy annak a jelzése sem fontos: milyan hatást
gyakorol a egѓtéltből íté'lőиé vá1 t w:illáglfi az emberekre; a perc kiélé-.
sén kívül van-e valami rsadalani •ér téke szavainak.
Noha Camus csupán je Іzésekke`l. ibrázol, s . noha önnna gárói vis z onyl,ag
lközvetlen,ül szólva, гegészen közel van a tételességhez, а m<a,gatartás-válto.ztatásban a pszicbológiai zükségszer űsé,get is :érz é'keliteti• Bárrn ennyire
humorosan, szinte te.nidenci б zusan ha:ngzik is a bíró fiktív szerepének vál.asztása а hédköznapo(k ё.nпudatla:,n vádlattjainak sz;erepével szemben: a
gesztus mögött а civilizáoió gyönigülő ;idegzetű embereinek ese tdbén élećszükség ъet ál'1, így hát d ényвgében ёn:védelrni refiexr. ő'l van szó. Aki ugyanis foly.amatosan ítéilkezi k, az akkor is fölényben van ,más.oklkal szemben;
amennyiben saját f. addlhetexlenségér ől nin c senek i7l ziói. Eszerint az önbir:álat Ikiibillanvhetet{lenül me,ger ősí ti ,a bírál.ó :er'kölcsi pozLfci бját. Camus
ön,gúnyát, vitapartnerei,nekk itett erngedmén.yét te há•t e péhd.abeszéd- pozitiv
igazsága ellensúlyozza. Végeredménylben azért :sújtja le önmagát a vezeíк,,
. , ,•
,
Io„ .pakгarnak m élyseg eig., azert szorá koztat mazodhist.a pradukci ova7,, hogy
az emberi gyarlóság képénёk félm,utaroásával egyszersmind m нntegetőzzön
és igazolást szerezzen lkívül.álló rnagatartása számára.
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SINKÓ ERVIN 1914-BEN
BORI IMRE
B'un'kó Erviniről, a tiizenharoé v es fiаtalentiberről viszonylag keveset tudurnk: csak azt, amit ifjúkari öna rcaképének a Szemben a bíróval lapj:alin
található vonásaiból kiolvashatunk. Tudjuk „attól kezdve, hogy várasba
került fi аtal ginn:nazištaként el őször tette he a lábát •a szabadkai szociál demokrata mun!klsotthatiba, egész .a világh&bo rú akiroöќséig egyetlien boldog ,mámzorban .élt". Az is ismeretes,. hogy a .villágháiború !kitörésének az
ágidején a szabadkai munkásotahanbó`l: ,,,ipedroen !kituszkálták", mert szembeszegült az „opportunizmus szükségét" hirdet ő vezetőséggel éppen a
ború vagy a béke kGrdésében. Írta: A tmwnikás!mozgаlоm .az én, száшоm-ra a háborúig az igazságra, szeretetre és szépségre hivatott emberáség tiltakоzása volt az embert puszta áruvá, néjpeket pusztázó .emberanyaggá
degradáló kapitaliszt:kus mechanizmus ellen. 'S most, mikor a til takazásnak a !loghangosabbnak kellett volna, lenni, minden tiltakozás elnémult, :és
az ,ének!l ő menetszázadok »az emberanyag« •gy űliölt ifaga.lmán:ak az em
ber fölött való diadalát ar'dították ..." Közi smеrt az á jгii ifró és forradalmár Ady- élményгnak mmimtegy sorsot гm•eglhatározó szerepe is: ő volt, aki
á ,féLrе rthetetlen vázát kiáltotta" is iháború éten.
Mindezek az elmények és eszmeék rnegta;l'álhatók abban a 'költ..mémyben is, amelyet a budapesti Népszavának, a magyamországi szociálгdeчmokráacia lapjának .irattára őrzött meg. Cfine: Szent harcok élén. A kézirа t
jelzete: 659 L 1914/1 +öé (?) MSZMP KB PI Arch.
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SZINT HARCOK ÉLÉN
Élén mindig, mindig Ti vagytok
az É1et és Szépreg harcosainak;
minden vigasságot Ti s csak Ti .adtak,
nélkületek nincsenek nagy harcok,
szint ,erők és tüzek Bennetek vfnak.
Valбra Ti váltotok minden álmot:
drága véreim: magyar proletárok!
Itt . monddk k ёszёnctet K:ende Jánosnak, aki Sinkb iErvin 1914-.es kézirataira
felhivta a figyclmem, és fénymásolatait rendelkezésemre baosájtotta.
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A magyar ugar fukar volt Néktek,
mégisálltok és véditek határát;
igazat védtek és ezért tiízben égtek .. .
És míg búsan csordul piros vérték,
s vagytok, hogy hadtok Ívilágok ,csudálják
és nem .félek, én — ó — bizton várok:
Ti győzni fogtok: imaagyar proletárok!
Ti gyözni fogtak lés e . gy őzés
jelenti a Dalt, Élést, Szerelmet;
bús magyarra s mindenre uj jöv ő néz,
átkos М t rombol minden lövés,
és alapvet ője uj kedveknek
Hozsánna Néktek, kik :téptek r.ablán соt,
Ti fé'Listenes magyar proletárak!

A Népszava nyilvánvalóan nem iradal oni;politikai-poai+tilkai o+kdk miatt
nem közölte a verset, hiszen a költemény „üránya" i(s 'ezzel kapcsdlataban
a imasodik szakasz közléseire gondolunk) még a háború tényéve is „rájátšzik", a költő 'beledolgozta a hangos p гopaganda-szólamokat is, hogy azután megkísérelje visszájára fordítani a szakasz „kö'lt ői" üzenetét, s m.ár
ebben. az wj jelentés'ben folytatni a verset,, hirdetve, hogy a magyar proletariátus gy őzelme majd a dalt, az életet és a szerelmet emeli trónra, hiszen i„átkos Mát rombol minden lövés".
Nyomósabb okot jelenthetett a vers Ady Endre 'költészetére mutató,
ahhoz ifekfn&en tapadó karaktere. A Népszava közölte 1907. májais 9-gén
Ady Endre: Csák Máté f üld jén .cím ű ,versét, amelyet az irodalomtöгténetírás Ady els ő nagy .proletárversén еk mart, s benne megta'inlja mind .a rnunkásosztály történelmi hivatása felismerésének, mind a anunkdsosztállyal
való 'azonosuaásnak a motívumát. Ez eknek b űvkörében szüiletett Sin'kó
Ervin verse is, amely majdnem bet ű szerint 'követi és v:aridlja az azóta
híressé éš szállóigévé vált refrént is, természetesen egészen más történe'1mi kontextusban. - Sialkó Ervin 'ezzeli a •verssel mintegy a lrábo.r.ús Líra k бrébe vonta Ady. Endre proletárverseit: id őszerűsítette moaldanivalójukat.
A kézirat Sinikó Ervin iái ind.entitás-tuda táanak a forrongásáról is tanúskodik, ha az írói név megválasztását ;az ;identi:tás-tudat kö,r еlben tudjuk. Eredetileg Spitzer Ferenc néven írta alá költeményét, majd a Sas
Ferenc név használatának az ötlete imerülit fdl, hagy végül Sinkó Ervin
név ljegyezze a Budapestre küldött verset.
A költeménnyel együvé 'látszik tartoznia Rutén munkások Szabadkán
című, ugyancsak a Népszava archívuma tinegűrizte ći'kk 'kézirata is.
~

~

RUTÍ;N 14ZUNKÁSÓK SZABADKÁN
Ma, amidőn Megy aro.rszágon iminden !szó, úgy aQuilról, mint fölülről
elhangzó azt hirdeti, hogy , osztályellentéaeknek aháborúidején. lenni nem
szabad, akkor 'történik itt, Szabadkán egy olyan gyallázatosság, amely
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nem a. mai viszonyok között, ide !legbékése!bb id őkben is alegnagyobb
fölháborodást váltaná ki. A szabadkai agráriusok minden hazafiasságat
és niéltányossá got félretéve a 'legcudarabb .merényletet követték el a
szabadkai. fбldmun.kásak eilen. Mert .amíg nlinden józan' eamber ma azt
hangoztatja, hogy a foglyok dolgoztatása a munikanéliküliséget még inkább wövedn.é,tehát a foglyokat dolgoztatni nem szabad — addig Szabadkán гegtörtént az, hogy Dabó .Кál.mán rend ő rkapi tбny, .a szabadkai
gazdák kévésére,• a munkabérek leэnyumására több száz földmunkást, nutdn.t; hozatott Biha гniegyébđi.
(Földmunkásaink, kiknek fiai és testvérei most ezért az ,országért. halnak és véneznek, leírhatatlan dühhel ,és elkeseredetitségbel. fogadták a szabadkai ren d$r'kapitánynak ezt az :anitiszac+iális, osztályérdekes intézkedését. Az allanlhatalo:rona k kötelessége közbelépni e munkáselllenes akarók
n е ggátol.ására. Eddig .több mint ezer rusnyáik térkiezett Szabadk бra.
~

~

~

~
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Sinkб Ervinnek ehhez a cikkhez alig kell valamit is lhozzátenni. Legfeljebb azt állapíthatjuk meg, hogy a rutén népnévnek érrlh tetlenüi h.aszn.állja a régi magyar nyelvben lécez$ rusznyák épn év eltorzkoitt rusnyák
változatát is -- annak peleként, hogy ebben az .esetben az utca nyelvéhez
igazodott.
A kézirat jelzete mint a .ko''ltem:ényé.
в~

~
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KÖNYVEK
GYERMEKMAGÁNY ÉS NOSZTALGIA
Németih István: Vörösbegy, Farum, Újvidék, 1983.
„Mondhatom azt, hogy Iez (...) mély vanz ćdás bennem valami iránt,
ami lassan de biztosan kikopik a világból?" — kérdezi mintegy önmagátál Németh István rövid ,kar cólatszeríí n вΡyellá!kat tart.alm,azó .kötetének
egyik írásában, az Óvá ro'si iudvaro'kban., s ezzel a (m n,datával, bármenynyire kérd ő formában is hangozzék el , tulaijdonképp en .alapvető írói att:itúdj& határozza rneg. Akár úgy is ondha ,tnánІk, hogy kérdésére haitározo űt igen ,Lehet a válasz. Ifjúsági j:elleg ű, illetve e 'ka tegбriába sorolt
%rásai esetében külön;ösképpen:.
Vörösbegy c гmű kis kö:tete ugyan_s az .ifjásági kia dv.ányok sо roz:atában.,
illetve köntösében eient meg, ami így szükségszer űen. veti föl a kérdést,
mit is jelent .ez a ikеtetecske a ,gyerekólwas&k ,sz.ámára végeredményben.
Olyan rtelemben:, hogy azok, akiknaok, legal.ábbis formálisan, •a könyv ecs.ke (készült, mennyire iképesek nem is annyira .m_egémteni ezeket az írásokat, mint inkább ,érzelmi kapcsolatba kerül:nie azzal a sajátos n оszta'lgiával, ami szinte alapvstő jeaemzope valamennyi rrasna'k. Eso pillanxasra
le,galábbi:s úgy tetszik, ezért kell a könyv „kiskorú" mivoltát bizonyos értelemben megkérdo'j:el ezni. Legfőképpen azémt, ment a .lé,gtbbb írásban
megelevened ő történet vagy többny:ime csak haan;gulatkáp egy múltbe јi
gyerekvillágot idéz ; n:yil+ván.valóan a sz:erz đ ;gyermekkorát, végs ő fokon
tehát egy olyan ,éleroformát .és annak hangulati l.eosapó dásait elevenfive
meg, melynek 'kapcs.án felmerülhet, hogy napjainkban igencsák messze
került smár a mai gyerekek éndeikl ődési körétől, képzel.etvil,álgától és érzéseitől. Méghozzá nem csupán azért, mert a bennük m еg:ebevenedő múlt
tárgyi világa is sok tekintetbei i degen smár a most csepemad ő nemzedéktől;
hanem mert ez a . г,gyi világ nem annyira az izgalo mkeb*és eszközei révén. kel életre, hanem inkább valami elégikus mmt;idézés, nemegyszer pedig szar оngásos emlékek felidézésénefk .segíts1égév,el_. Olyan: é'lményelk által
tehát, amelyek a maguk idejében ;inkáb'b my вΡmasztó hatásuk fólytán v.ésődtek (bele az emlékezetbe és csak ut бlag v Јl.toztak széppé, nem utolsó
sorban az a Ikotó i. átlényegítés Ikövet(kez;tiében. Amilyen ,p1. a Baltanyel > a
~
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Téli esték vagy a Várakozás, amelyeik a Маguk .nemében mesteri • megragadásai a gyermeklélek és a gyenemekm аgány egy-egy .„klasszikusan” falui környezetbe ágyazott pillamiаtána(k. Еzákban az írásoklban еgyébkénrt
valójában „nem történik semnmi" vagyis az•.unálom érzése lesz ;eis ősorban
a szorongásélmény forrása. Inkább +csak a pillanatnyi magány, de nem a
rkörn.ye:zet nidlegségén еk és törődésének hiánya következtében., amiért is
az .alapjában még biztos hátteret !képez ő ;csa ád szilkdság.ának j б vоltából
ez a falusi Ikör,nyezet der űsebb emlékeket is l épesdblb iéletr.e hívni, úgy
aahogyan azt a Császárkörte, a Majálns, .a Vörösbegy vagy az Adj egy
harapást esetébelti tapasztalhatjuk.
Szemben. a mai gyerekek rnagáralhagyato ttságát bemutató írások'kal,
emilyenék az Ülök a lépcs őn csupán d!átszólá+g der űs fantázia-játéka vagy
a Sárika., az Ismer!kedés., a Levél Frankfuratba .és a Mandula élete rés halála, v.al аmint a Kisoroszi ügyek ,cím ű kis novella, .ameíyet azért kell itt
külön is említenünk., mivel ia. többit ől eltérően +benne nem a gyereklélek
szoroaigása és magánya a té.ma, hanem egy a maga világából +kiszakadt rés
a. váriosi környezetben gyökeret verni nem tudó ör egasszonуé, az unoka
finaiyáskodó ;értet'lenségével szembekerülve. Ez az ,értetllenség egyébként a
mai témák lkapcsáni is fölvoth eti a Ikémdést, nem ke11-.e; száundlnu.rk a .gyerukol vasók sok tekintetben hasonló érte:denségével is, mivel amit itt a
mai gyerékek magárahagyatottságáról, ;és kiszolgáltato•ttság.áról . оtvashatwnk, az a .feln őtt s őt az első ;fiatalságon már tuljutott olvasó szemében
hat csak igazán. tünetszer űnek. Mint ahogy a kétféle ,magá.ny közti. párhuzamot, a kettő :kiözötti minőségi Ikülönlbséget is az képes igazán felfogni iés értékelna csak. Nem mintha .a ;gyerekek számára ezek az írások érdektelenek lennének, mivel szópségük, egyszer űségülk, közvetlenségük valamit minden bizonnyaa bennük is k+epes mozgásba hozni, le+gf őképpen a
múlt felé vezet ő szálakat érzéke.ltetn. 'S őt valamit italán még az írtban
munkál:ó .nosz.talgiaból is éreztetne — abból, aminek .fe'lszáoréhoza+talához
ezek a .kis írások valójában ;csa!k az ürügyet j&leintik .minen:ekél őtt.
Mindahhoz végeredmény ben., ami a •leginkább közvetlenül a kötet utolsó, Tárgyak című сiklus.ában •mutatkozik meg, ottahol a .törtlénet, a cselekm eny szinte vegl еg lefoszlik az o!ket sneglhatarozo írol ;elétvrz бsroІ .
Olyannyira., hogy pusztán n ёhá.ny !mregőrzött miiltfbeli tárgy válik a ,feli dézés apropójává, egy-egy kolomp, сsen.gő, régi kulcs vagy ,éppen „szomjoltó korsó" tölti be a gyerekkor f еli dézőj ének szerepét. A . ,kötet hangjá
nak +egységességén túdtalán bizonyos egyolda`l.s.ágot :is eredményezve, s
rn meleg 'kissé sztereotipikusan is hatva, :már-már azt еradményez.ve, hogy
Németh Istváni írói világát kissé a °besz űküliéstől kezdjük félten. Akkor is,
ha e könyvében mќg:is iaikábrb csak „fosz`Lányszer ű" frásokat találwшk,
voltaképpen mellékterankeket — leg аlálbbis olyasmit, ami niek „komolyabb" írói ambícióik jegyében fogant írásók mellett azzá •kellené minsülnie. Függetlenül alttól, hogy Németh István, állkarából faka+d бan, min~
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denkéappen a kisprózában „van otthon" igazán, aramért is szívesen olvasnánk már !től'e minden tekintetben nagykorú, „rfe' n őtt" kötetet.
De +úgy tetszik e-cm is alaptalanuJ várunk ,ilyenre. Egyik-anás:i k hi'szszabb 'lélegzet ű és a hídban megjélenx; írásálbál ítélve pedig talán nem is
Bakáig kell rá majd várni..zámamra еrrilékézetes Porszene cím ű elbeszélése meg egyedesen !árra :va1'1,. hogy ez a kötet, amennyiben elegend ő
anyag gyűli!k össze hozzá, „ !kem Ánry" kötet lesz. iEgybaiъ pedig arra is,
hogy az író által feli ёz сet-feІ dzend múlt igencsak súlyos . anyagot is
magásban hordoz.
VARGA ZoltJn
~

