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WAH-W AH*  

BOGNAR ANTAL  

A katona szorosra pólyált szeme el őtt zsibogó, fodros árnyak 
rebbennek jobbra-balra, összefoly б, pepita foltok úsznak át a feke-
teségen. Bal keze lazán nyugszik a mellén — néha végtelen id őkre 
televész a saját lélegzetvételének észlelésébe; megemelkedik és las-
san süllyed, megemelkedik és lassan süllyed, akárha egy egyetlen 
jelből állб  számsor ismétlődő  váratlansággal visszatérő  tagjának rö-
vid kanyarral felível ő  s meredeken lefelé vonódó szárát írná az e 
jellé lényegülíí légáramlatba sűrűsödiitt léte: egy, egy egy. A kéz-
bő l elszivárgott minden enő, súlyárбl — messze-messze a halоvány  
vörösbe játsz б  gomolygástól a szemhéja alatt, s attбl mégsem sza-
kadva el — lefejlik a nehézkedés, sóhajnyi érintéssé válik a súly  

ebben a lebegésben, s ő  mindenestül kés teljességgel testetlenül; ben-
ne van ebben a kiterjedés nélküli és kiterjedés nélkül lüktet ő  pont-
ban, mint valamiféle világ nélküli mindenségben; benne van és ki-
tölti egészen . . Kivánságoka .t és beteljesülést nem ismer ő  létét egyre  
elgondolhatatlanabb közeg tapasztja körül, csak szemhéja rezzen  

meg egyszer-egyszer a pólya alatt, s a bágyadt félálomban már-
már teljesen képek és hangok nélküli alakok és események jelennek  

meg és enyésznek el előtte. A vízcsobogás, ajtócsapkodás, takar бk  
suhogása — valahol — az egyetemes csend háttérévé olvad.  

Aztán önk čntelenül figyelni kezdi valaki távoli lépteit, ahogy  
halkulnak, erősödnek, kopognak, tappognak a folyosó és a Iépcs đ-
kön, fülelni kezd valami alig hallћatб  motozásra, kaparászásra, s 
lassan fölvetődik a semmi árkából: mindenütt újra egyenletesei. 
sötét van, és abbб l, amerről a hangok jönnek, bizonytalan elrende-
zésben s idő legesen kibontakozik előtte a környezet, a szoba, ahol 

Így kért vizet 	vak-si,ketnéma Heleti Kellet, mikoг  elsđ  ízben derengett fel  
benne {íjra a „water" z6 elmos бdott eanléke.  
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fekszik. De szinte minduntalan újrateremtődve, hisz ismételten min-
den felcserélhető, behelyettesíthet ő  lesz benne. Minden elmozdul és 
visszabillen. 

Valaki köhint, valahol egy ágy vagy a padló megnyikordul, s 
ahogy lehunyt szemét riadozva odakapja, egy pillanatra látni véli 
saját felfénylő  szembogarát. Nyugtalanul verdesnek a leszorított, 
összeragadt szemhéjak; lúdb őrözve érzi, nem tudja megakadályozni, 
hogy a szemgolyó fordulásával megint végigkaristolja a gyulladt 
hártyát az üvegszilánkok legmélyebbre hatolt, maradék morzsája. 
Jobb kezét fölemeli, keze fejét nekitámasztja hátul a hideg vas-
nak, tarkójával odaszorítja, oly er ővel, hogy a kézfej iuán, az 
ereken fájón megcsusszan a b őr. Kínjában elhúzódik a szája, félol-
dalasan mosolyog. A környező  világból kiszakadva, az ember néha 
szinte boldogan elenyészni, homályosulni vélheti magát; s bár 
nemcsak elfogadni kész, vágyja is szelíd semmisülését, nyilalló hiány 
támad benne — sz űnőben tátongó üres, az elvonódó kapzsi éhe 
—: aki láthatatlanná válik, az maga sem láthat. 

Azt az átkozott babkonzervet, azt végképp kár volt olyan mohón 
behabzsolni. Legalább megmelegítette volna — de hát nem volt 
hozzá türelme a sort kivárni. Látta pedig, mikor a pad szelére 
húzódva a hideg folyosón nagy sietve kinyitotta, hogy alvadt vö-
rös zsírrögök vastag lépjében iilnek a duzzadt babszemek, s alóluk 
viaszos szalonnaszelet világít. Csakhogy fél-fél kenyeret kaptak 
hozzá — azt egyensúlyozta leleményeskedve a másik kezében —, s 
annak a jól-rosszul lekanyarított nagy falatjain Oly biztatón olvadt 
szét a szájában, hogy még másnap sem igen kapcsolt: az ülhette 
meg a gyomrát. Szomjas volt persze irgalmatlanul, de ugyan mi-
kor nem volt az a naponkénti meneteléseken, ilyesmire oda se fi-
gyelt már. 

Karfiol lett volna különben ebédre (vagy talán kelkáposzta') ám 
alighogy betelepedett az ebédl őbe az elsőnek induló század, kide-
riilt, hogy valami kemény hátú, púpos kis fekete bogarak úszkál-
nak a lében tucatjával, leállították az ebédosztást, s nagy hirtelen 
za ügy.eletes tisztért szalasztottak valakit. A sebtében megejtett szem-
le s vizsgálat eltartott egy darabig, s kinn a zsörtöl ődő  bakák élce-
lődtek a bejáródott rend felbomlásának megsejtését ől nekiszabadul-
tan, hogy a régi hadseregben biztos módszer volt ismeretes az efféle 
slamasztikába keveredett él őlények á: ialmatlanná tételére: addig 
kellett főzni őket, míg csak jól meg nem puhultak, s ha már egy-
szer kiporciózva nem adtak életjelt iriagukról, arra való volt a 



WAH-WAH 	 391  

kanál, hogy a finnyásabbja iigyesen félretologassa tetemeiket min-
den merítéskor. Itt ilyen sose fordult el ő, fel is forgatták alaposan  
a haptákban álló konyhát. Az egyik javításra. váró t űzhely öblös  
bádogszekrénуébő l eközben pompás kolbászfüzérek kerültek el ő  
megmagyarázhatatlanul, s mivel a hebeg ő-habogó konyhafőnök  
azzal próbálta kivágni magát, hogy az őrségnek tették volt félre  

estére, a .kolbász azonmód meg is lett süttetve, s az őrséget váltás-
ban berendeltek a nem várt lakomára. Öreg este lett, mire ebéd fe-
jében kiosztatták a konzerveket, kinek mi jutott. Azt a babot bi-
zony nem kellett volna befalni.  

Kétszer is rölriadt ébreszt ő ig, kábán kibotorkálta mosdóba a li-
dérces álmok el ő l, melyekben magatehetetlenül vergődött, akár egy  
csecsemő , megnectveshett tenyerét gyöngén a homlokához, arcához  

veregette, hogy azért mégse szálljon ki egészen szeméb ő l az álom.  
Szaporán nyelcicsve ténferegett sorakozó után — reggelire csak a  

seízű  teát itta meg, a virslire rá se tudott nézni y— a menetre ké-
szülődő  bolyban: noha enyhe nyomást érzett a gyomra tájékán s  

,ltalános rosszullét környékezte, röstelkedve pislogott az irodaajtó,  

előtt, végszóra váró, fegyelmezetlen, elvetélt színészekként gyüle-
kezők népes és lármás tábora felé, mely majd próbát tesz felrиentést  
kicsikarni legalább mára, szedett-vedett, megtoldott panaszaival;  

sehogy se tudta rászánni magát, hogy közébök álljon: hogy is volna  

képes meggy őző  lenni, ha, egyszer tényleg oly nyomorultul érz;  

гнаgát? Kevésnek ítélte .az iidvösséghez ezt csak úgy simán kijelen-
teni, ugyan össze nem görnyedne az élhetetlenje a hascsikarástól  

inkább igyekszik kihúzni magát. KülöQben is szabadságot kérni  

k: szül. Csak azért is megy a többiekkel.  
Arra az egyre nem számított, hogy kutya nehéz napjuk lesz p-

pen, s fölösleges önérzetesked ő  nyakaskodásával most aztán minden  

hivatkozási alaptól is megfosztotta magát: semmissé ő  maga nyil-
vnította szervezete tiltakozását, ha egyszer menetbe állva titkolta,  

letörte. Fönn a hegyen — mert fogát összeszorítva fölvánszorgott  

két roham közt már hiába ejtette el bátortalanul (mert a riman-
kodástбl viszolygott így ,is), hogy kíméletre szorulna, holott akkor-
ra mintha kemény futball-labdára feszült volna a rekeszizma. Nem  

szánta volna képen törölni a pökhendi tizedest, aki lepuhányozva  

rendreutasítatta; útban lefelé b őszen magához ragadta a dögnehéz  

gépfegyvert, amit .felváltva volt szokás cipelni, s végig nem volt  

hajlandó kiadnia keze'bő1. Késő  délutánra vergődött el az iigye-
letes orvoshoz, bevette a Baralgint, és lefeküdt; egész nap egy fala- 
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tot sem evetr. Azt álmo Јta, duzzogó gyerek, aki maka(,sul le-
szegi fejét, s a háta viszket a dacos ellenkezést ő l, üt-vág nyomban,  
oly elkeseredett; hánykolódva val бban arra ébredt, hogy tarkóját,  

nyakát, vállát d5rzsölgeti önkénteleniil, és süt, feszül a bóré. Ket-
ten támogatták le a rendel őbe; alighogy megkapta az injekciót,  
bágyadt, homlokáig felcsap б  melegség öntötte el, s kisvártatva,  
mint valami holdkóros, egy szб  nélkül, révetegen föltápászkodott,  

végigbotorkált a folyosón, s szinte bebukott a mosdó ajtaján;  

annyi ideje se volt, hogy a fülkébe lépjen, épp csak megkapasz-
kodott a vízcsapban, és hányt, hányt rogyadozva. Oly elszántan  

szorította a bűvösen gyöngyöző  csapot kétrét görnyedve, hogy hiá-
ba taszigálta. durván a valahonnan pizsamásan történetesezi éppen 
akkor előkászálódб  soros házi ügyeletes, akinek hálátlan dolga a 
mellékhelyiségek tisztán tartása volt, részeg disznónak vélve és ti-
tulálva, akit valamelyik városi lebujb бl citáltak ide kijózanításra,  
nem tudta letépni rб 1а. Jártányi ereje sem maradt, nemhogy szabad  
kezével szájon vágni, amit legszívesebben megcselekedett voi::a, far-
ral nyomta vissza egész testével ránehezedve, s csak elkínzottan  

уégigmérte, aztán szó nélkül egy m űanyag poharat kerített kime-
regetni az eldugult lavab бt. A kijáró nyaklevest az illet ő  aztán kis  
híján megkapta azoktól, akik őt letámogatták.  