~

szÉTмoRZSOг.öDó ÉLЕТмО
Németh István: 'Vörösbegy. Forum, tTjvidék, 1983.
Németh István egyik 'legterr ќ kenydb;b írónnk, és úgy !látszik a Kiadó
kedvonce is, nyert szép kiállítású könyvei rendszeresen jelennek meg. E
renrdszerességnek (köszönve belátható az !egyre tágabb kereteket követel ő
életmű is, valamint az a hurrianista . оé7, • ami a művekoől kül.ёn-külön is
kiviláglik — humanizmus mint az ember szeretete, s mint ta világ szeretete. Érzelmi szálak f űzik íráiikat !t&máihoz, nein pedig más, .mesterfélt
„írói" ambíció, a mеgforrnálás, 'a 'SZerkeSZtéS +öröme, az ámítás vagy éppen, ,megdöbbentés dévaj szándéka. мég .ha szociográfiai írást is ír, az
emacianális hozzáállás lí r.ába fordítja a követelményerej ű nárgyiasságot.
IVlegá.11apíthatjuik Ihát, hogy írónk rendszeresen nnegjelenb könyvei által.ános célját és módszerbeli - elj,árásait könnyen felfedezhetjük. Eddigi írásainak mennyisége (roalán nem 'botrán!ko!z_ k meg ezen a 'kifejezésen, Ben„
, altálanos
,:
,. ,
ki.) Les
szandeka mar reg elгo„•вdezhette
volna az eletmu min őségi
telTtadeset es 1krkristaЈlyosodasat is. Á m ez mese törtent meg. (Azaz, nem ez
történt.) Az. újabban un еgj&nő 'köteted infkálbb mg le-lecsippentenek egy
darabot az életm ű оreolj.ából, és szélesebb pályára röpítik e darabokat.
Vagymondjuk egyszer űbben, az .írások min ősége nincs ar.ány'ban az ófet
létrehozó szándékkal; erősebb az emóció az intenciónál és az invenciónál.
Az író egészšéges szubjektivitása ilyenkor partikularitásba .csap át, ami
bizony inkább írásbeliség mint irodalom, s az i lyan (melléfogások nenvhogy
csiszalnáik, de fargácsoiják az életm űvet.
fixásom címe tálára arra utal, hogy a - Németlh István-i életm űvel szándékozom foglalkozni, de csupán anr- 3k -egy morzsá;ját csippentem fel,
hogy a szokásosnál kissé :b ővebbed ,és részletesebben .(de nem kötelez ően
alaposan is) szemügyre vegyem, mint az agy ilyen : kis xerjede`lmű !kötet
esetén várható volna. Inkábba kötet olvasása Јközben tett félpegyzéseinn
közlöm, minthogy általánosságban ,mondjak vélenvényt, mert al kor ;itt
~
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akár abba is hagyhatnám, s az olvasó kicsit becsapottnak érezné magát,
aktára Vörösbegy ,egyik-mmásik története ielolwasása wbá"n,.
A kötet négy ciklusban mutat be huszonegy (írást. Sorba veszem a ciklusakat, .az írásokat, megtoldom őket гöviđ 'kcm+mentárra'1.
A gyermekkor Németh István ő ökös ,és meghatározó •élménye, nem
csoda hát, hogy a kötet ilyen cím ű ciklussal ,kezdődiák. Az első• ihét imás
közös témája, hogy a gyermekek életének fálun .és városon e.gyardnt mag;
vannak a maguk örömei, gondjai, • a környezet hatása modwl,á l'ја.. csak ' a
magatartást, J.eihotőségeket teremtve vagy éppenséggel gátakat emelve.
Baltanyél. Rapszodikus mondatszerkesztéssel indul — egyáltalán
nem biztató, hogy az író az els ő össztett mondatot er őszakosan félbevágja, majd rögtön egy "élőbesz éd-st"ilusú Ikö г!m.ondatat \fűz hozzá. A szöveg mwfaji •meghatározása a novella lehetne, áz ,elbeszélés kereteit nem
tudja Кi tölteni., a kép-megjelölés pedig sz űk m,ár. Azonban mégiscsak
hanguhati képnek készülhetett a Baltanyél, noha bátomtaalaan •és va'1'ósz ínűitIon. Irodalmias és ezáltal közhelyszer ű •a nagyapa néhány vonásbór .megrajzolt alakja — mint minden rendes 1)&6 i ј nagyapa. ő is hetylkén :vi
seli ,kalapját, !kackiása bajusza, noha mg csak ,t тszte l t"et som vár cl senkiitől. Ida -rágyújt, ,;,nag,yapaszaga" ,van. Er őtlenségemiatt igaznak t űnhet
ez a .kép. Bandi kutatás .közben f&lniei a. -padláson azonban mám nem.
Motivációja ugyan van a félelemnek, de a környezet I еírása, almi ezt a
reakciót •kiváltja, majdnem idétlenkád ő,gyerekes, ,vagy mondjuk inkább
így, idomulni prбbá'1 a gyermdki ;goai,dolatvilághoz. Csakhogy itt elszakad a tartalom a .f оrmá+tól. A rövid nove"llafo rma .az eltett mondatnyi
jellemzésekkel, szituáció Ikörül.határo`lás з al, motiváai"ó.va'l - nem elég tág
ahhoz, hogy a gyenmokinek tartott gondo'1kodást- befogadja.
Ebből a novel'lálból az iró szól, nem pedig a megél ő; a szerep, nem pedig a szereplő.
Sárika. Az .ie`lőző sz.övéggel iellentétbeui• ijó .kezet ű '.novella — Sárika
ki , akarja. sz.ámol ni magából Attilát, és a kilenc éves kii"s`bány elvárja
édesanyjától, hogy feln őtt módon viselkedjék (ne a kisláanyt .tokin;tse fel„
alottnek,
,a'kogy ez .a sablon:okban már lenni szopott), amikor szerelnvér ől
'vall neki.
Nagyobb (gyerekéknek :készübt mikro-történet, szép és hiteles gondolatokkal, amelyek ügyesen szerkesztve csak egy pillanatra villannak fel.
- 3. Kisoroszi ügyek, A- kamaszkor egyik problémáját játszi el :a dialógus. Ez a szöveg lehetőséget adna "egy eDbeszélés megírására is, ,ám Németh István fikoi ój.a alig viszi itovább a törroénetet egy baráti; beszélgetés
két ano,ndaatánál, s őx egy .mondatban is .összéfoglalhatjwk: a szenilis Hagymaima gondot okoz a kamasz wiiopának, mert mindenkinek él"meséli élete
fordulápontjánaik Lern`lékezetes pillanatait.
Kérdés, használ-e ez a sz űksza:vásáag Németh István prózáajának, ténváját "megfelel ően fejezi-e ki az •e њallgaxások pra!ktik ája?
4. Csaszarkörte; Majdiis; V orösbegy. ,A ket jo :es •kiegyewswlyo'zatt srast
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.egy ;laposabb választija ,e1. Az ,első az „emberr.é .érés" finom :mozzanatait
örökíxi meg, a harmadiknak ma Јаnerп sikerült jegy pil'iaaiatra visszalhozni.•
a Vadalma ízét.
5. Adj egy harapást! Mire Ъ eszokun Németh István novelilastílus:ába, :jön a Gyermekkor ciklus záródarabja, s majdnem unalomba fullad.
Alig hosszabb ,pedig, a többi szövegnél, ide a Ihelyzetkapek halimozá ќt még
az a groteszk esemény sem tudja '.kél!l ően. fél oldann, hogy osztálytársuk
temetésén á diákék ellopják a tem,et őbó'l a gyertyáikat -- vajdaságii Gitt
egyesületükhöz .
F_gyedül.
A ciiklus darabjai valóban megiféklnek .a címnék, a .m:agán:yr бl, mint
egyetemes gyermeki ,érzésró.i szálnak., több-Qievеse!bib sikerrel.
1. Téli esték. Több ez az írás hangutlаt- vagy helyzetképnél. Az író
gyermekszemвmel liáttatja a történelem jegy szeletét, jegy életvitelt mutat
be, amit éppen az adott történelmi korszak :által гe ghatározott '.körülanények aLal ította!k ki.
2. Ülök a lépcsőn. Nem különösebben érdekes ,eszmefuttatás egy aktuáls jelemségr ől, az energiatakarákossábróa :és a l аkótбmbi magány.гól. A-magány szorítása az a kapocs, ami ;össz:eköti a Téli esték II. vildghábоrni
еlőtti falusi fidjár a mai f urúval (Ülök a lépcs őn).
3. Ismerkedés. Ме mosolyagtatt fordulato!kait is .tartalmazó .pá.rbes ќd,
a gyermeki ősz inteség kaniikumáг а knázza ki az ismét városi témájú
szöveg.
4. Levél Frank f urtba. A „vendégmгΡuivká.s-jelenséget" ;idézi, ismét gyermeki szempontbúb, de minden гély:dbb gondolat n él!kül , megmaradva a
:felszínen, a puszta jelens бg szintjén:, mtiár-.m,ár átcsúszva a ;giccses ,részvétcsahgatásba.
Újabb ciklus a Természet.
Várakózás. A fiú várja a tél e! iső havát. Amikor az végre meg&kezik, csalódva jön rá,, hegy a várakozás szebb volt a Evágy bete!bjesültésiénél. Az eltúlzott .csodavárás nem meggy őző ; ebb ő'1 az írásiból sem a
gyermeki .élményvil;á,g szól, hanem faz író.
A Krivaja partján. wZár Вrülltam, hogy a nosztalgikus múltidéze's
kimarad a kötetb ől — „Iszonyú kötélesség az emlékezés!" — faja Esterházy Péter — , de mégsem. Lírai pillаnatképben idézi a ,szé,r:z ő a Krivaja
partokat, ami klipként meg is pállná a. h:e'lry!ét. De: az utabsó .kiét ibek.ez dés
apti.mizniusában, azt hiszem, a szerz ő sem hihet ;(ezért megint nem hiteles az rás), hiszen éppen ő idéi'te meg számtalanszor a , d.olgok elmúlásának visszafordíthatatlan sgát.
(3. Mandula élete és halála. Ha valahol ujjonganunk lehet rés kell a
tet iol.vasása'kor, ennél a történetnél оikvetl.enü'l. Ennek az ügyesen szerkesztett lírai t аrtén,e'tn еk meg !kellett jelennie. De ha elolvastuk, - le is tehetjük a .kötetet, jobb írást már nem találunk benne. Mandula; a szíriai
aranyhörсs.g tĐrténete elibeszélésként indul , a bdfejezбs előr:ejelz e'sével..
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Figyelemre méltó az elbeszélés id őszerkezete. A történet 'ideje két év és
három nap, ebiből két hét eseményeit emeli ki a szérz ő; s mi гvdezt úgy
mondjad ,mégy oldalon, Hagy az .ábrázolt fikén héten 'ketresztüil a ekét évet
is belátja az ,olvasó. Érdeanes imár csak &dkes szerkezeti miatt is elolvasni; de kübön éritéke mg e rövid törté.netnek, hogy minden á:lszent иmen:talizmustól mentes, őszinte.
A Természet ,ciklusba tartozik még a Tavaszodik a Kútásó utcában
című életkép, amir ől már nem sokat lehet mondani. (Csak zárójelben
tűzöm ide — ennek a ciklusnak rnár 'ininicsendk olyan szoros összetartó
erői, mint az él őző kettő,neli ) .S ahogy az innént már jeleztem, a Mandulatörténetnél már 'abbahagyhatjuk a kötet o'lva'sását, gaz utolsó, Tiárgyak
ciklus írásait má,r nem is említem részletesebben. Általános j4l.lemz őjük,
hogy itt mdr igazán szubjektív a szerz ő hangja, oayannyir.a, ahogy az im.á r
a par:tükudari tás érdеktelanségébe vág át. Ezek ,az írások már nem jegy belső .élmény dokumentumai, hanem egyszer ű 1:eltározása a szeretet-polcok
targyainak.
Ifjúsági olvasmánynak h.észült ,m ű a Vörösbegy, s tisztel'nünik kel a
szán dékat, hogy íгбг К a múltnak emléket kíván állítani. Nem hiszem
azonban,- hogy a száaidék ehhez elegend ő, rrLégha csak tárgyakról van iis
szó. Ha jól emlékszem, Мallarrné vált az, aki szobá já na:k tárgyait is :m сgénekelte — jó versékben, Németh Isitv:án prózá,j,ánalk ez nem sikerült. Kötetének utolsó ciklusa lapos és étettében, se :látás- és ábrázolásmódjában
nem hoz érdekeset, sem :értékeset.
S valahogy ilyen 'az égész kötet. Lépre menta Vörösbegy.
~
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FEKETE J. József

COULEUR LOCALE VAGY METAFORA?
Utasi 'Csabának a .K аlangyáró.l szóló •„bölcsész.doktori ,értekezése" ú jr.a
felveti a couleur 'locale kérdését. Az értelkezés ;mgg уédésekar érezni l-ehetett, hogy e körül a fogalom körül wannalk ifélr.eértések..Foglalk ozni kell
hát vele, hátha jélent ős dolgok tisztázódnak.
SzenгоeZeky, mint ismeretes, élete vlége efelé, .azaz amiikor a Kalaingydt
szerkesztette, s .szervez ője, vezére ,volt akkori: irodalmi életün,kn ek; a co uleu:r locále-ra építette irodalmi ,nézeteit, szerkeszt ői munekájának is ez
volt (egyik) alápszempontja. Nem egy ír.ásái an fejtegette •véleményét,
magyarázta álláspontját. Kétségtelen, hogy nem alakította ki ' szem-l:életét
véglegesen és 'hatáгo:zottan, néha enyrhítette is követeléseit, azt is . mon dhaonám, hogy elmosta kissé -a cou leur 1 ocale körvonalait. Mégis úgy
tartja az irodálamtö гténet, hogy a loouleu.r laca'1e Sz:entél.ekyvél vonult be
irodalmunkba. (Bori Imre hónom .pontban f og Јalta ,össze Szentel еky couleur locale elméletének lényegét.)_ S talán azért, mért ligai egyéniség volt,
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s go ndo!latait nem fejtette ki rendszeresen, módszer еseny nagyobb еlméleti
munkát sem hagyott hátra, a сoúleur .locale-nak mlusik elég furcsán. alakult a sorsa. Utas,i meg is jegyzi ,értekkez,ésében, hagy a couleur locale-t
dilettánsok spanyolfalnak haszn.áltáik. Szenteldky ugyanis hagyta ,elméletét a leveg őben 'lebegni, szinte eszrn nyi :céliként, álbránl;dként, nem helyezte szilárd alapra, s habár sokszor irt róla, icsak töredékeket tálálunik •rr& életművébсn.
egy részük
Már Szenteleky ІёІеtњСn, de főleg halála után méhány író
dilettáns volt és maradt — szб szerint értél:mezte , еzt a tételt, hab&
Szenteleky az Аkúcok alatt el őszaválban épp ettőil: óvott: „ . . .a sokat
eml еgeterot couleur 10- саle-t nem szabad szó szerint érteni. Nem .az .a fontos, hogy ... a környezet színei m ы eІjeаidk az idevaló тáj színеüneЭΡk.
A: szellem a fontos. A szellem, amit az író a szinek вn..tál megérez, s amivel - az, kiró némi közösséget érez." (Az aliáhúzás az enyém. T. L.) Fiát ez
az! Mintha érezte volna a szó szerinti értélmezés veszélyét, s azt, hogy
a szellemet kevesen — a kiválasztottak — tartják majd csak fontosnak.
'.alán azért is, mert sejtette, hogy Fez' ; a szellem olyan..általiános fogalom,
melyet mindenki a maga szája íze szerint šnagyarázh.at. Regi onalizгmussá
fajulhat ('ha ugyan Fez minden esetben f бbеrnjáró +b űn), meilyn&k jelei 'ma
is ínagyon világosan ,megmutatikoznak azoknak a m űveiben is, akik nem
hívei sem Szentelekynek, sem a icouleur 'lo сale-n.ak. Terarnész вtesen vannak, akik Szenteldky szellemében vállalták az el'köte'liez.ettséget, s a couleur locale jelszavának .állandó ismétdlgstése n:élikül vajdasági irodaknat
alkottak —' s alkatnak ma is —, s műveiikbe beszivárog ennek a tájnak
a lеveg.ője („a szín.eken túl"), melyet Szentele+ky emlegetett.
Mindez azonban nem jélenti azt, hogy bárki pontosan m.eg јhatározta,
amit, mint mondtam, Szenteleky Kornál sem fogalmazott meg egészen
egyértelműen, irodalomelmiél еti szinten. Talán. vissza kellene mennünk
Taine-ig, kibányászni bel őle a lényeget (ha az meg'fe`lel a Szentéle'ky-féle
fogalo,mn:aik), vagy egy kis antológiát! 8sszeá ilitani Szentéleky gondolataiból a couleur loсcale-ró1, s megpróbálini rendszerezni az egészet. És talán
fölsarakoztatt б az ellentétes véleményéket, 'Szirmai néz еtei+t stb. Aztán
v+égiigele:mezavi, mi lett a couleur iloca`le-bó'1. Szentélcky halála utan, és
klésőbb, a 40-es évek elején hogyan született meg az .ún. — és elnnarasztalt — regionalizmus (vagy valami más:, amit összetévesztünk vele), s
végül, hogyan találkozhatott a dilettantizmus a couleur locale-lal, miért
wolx szüksége ra,hogyan hatott Szenteldky ,életében, haldia u е a mind a
mai napig iró'kr.a, művekre. És. tálán a ,couleur locale-Lál wa'ló visszaélésekre is 'több ,fényt kellene deríteni: mikor m űvészet és a kor giccs az,
ami összefüggésben áll vele•
Ha mindezt éhvégeztük, azt hiszem, választ ;kaipun!k irodalmunk 16nyeges kérdéseiul.ek egyikére: mit akarta couleur locale-lel Szeneéleky
Kórnél, mi volt ta lényege, icél+ja ennelk az éliméletnek, s rni volt kés őbb
szerepe irodalmunkban. Csak a pillanatnyi szukségleték hívták életre,
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taktika volt, valgy egy iroidal вΡm :elmfé'leti alapjának szánta Szenteleky?
Vajon valóban csak a couleux l. ocale, a szellem követelése volt, vagy
(tudatosan vagy önitudatlanul) mást I(is) akart velie Szernteleiky Kornél is,
az írek is, akik elfogadták .és alkal mazták, sőt később. is hirdették. Arról
is kellene beszélgetnünk, nem vált-e — már Szenteleky Kornélnál,, de később is, sőt :fő'lcg ikés őbb, nehezebb időkben — a cou'lieur 1locále metafora.
Annak a nvetaifоrája, amit nem elehetett kimondanü. Hisz ir odailвΡmról,
költészetről van (és volt) :szó. S nem elehetetlen, hogy annak az iroda'lomnak, melyet 'Szenteleky szervezett meg, vagy akart megszervezni, el.méleti altapja egy máig megfejtetlen,; :feláldatlan trópus.
~

~
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TUMAN László

EGY HAGYOMÁNYMENTŐ VÁLLALKUZÁSRбL
Tőke Isty .n: 1bCosolyg б Tisza menti. Zentai, Zenta környéki ёlce'k , népi
anekdót,ák. Forum Könyvkiadó, Üjvi diék, 1983.
~

Az anekdota ki nem adott, ,rövid mula Іtságos történet; eredeti értelmében !kiеm.elkedő i(történeti) személyiség hétköznap jaiit, kalandjait, emberi
.gyengéit vagy szellemes mondásait ,bemutató kis ,elbeszбi és. Tágabb ,értelemben az egykorú társadalomra jellemz ő tipikus Falakat mutat be, tipikus eseteket mond el. Egyetlen аpizódtból áill' vagy kett őből, ilyenkor a
második az els őt teszi nyomatékosabbá. Karakterizáló készséget, tömör,
ötletes fogalmafást, j б formaérzéket 'Lgé1 yi б !műfaj. A népi anekdota ,felkutatása !és féldolgozósa eléggé elhanyagolt t:erülete a magyar néprajznak.,
pedig .a unűfaj napjainkban is eleven, Fezt ibi+zonyhj:ák Erdész Sándor, Vö ő
Gabriella és másoly köleményei. Ezért is ,kell örömmel köszöntenünk a
közelunúltban elihunyt közismert pedagógus, T őke István könyvét, a Mosolygó Tisza mentét, melyben a zentai iés Zenta környéki népi anekdotákat teszi közkinccsé a gy űjtő.
A kötet anyaga több évtizedes szorgalmas gy űjtőmunka eredménye,
aminek; szövegeit a gyakorló pedagóigus • б &zél Кel: vetette papimra adat=
közlőitől. Tőke István Topolyaegyik szegénynegyedéb ől indult el; sz.ármaz.ása, a népnyelv magába szivart leveg ő je, a népi környezetben több
évtizeden át végzett munkája fontos tényez ők !anná'l a feladatnál, amit
vállalt, hogy a közvetít$ 4szerepében is h ű maradhasson alanyai szemlélet- és ,gon,dal.atmenеtéhez, nyelvi ,eszkö.zeihez. Ezzel magyar.ázhat б, hogy
Tőke gyűjteményét nem a néprajzos szakember tárgyi:lagas modora határozza meg, hanem azé az envb.eré, aki nemcsak mint 'közvetít ő adja tovább az (adatokat; emlékezik is. Innen az egyiittérzés, szeretet, ami ivel
körülveszi, beszélteti, iféll ,épteti alakjait. Tőke .István majd négy ,évtizeden,
át, ,egész ,pedagógusi pályafutása alatt szoros kapcsolatban á'lilt azokkal,
~
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akiknek a sza.váit lejegyezte; emberi közelsége ezaért kerül .él őtérbe akár
a Gödrök népér ől, alkár .a kisvárosi 1k оreskedőkrőL, hnaso'.kró1, értelm iségiekről beszél.
Tőke tisztálban van az anekdoták hitél essiégéne k k:érdéséveL,ezért arra
tёrekszik, . hogy оІуаѕmі kerü+rjön jegyzetfüzetébe, ami megtörtén Јt, hogy
egy földrajzilag ikörülhatárolható roerülеtről 'kerüljenék ki a históriák.
Tudja, hogy az anekdota vándortermék, fzért írja , gyűjteményér ől: „Nem
merném azt mondani, hogy Fez az összegyiijt+ött anyag rnind hiteles, Tisza
menti anekdota lenne, .akad ezek (között számos •eredeti. A Tisza menti
néphumort gy űjtöttem egybé ..." Táhát nem a témában, a ifaluban van
a rövid, csattanós histári,ák autentikussága, hanem álkalmazásukban, a
helyzethez és személyhez való іgazításu'kban. Eredetiségük. a ':közlésformában, az anyagformálás módjában és a. nyelv „tiszai beszéd" gazdagság.ábaai
van., noha Tőke hangsülyozza, annak +éllien re, hogy ,,.a régi, a ma már
csak főleg öregebbjei által beszelt nyelvi stílust kívántam .visszaadni je1lоmzésül, persze csak mértékkel.... ,a ,gyűjaemény nem вyelvész:eti célokat szolgál." Ett ől eltekintve .mun!káija nagy ,értékeket mentett m'egmind
néprajzi, mind nye`lv szeti szempo.ntból .
A gywjtenvény anekdotái, ,der űs törtésve7ei" hitelesen adják vissza egy
közösség, emrberesopoiit életének ,der űs rrnozzanatait vagy visszásságalt: a
rászedést, a másik csúMfá vagy bo'io.rndidá t€++térét, a zsugoriságot, agazdagő göt, a kisember talpraesett helytállását vagy éppen 'cigyügyúségét• Alakjai között egyaránt megtalálhatóa !kiskanász, béres, niaapszámos, nagygazda, juhász, kisinas, pap., kámfor, ta,náar, keresked ő, ügyvéd, fiв n c, megesett hány stb. A paraszttörténetekben a bér еsék, xlészes aratók szolgáltatnak maguknak igazságot: falhoz állitjáik vagy nevetségess.é •teszik az őket
megrövidíteni akaró nagygazdákat. Leggyakrabban a furfang, .a leleményesség a fegyverük úarral, bazdával, Mináanccál szemben. , Öszimite humorral, olybor vaskossággal fűszemezett atörténetéi ph ű tükröz ői a Tisza ,menti
népi humornak, mint példáúl az aar бbbiakban: (két .inas ebéd utcán 'a kulcslyuknál leskelődik a szoU.ába, ahol a, fiatal mester 'lepihent fiéreségével.
,.,A kisebbik inas, akire a Іegtöhb , dolo,g hárult a házná'1., meg is 'kérdezte
rаngidős társát: — .Te, Jóska, mit gondolsz, rossz lelhet az., amit most a:
mester úr odabent csinál?
Mire a nagyobbik:
— Nem hitszem k.onnám, mer' aha a' vóna, а kkó, ali,ghanem azt is aveiünk végeztetné."
A fúr,ni-faragni szeret Đ föld.műves egy fabiórát vesz, amit féleségével
szeretetből szerkentyűnek neveznek él. бrákiig еYhallgarojá!k az óra ketyegését. Égy éj je1 _azonban, rossz álvó !lé én, +fö1é'bradt az. ember, s valahogy
uresán .+érezte magánt. ,;Volt „valami szokatlan 'körühtte, aminek nem tudta az .okát. fülelt szuszogott csendben, s 'akkor ; jöttl rá, hagy nem megy
az jóra.. Nem .hallja a 'ketyegését.:Fagta hát; rés ,meg.rázta a felsége_ dunria~
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__. Hékam!
No,- mi az? Mi az?! — riadt sfö1, eíl ќ álmá;bó l: az asszony.
-- Nem hallod? Ali a szerkenxy ű ! Félreérthette а nén.i az éjszakai
jel entést, mert készségeskeidve meg,_wer. ezte:
Akkó' h át . . . odaforduljak? !"
Hasoarlб tréfá s :történeteket knná l a Mosoaygó Tisza mente cimű •könyv,
mily nemcsa:k néprajzunkat, di az olwasókat is ,gazdagítja egy értékes
gyűjteménriyel.
SÁRVÁRI V. Zsuzsa
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AZ ÉLETRE OСS D6 GYEREKKOR
Boško Ivkov: Jeza, No1vt Beograd, 1982.
,