Szakadt róla a víz ott a. csapnál, s könny ű  volt és gyenge. Reggel  
is; úgy érezte, bárki fél kézzel, játszva fölemelné, mint egy vézna  
gyerkőcöt. Balszerencséjére aznap már hiáóa járult magabiztosan,  
pecsétes felment ő  papirossal az iroda elé, mert a nagy l őgyakorla-
ton, akár félholtan is, kivétel nélkül mindenkinek meg kellett jelen-
nie. Bezsuppolták az uzsonnaszállító terepjáróba a sof őr mellé  a 
maródit. Ha. már gyalog nem tud vagy nem akar menni, kocsi-
kázzon. Sért ődött belenyugvással gubbasztott léggömbként szaba-
dulni igyekvő  bendője nyugtalanító imbolygására figyelve a dudo-
ros fejű , kedélyesen szitkozódé sofőr mellett, aki virtuskodó élve-
zettel vette a szapora kanyarokat fölfelé a rossz hegyi -úton.  

Fölparancsolták, igen, a kölyök föl lett parancsolva. abba a ro-
zoga teherautóba, ami a raktárudvaron vesztegelt, a tornatanár, aki  
egyben a felderítőcsapat tiszteletbeli vezet đje volt, felparancsolta  a 
teherautóra, pedig el őbb csak arról volt szó, hogy néhányan segéd-
keznek kihordani és felrakni a. gálába öltöztetve már jó ideje ott  
tébláboló díszraj felszerelését a felvonuláshoz. Kap бra jött, hogy  
ott futballoztak a raktárépület t&zomszédságába .n, ahova a rossz  
kerítésen odalátni, s némelyiküket még üdvrivalgásra is késztEtt a  
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iefegyverző  ajánlax, hogy ha fürgén elvégzik a berakodást, velük 
tarthatnak. Hiába húzódozott volna a kölyök — mert hiszen a 
csapata vesztésre állt — vonakodását az általános lelkesedés elsö-
pörte. Végül is miért ne furikázhatnának egyet ők is végiga váro-
son a tömeg koszorúzta széles utakon! Az iskola felderít őcsapata  
ny erte ugyanis tíizgyújtásban, sátorverésben, számháborúban meg  

нéhány sportí.gban jeleskedve a vándorzászlót, mely az őrsök sárga  
bojtos zászlóival már oda volt készítve a raktár vasajtajához, ez 
volt a belépő  ahhoz, hogy a legtalpraesettebb csapattagokból verbu-
válódott raj büszkén végighordozza trófeáját az iinnepl ő  városnép  
előtt a fáradhatatlani többiek képviseletében. Szöget üthetett volna  

persze a sebtében odaintett p бtta.gok fejében, hogy hiszen az erede-
tileg kiszemeltek vasalt egyenruhában, kifúrt vadgesztenye szorosra  

húzta kendővel nyakukon cihelődnek, nekik igy, szutykosan, torna-
c.ipőben aligha lehet sok keresnivalójuk odafönn, a tömeg kedvelt  

tekintete elő tt. De kit a lázas izgalom, kit a gyerekes bambaság, a  

kölyköt a morcos szabódás, egészen elvakított. A kapkodás meg  

erre a velük kalkuláló mentő  ötlet abból származott, hogy az utol-
s pillanatban kaptak észbe: a csapat táborozáskor rendesen hasz-
nált sátrai köziil valamelyik toldozott-foldozottal hivalkodni talán  
mégsem illő  (az egyetlen valamirevalót a technikatanár kikí ílcsö-
nözte, s elfeledte visszavinni), marad hát egy véletlenül kezeikbe  

akadt bontatlan, tágas parancsnoki sátor; csakhogy annak a mere-
vítő  rúdjai külön vannak elcsomagolva, s valahol nyilván elkeve-
redtek, mert hiáb а  forgatják fel értük az egész raktárt. A járm ű-
oszlop üzemi brigádokkal, táncegy üttesekkel a fedélzetén mmár, úgy  

lehet, összeverődött a. gyiilekezőhelycn, indulásra kész, s ők még  
mindig azzal bajlódnak, hogy az anyag hajlatait szépen őrző  zöld  
ponyvát az alkalmatlan, kisebb méret ű  régi rudakkal feltámogas-
sák, a kamaszok izzadtan siirgöl ődnek; ráadásul ez a sátor jóval  

szélesebb a tervezettnél, elfoglalja a teherautó egész rakodóterét,  

nem is bogozhatják a köteleket máshová, csak az oldalfalak alatt 
átbújtatva, s hogy fér el kétoldalt a raj?  

Szóval ez volt az ő  dolguk: egyszerre ott találták magukat a  

sátor fülledt homályában, párban kuksolva szorongatták a ta.rtó-
rudat elöl-hátul (6, hogy irigyelte a kölyök a Molnár fivéreket,  

akiknek több eszük volt: végüil egy óvatlan pillanatban odábbáll-
tak, úgyhogy muszáj volt Robit is sátortartönak megtenni, pedig ő  
egyenruhában, lenyalt hajjal a díszőrségre volt odarendelve), a sá-
tor gerince alatt végigfutó hevenyészett kötelet feszítve. Jócskán 
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megkésve rajtolnak, úgy hitték, nem is bánta volna, ha vígképp  

lemaradnak, s lefújják az egészet; egy félrees ő  téren — az aprócs-
ka, vászoncsíkokkal hat részre osztott hátsó ablakon a kölyök nem  
tudta kivenni, hol — sokáig vesztegeltek, hogy már elunták  a 
nyakukba szakadt mulatságot. Aztán egyszer csak elindultak, a  
sátor előre-h гΡ.tra ingott a zökkenőknél, sebesen gurultak sima úton,  
majd valahol lassabb tempóra. váltotta tehergépkocsi, inára dísz-
menetben, s a kis ablakban a járókel ők kavargó színfoltjai úsztak  
el ferdén. Тöbbször megrekedt a menetoszlop, legtovább a f őút  
előtti csatlakozáskor. Akkor vette e1 đ  a két nagyobbika „dunsz-
tot", ahogy heherészve, kajánul összenézve mondták, úgyhogy a  
kölyök előszörre nem is értette világosan, bár azt tud v,~ a tudta,  
hogy azok ketten suttyomban bagózni szoktak. Felpúposított mar-
kukba fordítva a cigaretta parazsát felvillanyozva fürkészték, nem  

tódul-e ki árulkodón a füstgomolyag, amit apránként eregettek ki,  

felváltva slukkor-a, a szájukon, orrukon. (5k ketten ily anódon  
kedélyesen pöt ékeltek, a sátrat tartani maradt Robi elöl és a kölyök  
hátul. A rejtekhely gyorsan megtelt dohányfüsttel, marta a szemét,  
fulladozott tőle, de nem mert rájuk szólni, még riogatni se riogatta  
őket, inkább az ő  torka is elszorult, mintha cinkosuk volna: baj  
lesz bel,ő1e, ha rajtakapják őket. Robi kiállћatatl аnul nyűgösködött  
végestelen-végig, hogy hagyják már abba, menjenek ők is tartani,  
ahogy ki lett adva, mert ő  márpedig igenis elfogja engedni, és  
meg lesznek mondva. Legalább az tartaná rendesen!  
Ő t különben se szívelhette, tulajdonképpen haragban lennének  a 

hattyú miatt, ha nem lett volna muszáj kibékülniük; így aztá н , ha  
csak lehet, kerSüli, mert bosszúálló nem akar lenni, de amit m űvсlt,  
soha meg nem tudja bocsátani. A hattyút sperlemezb ől vágta ki  
lombfűrésszel technikaórán; eredetileg az lett volna a feladat,  
hogy az osztály egy képzeletbeli farmot népesítsen be ugyancsak  
sperlemezből lcésziilt talpacskába állított háziállatokkal, ki milyen-
nek a körvonalait másolja ki otthon valahonnan, de mivel fölöttébb  
sokan jelentettek be valamilyen vadállatot, háta telepet megoldot-
ták egy képzeletbeli állatkerttel, szabad kezet kaptak az állatok  
megválasztásában. A kölyök mindjárt hattyút gondolt csinálni,  

volt is egy szép rajza valamelyik könyv гben, egyetlen vonalból  
éppen, meg Lilönben is tetszett neki, ahogy a vízben siklani látta,  
az nagyon. Örült, hogy lehet; akárhogy töprengett, azt azért nem  
tudta volna eldönteni, hova sorolható: háziállatnak nem háziállat  
biztosan, de vadállat sem lehet, ha sziszeg is az őt háborgatkra,  
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mint a réten a libák: ugyan hol is kiknek volna szíve vadászni rá. 
Nehéz volt kivágni, csupa hajlat, csupa ív, törtek rakásra a gyönge 
њmbfűrész-élek, ahogy nyelve hegyét picit kidugva elmerülten, 
kedvtelve dolgozatott. Azt is eltervezte, a két szárnyat külön is 
kivágja, s kétoldalt ráragasztja, még szebb lesz úgy. Csakhogy köz-
ben, hiába vigуázott annyira (talán épp azért), az utolsó él, mi-
helyt az első  hifist megtette az egyik szárnyon, eltörött. Segély-
kérőn körültekintve látta, Robi már be is lakkozta paripáját, s él  
maradt előtte b гэven; majd tőle kér. S tette oly szabadon, hogy  
már nyúlt is érte közben — ám a gyerek hörcsög módra utánaka-
pott, nem adok, senkinek sem adok, hörögte, s oly sz.erencsétlen ё l 
találta meglökni a megrökönyödött kölyök karját, hogy annak a 
kabátujjához valahogy odaragadta frissibben lakkozott lovacska. 
S ahogy ő  felfortyanva le akarta szedni, megtörtént a baleset: 
kissé odanyomta a munkaasztalhoz er ősített kis talphoz, s a farka 
bizony egybő l letört. A lovam, a lovam! — és Robi már, észve-
szejtő  gyorsasággal Ott teremve, vadul gyúrta, markolászta a ke-
cses hattyút, egy roppantással a nyakát, s hogy .a csonka test zárt  

idomát tovább nem apríthatta, a nyakát tördöste diribdarabra.  