E,gy bacskai nagyközség életébe enged betekéntés t Bo ko Ivkov kisregénye. A.Zo.mbor közeléhen :fekv ő Sztapár jeleni'k meg egy гfájdalпnasan
szép lírával á:titatott ,g,yerokkor történeténe'k keretében. Nem helyragzi,
mindenekel őtt !l élektani megvilágításba helyezve a falu mélyrétegét, mely
az alig éreztetett náj vi'lágban is megtartot!ta а szegnsgnek patniarkalis
életformt. Hiedel:mekkel, .baboná,kkal és egy szamba.tos szekta állan dó jelenlétével, amely a Ter mel:ő hatalmát гf о'lé be emelii mi,nden fiö'ldi nagyságnak.. Mindez a visszaem Lékezés ködгéb ől je!len'vk meg a regény 1lapjain,
а, cla'vro'bscur sötéten viиlгlanó fényeivёly di egy nagyon is ha tározott, reális talajon. És :annyira csupán, amannyil az ls ő személyben i.rt gyerekkor megjelení.tés+e megk íván. A s.erdül fiú életérzése iés а légsž.omjjal küzdő Ujj +haldoklása az a párhuzam, amelynek vonzó és tasz.ító idrámai sá:ga
az ат'lített lélektanai ozzanatoika t gg ébren tartja. Élet és ha1á1 v1 takozó k.ett3sségében.
Ami agy kis mozgalmasságot visz е'ь bе a ltöat&i l lóképbe,. az els ő szerelem alig észrev ёhető jelentkezése a Ihátroér,ben ,és örömtelii, diadalmas győzekme a regény végén. Pedig Kaja, a Ik:slámy kezdett ől fogva ott van,
csak a nyomasztó részvét, az Ujo іranti szenvedés miatt, csupan egy-egy
pillanatra jelenik meg, оlyaгikor azonban ,az ébred б szerelem napsugara
mindent elönt.
Tu1a jdonјképpen nem itörténiјk semmi Ujo szenvedés én és halálián kívüL,
а reдényben mégis b:enal e van egy falu élete. El+ég, hogy a sёtét moziban
az .rinkéntes tűzo'1tó odaszorítsa sisakos fejt a. fkúhoz, Ujo halálhírét közölve, vagy kigöjjön iálmosan és d йhösen szoы4ábáll а patikusnő, vagy
undorával küzködve . а borbélyt lássuk, aki a halott Ujót jött borotválni,
s a: valбsag elemei máris élettel jányá'k & a fájdálanas tün ődések lírai
futamait.
A könyv fü1_szövege egy. gyerekkor rekviemjénék mondja Lvkov regé~
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nyét. Én. inkábba küzdelmet ,érzem, az életre ocsúdás :vissza!foj!tottságánaІ kenyszeret,. s korantsem a tündéri gyérékkor siratasat. E љol a gyerekkorból csak kitörni lehetett, s a sz űkre szabott tiér (és ,idő 'rélációjába,n
el ј s , áru'lja magát minduntalan az .é'let igenésének уágya.
A szép m.omdatok elégikus; hangja nem csók'k enti (ezt a vágyat. Viszont
a naiv festőre errilékeztet ő, aprólékosan részletez ő előadást gazdagon .a1,áfеsti, (egyéni j(е11еg.ének er ős hangsúlyt adva.
Szöveg és 'kompoizkió (e:gysége, egy-egy !kissé (aránytálannak t űnő fejezet
ellсnére, pél!dáwl a Jézust idéz ően, nemcsak a konszenzus végig egyenl,etesen tartott viszonyára mutat, de az ,egyénien mеgmunkált. stílusn:a'k is
tükörképe. A mai szerbhorvát próza legszebb példáira enílék , eztetve. Mégse a .modernségét dicsérném, hanem annak a végig érezhet ő igénynek a
jelenhetét, amelyet Boiko Ivkov önmagáv.ál szemben (támasztiorot. És hogy
ez az ,igény mégis modern és európai, a dolgok természetes. уelejáróíja.
Persze, ez fis malgától értet ődő, hiszen Ivkovot, mint iro!dalomkri tikust
ismertük meg ,másfél бvtized (előtt, ,olyan rangos fo yóiratokb аn,; amilyen
a Letopis, amelynek Ina ő a szerkesztője. , S ha a helyét !ke'll 'm egiklerésnü:nik
a szerbhorvát prózában, akkor az ott lesz nyi!lván. valahol Crnjanski és
Danil!o Knš szabadon áradó írásm űvészete iközött. Róluk írta 'kül!önben
legszebb esszéit a néhány év el őtt sneg}elent ta nul!má,nyikötet úben.
Ami azonban rám oly rnegvesztéget ően hatott, az a helyrajzna'k s a
falusi életf aramának megannyi velünk 'közös jegye. Nemcsak , az otthoni
tájat varázsolja elénk a h•I оszton,gáиál, a Fer.nbach-szállással:, s a Szen!tiván (föhött lenyugvó nappal. Ii zös szavak (és !kisfejezések rengetegévvel ,találkozunk a szövegében. A vidék népein!e(k egymásra tett hatása eddig
talán Boško Ivkov regényében mutatkozik an ,eg a legeklatánsabban. Az
együttélés közös múlfiját is l , Gpten ,nyomon bizonyítva, függetl enü l a kübönböző nyelv külön, világától.
Ez azonban már az összehason І.tó twdomá ny hatásköre' be tartozik, mg
ón csak az elúes ќl!ő, a szépíró Bo"ka Ivkov ,balmutatására vál lalkoztajm.
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TANULSÁGOS KINCSKERESÉS ÉS A VILÁG
BONYOLULTSÁGA
K,rekovics Ferenc: Arany f ény ű napok, Forum, Újvidék, 1983.
GueíLm,i_no Sándor: A nebuló könyve, Forum., Újvidék, 1983.
Az összehasonlítást szinte kínálja .a két fed őlap hasonl!atо!ssága: mindkettón , egy-,egy gyermekpác látható. Az Arany f ény ű napok cim alatt, lilás
emnyő alól egy fiú és egy 'lány n ,éz ,r,ánk ,k'íváncsian, míg A nebulókönyve
sárga keretében egy- lányka vet ' ,gáncsot ,(és húzza a haját). egy fiúnak,
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aki estében .kenyérszeletet pejt el. Vajon гvаn-e köztük tartalmi li аsоnlаosság is a fenti v.1ed1en rés Ikü1s ő azonosságon ékívül? Erre a kérdésre
igyekeztem választ ∎taliálnn .két legújábib ifjúsági regényünk .olvasása somón.
Mint kiderült, valórban sok közös vonást hartalm:aznak, de ugyanakkor
lényegesgk a tapasztalháhó különbségek is.
Kezdjük ta'lán a tényükkel. A 'két kis regényh ős fiú ól!ményét egyes
szánti első személybon mondja .el, vagy talán jegyzi le (a nebuló egy helyen közli: ezeket le sem merem ímni, még i:déz őjellb.en sem. • ."). Az
üzenotátadás tehát mindkét m ű esetéb.en :impresszífv rés spontán hangvétel ű .
A kincskeres ő .(talán igy nevezném a tovább,ia!kb.an Krekovics h ősét) életkora mogítélésem szerint vaiaxnennyivel !tíz rév .felett lehet (az író ezt nem
közli; vélünik), míg a nebuló 7-8 éves 'kor.álban, els ősként éli át 'a történteket. Szerintem az аetkor azonosítása mmn!dkét :m ű ,esetiében rendkívül
fontos, Imivel a tartalom, i1letve a közlésmód, a h ősök éveinek függvénye
kell:, hogy legyen. A Киiiсskсѓesб egy hét roörténetét mondja el, a nebuló
pedig egy iskolaév ,élményanyagáról ,számol be. Közös a 'két regényben
a szerz ők humoros hatáskeltésre való tö гe'kvése. És valóban, mindkét
könyvben a der ű 'dominál. Az :olvasó mosolyát mindketten legtöhbször
szójátékkal és komikus Helyzetekkel igyekeznek kiváltani. A fentiekben
fеlvázoit közös vonások mellett az : вllenгоétek :és különbségek is fel:mérhetiбеk egy .figyel.mesdbb olvasás sorári. Ekkor derül ki igazán a 'kincsker:esó
és a ns!búlótörténetének elleaimmon dásos sá ga és a kétvró téves koncopciáj.ának , oka is.
Ami .a bélső foranát illeti, Krekovics a dinamikus párbeszéd mellett
döntött. IRegényénekk java része beszélgetések „ иisszaadása 'egy az egyben"
azaz a hétkö.z,nap.i ,gyereknyelv raproduká ы sa. Jelentős teret szentel azonban hőse kedvenc foglalkozásánaak: tervezés вi szó szerinti közlésének. A
leírások arra szQl,gá'lnak., (hogy a párbeszédek :háttorét és indítékait megad'jrák• A 'kinсskeres ő története folyamatos cseQikménysor, amelynek részei
egy központi vonalhoz köt ő dnek• A 'művük van feszültsége, bár nem
'egyen!lotes., a cselekménysor .derekán mintha Krekovics :kifogyott volna az
ötletekb ől, tömörítő szándéka az.onlban imég így is figyelemre méltó.
Guelmino, szintén rendelkezik a tömörítés rés iszel.éktál бs kбpess:égével, de
ez nála nem folyamatos cselekménysor ügyes és üresjáratokat elkerül ő
bonyo'litásában mutatkozik meg. Mert ! ő snás belső formát választott, mint
Krckovics. Regényének nincs logikusan ,felépített ,és folyamatos törtaénete,
épp ezért hiányzik bel őle az ifjú ,olvasó számára .oly fontos feszültség és
izgalom, hanem helyette rövidke jelenetek halmazát nyújtja. Ezek egymáshoz szigorúan nem .köt ődnek, csak az a 'közös benniuk, hogy unesél őjük :és a mese háthere, .környezete nem változik. Inkább affiél.e „,életjelenetadk" ezek a maguk megfelel ő tanulságával. A kiét m ű értékelésének lehetőségét a két h ős magatartása ,és a valósághoz való viszomyul:ássa oldhatja meg.
Krekovics kincsikeres ője osztályelnök, szenvedélyes olvasó, egy irány,
~

~

~
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akit rokonszenvesnek tart, „romantikus élek"-nc k minősíti. Feltételezett
é'ietkorá'hoz 'képest eagyszerre rendkívül naiv ,és célratör ő . Nyomban a
regény kezdetén .magával ragadja a me,ggazdagodas vágya, ezért - kezd
hozzá az •elásott kincs Feltárásához. Az í:ró adós marad azzal., hogy közelebbről megniagyar.ázza, vagy esetleg csak utaljon arra, honnan is 'ered
a fiú meggazdagodási vágya, •ami válósággal negszállotatsággá alakult át.
Ennek mggnyilv .nulása az örökös, n:aüv és moso Іyogtatб, ,tervezgetés. Fenti ambivalenciája ,elleanére a .kincskeres ő jóul m egrajzо lt realista h őse, aki viF
!lángunkban 6165 talán éppen. annak anyagias légköre bírja rá a kincshajhászásra. épp ezért az Aranyfény ű napokban szépen megfér egymás m el
1ett a háttérkánt igencsak k ёrvonalazott va1'б g és a gyermeki képzelődés, amelynek szertefoszlása a kis h ősben a. megfé' e:lő tanu.lság levonására
adokot. Kár, hogy ezt a tanulságot a szern ő dlyan. egyértelműen mondatja ki vele a ,m ű záró soraiban.!
A nebuló egyke „jóspofa" gyerek, • aki m.in dsnáron humoros akar lenni. Еrtelmiségi szül ők ,gyermeke, akinek „rfeljegyzéseihez" alapélménry űl az
iskolában és a .családban ,történtek s.zoLigálnak. _Mi:nd'össze néháany sor e1olvasása után azonban icsalódva ál lapíthatjuk meg, hogy nem .a nebuló
naplóját oiv.assuk, hanem Gueluni+no S.ándo г, a félnő tt ír.б , regényét.. Másszбv.al: •Guel+mi.nónak kevésbé sikerült azonosodnia lh ő sével, mint Krelkovicsnak. A nebuló épp ezért nem csak kora:ér еtt, hilhetetlenü'l okos, egyszerre gyermeki rés feln őtt szinten gondolko dб, hanem szemünk eliőt't valóságos iáangelnvévé n ő fel. Mert nemcsak, hogy 'kánprázatos szókinccsel ren,delkezi1k ,és könnyedén idézi emlékezetb ől a felnőttek szavait, hanem felnőtt móidjára hozza összefüggésbe az á.tél.teket ,és lároovta'kat. Ugyanakkor
a •minden.ároni , élcelődés gyakran vezet er őltetett sz-ó:játéko'khoz .mi+ként
Krekovicsnál is). Épp ezért nem csak .ambivalens, :hanem sok iszempo ntból
konstruált is Guelmino regényének h őse. Az a külösrös helyzet alakult ki
ennek eredmény еképpen, hogy a kincskeares.ő korához mérten talán túl
gyerekes, és fordítva: a nebu•l б egész nyugodtan l heitrne az Aranyfény ű
napok hőse, sőt: gondolkodásmódja, a mű , egy-egy szakaszában. azonos
egy leredukált ,világképpel rer_,delkez: ő fel,n&téével. Ezért nem tekim thető
Guelmiino regénye h:i•telesnek, magán viseli a .csiná'ltság pecsétjét.
De egy szempontból Guelmino аllkotása :alaposan ,felülmúlja Krek:ovicsét: valósághoz való viszonyulásában. Már ,enrilítettem az Aranyfény ű napokban csak egy-egy mozzanat vagy töredék utal, akkor is semiegesen
a környezetre, anidlyben a h ősök :mozognak. Ezzel szervben A nebuló
könyve valбsá,gos kis társadalmi korkép, ami a h ős amгb+valens és csiszolatlan prizmáján megtörve rajzolódik ki. A inébuló .szigorú knit2káva:l viszonyul környezetéhez. Hala „zseniaktásán igen . g yorsan felfedezi az
összefüggéseketemberek és jelenségek 'között. Hamar rájön, hogy ellentmon,dás lapul azon, normák között, amelyekre az iskola, illetve a szül ők,
tanítják és a valóság között. Igy válilk n бmileg cinikus, igazángy lelkesedni 'semmiért sem tudó, minden élményt unalmasnak találó, alapjában. véve
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nem rokonszenves alkattá. De azt is .nyoimban h оzz,á kell tenni, hogy
nem ilyennek sz,ü'letett, hanem az dt körülvev ő világ - tette ilyenné. Ettől
iüggetiеnül a ,feln&ttek viselkedésének kif дgurázása, az általuk hirdetett
normák rkgétsébbevonása jó néhány lidlyen sikeresnek mondható. Ahol a
szerző az.onosodni tudott a h ősévelr Kidolgozatlannak és mészben problematikusnak tartom a nebuló viszonyulását a munkáihoz. Igyekszik kivonni magát a munka ,alól. „Klári ina вm ja meg Hamupip őkéként - dolgozik
valami magaárban", frja egy , osztály+társa .édesanyjáról. Iskolába pedig,
mart ez a könyv végén +kiderü:l, azért szeret j ármi, mert ,ott lehet „'hülyéskedni". Ellenszenves +és nyilán i gazságtailan képet rajzol a tannt6n: őről
is. A nebuló helyzete épp ezért igencsak nehéz. Egyszer űen nehezen találja
meg helyét az őt körülvevő vil.ágbany bár mondjuk iskolai telijesftménye
nagyon jó. „Annyira szeretivék +illedelmes lenni, die nem, tudom, hogyan
kell", jegyzi le kétségfbeesetten.
Az fró ált l a nebuló tollágba erőszakolt gondolatokat .afféle társadalornbfrábatna'k is vehetjük. K.rekovics könyvében ennek ny0mt sem lelhetjük. Az ő hőse, 'm.iután kiderül, kincskeresése hasztalan. vállaIkozáš
;volt,, a követikez ő tanulságot vonja le: „Eddig tévhitben étem. Azt hitrom, , a gazdаgság is leigfon.tosabb és a legjobb a világon, attól lesz boldog
az ember. Most már tudom, hogy neon, de ez most m еlilékes. М s a lényeg: -- Micsoda? — Szép vagy. Naggyan szép, aranyos lány vagy,. de
,m'égsem aranyat érsz, hanem sokkal, sokkal !többet, mint a világ +összes
aranya...", azaz a gazdagadás vágyát vala тxIlуе nfajta diákszerelem
váltja ,fel: az érdeket az érzelem húzza át. .S +vajoni mi a. helyzet a nebul+óval, ezzel a végs őkig ambivalens ,élsősseQ? đ nem von le segmrrni!lye n
konkrét tanulságot, továbbra is zavartan áll +a bonyolult valóság el őtt.
Legjellemz őbb r.á a jelenségek iránt vérzett 'kétsége: hol is az igazság?
Krekovics ragénye kerekebb, +tZimiörebb, Кözélebb áll a „klasszikus",
didaktikus beütés ű iifjúsági +regényhez. Szerzője, úgy tűnik, igyekezett
hаrmбniát teremteni írói képességéi rés a megfrandó m ű között. És ez
nagyjából sikerült Fis neki. Guelmino könyve sokban tiöbbet ,nyújt, d.e _.koncepció-ja (egy elsős naiv és zseniális .észrevételeinek zavaros - egyvelege
folytán elveszti hitelességét. A szerz ő mintha nem tudott volna .dönteni
a gyerrnék- és a fen őst-regény iközZitt. Válijé'k ellenben .dicséretére, hogy
művével. világosan utalt azokra a j еlenségеkre, amelyekre a ;felnőtteknek
ügyelniük kétl, amikor gyermekkel áldnak szem 1ben.
~

~

VARGA

István

HfD

1340

ÁLTÖRTÉNELMI TÖRTÉNELMI SZITUÁCIÚDRÁMÁK
Spiiró György: A békecsászár. Drámák. Magvet ő Könyvkiadó, Budapest, 1982.
Múvek tandílsítják, hogy az .utó!bbi néhány ,évben a magyar drámairodalomban is feler ősödtek. a hagyományos — de .m оndhat ъám: a .szokványos, a :meg-szokott -- dramaturgiai nn б dszerektől, elj.árástól ,éttérő törekvések, mdelyék lközül egyilk-mmásik, de vitathatatlanul Ikevés,eddig a s•zínpaadi .bi.zonyítás lehetőségét i's гΡmеgkapta. Azdk a drámaírók kiözül', .akik
úgy látták, hogy a naturalizmusbál. átszármaztatorot polgári dramaturgia
sablonjai között 'képt иlenek hitelesem és maggy őzően kifejezni önmagukat
s világukat, és ezért új utakra ,k ényszerü.lne k, az de,gyre n!épese d$ derékh:adból tudatos és dratározatt irányukkal hármam válnak ki: Nádas Péter,
Karnis Mihály és Spiró György.
Közüiük Spi-ró az, kinek -- 'leggyalkrabban — témája a történelem.
A békecsászár öt drámája közül négy gondolkodás nélkül гΡtörténeldminek
pontosabban történelminek is — nevezlhető .
Spi,ró történelimn d'rám ákat ír ugyan, amelyek -adott koilban, választott
történelmi időben játszб.dnalk, ismert vagy Ifel:ismerlhet ő törte'ne'lizn.i szereplőkkdel, de mégis törté йelmietlemek, bár mоndihatnánkó'kettörténelmen
túlinknak, foletti eknek, inneniékrrek — röviden. á: ldtörténelmiekmeik. Mert
Spi,rónak nem nél ja rekonstruálnia múltat, nem akar töriténelmileg hiteles
lenni. Spi-ró Györgynеk élet- és .világszemlélete történelmi. Milyen ez a
világérzés, aanelyhez a történelem 'küQl niféle ikorszakai tés szerepl ői szolgáltatják a háttereit? Lényege az egyén Teliveszettsége, .amit manapság kiszálgáltatottságnak szokás nevézni, lesetts+ége — mnúl'tiban, jelenben egyaránt
Nem dürrenmatti tör ténel:mi parabolákra kell gondolni. Spiró drámiy A békecsászár, .a Hannibál, a Balassi Menyhárt, A k őszeg ők, nem
úgy történelmiek, hogy a múlx kulisszái mögül állandóan 'ki-kibújik á jelen felé mutogató, a néz. őkke`l, o'lv.asóklkal -cinkosan összekacsintó író.
Nála a szereplők nem árulyák el áiltiör.ténetn voltukat, nem leplezik 'le
önmaguika,t és az író szándékát, hanem megmaradnak a látszat szerint
hitelesen történeimeknek. Olyan, m:inxha egykkor valódban és pontosan igy
játszódott volna 1e minden, ahogy Spiró rnegrja. És történelmi Іdrám:ái
mégis .átszólnak ihozzánk, a jelenbe. Nem az adott, a választotit іtörténel mmi idő a'ktualizál ódik, hanem a drámák sz оreрlőindek sorsa lesz számunkra
közél.i, érint meg bennünket. Spiró dráunáiban nem a .történelem a fontos,
hanem a. szereplő k, akikkel az .a bizonyos — ősökké tartó — történeIem történidk.
,
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Szándékának megfelel ő en Spiró György nem talá!1 ki történdlmi meséket vagy vesz át izgalmas sztorikat a múltból, ő nem illusztrálni akarja a történelmet, hanem szituációkat teremt i, azzal. a oélial, hogy ezekben mutatkozzék :me g az a bizonyos ,еliveszettség, magány, amelynek nem
belső rugói, hanem rajtunk 'kívül álló okozói, !kiváltói vannak. Mily Іndk
ezek a szituációk? Engem arra a •rendez ői felfedezésr.e emlékeztetnek,
amelyet Kun ević tett a Dundi Maroje legutóbbi, nagy siker ű zágrábi
felújításán. A rendez ő a Rómában játszódó vígjátklbóh Feltüntette
a der ű s anediterrán iszíneket és helyszíneket, . egyetlen szírvhelyen történik az el ő adás, egy véren, amely .átjáróhá'zlk nt szo l;gál, ahol mindenki keresztül megy, .magá1 еgy-agy pillanatra, s máris siet to,vább..Spiró
drámáiban is ez. !történiik, csak helyszín van, rés szerepl ők vannak, :akik
feltűnnek s tovatű nazek. Spiró írja Wyspi.anskimól és drámáiról: „A legnagyоbb - újitás •a`lán a színhely 'megválasztásának m бdszere. ... Három
nagy dr.ámájána!k színhelye arra vall, hogy mindenki n ќ sn јІ mélyebben
gondolta át a dráma l étkérdéseit..Wyspianski ugyanis felfedezte a nyil.ván os színhelyet, .ahol •a dráma az ő . korában (Krakkóban a századfordulón) ,méig egyáltalán lehetséges. Nyilvános sžfnhel.y a falusi házban tartott
•гsküvő, .ahol a társadalomi minden rétege .sp оntan ta lálkQzhát egymással,
mindenfajta szerz ői önkény segítsége nélkü'1. Nyilvános sz_ínihely a szabadsághar.c kiro ьbanásán_ak szí,nhelye, a varsái Lazienski park., a maga
klasszicista görög szobraival:, .akik a drámába ém вΡllьetők szerepl őkkénx.
Nyilvános színhely roovábbá a szi nihá.z maga, ahol szintén ábráz оlható a
társadalom minden rétege ..." Érthet ő,miért kedvenc drámaírója Sparónak Wyspianski, .nála fedezte fel azt, aminek ,segitségével saját gondolatait, -érzésvilágát a lagteljesebban vélü kifejezhet őnek. ,;A közösségi élet
teranész еtés sziwhéiyei"-n:ek kiválasztását esodálja Wyspianskin.ál . S ezek
inegfelеlo''it Tátja a szatmári fels ővárosban, ahol a Balassi .Menyhant, a
kőszegi. vár előtti térben; ahol a Kőszegők, s egy Iróanai t,énben, ahol A
békecsászár. cselekménye történilk. A pontos. megjelökés alapján sem kell
azonban hamisívhatatlan tö Іrténélmi - színhelyeket ;®iképzeíni. A Kőszegőkhöz írt utasításában Spiró megjegyzi: „A !dísi+let nem lehet naturális".
ll. békecsászárban pedig meg konkrétabb farmában tiltja meg a történél mii hitelesség esetleges színipadi hangswlyozását: „A díszlet kemiény és
könnyu., tiszta fehér muanyag . Érzékeltetve ezzel is, hogy szamk.a neon
a. történelem a 'lényeges, .hanem ami a vinsztott heiy sznnen .a szereplőkkel. történik. Spiró is dinamikus tabló'k.at szerkeszt, .Wysipian skiihoz vagy
a fiatal K.rlelához hasonlóan, sezeken ibeilül neon öreikszik arra,. hogy
hagyományos értelemben vett .drámai cselekményt pitse.n ; fél, vagy hogy
szereplőit a dramaturgia j еlle,mfepb&dési törvényei szerint mozgassa. Itt
mindenkinek annyi unta van, ahányat .az adott -pillanat megköveroel,
nincsenek pozitív és niacsendk negatív szerepl ők, csak helyzetek vannak;
leginkább veszélyhelyzetek., melyekben színt kell vallani, tudni kell- Сs+e~
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l&kedni, hogy legalább a következő, veszéyyhelyzеti,g életiben, lehessen ma=
radni.
A hagyamányas dramaturgja fel&l ∎nézgve +megengedhetetlen amit S.pir б
művel. Drámáinak nincs 'sz аbályos сsélekménye, szerep ,l&i nem .a lél.ektaгΡvi motiváltság aQ.apján c&el еkszenek, v:ál'toznak, eltűnnek, Fés sohasem
térmgdk vissza.. . ‚ •ennek eldgen&e amii &bhűl a „merész diletroantiz.musból"
összeáll, iéletszemlgéletet fejez ki, átjár 'bennünket. Vallósabb, mint .a kiг ta
lgált, ,ebejétől a végggéцg precízen 'végigvezetett rnesekomstrukciók. Pontosan
az válik ennék a dramaturg-iának ,előnyére, amiben külöгΡvbözi'k a haggyom.ányostól, azzal, hogy eLkonülii a sztorit, mFegmendkül a szerkesztésse'1
járó •mesterkéltséggt ől. Még valamiért szerencsés választás .Spi,ró számágra a
laza szerkezet, mert Flehétővé teszi az ,irbniánalk ,olyan гΡnFértékű ebeáramlását a törtlén,e tb e, amilyenre íróniknak gépper szüksége van,. S ő, általában nagyon kedveli az iróniát. Már Fezért sem lehatn еk gtörtlén elminek
hátszó dr:amái hitelesen °történelmiek. ,Annál inkálbib kifejezői azonban az
író világszemléletének.. Az irónia iki zárja a ,törtérnal,mi nosztaFlgiát, de 1ehetővé teszi ,az írói vélemgénymоndás't. Ez viszont ѕpiróngái neon -kedvez ő
sem a törtéаclemre, sem pedig, az egyes emberre nézve.
~