\kármi — de a hattyú, a hattyú! Annak épsége mindennél, az  ő  
testi épségénél is fontosabb! Csak azt, azt ne bántotta volna! 
Több se kellett, egymásnak estek, ki hol érte. Büntetésb ől újra ki 
kellett vágniuk otthona figurákat --- kinek-kinek a másikét. Ezt 
szabta ki rájuk a technikatanár. Noha nem érezte magát b űnösnek, 
egye fene, a kölyök megcsinálta. Versenylovat méghozzá. De hogy 
micsoda förtelmet kapott cserébe, arról jobb nem beszélni: nem  

hattyú volt az, csak valami görbe nyakú gúnár.  

Tartsd rendesen azt a rohadt rudat, ne rángasd! — így förmedt 
rá ott a sátor mélyén a kölyök, mert nem gy őzte tovább cérnával, 
a harsányad bömbölő  hangszórókat is túlharsogva, miközben oda-
kinn, egy karnyújtásnyira tőlük, a kiválasztottak mellüket kifcszít-
уe álltak az ünneplő  tömeg fölé magasodva, s repült velük a ki-
bontott, büszke sátor. A két kamasznak ekkorra azért kezdett f őni 
a feje, hogyan oltsák el a körmükre égett cigarettacsutkát. Ha a 
r adlбn nyomják el, féltek, még majd felfedezik lerakodáskor, elöl 
pedig ott magasodik a kabin; egyikük gondolt egyet, s a meglepe-
tésében bénán készséges kölyök kezébe nyomta, hogy dobná ki há-
tul. Elrémült, habozott: olyan kicsi a rés az ablakocskán, s jó egy 
méter van a rakodótér hátsó faláig, ezt valakinek gyakorlottan 
megpöccintenie kéne. És a megveszekedett sápítozó — pedig hát a 
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dohányosok már csak unalomból is föltápászkodtak volna —épp  
most elégelte meg a zsibbasztó kötelességet: azért se tartom, ki  
akarok menni, engem oda kell állítani; annyit se érve föl ésszel;  
hogy többek között .az ő  fejére fog roskadnia sátor, csapot-papot 
hagyva ráncigálni kezdte elöl a villámzárat. A sátor egy percig  

még csodasiód állt, s a kölyök ösztönszer űen nyúlt volna a másik  
rúdért, ha passzában átérné, hogy rémületében megtartsa egyedül  
akár, de kezéből kirepült az égő  cigaretta, amir ől közben egészen  
megfeledkezett — megég a sátor, kiégeti, jaj, lángba borul min-
den! —, ahogy horpadozni kezdett a vászontet ő, amit a madza-
goknál fogva r эΡ. adásul kívülről is, Fánikba esve, kétségbeesetten  
rángatni kezdett a díszes társaság, s hirtelen támadt dühében (az-
zal sem törődve, hogy az ő  rúdja is, melyet a világért el nem  
engedett volna, jócskán megbillen) képen törölte a szakadárt. Még  
jб, hogy amikor a szégyenteljes dulakodásra sor került, már rit-
kuló sorok közt haladtak, és a két kamasz — mer б  bűntudatból  —
valahára szétnyomta az egymásnak borult két tartótudat, s közös  
erővel úgy-ahogy kisimult gondos művük, melybe annyi indulat,  
vettetett, önzés, dac szorult.  

A raktárudvaron — mert a Robi által beárult bagósok, akik  
majd az igazgató el ő tt felelnek csínytevésükért, elrebegték, hogy  
emezek ketten összeverekedtek (még a hattyút is belekeverték, mert  
valamit hallottak fel ő le), s a kölyök kezdte — a tornatanár odaállí-
totta őket kettőjüket egymással szembe. Gyerünk, keveri le neki  
egyet! — Robit biztatta, így; majd elveszi ő  a kedvüket a kakasko-
dástól: add vissza neki itt helyben! Addig-addig, a mind jobban zi-
hált gyerek, röstelkedve bár, de arcul legyintette. Még így is csen-
gett belé a füle. Most te vagy soron, és er őséhben aztán! És a keze,  
szinte .akaratán kívül, irt бzatosaп  visszaütött.  

A katona aléltan csak annyit látott — s közben elharapott ká-
romkodás ütötte meg a fülét —, hogy valami elébük hengeredik  
az úton (kecske vagy mi az ördög?), .a sof őr hirtelen beletaposott  
a fékbe, és félrerántotta a kormányt. Ő  karját felkapva billent  
neki a szélvédőnek, homloka épp csak hogy nekinyomódott, de  a 
(nem valami előírásosan) maga mellé állított puskát is, mivelhogy  
a jobb kezét bugyután rajta tartotta, magával rántotta, s a csöve 
nekikoccant az üvegnek, beiitötte. Mosták vízsugárral, megfesteni 
próbálták, napok óta kapargatják er ős fényben az üvegmorzsát  a 
szembogara mellől, iпjekciбzzák a gyulladt szaruhártyát. L őttek  
a szabadságnak.  
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A katona egy vaságyon fekszik felpárnázott, bebugyolált fejjel.  

Keskeny folyosó választja el a szomszédos ágyakat: amennyi helyet  

az éjjeliszekrények visznek el. Jabbolda ~lt áll az övé, rajta pohár-
ban víz. Az ablak is jobb fel ől van. Mostanában csak ketten -fe-
küdtek a szobában, de tegnap a szobatársát is hazaengedték. Vajon  
itt valahol lehet-e az az undok, aki a mosdóban oly gonoszul neki-
rontott?  

Az idő  részei végképp megcsomósodtak vagy megülepedtek,  

mint vastag Por gyér es őben; levesek, teák, injekciók, rossz és jó  

szagok ékelődtek a kábult virrasztás és a fárasztó szendergés ter-
peszkedő  órái közé. A szoba mennyezeti hol lehet? Oly magasan-e,  
mintha zsirárоknak készültek volna jászolaktit elhelyezni körül a  
falakon, vagy csak annyival a feje f :ilött, hogy felnyújtott kezével  
már-már meg is érinthetné? S a szomszédos, üres ágyhoz most  
biztosan egy nagy test ű  nő  közelít súlyos, puha léptekkel, maga elé  
nézve, végigdől rajta ruhástul, nyitott szemmel fekszik ott, és mo-
solyog magában. Minden folyton átváltozik, s neki magának is  
mintha fogyatkozás és növekedés nélkül, oszthatatlan változatlan-
ságában is kicserél ődhetne mindene, törpe és óriás, nem is csak vál-
takozva: egyszerre, és zavartalanul az lehet, mert semmi sem szo-
rítja, semmi sem feszíti.  

Valamely órában egyszerre szök őárba szabadul a köré testesült  
semmi: jelenvalósé gátian válik hirtelen ingataggá, lendül meg fene-
ketlen térségek felé az addig kivehetetlenségében képlékeny szoba-
belső . Viszik vele az ágyat (vagy talán valami hordágyra hengerí-
tették előzőleg?), úgy érzi, hurcolják, toloncolják némán, sebesen, s  
iszonyatos félelem. szállja meg, feltolul benne valami megnevezhe-
tetlen; iszonyatos félelem, attól elóbb ;  hogy ismeretlen erők ragad-
ták el rajtaiitбsszerűen, vonszolják eltökélten, s szinte egyszerre at-
tól, hogy e vak erők számára ő  maga még sincs: elejtik, elejtik,  föl 
csak ezért kapták. Hollétét igazából valahol mélyen változatlannak  
észleli, lénye és léte konglomerátumának csupán a nyugalmi álla-
pota bolydult meg, mely addig — észrevétlenül — éppen a foly-
tonos átalakulás foglalati volt. Tünetmentes rosszullét; valahol  
van, ez a szörnyíí, mert így bármi megeshet vele, s egyszer• szen-
vedi mindkettőt: azt, hogy általa át nem látható indok tépi ki  
abból a minden irányban terjeszkedő  tetszőleges seholba, s azt is,  
hogy senki által nem tudottan árvul, fagy bele nyomban éhbe  

kiüresedő  yalaholba. Itt vagyok, itt vagyok; akárhogy is, jelt  
kell adnia! Riadó!  
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Próbariadó esetén — ami mindig kilátásban van, bekövetkezése 
nap mint nap holtbiztosan a következ ő  napra várható, mikéntjének 
altató latolgatása közben épp ezért a lehet ő  legváratlanabb pilla-
natban fúvatik meg —, ha egyáltalán eszébe jut ilyen eshet őséget  
tisztázni, szentül hitte volna addig, a betegeket nyugton hagyják, 
a fekvőbetegeket legalábbis, hiszen képtelenség lenne eivárri, hogy 
az idő  ellen kerekedett efféle általános kavarodásban, amikor el ő -
adódhat oly fordulat is netán, hogy a folyosóról kigördített köny-
nyűágyú elakad a kaszárnyaépület fél szárnnyal kitárt ajtajában a 
beözönlők meg a kifelé teljes fegyverzetben vágtatók örvény б  hul-
lámtörésben, egyúttal el is torlaszolva siet ős útjukat, s ebbő l (ké-
sí~bb megemésztend ő  okulásul) diihödt tülekedés támad; valamely 
alakulatnak, mikor szakácsok, szanitécek is fegyvert ragadva ala-
kítanak mozgókórházat s mozgókonyhát, az legyen minden — nem 
is túl egyszeríí — dolga, hogy őket menekítse biztonságos helyre, 
annál kevésbé, hisz nekik aztán. nem sok hasznukat vennék a rö-
vidke készültségben. Az igazi riadó persze más lapra tartozik, s 
akkor ehhez nyilván a járó betegek is elegend ők. 

Földrengés! — villan át rajta hideglel ősen: dohos barlangok bol-
tozatán rettenetes zajlása indul meg az összen őtt gránitlapoknak, s ő  
alább-alább, összébb-összébb présel ődik, a megnyíló semmiben. He-
vesen oldalt fordul vagy fordulni ig)-ekszik, a szomszédos ágy felé 
nyúlkál — a levegőt markolássza. egyáltalán sikerül-c valóban 
megfordulnia; ol)' kicsire zsugorodott. Szólni próbál minden erejét 
összeszedve, de nem jön ki hang a torkán, nem bír beszélni, hiaba 
уerődnek benne ide-oda vala.miféie szavakhoz, szótagokhoz hasonló  

mozdulatok, rémületében kiáltana, sikoltana, de csak annyit ér el,  

Hogy valami erőlködve gyű rődik, rángatózik valahol benn, valami  
öklendezéshe fordul ki bennsője mindenestül, de néma, ném , hisz 
senki se mozdul körülötte, nem éri kéz. Jelt kell adnia min Јenáron —
rneglökni valakit, valamit, fülrepeszt ő  zajt csapni bármi módon! 
Nyöszörögni bár — s a tüdőben csak a levegő  van, csak a levegő, s 
ievegő ! Egy irtózatos rándulással üt ődés nélkül valami h űvösbe 
ér, merül; rúgkapál, fetreng, mindkét kezével csapkod ott, hado-
i:iászik, s karfát hiába érzi szinte természetellenesen megnyúlni, hiá-
ba tátog, ficánkol, senki sem veszi tudomásul a segélykérést. Akkor 
a keze — s erre mindkett ővel odakap — valami idegen, léte ćэΡ, ta-
pintha.tó dologhoz ér egészen váratlanul; beledermed. Puha és k ő-
kemény egyszerre az az anyag, a semmi száraz, fehér rostos burka, 



WAH-WAH 	 399  

melyen, bár benne van, kíviilről mutat. Letépni, letépni, letépni  
szeméről a pulyát!  

Zsákot húztak a fejére, zsákba tették, mint azt az eltévedt kis-
macskát végül, melyet ő  talált, ajnározott, s aztán csak kölykezett  
szakadatlanul; a vak macskakölykeket a kert végében elföld сlték,  
s ő  egyszer megkereste a helyet: a tetemekb ől, melyek egykor a  
föld mélyébe kerültek, így tanulták az iskolában, egyszer, sokára,  

kđolaj lesz, raktára régi fénynek és melegnek; mikor, vajon mikor  

lesz belőlük, mennyi időnek kell eltelnie, hogy az alig élt szegény  
kiscicák testéről, mint kánikulában a járda lapjai közt a szurok,  

fortyogó fekete h б lyagot vessen, legalább egy gy űszűnyi buborékot,  
a dús olaj?  

A világ lenegyszerűbb dolga: álarcot közönséges bolti papírzacs-
kóból fabrikálni, A kézenfekvő  ötlet (tisztára egyedül) a .k ё lyök  
vejében támadt, amikor a kisdiákok azt a feladatot kapták, hogy  
a közelgő  karneválra csináljanak (vagy átalakításhoz, kicifrázáshoz  
szerezzenek) valami maskarát, amelyet aztán majd magukra ölte-
nek a városban a felvonuláson. Egy hetrefüles Zsuzsika mintás ke-
•etű , áttetsz ő  szines papírral beragasztott papírszemüveget biggyesz-
tett pisze orrára (vékony gumi tartotta hátul), mások készen vásá-
rolható műanyait Miki egér-pofa hegyébe nyomtak csákót; volt, aki  
kбcbбl bajuszt, szakállat sikerített magának (egy kisfiú jobb híján  
tígy pingálta föl a saját képére), volt, aki szedett-vedett régi ruha-
darabbal állított be. A kölyök fogta: a nagyobbfajta, barnás bolti  

zacskét (tálán éppen az volt, olyan volt, amibe kukoricalisztet  

mért a flegma boltos gríz helyett, s nem elég, hogy ezért egyszer  

szégyenletesen vissza kellett vinnie, mikor otthon kiderült: most  

meg kevesebb volt jóval, s Oly unottan csapta oda a mérlegre, mi-
kor megint elébe somfordált szepegve-szörtyögve — a csacska  

nép a pult mögött maga se tudja, mit akar, okvetetlenkednek itt az  
idejét rabolva, ó meg csak hozza, mérje; hiszen megkapják úgyis,  
legfeljebb nem azt s nem annyit —, hogy ő  a pult bástyája tövében 
legszívesebben elsiillyedt volna szégyenében: talán, talán nem is jól 
kérte), két ovális ablakot vágott rajta a szernekrek (kissé távo-
labbra álltak egymástól a kelleténél — ezt csak a városban vette  

Észre, amikor utcahosszit a fejére húzva viselte már —, így aztán  
szétfelé kancsalított benne, mint a halak: mintha környes-körül a  
rendesnél többet látott volna rajta keresztül a világból, az utca-
népből, csak éppen az maradt félig, meddig takarva, ami az orra  
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előtt volt, az út, úgyhogy kacsázva lépdelt, mint némely bumfordi  
illatok), egy keskeny, hosszú papírszalagból háromszöglet ű , kiálló  
orrot formált, pirosra-kékre befestette tört vonallal hossz ában csip-
kézve, s a .töv ćnél visszahajtva rávarrta cérnával a zacskó-arc  
közepére (merthogy a ragasztásban nem nagyon bízott). Vigyori szá-
jat kanyarított nagy kapafogakkal; a fülek eleve adva voltak  a 
papírzacskó visszahajtott, kemény sarkai által, csak egy-egy csiga-  
vonal kellett rájuk, átellenben a másik fordítottja. (Töprenkedett,  
kifúrja-e gomblyukasztóval oldalt, ahol a két füle tényleg van, de  
elvetette, mert a maszkon a két lyuk valahova a pofacsont tájé-
kára esne, s ott semmi, de semmi helyük nincsen.)  

Párosával begyalogolt az osztálya korzó tövébe, a szomszédos  
parkból kígyózott el ő  a felvonulók menete nagy csinnadrattával,  
s mielőtt közébök álltak volna, a kölyök sebtében nyélbe iitötte  

azt is, amin már odamenet morfondírozott — hogy talán az álarc  
:évén, bármilyen elégedett is vele, mégsem fog eléggé átváltozni,  
merőben mássá lenni —: kibújta halszálkás zakójából, s kifordí-
totta, úgy vette magára. Telitalálat volt ez a húzás: a kabát bélése  
rozsdabarna, a kabátujjaké halványsárga bélésselyem, s a kézel őnél,  
a gombok mentér., ahogy levarrták, végiga szövet paszomántja!  
Vidoran tekingetve ballagott karnevál sok pöttöm hercege a me-
netben, hisz oly mulatságos figurák lettek így ismer ősen is, hiába  
próbálták az osztályban annyiszor magukra a maskarát illegve:  
most ki-ki az illet ő  utánozhatatlan tartását látta átruházva egy  
mesebeli lényre; ujjal mutogattak egymásra, kacarászva úgy cam-
mogtak ide-oda ingó kobakkal. Derült a nép, a sorfal. Еszrevette  
lassan, mily nehéz tájékozódnia a szétálló periszkópon, de megré-
szegítette őt is a felfokozott iramú kavalkád. Aztán valami torló-
(tás támadhatott elöl, vagy pedig hátul rontott be a sorba szakás  

`rerint néhán` vásott kölyök lökdös ődve. az egymásnak taszított  
testek messze gy űrűző  hullámmozgásának elindításában lelve örö-
rnöt: a menet valahogy felgyorsult, összeakadtak a lábak, egymás-
nak vetődtek a vállak, elvétődött a Iépés, s a kisebbfajta kavaro-
dásban — a maszk már ide-oda csúszkált az arcán az egy ensúly-
vesztést ől, s szaggatott foszlányokban kezdett ugrálni el őtte  a 
réseken az embersokaság — valaki egyszer csak odanyúlt simán,  
ćs leszakította Cyrano-or гát. A zacskó erők anyaga nem szakadt  
el, csak a sisak fordult el eg ćszen a rándulástól. A kölyök szeme  
elő l hirtelen minden eltűni, világtalanul botolva bukott el őre az  
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többi gyerek is el-elcsászkált, s ő  térült-fordult, áthordozta ruhács-
káit, kis cókmókját a kölyökhöz. A kártyaspílerek is csak akkor 
figyeltek fel rájuk, amikor vacsora után (Rózsika odaát vacsorá-
zott) leragadó szemmel elfészkel ődtek; a kölyköt elnyomta a buz-
góság a jб  melegben, arcán a lepkeszárny-fuvallatokkal oly inesz-
sziről értek cl .hozzá a rekedt hangok, hogy csak sokára értette 
meg, róluk kettőjükről beszélnek; mikor ilyesmi ütötte meg a fii-
lét: „Nézd csak, nézd a kis l бkötőx!"; pedig előtte ez is neki szólt 
már, most egyszerre visszahallotta: „Vigyázz, öcskös, agyon ne  
nyomd (vagy szorítsd?) a picikét!" És hahotáztak. 

Kicsire összehúzódzkodott a hirtelen rászakadt sejtelemtál, hogy 
talán valami rosszat, tilalmast m űveltek, pedig azok semmit se 
csináltak velük azután, csak verték tovább a blattot. $sszebújni 
csak jб  lehet, és hiszen otthon is mondták neki, hogy eg з szerre 
lesznek bent, tartsanak össze. iИiért avatkoznak mindig bele min-
denbe ilyen undok pasasok? 

Amit nem ismernek, azt is, a feln őttek mindent tudnak; G, mi-
lyen siralmas lehet! Kis szíve lapulva vert. 

Azt a barátságos fiatalembert kedveli, mert útbaigazította, s 
szomjasan itta mindig, amit afel ől hallott, mi miből keletkezik, 
hogyan megy végbe és miért, az es ő, a szél, a tűz, a tenger, a föld. 
a csillagok lélegzetállító törvényei megbabonázták. De honnan tud-
ják (s ha tudják, miért tíirik) rendre a nem tudhatót, hogy mi 
után mi fog következni a lélekben, a gondolatban? Piócák! 