~

GEROLD László

PURTRÉFÜZÉRBŐL DRАMAT'IORTÉNET
Tarján Tamás: Kortársi dráma. мagvotő , Budapest, 1983.
Az egyetemes magyar drámatörténet гΡnég várat magára. Akadtak
ugyan periбdusonkén:t bátor válbálkоzók, akik vizsg:áiat tárgyává tették
irodalmunk örökös mostohagyerekének ,addigi ,életlét, a 'sz6r ,ványkezdetektől az összefogláiás :koráig, gondol гjunk csak Bayer Józsof filológiaiaag
felbecs.ülhetexlen értékű mu,nk.ájára a ,múlit századbál, vagy 'Szász Káralt',
illetve Galamb Sándar egyes vigtathat б rnegállapításai eleleniére Is jelenetős
drаmatört;énét-fel:doligozásai ra; az Felgmúlt harmiingcöt :évgben sajnos m-ágnem
jelent meg egyetlgen marxista megalapozotts.ágú :tudogmányos i,gényú
könyv, mely kielemezte, ki,rajzalita Fe m űfaj fejlőFdési ívét Legrégibb ,d г:áimaamaékeinektől napjaink kortárs sn űvészetéig. Különösen a XX. századi
magyar Fdráma Fmegbízható felmérésével maradt adós az irodalonntörténet.
Hiányzik a paligáгΡ i dráma vomuQatának szen'Mleti gátaktól mentes t, objektív ,kritükája. Fájóbb, hogy a negyvenöt utáni dráma ,m-ég nem találFt
avatott vizsgá. бjára. Résztanulemányolk ugyan napvillágat láetta k (Аlmás.i
Idiklós,, Silklós U,lga), .volt jegy ,népszer űsítő сélzattai íródott ke'zigkönyv
is (be,galoppozta a magyar dráma úFtját Born emiszát6l Fdhér Klgárág,i), a
Hegeedűs—Kónya-duó drámatörténet-:vázlata, mégis megállapi,thaajuk,
hogy a szerz ők többsége megelgégedett az _ Fésszé nyújtotta ldhet őséggol, a
~
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pomtrérajzo±kkal. Főleg gyakorló színilklr.it.ikuso!k tol ~Iából születték kezelek az
összefogglaló ki•génykt nélkülöző, de egy-egy ipálуаképet már megfest ő, alkalmanként gy-egy darab jélent őségékt 'kellő szakmai a4aposságga.l ,elemző , ~tanulimányok. A hatvanas kik közepe táján :már biz'anyos távlatból
szemlélhették az elmúlt 'korszak al:k оtásai,t a 1.aaplkritikák iújranyom ~tatása
helyett az id3 páholyából újra felnnérroék az egyes m űvekety .drámaírói
műhelyeket, ,esetenként korrigálták egykkori vélamkényüket. Trodal оrrikritikusak, i гódalonntörténészek azért .alkalmamként,esetleg újságfelkérésre
; bevonukltalk" kritikusnak, végigjegyz еvе ték egy .évadot, lel!kiiisrneratesen
tájékoztatta.!k a látott el őadásokrбl, гtermészetesen nemcsak ma agyar drámapremierekröl, mindez mégse .lázasította kb с őket, néni jutott .eszükbe
nakidurálni magukat kegy 'nagy .lkéle~gzetű áttakintésne ~k.
Kko:rtárs sz гržő kről írni, holott az .olvasó, a néz ő tájdkoztatása szemPOLflit hol igen fontos feladat, még kockázatosába vállalkozás az összefoglaló drámatörténetnél. Nemcsak azért, mert számítani lehet .az él őik
érzékenység- és 'hiúságküszöbé.re, hanem mert lkezáratlan életm űгve'k esetében nagyobba tévedéslehet őség, ráadásul befólyásolhatija a bírál бt saját
sze~mé'lyes szilempátiája vagy antipátiáija, vk ~gső 'sokran pedig az adott szellemi légkör, melyben író és kritikusa 'is rn űlködik. A hatvanas kéveék végén
a &id,ozfus-iго dalmár Harmann Іstv Пi vkllaLkazott cls ő:k kкiz.ött az újabb
m.aagyar kdráma értékeinék keltérkékpezésére kdramaturgiai félleg ű portrék
sorozatával. Magá:lilapításainák lnyo.mó mésze, bár a tárgyalt ,íkrók töbibségénuk drámai munkásság.a :azóta jke+len't ősan gazdagodott, esetleg más
irányt vett, a portrékészítés püllanatát figyelembe véve továbbra is relkeváns.
Ha tény ~ké*.1 ~t fogadjuk Tarján Tamás megállapítását, 'miszerint Önkény
тб té.kjánakk 1967. .évi beunutatója dráanatürtáneti határk ő, el kke111 ismernünk, hogy valóban az onnan sz.árnho ~tt másfélévtized jelent ős színvonademelkedést hozott a magyar dráanaimo ~ dalomba, e műfaj tagadhatatlanul
felzárikózokгt a hagyományosan .kiváló líra és rangos prózatermés melléé,
határon. túl is 'érdekl ődésre tart száitnot, a magyar színházi elvárások
miatt álliandón ,dú'ló harcban mnegedz&dv.e formailag is meg audorot újulni;
legfiatalabb írói neuzzedékének m űveit szem!lélv ~e kelszakadt az anekkdotikus
dramaturgia eszményét ől.. Noha Tarján könyve (húsz ,drámnai arckép kés
pályarajz) mell őzi a .legújabkb téhetségeak m űveinek, sokszor asztahfiók'ban
jobb napokat váró m űveinek, értékélését, e hiánykérzetünket gyorsan megsžц.nгteti ka benne foglalt anyag ért ő feldolgozása, tiszta gondolatmenete,
Ikvezetes stílusa. S ha ez nem elég, ki еgészíro oklvasmányként ajánllható a
Vinkó József szerkesztette Hiánydramaturgia, amely szenvedélyesen propagálja: a magyar kdrámaírás „új ~hullkáxnát", és hasonló szenvedélyesen
ostorozza amagyar sznnházn аk a kevésbé affiranáliódott szerz őkkel szembeni me ~ grögzІött óvatoskodását, •konzervativizmusát.
Tarján ott folytatja „portrékban fogalmazott drámatörténetét"., mely
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„egyes pontjain a kortárs magyar szín'házrál _is tanulságok!ka'l szolg)l' ~~
ahol annak idején Herman abbahá gy'ta. A 69-ben megjelent Szent Iván
éjjelén című kötet (árkényt még _egydrámás, egy ;,játszott drámás" ddrámaímáként tárgyalja, a Kortársi dráma ІС m еt wisélő Ta'rj-án-'kömyv nemcsak a
Tóraék bemutatójától számítja a m іegújuló magyar dráma kezdetét, leszögezi, hogy бrkény murnkásságánák javával jutott az újálbb magyar đráma leg közelelbb a világirodaloml-ioz, az it бval kapcsolatos fajtegezéseit
már, akárcsak Sarkadi esetében., egy lezárt élernn ű msmeretóban' гоeheti meg.
Az is. nyil.vánvá б, hogy egyes drámaíróik ,esetében, akik Hermann válogaatásaban is helyit kaptak, újra kellett tárgyalni .munk ásságu at, hiszen
az elmúit másfél révtizedben újabib m űveket alkottak, je'lentósen hazzáj.árultak a magyar dráma értékszaporításához, el!ismertetéséh еz. Igy példáлхl szintén felveszi !kötetébe Kari,nrt эΡliy Ferencet, ,Gör.gey Gábort, Szakonyi Kárólyt, Hubay MikMst, de különböz ő megokolással eltékint I,ly-lyés Gyula, Német László, Illés Endre m űveinek vizsgálatától Ј („,szétfeszítették volna a keretet"), Mestenház_t rés Tihurzót cviszont nem sorolja
már be(mert más m űfajok vonták el figyelim ülkat időközb:en), Gyárfás
idevágó munkásságával se foglalkozik, mert úgyrn ond -„elsősorban:. esszéistaliбnt,nk pedagógusként bizonyult :a :drámai -mesterség avatott, közkedvelt
фanárána`k". Minden válogatás önkényes, .szubj еktíw. Ha áltaxa , óhajtja,
mint Tarján Tamás is, helyenként, személyenként visszamen őleg a drámai mwnem fajlődés.ének belső logikájaként mutatni érvényesíteni az
utolsó harminc övet átfogó komtinuitásban, бhaatatlanul választásra kényszerül. Di,ffereneiálnia kell. Ezt pedig lehetetlen elvégezni egységes szem-.
léletű drámatörténeti felmérés, a tоvábbmutató .er ővona'lalk nvegjelöl ése,
széles kórú tájék вΡzottság, biztos Iesztétika,i mérce .és :az új értékek iránti
érzékenység nélkül. Neki kétségtelenül sikerült elérnie, hogy Ikötetében
nagyjából minden olyan név szerepeljen, mely ,munkássága révén -- itt
a hangsúly a b emuta to tt, színpadot kapott idrámákon volt — az е'lmúlІt
időszakban •előrébb. mozdította .a magyar drámairodalom. ügyét.
Hiánryz б neveket sorolni mindig lehet, nyomós érvék szóinaik például
Sánta Ferenc, Vészi Endre, Kertész Akos mellett, :egy modern 'vo nulaatú
portrégy űjteményb ői —Tarján is erre törekszik — űr*. jelent Mészöly
Mik lós kihagyása, és nem t űnik elegendőnelk a Dramatis pearsonae ,cimmel
megjelentetett el őszó bizonyítványmagyarázására, hiszen Nádas, Pilinsz
ky, Schwajda vagy Czakó dramaturgiája ihái бs téma lehet az elemz ő
számára.. Fél ő, hogy hasonló jeil egű ikötet i jobb tize гvöt évet várat magára, még félőbb, hogy akkor majd egy .másik szerkesztési elv onnan is
kiseprűzi .az itt még nemi említetteiket. Is.me't csak nem a m űveik könnyű
fajsúlya miatt. A magyar drá лiairodalвΡ m szomorú tвΡirzókkal sz.dlgál y elkedvetlanútően hat a színházék viszonyulása, szak .drámaírói vénával rendeükező író kiábrándultan fordul más m űfajak £e1ié, mint erre az És 'b.en
nemrég '.kö.zölt Hernádi-cikk langyos v:itahúlláma is i еlhnvta a figyelmet.
S ha úgy látjuk, márpedig a jelen gyakorlata igazolja, hogy összefoglal б
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drá ma.történet ihij.án meg kell elégednünk ыzagp6v16 nagy tanu lm ányokkal:, főleg а közelanúl t és а ma drámaírás:ára vonatkoz,6an., a;kikar töb+b јеLen tős íg6ret 'kicsúszihat а гostán., an6ltat4anu ј .
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AZ AVNOJ ÉS AZ IRODALOM.
Ezzel ;a ,cúnmel tartott tanácskozást
november elején a Jugoszláv Trószövetség, a történelmi Jajce :községben, ahol negyven évvel ezel őtt k,iáltották ki a köztársaságot. Bevezetőt Kole Csasu'le macedón író mondott, hangsúlyozva, hogy .irodalmunhat az elmúlt nég}r évtized folyamán
mindig az jellemezte els ő sorban, hogy
szabadon fejl ődhetett minden nemzet
és nemzetiség ;Irodalma. — Nem szabad, nincs jogunk megengedni, hogy a
forxadalom olyan helyzetbe kerüljön.,
£élnie kelljen a kimondott vagy leírt szótól. Ezt a forradalmat ugyanis világszerte oly.an•nak ismerik, mint
a•melyik •a legnagyobb:aknak mondta
ki a „nem"-et, s •amely ellent tudott
állni ja nyomásoknak — mondta többek között a szónok.
KÖNYVSEREGSZEMLE '83. Október utolsó hetében rendezték meg
az ideai Belgrádi Köny v vásárt, aanelyen .a hazai kiiadókan kívül 52 ország k,iadái Fis bemutatkoztak. Hoszsz•abb id ő után ismét itt voltak az
a.mak-béli kiaаák, .a holEgyesült Áll
landok és ,a portugálok. A hazai kiadás ,továbbra is sroagnál. Többnyire
nehezen érik el az ,el őz ő évek címszavainak számát. A nagy sorozatok
továbbra is divatosak, viszont kevés
az wj jelent ős ,alkatős. Igy az idei
vásár f ő ,attrakciója valójában az a
kiállítás lett, ,amely a ,délszláv könyvnyomtatás fél évezredét mutatta be,
kezdve egy 1483-óan megjelent egyházikönyvtől, s folytatva, a XV.,
XVI. és XVII. század jelent ős könyveüg. Külön - tematikus gy űjteanényt
szenteltek ,a rendez ők a köztársaság
kikiáltása negyvenedik évfordulóját
jelző kiadványtiknak, .közöttük a felszabadulás utáni els ő magyar nyelv ű

,könyvwnk hasonmásának is. Josip
Broz Tito A leigázott jugoszláv népek
szabadságharca című 1945 elején megjelent könyv 1lasonmás adta ki a
Forum ,az évforduló tiszteletére.
BABITS EST rTJVIDÉKEN, JUGOSZLÁVIAI MAGYAR iROK
FÖLLÉPÉSE PESTEN. Babits .Mih,á'ly
születése 100. évfordulója tiszteletére
az Újvidéki Rádió M stwdiójában
irodalmi estet rendeztek, ,amelyen a
költészetét megsz бla ltató pesti és újvidéki színművészek föllépése el őtt
á3ori Imre и,radalomtörténész méltatta
a költő araunkásságát. A Magyar .Rádió és az Újvidéki Rádió hagyományos együtvműködése keretében .került
sor november elején Pap József és
Németh István budapesti föllépésére
is. i,ráiwkat G•e•rold László mutatta be
a Kossuth-klub és a Magyar RádiG
hallgatóinak. Az alábbiakban Bori
Imre és Gero'ld László bevezet őit közöljük.
~