Alighanem először vitték el, életében el őször láthatott mozgóké-
pet akkora nagyfényi moziban: páholyba váltottak jegyet, leghátul 
egy kiiszöbnyi emelvényen, melyet lepattogzott festés ű, mellig érő  
kék deszkapárkány választott el a néz ő tértől, az első  sorban. Elő -
zetesként a tengert mutatták — víz alól is! —, csodálatos volt! 
A fény titokzatos négyszögében füvek ingtak, hajladoztak, egészen 
közelről, s szétrebbenő  halrajok alatt kövek közé hatolt velük a 
tekintet; s aztán karcsú búvárok lebegtek súlytalanul, hátukon 
kettős palackkal, pislogtak a nyakat elt űntető  sisak ablakán, mi-
közben buborékok rajzottak el ő  belöle csapatostul felpördülve. Ke-
zükkel mutogattak, e jelekkel — ezt súgva magyarázták neki —  

odalenn értekezhetnek, segélyt kérhetnek a bajba jutottak.  

Aztán jött a film, érthetetlen és hosszadalmas, hol ez, hol az:  

arcok, lábak, utcák; sokáig forgolódtak, karattyoltak a színészek,  

néztek merőn felé, és hol áradni kezdett a zene, hol abbamaradt.  
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Egyszer csak Apókája a vállára tette a kezét: „Ez csúnya, ezt ne  

nézd!", és lenyomta a mellvéd mögé. Engedelmesen guggolt. Villód-
zó fények, á nyak sz űkültek, tágultak valahol a feje fölött, homá-
lyos, elriasztó indulattól Fűtött szavak csapódtak hozzá fojtottan, 
rejtelmes szünetekkel. Szíve gyorsabban kezdett verni: ez igy együtt 
valóban ijesztő  volt. Szinte önkéntelenül mozdult picit arrább úgy, 
hogy szeme egy vonalba került a fény egy eltévedt nyalábjával, s 
önkéntelenül dőlt előre: a deszkán kis kerek lyuk volt egy csomó 
helyén. Azon át követte a jelenetet, melyet oly elmerülten néztek 
fölötte, észre se vették, hogy leskel ődik. 

Egy férfit és egy szép n őt látott, hol együtt, hol külön, vagy épp 
csak az arcukat. Valahogy össze voltak fogódzva nyomban aztán, 
birkóztak vadul és mégse haraggal. Végül szóltak, hogy nézheti 
tovább. 

Később még egyszer lenyomták szelíden; s ő  szolgálatkészen ta-
padt a résre. Ugyanazt a férfit látta ugyanazzal a n ővel. Megint 
valami hasonit műveltek, tompa volt a hangjuk; majd egy nyitott 
szárú 0116 kiilön az asztalon, és ismét dulakodtak, egy kéz oda-
nyúlt; de már vége is volt. Visszaülhetett megint, és nem iiagyon 
értett semmit. Legfőképpen, hogy ilyesmit látni szörnyűbb lett vol-
na, mint a mellvédnek fordított arccal hozzáképzelni valami igazán 
rettenetes elgondolhatatlant. 

Mégis szólhatott valaki, vagy talán a rikácsoló ápolón ő  különben 
is benézett volna, mindenesetre Rózsikát villanyoltás el őtt vissza-
parancsolták, s a kölyöknek fájta szíve. Csuklóját leszíjazták, a 
bokáját is; ahogy kisgatyára vetk őzve felfeküdt a hűvös asztalra, 
didergett, s a furcsállott red őket gondolta magára, amik a meg-
feszített széttárt karú, sebzett testén láthatók. Egy maszk eresz-
kedett az arcára puha árnyként, mint valami nagy, elnyomorított 
högre, egészen a szeméig ért; s szán оlnia kellett. Nem mert na-
gyokat szippantania mentolízíí levegőből; már nagyon sokáig szá-
molhatott, amikor szemébe vöröslött az ég ő , valamit rosszallóan 
sutymorogtak fölébe hajolva, s aztán hirtelen újra ráborult szájá-
ra, orrára a maszk. „Ez malackodott Rózsikával", biztosan ezt be-
szélték meg odafönn fontoskodva, ködlött föl benne a rásütötték  

közül a különös esti szO, mely akkor nem ért a tudatáig, és már 
átcsapott rajta a hajnali sürgés-forgás álomképe, amikor diszn б-
öléshez készül ődtek náluk. Egy, kett ő, három .. . 

„Wah-wah" — valami ilyesfélét motyog maga elé a katona. A 
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párna alatt a leped đn siklanak végig kutató ujjai, egy pillanatra 
úgy tűnik neki, mintha egy kulcsnak kellett volna ott lennie, ami-
vel valakit valahol bezárt, s most elrejtette. De đ  maga hökkenne 
meg legjobban, ez is végigfut rajta, ha hozzáérne a kulcs hideg 
testéhez. S nem is talál mást, csak egy konzervnyitó akad a kezébe, 
ami valahogy az ágyszél meg a matrac közé szorult; meg valami 
parafa'dugó törmeléke. Azt morzsolgatja hanyatt fordulva. 



P. NAGY ISTVAN VERSEI  

(HOGY ITT VAGYOK ...)  

hogy itt vagyok lepiszkosodva  
tele limlommal behorpasztott  
konzervdobozokkal esőverte fehérlő  
csontokkal kit érdekel  
ha ülepcinre éktelen foltokat varrok  
kit érdekel krumpliorrom  
homlokomon a jókora dudorok  
és egyáltalán hogy vagyok  
akár úgy is ahogy az angyalok  
ha megadásra kényszerít a rím  
nyavalygásaim hogy forrón szeretem  
inni a kávét ím életellenes  
élősdi természetíí az én költészetem  
nem a fák csöndjéről tengerek  
szeléről kimondott szó rengéséről  
ínatok nyugalmáról idesereglett  
madarak csonп*ázóról nem talajmintáról  
téglapadlбrбl írok nem arról  
hogy nagyon trehányul érzem magam  
majdnem sürgönystílusban  
írod verseimet  
velem nem üzérkedtek az égiek  
jól bírom a kánikulát és télen a h ideget  
és újra összezördülnek a sorvégek  
és napirenden vannak a veszekedések  
és franc mart kék ördöglovai  
nyihognak az őszi ködökben írom  
hűvös szél cibálja hajfürtjeimet  
kabáthajtókámról lefújja a porszemeket  
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csöndes ház ez ahol lakom  
szelelőlyuk nagyságú réseket  
hagyok a sorok között  
tulajdonképpen semmi bajom  
talán majd akad egy rosta-lyuk  
amin én is keresztülpottyanok  

ALKALMATLAN ÉVSZAK  

a csillagok szobadíszek  
valahol a magasban  
vérleérhetetlen sakkpartik focimeccsek  

majd egyszer lehuppannak a. földre  

mii, t fáról az elefánt  
az égen csörömpölnek mégis  
a rezesbanda indulбt játszik  
s a hangyák  
egymásba gabalyodva  
egymás útjait keresztezve  
rol аngálnak ide-oda  
arnyas setanyo .n  
az apró vörös hangyák a csillagközökben  
öntörvényűbben megismételhetetlen mindez  
nem a túlélés kényszere  
nem is a veszélyérzet  
irányítja körpályájukon cikázva őket  
számukra a napfelkelte is osztályellenség  
alkalmatlan az évszak  

tavasziasra fordul az id őjárás  
lekerülnek az esőverte  
naftalinszagú télikabátok  
nyomasztб  fellegek pihegnek a tükörben  
felzúgnak az fidon bútorok  
láthatatlan szújáratai  
felpattannak az ajtók  
reПiegés hullámzik végiga falakon  
éjszakánként mikor megfordul a szél  
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JÁTÉKDÉLUTÁN  

méricskélek úgy mondja a bótos  
két kezével is méri a lev .eg&  
egyikből a másikba  
egyikből a másikba  
árnyéka tipeg földet seprő  
köpenye angyalszárny -suhogású  
mert angyalok jelenlétét érzem  
nagy testük lenyomata 
a téglapadlón elhintett lisztben  
egymást melengetik 
mintha lefekvéshez készülődnének  
mintha csillagok bundájával  
egymást takargatnák óvón  

de a bбtos ügyet sem vet rájuk  
két kézzel méri a súlytalan leveg őt  
szennyes újságlapok zizegnek  
töppedt ujjai között  
minden tasakban egy-egy angyal 

a lassú vonulásból kiszakadtak  
a sorbanállók sűr űjében eltévedtek  
műanyag zacskókba zárva  
tetszetős csomagolásban  

A VÁROS AHONNAN ELVAGYODUNK  

nézelődöm az új hídról mondjuk félig-
szívott olcsó cigarettával a számban  
stílusosan hunyorogva 
a közeli szeméttelep csíp ős illata  
a kora tavasz tejszín ű  párá in elér  
hozzám hogy lehelete szinte lebillent  
megkapaszkodг)m a barnára mázolt  
vascsb korlátban  
tekintetemmel belefúródok  
a köd zsíros fodraiba  
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a város ahonnan elvágyбdunk  
a hegyek közé az erd őbe bárhová  
erjedő  néha csípős máskor  
emclygoen édes szagú  



HÚTLEN FÖLD  

SAFFER PÁL 

Amikor másodszor hazajött, Sajti Péter szavának különös siílya 
volta Putriban, ahogyan azt a húszvalahány vert falú házikót 
csúfolták, ami Ott sorjázott a Bara-ér, meg a sárgapart közötti kes-
keny földcsíkon. 

Ha vasárnap délután a magafajta néhány holdasokkal a ház 
e':&t üldögélve nézték a Barán túlra, a faluba igyekv ő  lányokat, 
legényeket vagy a hazafelé botorkáló részegeket, és közben min-
denki ejtett egy-k.ét szót err ől vagy amarrбl, az ő  szava után volt 
mindig leghosszabb a töpreng ő  hallgatás. 

Ez azért volt, mert ha vagyon tekintetében nem is különböztek 
egymástól, földhözragadtak voltak valamennyien, Péter élete vala-
hogy mégis másmilyenre sikeredett, mint .az övéké. 

'Azoknak, akik itt születtek a Barán innen, a Telecska alatti 
Putriban, szürke volt az élete és eseménytelen, akár az eby más után 
sorjázó hétköznapok, és ha a katonaidejüket nem számítjuk, ki 
nem tették a lábukat a faluból. 