A ВАВIТS-EST ELÉ
A ma este eahang•zó Babits-szövegek zöme, kedves ,hallg.atóirvk, a, „ arásodik ének" utáni Babits Mihályt idézi — az érett és ,megfontolt írástudót,
aki szétnéz maga körül és a nagyvilágban. Azt, :aki .a békét, kívánja_ és
a békét siratja, .aki — ha tehetné —
odatapasztaná poétaceruzáját fogó ujja.hegyét azokra a vélt vagy valódi
sebekre, +amelyeket a. XX. század
közelről sem kegyes roörténelme a költészet imagtinárius mivoltán •ejtett. S
aki — ifelel ősségére ebredt írástudóként
az 1930-as évek d.e:rekán a szorongató vil ragveszélyek .közepette arról
énékelt (amikor annyian •a menekülés
lehetősségeit latolgatták), hogy vállalni
kell a prбféhaságat, bármennyire is
~
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tragikus vagy tragikomikus is ez a
prófiétai szerep, f őképpen ha úgy
gondolja, hogy van egy szikrányi remény még a megmenékülésre.
Beгvezetésün.k. talán éppen }e.zért emlékeztessen. raz „el.sq énekét" araondó
költőre., .ajki tiszteletreméltó lírájának
Пtбg nem epilógusát, hanem pró.logusát tervezte és írta. Ez a költészet
dekadens rés korhoztapadóan korszer ű
— nézzük аkár filozófiáját, ,ahá,r pedig képvilágát, illetve érzéseinek koreográfiáját. Ennek a Babits iVlihálynak akövetkez ő négy sor lehetne a verses mévjegyén:
Mint ,anyja eml.ejét ől élvált
gyermek az ős tej drága ikincsét,
szomjazom én, világtól elzárt,
az eleven világot ismét .. .
5 akarhat-e mást 6, mint megélni a
sóvárgó elvágyódásokat és a boldog
jelenlréteket és otthon.léte'ket, a kéjes
fájdallanakat és gyönyör ű, kéjeket, a
legkülönbözőbb szenzáai бkat,testieket
és lelkieket, amelyekben a mesevirágok ї i'1lartával •a b őrgyárak nagyon is
konkrét b űzei vegyülnek? Tudjuk
ugyanis, hogy is kor, s ez a századvég, amely többek között Babits Mihály költészetét is . feldajkálta és feltáplálta, a vágyóknak adott szárnyakat, s • fiait a vágy képzeletet mozdító •erejének tiiszteletére és valóságra
törő volt бnak becsülésére •tanította.
És Babits Mihály kit űnő tanulója
volt is maga korának ; éppen ezért
akkor még szabadon, kötetlenül, csupán nekitetsz ő módon vágyakozott., és
'б árta .az én lés a világ, .az élet és az
irodalom .tájait. 5 tehette, mert akkor még gátlástalanul, szám.itás nélkül lehetett önnilaga és csinálhatt з az
ilyen értelemben felfogott én-lírát —
amelyet a befutott, a ,már koszorús
költő elhagyni kényszerült, lemoxitiva
többek !közö.tt a vágy szabadságáról,
cserébe •érett életbölcsességet szerezzen.
S •az érett költ ő (hallani fagjáL)
tiszteletet pa•rancsaló. Az ellenben,
akiről ez a bevezet ő beszél, a fiadal,
mohóságában rokonszenves. Hogyne
lenne, ,amikor p бldául ,Iriszhez, a szivárványhoz, „lelke i•stensé.géhez" imígyen fohászkodiik:
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Idézz fel nékem ezer jégi képet
és földi képet, txilili бt ha van,
sok !földet, vizet, új és régi népet,
:idézz fel, szóval, teljes enmagam.
Királyt, papot, pénzt, .nemes dal ~iákаt
s a dalával idézd fel lovát,
aljas gonosztevét, tudós diákot:
a multak kövét értedé
csiholni mint kovát?
Mondjuk-e tehát, hogy az életm ű
egys,é:gében is •két költői arc néz ránk,
ha Babits Mihály verseit (•és nem csak
verseit) olvassuk? Hogy az egyik, a
fiatal a , ;mindenséget vágyfia versbe
venni", míg a másik abból • a 'fel:ismerésb ől indul ki, hogy mag•amagánál itovább araég nem jutott. Azt
azonban minden:kép:pen leszögezhetjük,- hogy a száz ,esztend őve.l ezel őtt
született ia modern magyar vers egyik
fornadalm бma volt, jaki ,a , ;belső meztelen szépség" Ігбj буaІ lépett fel, s
akkor, az 1900-as években az ő költészete is „-modernúl" volt korszer ű,
s hogy akkori újszer űsége biztosítja
műveink imai érdcjkességét és korszerűségét is.
BORI Imre

PAP J6.Z5EF KCOLTÉSZETÉR6L
Szeretném, ha elh\i иnék: miden
szándékosság nélkül történt, hogy Pap
József verseinek itt • bemutatásra kerülő (válogatása két, egymással ianynyira ellentétes jelentés ű, össze nem
ill ő szó közé foglalva. hangzik el,
mint amilyen a „hűség" és az „irtóztató". Hogy •mégis így történt, annak
magyarázatát a nagy .rende•z őeiveny a
véletlenen túl jegy tartalmi mozzanatban vétem felfedezni. Abban, hogy
az eddig 3 kötetet — a Rést, 1963ban, a •Ren.dhagyó halászást 1974 - be,n
és a Hűséget 1976 - tan — felmutató
orvos-ködtő , Pap József költészetét
talán legkifejez őbben éppen ez a két
szó jellemzi. Az egyik — „h űség" —
az els őnek elhangzó vers élén, a másik — ,irtóztató" — viszont a valogatás végére • került vers, az Amisr ől
sose beszélünk, ,utolsó szavaként mint
harapófogó összezáródó két félrkör fele
fogja egybe a ,költeményeket.
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Az est végponxjair.a iktatott versek
— vablomások. A .költ ő vallomásai a
költészetr ől, ennek jellegér ől s természeroéről. Arról — ahogy a H űségben
áll —, hogy számára a versírás játék,
•de édes` is, és véres is; sem a vers
őnébkübe, sem ő a vers nélkül nem
létezhetne. És arról — ahogy !az utalsб versben .halaljuk majd hogy
„irtóztató lenne, irtóztató", ha évek
utáni els ő, véletlen találkozásukkor
az egykori szerelmesek megoldódó
nyelvvel végenincs elbeszélésbe kezdenének — „lakásról, gyerekr ől, netán az id őjárásról / Meg hogy mire
vittük az éle>ráben" —, ha ömlene belőlük a szó. Akkor is irtóztató lenne
ez, ha tudjuk, (hogy •a ,költészet igazi
eszköze éppen a szó. De a sok .szó
megöbi :a verset, felhígítja a költészetet. És mi más az évekkel ezel őtti
kedves epizód, mint költészet. Az volt
élménynek, az emléknek is.
Bármennyire is szav.ahihetóen hangzik az az antenjuman at, mely szerint „.A vers úgy születik, hogy lej.egy-.
zek egy élményt", túlontúl srna és
egyszerű ahhoz, hogy Pap József verseinek ismeretében nva гadéktal.anul el
is hihetnénk. Tudom, hogy az efféle
élménylejegyzés • nem :tö;bb annál, amikor ,a! szobrász khválasztj.a a fát.,
amit majd vés ője've1 megmunkál, ám
ara a .köbt őre vonatkoztatva, aki
vállalva a diszharmonikus szókapcsolat minden vanaVkozását, „h űséges
fogoly"-nak érzi magát hitelesebbnek,
igazabbnak tartom azt a sarát, mely
arról vall., hogy „lehetetlen úgy írna
verset, ahogy lehet".
A vers — fogalmazna meg példás
tömörséggel költőnk — a legellentétesebb hangulatból, alkalomból szü
letik: „Egy isikodtásból / (Vagy gerlebúgásból)". Váratlanul, meglepetésszerűen. Lévén azonban a vers olyan
csodalény, amely csak él ha .máshoz
is kötődik, .nem elég a sikoltás vagy
a gerlebúgás, arra ` is szükség van,
hogy ez valakiben visszhangra leljen,
hogy o'lvas б vagy hallgató idegrendszerének rezdülése átvegye. Hogy a
„gyá,mO ltalari"-t az „otthontalan"-t,
hogy !ismét a vers ane taforáira hivatkozzak, valaki tisztába tegye, párt,
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fogásba vegye — befogadja, is:métcsak
„Egy sikolalsban / (Gerlebúgásban)".
A költő, akiben •ilyen tudatosan él
a vers .kiteljesedésének minden fázisa,
teljes ,folyamata; aki tudja., hogy nem
elegend ő !kétségbeesetten • vagy , boldogan sбha:jtani ahhoz, hogy ,az élunényből költemény váljék, fokozottabban
érzi az engedetlen szavakkal •--- melyek „:megtorpannak", „elakadnak",
„borzongnak'.' — való .küzdelem sorsdöntő jellegét. Azt, hogy a költ ő
Igazi, legnagyobb :küzdelmét nem az
élménnye11 vagy a gondolattal, hanem
a szándéknak eblenálló szavakkal vívja.
Nemcsak eszközével, a szavakkal
szemben érzi a 'költ ő a disszonáns
kapcsolatban jelölt , ;hűséges fogoly"
viszonyt, hanem a tajjal szemben is,
ahogy ezt Fogságaim cím ű versében
megfogalmazta. Nem tájlíra Pap Józsefé,. ,arcnak .ellenére n hogy .a tájhoz
kötő dő versdinek nagy részét lokalizálja. Olykor annyira pontosan —
„Becsén, az Alsóvárasban, / ott, ahol
a volt /Mez ő utca meg a mi utcánk, / ra volt Halász utca, / keresztezi :egymást" . —, hogy kincskeres ők
módjára ikézbe vehetnénk a verset
és rálelnénk- urna a pontra, ahonnan
egykor szemaélte a világot, ahol rögző dött benne a :kép, s ahová most
visszatér az emlékezet. , ;Amikor a
tájhoz ifordulok, mindig múlt id őben
beszélek — vallatta. A múltban lá
tom magamart, családomat, de mindezt
mai szemmel nézem".
S milyen a táj Pap J ćzsef verseiben? F.,gyhelyütt, mint apjának arca
— „Аrcomban arcát, s arcában a
tájat" .amely arról a „vesz ődségről" árulkodik, „melynek sosincs vége". Másutt: , ;Mint egy nagy ásítás",
melynek „nem lehet •kivárni a végét".
Hiába becézik rónának:, díszítik, délibábbal, álуrándozva nmondják „ringó
búzatenger"-nek, ha „leterített" és
,;agyonhajszolt". S a vers, melynek címe .lényegretör ően csak ennyi: .Itt,
vége felé haladva a táj képére egyre
sötétebb színeket rak fel a költ ő .
Azt érzi, „hogy vacog ,a síkság", a
magasban rüpö.l ő „vadlibák sikonganak", ha szell ő mozdul „kukorica le-
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vele zörren", nem csoda, ha el őbb
csak féiebmüket legy őzeaidб „hideglefő sen" (vagy viháncolva?) futkosni"
kezdenek., nem sejtve, hogy ez hozzá
az ,igazi; veszedelmet: „süpp.edünk, bokáig, térdig, derékig már ... egyre
mélyebben, mind mélyben", s nem
máshová, mint az „itteni sárba".
Menekülni kellene, de nem lehet,
megfog, akik elmentek, azokat, mint
leöltőnket — „Soha el nem hagytam
/ Belém ialtattók J Hordom magamban" — visszakényszeríti. Érzi a
rendjét, de ismeri „gonosz és kiméleÚlen" törvényeit is, meg azt, „Hogy
szíve n;in.cs e tájnak". Ezért mondta
egyszer, hogy „a tájról nem meséket
kell mondani". De azt ás hirdeti, hogy
a síkság, amely elnyeli a tornyokat,
„Látvánnyá — teljes érték ű valósággá
— ,,.általunk valik". Olyan hitvallás
ez, mint ,amikor ezt olvassuk „Ez a
tér a ráffák ,bízott jelen", amit azért
kell (vállalni, mert ,az ember sohasem
élhet ö.nanagának vállalása nélkül. Ha
optimizmust keresünk, ez ,az:, megszenvedett optimizmus. Közéleti lírájához
hasonlóan visszafogott magánéleti —
ne:m mondanám, hogy szerelmi —
lírájá,ban a megnyugvásurak, a pillanatnyi. ,boldogságnak árai van, • zamatjába fanyar mellékíz vegyül.
Költészetbeli er őforrásait keresve a
szerb Miadrag P,avlovi бnál, a szerbromán Vasko Popónál, a magyar
Pilinszkynél, KáLnokynád kell megállapodni, .náluk ismerünk ,alkati viszonyra az 1926-bon született költ ő
verseiben, melyek a fétképekben, jelzésekben mutatkozó csupasz avantgardizmustбl vezetnek a közl ő, de mégis
személyes hangsúlyokat hordozó ernlékező versekig. A verspárlatoktól az
élménylíráig.
NÉMETH ISTVÁN A SZÉPÍRо
RIPORTER
Németh István szerz ői estjét bevezető kritikus szívesen venné, ha a
szokástól eltér ően ezúttal nem a
művek elhangzása el őtt, hanem után
kellene közönség elé lépnie. Sem,m,iképpоn sem ment esetleg úgy érzi,
hogy nincs ,mondanivalója ezekr ől az
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írásokról.
Egyszerűen csak azért,
mert akkor kevésbé vagy :egyált гalá.n
nem szorulna magyarázatra az, ami a
szövegek válogatása és jellemzése ,közbmn elő-.előbukkant. Ebben az ópuszban hála határ novellák ,ás miportok,
széppróza és hírlapírás között; mi tartozik az egyék,, s mi a másik tartományba. Kritikusi közhellyé vált
ugyanüs, hagy írónkban két alkotó él:
novellista ,és riporter. Tetszet ős képlet, csakhogy — hamis, mint minden
efféle sablon, melynek — bevallom —
a közelmúltig magam ,is híve voltam.
Az 'est anyagát válogatva 'lett e.gp
értelm ű, ,ami erről az írói világról
késziült tévéforgatókönyv irásakar má,r
felsejlett; itt lehetetlen és felesleges is
határt vonni irodalom és újságírás,
novella . és riport között. A szépír б,i
munkában felfedezhet ők a valóság riporteri háttatásának mozzanatai, riporxjaiban pedig a novellai meg.farmálás esžközсi.
Nem lehet, és nem - is kell dísztin.gválni, nemcsak mert az eszközök keverednek, vegyesek, hanem — s ez
minden formai jegynél lényegesebb —
az írói viszonyulás, alapállás is azonos, s mert a novellák és riportok
tárgyra közös: ,a vajdasági falu és a
vajdasági 'ember. Írónk ugyanis kevésbé szeret tö.rténete.ket kitalálni,
szerkeszteni, ő дΡiegfigyel, s amit észlel, ,azt rögzíti, ,ami viszont inkább
a riporterre, mintsem a novellistára
jellemző, de a rögzísés a 'széppróza
nyelvén, nemegyszer enyhén lírával
megfuttatva történik. Leíró módszere
nem izárja ki sem ;az író jelenlétét,
személyes részvételét, sem pedig azt,
hogy ,drámai pillanatokat, eseményeket
ragadjon meg. Novellái épp úgy lényeg,retör őek, mint riportjai, nélkülözik :a színes kitér őket, a ,kanyargó
mellékszálakat. Mindkét formában kitapinthatбan egy sajátos létélmény
dokumentumait állítja :elénk. Riporteri ,alapállása szerint els ődleges, s őt
majdnem kizárólagos szempont számára az alany igazságának hiteles közlése. „Szeretem a ,riporteri munkámat,
nyilatkozta, mert állandóan az ágazat
kell megírnom, hiszen szoros kapcso s
latban vagyok az olvas бimmmal." S ezt
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a feilibecsülhetetlen erkölcsi t őkét kamatoztatja novelláiban. Nem is sejtjük talán, hogy a riport milyen mértékben leleplez ő forma, óhaгatlanul is
elárulja, íróját mi érdekli a körülött•e
levő valóságból, s hogyan szemléli
ezt. Ha j бl emlékszem, a kritikus
Biri Imre írta Németh Istvánról,
hogy uшpontjalt a vajdasági lét encücolvasni. ivónk
l.opédiájaként kell
mondja egyik
írásában, számára
mintha egész Vajdaság egy nagy falu
volna,, majd hozzáteszi: „Ez a nagy
megírandók egyike! A vajdasági falu." Egyszer „hallgettóm egy 90 éves
falui_ öregember visszaemlékezését.
Mi vdlt .az ő gyeеrmеkkarában a
bácskai falu. s-Ázsia. Meg kell egyszer feni ezt ra falut. Persze úgy,
hogy .aztán odafigyeljen r•á fél Európa". - Az egykori terv még megirásr а
vár, tannak eallenére, hogy mozaikkockáit már vagy három évtizede gy űjti,
csiszólja mipartakban, novellákban
Németh Lstván, aki tudja, hogy „tartósat .csakis saját valóságunk anyagából építhetünk".
Németh István esetében, mint a
magyar íróknál már több nvint egy
évszázada, így fonódik össze elválaszthatatlanul a hídlap- és a novellaírás. Fiatal korától gyakorló riporter
az 1930-.Ua•n. Kishegyesen született író,
akinek els ő :könyve; a Parasztkirályság még 1954-ben jelent meg, akkor,
mikor ,kötetek kezdték hírül adni,
hogy fordttlópon tjához érkezett a jugaszlávia;i magyar irodalom. A novellákra ekkor még vastagon felrakott
naturalizmus ;alól már fel4eltüntek a
visszafogottabb részletek, .a korszer ű
megdl•dásak. F őleg a kötet záróciklusa, a Tollpróbák ígéri az újfajta
szem lélatet és eszközöket. Ezekb ől az
irásakbál sarjadtak azután az Egy
ember ül az nzdv аron (1959) és a H űtlen este (1964) novellái, akárcsak az
immár három kiadást megért gyermekkötet, a Lepkelánc írásai is. Gyermek és ifjúsági .regényeit meg novelláit n-eni számítиa jó másfél évtizedig
hiányoztak a jugoszláviai magyar
könyvkiadásból Németh István szépprózájának .kötetei. Megjelent viszont
három ri,po:rtkönyve, amelyek ékesen
~
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bizonyítják, hogy írónkban nem apadt
ki ,a novellista véna. De ezt bizonyítják a folyóiratokban néhány éve
ismét fiel-felt űnő elbeszélései, •a degjelentősebbek: Porszem, Minden vilagos,
melyek témájukat els ősorban az ötvenes évek •eseményeib ől merítik, abból az i•dőszakbó.l, mely felé Németh
régebbi novellái közül a legsikeriiltebbek — Gyöngy József második halála, Lent a .gödörben, Bélus — is fordultak.. De ;néhány éve sorjáznak
már azok a lírai hangvétel ű, rövid,
esti jegyzeteknek nevezett írások, •aan,elyék hal ,esszéisztikus helyzetjelentésekként, hol .szoaiogr бfiai reflexió:kké:nt
szólnaak az idegenségélményr ől, a kapcsolatnélkülisé.gr ől, a magányról, mindorrál., 'amit it. möre•n és mégis sokértelműen ;az Balabbi felismerés summáz:
„Idegrendszer űinkben hordozunk egy
hiányérzetet". A falu elöreg.s.zik, a
város :néllkülözi az együttélés legigazibb ismérveit, főleg a meghittséget.
Nem csoda, ha olykor az író-riporter
is úgy érzi, este szül őfalujában is eltévedne. A a§illagok hűségében, vallja írónk, a azonban nem kell csalódnia. iEzért is bízza rájuk magát és a
tollát.