Sajti Péter viszont világot járt. 
No, nem a saját jószántából ment. Úgy mondják, a sors kény-

szerítette rá — hogy a sors kezének n ők is segédkeztek, azt a falu-
beliek már elfelejtették —, és mivel err ől nem szívesen beszélt, a 
társai idővel még izgalmas titkokkal is körülaggatták a távolléteit. 

A szegény ember ugyanis kedveli a titokzatost, mert az menek-
vés az ő  titok nélküli szürke világából, és különösen kedveli 1 ti-
tokzatos embert, mert az olyan, mint akit megálmodnak: képes 
arra, amit ő  maga nem bír vagy nem mer megtelini. 

Ezért a fiataljabbjának és vérmesebbjének ezeken a vasárnap 
délutánokon, miközben. Sajti Pétert nézte, vagy hallgatta, a falu 
legendáján, Kerekes Ferkбn járt az esze, akitől annak idején úgy 
féltek a csendőrök, hogy amikor már megvasalták és bedobták a 
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kocsiderékba, ínég a láncboronát is ráterítették, mint a disznóra,  

amikor viszik a vágóhídra.  
Ebből mindenekelőtt az derül ki, hogy az emberi képzeletet  

akár egy porszem is m űködésbe tudja hozni, mert jókora túlzás  
volt Kerekes Ferkó utódát látni ebben a csendes beszéd ű  ötholdas  
kisgazdában. Ha azonban jól megnézzük a dolgot, kiderül az is.  
hogy ez a képzelet, ha látszólag el is rugaszkodik a valóságtól,  

alapjában véve, valami sajátos módon mégiscsak ott matat mindig  
körülötte.  

Mert ugyanakkor való igaz volt, hogy Sajti Péter sorsa fejezte  

ki legjobban a putribelieknek azt a sötét makacsságát, amellyel  

:megkeserítették egymás életét, de amely a mindenkori hatalomnak  

is legalább annyi álmatlan éjszakát hozott, mint valamikor Kere-
kes Ferkó és a hozzá hasonló fenegyerekek.  

Sajti Péter úgy kezdte, mint a többiek a faluban:  

Előbb kanászgyerek volt, majd béres. Mivel a szülei korán el-
haltak, a két hold földjükből örökölt egyet, a másikat elárverezték  
adóba, és azon a télen a tűzoltók bálján táncolt a Harangozó Fan-
nival.  

Harangozó Pista, akinek a tíz holdjára hat gyereke volt, és így  

szintén foltos volta gatyája, megüzente, hogy „k бdishó" nini adja  
a lányát, mire Panni fogta magát és elment hazulr бl. A tisztelendő  
előbb akadékoskodott, de azután eszébe jutott, hogy a fél Putri  
пiár így is bagóhiten él, és jobbnak látta összeadni őket.  

Alighogy megszületett a két gyerek, T. Ferenc József apostoli ki-  

rály a többi hadkötelessel együtt sürg đsen marhavagonba rakatta  
Sajti Pétert, és kiküldte az orosz frontra.  

Onnan még í rt néhány tabori le velez đlapot, olyanokat, mint a  
többiek, hogy „én hálistennek jól vagyok, amit maguknak is tiszta  
szívből kívánok", azután elhallgatott.  

A faluba — ahol időközben a közös szerencsétlenség mintha el-
törölte volna a határt a Bara egyik és másik partja között, és a  
tnódos gazda nem átallott bekopogni valamelyik viskóba a Putri-
ban, ha hírt remélt a frontról — nemsokára megjött a hivatalos  

értesítés, hogy Sajti Péter cugszfürer 1916. október tizenhetedikén  

eltűnt.  
Az a néhány szabadságos frontkatona, aki olykor hazatévedt,  
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magyarázgatta ugyan, hogy az elt űnés hadifogságot is jelenthet, de 
nem nagyon hallgatott rájuk senki. ÍJgy tekintették, és úgy is be-
széltek róla, hogy Péter meghalt. Valahogy illetlenségszámba ment 
reménykedni, akkor, amikor a községházára egymás után jöttek az 
értesítések azokról, akik „h ősi halált haltak a hazáért". 

A gyerekeit is beírták a többi hadiárva mellé, és karácsonykor a 
tisztelendő  meg a jegyzővé nekik is osztottak csomagot. 

Y,• 

Azután a háborúnak vége lett. Hazajött, aki hazajött, a többit 
pedig csendesen elsiratták, mert senki se hitte, hogy abból a fagyos 
Oroszországból, ahol — ahogy a tisztelend ő  mondta a vasárnapi 
prédikációban — maga a sátán vette kezébe a hatalmat, élve el ő - 
kerülhet, akit egyszer odavittek. A hadiárvákkal pedig nem tör ő-
dött többet senki. Az egyházkassza váratlanul kiürült, a szerb ki• 
rály még a sajátjait se nagyon gyámolította, nemhogy a volt ellen-
ség árváival törđdött volna. 

De ahogy múlt az idő , váratlanul, amikor már nem is gondoltak 
rájuk, kezdtek hazafelé szállingózni az oroszországi hadifoglyok. 

Amikor már jól kipanaszkodták és kialudták magukat és torkig 
lettek a kostolóval, amit a látogatók hordtak össze, akik remélték, 
hogy hallanak tőlük valamit az elveszettjeikr ől, ezek a volt hadi-
foglyok halkabbra fogták a szót: 

Esténként, csukott ajtók és csukott zsaluk mögött, miközben a 
telecskai dohánnyal karbejárt a dózni, arról kezdtek mesélni, hogy 
Szibéria is ország, minta többi, emberek lakják azt is, még a ma-
horka is, amit szívnak, olyan, mint a mi dohányunk, azután 
megpróbálták elmondani, hogy mi történt a szemük láttára ott 
Szibériában. 

Egészen megmagyarázni nem tudták ugyan a dolgot, de abból, 
amit elmondtak, mindenkinek világos lett egyrészt, hogy a. tiszte-
lendőnek csak jár a szája, másrészt, hogy Oroszországban az urak-
nak befellegzett. 

Ezekben a mesékben valahol Sajti Péter neve is elhangzott. Il-
letve nem hangzott el, mert aki említette, nem találkozott vele sze-
mélyesen. Neki is csak úgy meséltél:, hogy valahol egy szibériai 
vasutállomáson magyarul beszéltek az őrt álló vöröskatonák, és a 
szakaszvezet őjük bácskai volt, innen a Bara partjáról, valami 
Péter .. . 
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• A mi Péterünk, Sajti Péter, csak az lehetett, visszhangzott azon  
nyomban a Putri, és borsódzott a hátuk a gyönyörűségtót.  

Hogy, hogy nem, de ezek a mesék a csukott zsalukon át is ki-
szivárogtak oda, ahova nem kellett volna, és a csend đrök kezdték  
egyenként bekísérgetni a hazatér őket. Néhány napig bent tartották  
бket, azután hazaengedték, de akkor már mindegyiknek kék volt  
a szeme alja, és nagyon csendes emberek lettek.  

Mire Sajti Péter hazajött, a csend űröknek már gyakorlatuk volt,  
és nem is hagyták, hogy sokat meséljen. Csak annyit talált egy este  
mondania kucsmában, hogy „Ott a paraszt elveszi magának a föl-
det", és másnap már megvasalva vitték a járási fogdába. Hiába  
Magyarázta kézzel-lábbal, hogy őt már kihallgatták a szabadkai  
rendőrségen.  

Nem két napra vitték, mint a többit. Két hétig maradt bent.  
A Putrinak ez elég volt.  
Nemigen beszéltek rбla, csak néha, szótlanul összenéztek, vagy  

ha egy-két plinka. után már nagyon feszítette a mellüket a büsz-
keség, hát kibökték: 

— Alighanem nem bírnak vele. 
Azután valami borzasztó történt: Sajti Pétert hazaengedték, ne-

ki is kék volt a szeme alja, és ugyanolyan szótlan ember lett bel ő le, 
mint a többi szibériásból. 

A Putri ezt nem bocsátotta meg neki. 
Becsapottnak, kifosztottnak érezték magukat. Annyira kívánták 

пΡiár, hogy legyen valakijük, hogy amikor látták, hogy Péter nem 
mártja meg a bicskát se csend őrben, se rendőrben, se akasztani, se  
fegyházba nem viszik, val бsággal meggyűlölték.  

Csúfolni kezdték, elnevezték vörös parasztnak, és ezek után hiá-
ba ment munkát keresni. A gazda, akinek ajánlkozott, vagy azt  
felelte, hogy neki munkás kell, nem bolsi, vagy pedig, ha jobb  
érzésű  volt, hát nyíltan megmondta:  

— Ami ingem illett, én felfogadnálak, Péter, de a többiek meg-
iizenték, hogy nem kellesz a bandába.  

Irgalom nem volt. Ha nincs a feleségének néhány régi helye,  
ahova mosni-vasalni járt, akár éhen is pusztulhattak volna.  

Megprбbálta vidéken is. A szomszéd községben élt néhány volt  
katonapajtása, kubikusok, azok bevették maguk közé.  

Úgy gondolta, hogy a kubikosok messzire mennek dolgozni, ott  
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majd nem éri utol a gyűlölet, de tévedett. Alig egy hétig voltak a  
munkán, amikor délelőtt csendőrjárőr nézett be az irodába, este  
pedig a munkavezet ő  félrehívta a bandagazdát  .. . 

Péter nyomban fogta a tarisznyáját, az emberek pedig lecsap-
ták a fejüket, el ővették a kenyeret, szalonnát, és úgy tettek, mintha  
szörnyen el lennének foglalva az evéssel.  

Csak amikor már elindult, akkor szólalt meg a valamikori kato-
napajtása:  

Ha elveszítjük ezt a munkát, akkor nem lesz a télen mit  

enni a családnak.  
Ez az igarság — b бlintott Péter. — No, Isten áldja kend-

teket.  

Ezután még próbálkozott néhány helyen, épitkezésnél, kirako-
dásnál, de mindenhova utána jöttek. 

Végül fogta magát, és hazajött. Három napig ki nem mozdult a 
házból. Hogy hazajött, azt is a kisebbik gyerekt ől tudta meg a 
környék, mert nem útoл, hanem toronyirányt jött, a fdldeken át. 
Еbből az időből a szomszédok csak arra emlékeztek, hogy a  

felesége kisírt szemmel járt dolgozni, és esténként is csak az v hang-
ja hallatszott ki a házból, ha néha hangosan felsírt, hogy „Péter,  
Van neked lelked?" vagy „Jaj Istenem, mi lesz velünk!?"  

Péter hangját nem hallotta senki. Pedig az asszonyok ugyancsak  
hegyezték a fiilüket, azzal a tragédiát váró hideglel ős kíváncsiság-  
gal, amihez legjobban a szegények értenek, akiknek egyetlen elég-
tétele az életben, ha sajnálkozhatnak valakin, aki még náluk is  
szerencsétlenebb.  

A tragédia azonban nem következett be. Mindössze annyi tör-
tént, hogy egy reggelre Péter elt űnt. jöttek a csendőrök, és faggat-
ták Sajtinét, hogy hova lett az ura, de nem szedtek ki bel б ie sem-
mit. Lehet, hogy nem is tudott semmit, de az is lehet, hogy Péter  
keményítette meg valami végs ő  igazsággal a szívét.  

Erre abból is lehet következtetni, hogy amikor a csend őrök meg-
fenyegették, hogy bekísérik, az asszony nem ijedt meg. Szó nélkül  
kötözni kezdte a batyuját, a gyerekekre feladta a kis gönceiket,  

úgyhogy a csendőrök jobbnak látták odábbállni, mielőtt még csúf-  
ág lett volna a dologból.  

Sajti Pétert czütán tizenöt esztendeig nem látta senki, de l:ír se  
jött róla.  
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Nem tudták, hogy él-e még és ha él, merre jár. 
A felesége megprбbált egyedül helytállni. Haza nem ment. Ha-

rangazб  Pista megmondta, hogy neki nem kell a koldus . fattya. 
Sovány volt már, minta sepr őnyél, mert azt a kis ételt, amit 
ebédre, vacsorára kapott a gazdáktól, hazahordta a gyerekeknek, 
de hiába. Egy nyirkos, ködös télen mind a két gyereket elvitte a 
nátha. 

Harangozóné, akit az ura még az unokái temetésére se engedett 
cl, ettől kezdve egy tiszta fehér kend ővel letakart kosárral iárt-
kelt a faluban, és akivel csak találkozott, mindenkinek elmondta, 
hogy ebédet visz, csak nem szabad megmondani, hogy kinek, mert 
a Pista haragszik. 

A tisztelend ő  pedig, aki mindig paprikás volt az ilyen koldus-
temetések után, egy vasárnap kiprédikálta, hogy íme, az ür keze  

lesújtott azokra, akik őt cserbenhagyták, erért legyünk most már  
könyörületesek az eltévedt báránnyal.  

Amikor az asszonyok hírül vitték neki a prédikációt, Sajtiné  

.röviden megmondta nekik, hogy mit csináljon most гΡnár a tiszte-
lendő  a könyörületességével, és faképnél hagyta őket, Miként az-
előtt, templomba ezután se ment. 

De ettől kezdve a szemét többet nini látta senki. Aránylag fiatal 
volt még, de magára öltötte az öregasszonyok fekete egyenruháját, 
a kendőt jól előre kötötte, hogy teljesen beárnyékolja a homlokát, 
és mindig lehajtott fejjel járt, mint aki imádkozik. Egyedül élt a 
kis egyablakos házikóban, soha senkit nem hívott magához, de ő  
se járt senkihez.  

A falubeli asszonyok boszorkányságról, szemmel verésr ől kezdtek 
pusmogni, de a f бгfiаk egy csúnya káromkodással leintették őket, 
és a dolog végiil is annyiban maradt, hogy „szegény feje, beleza-
varodott a gyerekei elvesztésébe." 

Ezek után békében is hagyták, de a naphosszat kapuban ácsor-
gó, szájtátó asszonyok azért boparancsolták, a gyerekeiket az ud- 
t аrba, valahányszor az utca végén meglátták Sajtiné fekete ken-

,.•,  cloJet.  
Csak ahova mosni járt, ott váltottak vele néhány szót, már 

amennyi a munkához kellett, meg olyat, hogy „gyüjjön ke ebédel-
ni", vagy „hagyja már abba, Panna néni, 'szen üreg este van."  

Ha Péterről kérdezték, legfeljebb csak vállat vont. 
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Amikor már el is felejtették, Sajti Péter egyszerre csak meg-
jelent. 

Éjszaka jöhetett, megint a földeken át, toronyirányt, mert nem 
látta, nem hallotta senki. 

A Putriban kezdték mesélni, hogy a felesége nem akarta been-
gedni, de ez csak olyan szóbeszéd volt, mert nem akadt asszony  

a környéken, aki meg ne álmondta volna, hogy mit mondott vol-
na ő Péternek Sajtíné helyett. 

A valóságban Sajtínén nem lehetett észrevenni semmit — se ha-
ragot, se örömet. Nagy idő  a két sírhalommal tarkított tizenöt 
esztendő . Valamiben azért megegyezhettek, mert úgy ment tovább-
-a is minden reggel fekete kend őben mosni meg vasalni, mint az-
előtt. Ha kérdették, hogy megjött-e a Péter, azt felelte, hogy meg.  

Ha meg azt kérdezték, hogy hol volt eddig, akkor csak vállat vont. 
Akkoriban már nagyon háborús szaga volt megint a világnak. 
svábok lármáztak, hepciáskodtak, és a csend őröknek meggyű lt 

a bajuk a Kulturbunddal. De mivel ezeket se ütni, se bezárni nem 
volt szabad, nem tudtak mit kezdeni veliik. Igy Péterékhez csak 
,,agy késéssel, néhány hét húlva állítottak be. Morcosak voltak, 
rosszkedvűek, de nem fenekedtek már, mint valamikor. Megnézték 
z iratait, azt mondok, rendben van, és nem jöttek többet. 
Péter pedig, mintha az egészhez semmi köze nem lenne, egyik 

szokatlan dolgot művelte a. másik után: 
Először is, hétköznap, a legnagyobb dologidőben kiment a teme-

tőbe, és letakarította a kórót meg a gazt a két kis sírhalomról. 
Azután — ami putribelivel emberemlékezet óta nem fordult eló 

— bement a községházára a jegyz őkhöz anélkül, hogy hívatták 
volna. 

Bement a járásba is, a telekkönyvhöz, ami megdöibentette a 
putribelieket, mert ők csak az ügyvédig merészkedte к , ha valami 
dolguk volta telEkkönyvvel.  

És végül, mindezek után egy este a kocsmába is beállított.  

A füstös, petróleumlámpással világított kimérésben csend lett,  

amikor benyitott.  
Hogy miért Hallgattak el, azt a jelenlev ők maguk se tudták, 

mert a tizenöt év el őtti ügyekre senki se emlékezett már. 
Valami volt — gondolták —, de majd megmondja a Péter, ha 

számolni akar. 
Péter azonban nem számolni jött. 
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Jó estét — köszönt rájuk barátságosan. — Nem tudom, em-
lékszenek-e még rám. Régen elmentem innen. 

Emlékszünk, hogyne emlékeznénk — bólogattak bizonytala-
nul, nem tudva, hogy a barátságos köszönésnek mi lesz a foly-
tatása.  

Az lett, hogy Péter fizetett egy filyókkal mindenkinek arra a 
tizenöt esztendcSre, amit eltöltött valahol idegenben, meg még egy 
fityбkk .al arra, hogy hazajött. 

Azután meg elfelejtették, hogy valaha is volt valami bajuk vele. 
Kocsis Jan, .a hátsó szomszédja azért megkérdezte: 

Aztán miért is mentél te cl akkoriban, Péter? 
Elmentem igazságot keresni — válaszolta Péter szelíden. 
Ami azt illeti, elég sokáig kerested. 
Sokáig, Jani! 
No és megtaláltad valahol? 
Meg hát. Azért jöttem vissza. 

Ezen mindenki elgondolkozott. Mert nem furcsa dolog az, hogy 
valaki elmegy, tizenöt esztendeig járja a világot, és azután rájön,  

hogy az igazság ott van, ahonnan elindult?! 
Iogy miféle igazságot talált ott messzi földön, azt már nem 

merték megkérdezni, de nem is kellett sokáig gondolkozniuk: 
Egy hét múlva Sajti Péter megvett a baraaljon, a legszebb föld-

bő l öt holdat egy tagban. 
A Putri megint felzúdult. 
Egyikük szörnyülködve mesélte, hogy Péternek ezresekkel van  

tele a bukszája. Valaki más látta, hogy nagy pecsétes útlevele van, 
finom szattyánb őrből, biztosan amerikai. Egy harmadik meg azt  
bizonygatta, hogy bizonyosan idegenlégi бs. Azoknak van annyi 
pénze. Ő  onnan tudta, mert volt vele Mitrovicán a fegyházbaii egy 
ilyen, akitől a kurva kicsalta a pénzt, ő  meg annak elmetszette a 
torkát. 

Tulajdonképpen seki se tudta, hogy mennyi pénze van Péternek, 
de abban mégis mindannyian megegyeztek, hogy ennyi pénzt nem 
lehet tisztességes úton megkeresni. 

Mikor aztán a gazdák is firtatni kezdték és a szerb jegyző  ki-
bökte előttük egyszer a nagykocsmában, hogy: „krvavo je on to za-
radio", vagy hogy vért izzadt érte, a putribeliek szemében Sajti 
Péter végleg legendás ember lett. 

Olyasféle, mint akit a moziban pisztollyal zavarásznak. 
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Péter semmit se tett, hogy a szóbeszédet elhallgattassa. Мagában  
még mintha mulatott is volna rajta.  

Ha kérdezték, hogy merre járt, azt felelte, mindenfelé, ha meg  
azt kérdezték, hogy mit csinált, azt felelte, hogy dolgozott.  

Valójában nem érdekelte semmi, csak a föld.  
Alig várta, hogy a régi gazda letakarítsa a termést, nyomban  

nekiesett. Szántott, fogasolt, boronált, hengerelt, oldalazott, a két  
kezével igazgatott meg minden rögöt, és ha semmi dolga nem volt,  
akkor is kiment a földre. Nézni.  