GEROLD László
BÚCSU MATIJEVI.CS LaAJOST оL.
Teljes váriatlanuh trag.iku;, körülmé. nyek kö.íött távozott cl körünkb ől és .a
jugoszláviai magyar tudományos közéletb ől .dr. .Matijevics Lajos • egyetemi
rendes talnár, a Magyar Nyelv, Irodalom бs Hungarológiai Kutatások
Іntézetének igazgatója. Fiatalon, alkotб.i ereje teljében tett önszántából
pontot életére, akttotói és tudományos
pályájára.
Dr. Matijevics Lajos 1940. július
7-én született Szabadkán. 1959-ben
beiratkozott az újvidéki Bölcsészettudományi .Kar Magyar Nyelv és Irodalom Transzékére, .ahol 1963-ben, a
Tanszék első nemzedékének tagjaként
szerezte meg oklevelét. Tanárai ni" -ödúsét a kishegyesi Ady Endre Á;ltalánas Sskolában kezdte, 1966-ától tauársegбd .a bdlcsészkar Magyar Tanszékén. 1972-ben szerzett doktori tudományos fokozatot Újvidéken. A vaj-
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dasági magyar diáknyelv című értékelésével. 1972-ben docens, 1977-t ől
egyetemi rendkívüli .tanár, ez évt ől
pedig egyetemi rendes tanári fokozatban iktatott az Intézetben. Ez év ak- ~
tóbereleje óta végezte A Magyar
Nyelv, ,Irodalom és Hungarológiai
Kutatástik Intézetének ;igazgaitói ,teendőit.
Dr. IVIatijevios Lajos tevékeny köz=
életi ember vált, pályája sarán a bölcsészkar pártalapszervezetének titkára.,
dékáehelyettesé, tanszékvezet ő," valamint a Szöveroségi Képvisel őhaz Szövegegyeztet ő Bizottságának küldötte
volt. Részt vállalta VTMA nevébe л
a jugOSZlláPllaR tudományos éS művész_eti akadémiák országos koandi_nációs
bizattságáњn is.
Évek óta magyar nyelvtörténetet
adott el ő a Tanszéken., kés őbb a
nyelvművelés tárgyából is vállalt árákat. Oktatói pályája sarán felel ő sségtel,jes és lelkiismeretes tanárnaik ismerték meg tanítványai érs munkatársak.
Dr. IVLatijevics Lajos tudományos
érdeklődése sákrét ű volt. Nyelvészeti
alapérdekl ődése mellett foglalkozott
néprajzi és köny vészetű kérdéšekke1.
Nagyszámú tanulmányt, cikket é s
számos ikönyvet tett közzé. Ezek közülelsősorban nyelvészeti tematikájúa k: A vajdasági magyar diáknyelv,
~
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Az utca nyelve, Vizeknek szarváról.
Nyélvészeti ,és onoma sztikai U ötet e
(társszerz őkkel vagy anélkül) eddig
hat jelent meg. Tíz, tíz, tisztel víz

címmell nagy gyűjteményét adta ki
a jwgoszlávi аi magyar népi mondókáknak. A gombosi népballadák kötetét is ő rendezté sajtó alá,. Ezeken
kívül szójegyzékek, nyelvatlaszok,
anyagközlés és összefoglalások jelzik
tudományos pályájának eredményeit.
Az .előbbiek mellett .foglaLk.ozott forcdítási és nyelvoktatási kérdésekkel is:
ezek köréb ől jegyzeteket is publikált.
Dr. Matijevics Lajos egyetem,i rendes tanár halálávajl a jugószláviai
magyar közélet, fels őoktatás és tudományos .é1.et jelent ős és eredтnényekben gazdag pályájú .egyén.isége távozott el körünkb ől. Emlékének megőrzése é.s ápolasa reánk háruló feladat.

PETKO VOJNIĆ PURČAR KAPTA A SZIRMAI-DÍJAT. A legjobb
szerbhorvát, illetve isiagyar nyelv ű
novelláskötetek díjazásáré alapított
Sürmaii Кáraly Irodalmi Díjat, az
elmúilx két .év szerbhorvát nyelv ű a1kótásaaiért Petko Vojmié Pur čar érdemell,te ki. A Boiko Ivkov, Božidar
Kova ćek бs .Sava Babié összetétel ű
zsür;i úgy ítélte meg, hogy iá Matica
srpska kiadásában megjelent Prstenovani gavran (Gубгы varjú) volt az
említett i.d ősz.ak legfiigyelemreniéixóbb
köre e. A díjat a november elejei
titóverbászi ünnepségen adták át a
szerz őnek, azzal az aranyéremmel
együtt, amellyel Szirmai Késoly fia,
Szirmai Endre hagyományosan jutal mazza a díjazott írót.

A F O RUM. K~NYVKIADÓ ÚJ KIADVANYAI
Josip Broz Tito összegy űjtött m űvei XI—XIII. (1942. június 4.-

1943. jariuár 20.)
,josp Bro'z Tito: A leigázott jugoszláv népek szabadságharca (az
1945 elej ćn megjelent könyv ih.asonmás kiadása)
Jovan Veselinov Žarkko: Az autonóm Vajdaság születése (másоd~ik,
b&vi~tett kiadás )
Rehák László: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés (cikke'k, tanulmány оk ` lágnézetünfk alap] aair бL)
A JKSZ KB 7., S. .és 9. ülése
Bognár Aaital: Esélyek könyve (.regény)
Kopeczky Lászlб : Savai ya, lóra! (regény)
13eder István: Kecsketemplom (,regény)
Hádi Sándor: Мagatartáslormák és társadalmi viszonyok (értekezés)
Gerold LasZló: Színhaza nezoterrol (erktekezes)
P~ etkovics .itálmán: Régi szabadkai játékok (értekezés)
Geleta Piroska: Így zajlott az életem (népi önéletrajz)
Jovan Jоvanoviб Zmaj : Hol megálltam ... (válogatott versek)
Fehér Ferenc: Szeptemberi útravaló (gyermekversek, máisodik !b ővítet kiadás)
Guel ~nvцΡiо Sándor: A nebuló könyve
Siunana Škrinjari ć : Elődök utcája (ifjúsági regény)
Várady Tibor: Medunarodno privatno pravo (egyetemitankönyv)

KRITIKAI SZEMLE
Könyvek
'Varga; Zoltán: Gyermekmagány .és nosztalgia (Németh István: Vö
rösbegy)
1326.
Fekete J. József: Szénmarzsahd б iélstmű '(Némеt!h István: Vörösbegy)
1328
Tomán Eászló: Cauleur locale vagy metafora? (Utasi Csaba: A
Kalangya)
1331
Sárvári V: Zsuzsa: Egy hagyománymentő vállahkоzásról (T&ke Ist1333
ván: Mosolygó Tisza menti)
Herceg János: Az életre ocsúdó gyerekkor (Boško Ivkav: Jeza)
1335
Varga István: Tanulságos kincskeresés és a világ banyalwl.tsága
(Krekovics' Ferenc: Aranyfény ű ntzpok; GuгΡlmino Sándor: A nebuló könyve)
1336
,

Színház
Gerolil László: Áltö.rténelmmi itörténe'lim.i szituációdrámák (Spir б
1340
György: A békecsászár)
Guelmino Sándor: Partr éafűzénbbl dгáma.történet (Tarján Tamás:
Kortársi dráma)
1342
~

KRONIKA 1346
Az AVNOJ més az irodalom; .Könyvseregszemle '83; Babits-est
Újvidéken, jugoszláviai magyar frdk ;föllépése Pesten; Búcsú ,Matijevics Lajostól; Petko Vojmnié Pur čar kapta aSzirmai-díjat

HYD — irodalmi, művészeti és tarsadalomtudományi fdlyóirat — 1983. november. Kliadja a Farum Lap- és Könyvkiadó .6s Nyomdaipari Munkaszervezet. — Szerkeszt őség és kiadóhivatal 21000 Novi Sad, Vajvoda M'iiié а utca 1.,
021/611-300, 51-es mellék. — Szerkeszt őségii fogadóбrák: mindennap 10-t őt 12
óráig. — Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. —El őfizethető
a 65700-601-14861-es falyászámlána; el őfizetéskor kérjük feltüntetni a Hid
nevét. — Előfizetési dij belföldön egy évre 200, .fél évre 100, .egyes szám ára
20, kett ős szám ára 40 dinár; külföldre egy évre 400, féll évre 200 dinár;
külföldön egy évre 12 dollár, fél évre 6 dollár. Diákok és ,egyetemisták csoportos előfizetése egy évre 100 dinár. Készült a Forum nyomdájában rJjvidéken.