Ilyenkor hiába szóltak hozzá, hiába kiáltottak be a d ű llőről az  
arra haladók vagy a földszomszéd, ha megállt egy cigarettát csa-
"arni.  

Péter nem válaszolt, nem is hallotta őket.  
Ilyenkor út menti akácnak képzelne magát, és a lábait figyelte,  

hogyan ereszkednek egyre mélyebben a földbe.  

Húsvét táján kitört a háború. Az egész Putri kivonult a f őut-
cára nézni a magyar katonákat, ahogy átporolnak a falun. Pétert is  
hívták, de azt válaszolta, hogy ő  már látott ilyet.  

A közságházán új jegyz ő  lett, meg új bíró, és a szerb csend őrük  
helyett megjelentek a kakastollasok, akik ugyanolyan durvák, bu-
rák és nagyképiiek voltak, mint amazok.  

És nagyjából ennyi volt az egész.  
A Putri hamar rájött, hogy az „ejtőernyősökhöz" sincs sokkal  

több köze, minta régi hatalomhoz, kivéve egy-két k бtyagost, akik  
elhitték, hogy ha ugyanabban az egyletben vannak a gazdákkal,  
akkor egyenl őek is lesznek velük.  

De idővel még ezek a táltosok is észhez tértek, mert amint vala-
melyikük a kelleténél jobban belemelegedett a magyar testvérke-
désbe, nyomban értésére adták neki, hogy „csiba te...!".  

Ezenkívül, az új hatóság kilakoltatta a t őlük alig pár kilomé-
ternyire a domb túloldalán fekv ő  „vojác" falut, amit a putribe-
liek nagyon rossz néven vettek.  

Földhözragadt szegény emberek voltak .azok is. Az els ő  háború  
után telepítette ide őket jószág nélkül, minden nélkül a puszta  
földre a szerb király.  

A putribeliek tanították meg őket, hogyan kell földből falat  
meg vályogot verni. Némelyiket még szántani is tanítani kellett,  
mert soha nem látott vasekét.  
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Ezért az elsé szó, amit megtanultak a nyelvükön a „komšija"  
volt, és ez is maradt közöttük a megszólítás húsz esztendeig.  

Most valami didergő  rossz érzéssel nézték, hogyan kísérik őket  
a szuronyos csend őrök, asszonyostól, gyerekestől a vasútállomásra.  

Hogy ennek a szomorú menetnek két oldala volt és hogy ők  
meneteltek a. másik oldalon a gyalázatba, az csak jóval kés őbb és  
homályosan jutott el az agyukig, akkor, amikor már nem lehetett  
semmi mást tenni, mint egy csúnyát káromkodni, de azt is óvato-
san, valaki ismeretlen címére, mert a kakastollasoknak sok füle  
volt.  

Amikor kidoboltatták, hogy bérbe adják a dobrovoljac földeket,  
a putribeliek Pétert is megkérdezték, hogy írat-e_  

— Nekem nem kell senkinek a szegénysége — mondta Péter — , 
maguk meg írassanak, ha akarnak.  

Hiába doboltatták ki háromszor is, a dobrovoljac földek parla-
gon maradtak: a Barán túli gazdáknak messze volt, mert nagyot 
kellett kerülni. a hídig, a putribelieknek meg nem kellettek. 

Persze, a Putri azért most is h ű  maradt önmagához. Hogy ki-
nek járt el a szája és hol, azt nem lehet tudni, de .amikor ősszel 
elkezdődtek a nagy letartóztatások, Sajti Péterért is kijöttek a 
csendőrök, és vitték be Szabadkára a. Sárgaházba. 

Egy hónap múlva hazaengedték. Azon a tanácson kívül, amit 
a dobrovoljac földek ügyében adott, egyebet nem tudtak ráverni. 
Az igazat megvallva, nem is volt mit.  

Péter haza jё  tt, nem panaszkodott. Nem mesélte, hogy mi volt,  
hogy volt, hacsak a feleségének nem, mert ők ketten igencsak egy-
mással bajlódtak. Nemegyszer meglesték őket, hogy vacsora után  
kettesben ültek a konyhában, és beszélgettek lámpaoltásig; ki tudja,  
miről, talán az elhalt gyerekeikr ől, az idők változásáról, az em-
berekről, akikben nem lehet megbízni, vagy a földről, ami az  
egyetlen rendíthetetlen hűsén.  

Közben lassan teltek-múltak a háborús napok.  
A kocsmában, ahol valamikor Gal сiárбl meg Dobordóról folyt  

a szó, mosta Don-kanyar volt a napirenden, de Péter ritkán járt  
kocsmába. Dolgozott látástól vakulásig, és kapart.  

Az istállóban már két tehén b őgött, az óla is tele volt, és a  
háború vége fel ć  még két holdat vett a sajátja közeliben.  

Azután egyszer, úgy nyár utóján, derült, csillagos estéken a Tisza  
irányából moraj kelt az ég alján.  

Az emberek hallgatták a tornácon állva a sötétben, azután el- 
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taposták a cigarettát, sercintettek egy hegyeset, messze ki az udvar  

porába, és elmentek aludni. 
A jegyző  meg a községházi urak nemsokára kocsira rakatták a 

motyójukat, és a putribeliek irigyen nézték, hogy mi mindent lop-
tak ezek itt össze három év alatt. 

Ezekben a napokban a tisztelend ő, úgy véletlenül, arra jártában, 
Sajtlék házához is benézett, és megkérte Pétert, hogy „ha netalán 
ideiglenesen mégis be találnának jönni az oroszok", akkor segítse 
ki, és. tolmácsoljon neki, mert ő  nem ért oroszul. 

Én se &rek, elfelejtettem már — mondta neki szelíden Péter. 
Szerbül meg ért maga is. 

Másnap a tisztelend ő  is szedte a sátorfáját. 

Amikor meglett az új hatóság, az emberek megint csak meg-
kérdezték Pétert, hogy jobb lesz-e, mint azel őtt volt, és ő  azt felel-
te, hogy jobb. 

Amikor meg azt kérdezték tőle, hogy honnan tudja, kurtán csak 
annyit felelt, hogy eddig még egyik bíró se fogta pártját a szegény 
embernek. 

No és ez majd pártját fogja? — kérdezték gyanakodva a 
putribeliek. 

Azt mondja — felelte Péter. -- Hallottátok magatok is. És 
eddig még nem hazudtolta meg. 

Ez így is volt. 
Bejött az iksz. A Putriból a fiatalja elment aPet őfi-brigádba, az  

idősebbje meg, élükön Sajti Péterrel, törte a kukoricát az elhagyott  

sváb földeken.  
November volt már, és éhínséges sötét tél fenegette a fogát a  

világra.  
De .a baraparton nem féltek. A vert falú kis viskókban olyam 

meleg volt és olyan világosság volt ezen a télen, mint még soha.. 
Amikor azután a háborúnak vége lett és elkezdték osztani az 

agrárföldeket, a putribeliek akkor is megkérdezték Sajti Pétert, 
hogy írаssanak-e. 

Miért ne íratnátok?! — hökkent rájuk Péter. 
Hát, így meg úgy — fanyalogtak még a volt petőfisták is.  

Azt beszélik a faluban, hogy aki elfogad a „tapsikolt" földb ő l, 
azon majd egy szer szamon veszik .. . 
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Azt mondják, hogy ilyennek még Pétert nem látta senki. Olyan 
volt a tekintete, mint a kés. Elkapta .az  egyik nyafogó kabátját, 
úgyhogy ropogott a keze alatt: 

Volt neked puska a kezedben? 
Volt — nyögte a kérdézett. 
Lőttél is vele? 
Lőttem. 
No akkor magyarázd meg ezeknek a szarháziaknak, hogy ír-

hatnak nyugodtan, mert ezt már nem kérheti számon az úristen 
se. Te állsz jót érte, az életeddel. 

Ez utána beszéd után valamennyi putribeli földnélküli íratott 
agrárföldet, a párttitkár meg megüzente Péternek, hogy szerinti 
közöttük lenne a helye. 

Ha eddig nem volt Ott — mondta Péter csendesen a hírho-
zónak —, most már én nem vagyok közétek való. 

Ezeknek a szavaknak az értelmét csak jóval kés őbb fogták fel a 
putribeliek. 

Sajti Péterrel a bajuk ugyanis a termel őszövetkezet megalakulá-
sa után kezáődtek. 

Akkor is jöttek a szomszédok, és kérdezték, hogy jó lesz-e ez, 
Péter, de ő  csak annyit felelt, hogy jó, akinek jó. 

O maga nem lépett be a szövetkezetbe. 
Hiába jártak hozzá az agitátorok, többnyire tejfelesszájú leg ёny-

kék, akik sehogyan se értették, hogy mit okoskodik annyit az öreg, 
Péter csak egyet ismételgetett: 

Aki ingyen kapta vagy örökölte, az beadhatja. Én a tíz 
körmömmel kapartam össze, amim van, és nem adom. Egész éle-
temben más keze-lába voltam, a gyerekeimet hagytam éhen veszni 
ezért a földért, mosta magam gazdája akarok maradni. 

Egyszer még a járási párttitkár is, amikor arra járt vadászni, ki-
látogatott hozzá. Bosszantotta, hogy ez a kikiabált forradalmár, ez 
a koszos kis paraszt, rontja a kimutatásait, és elhatározta ;  hogy 
végére jár a dolognak. 

Péter tisztességgel fogadta, itallal kínálta, de neki is csak azt 
felelte, amit a többinek. 

A titkár nem szokta meg, hogy ellentmondjanak neki, vörös lett, 
mint a pulyka, és elkezdett példálózgatni, hogy Oroszországban is 
szövetkezetekben vannak a parasztok... 
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Tudom — mondta neki Péter —, de én hazajöttem. 
Hogy értette a titkára hangsúlyt, vagy sem, azt nem tudni, de  

végül is dolgavégezetlenül távozott.  
Annyira magába roskadt, hogy Péter megsajnálta. Hogy vala-

mennyire megengesztelje, a búcsúzásnál még odaszólt neki: 
C'Sreg vagyok, titkár elvtárs. Engem már nem lehet átültetni.  

A földet meg úgyis megkapják. Se kutyám, se macská гn, a más-
у  ilágra meg nem viszem magammal.  

A titkár nem szólt, csak egy leírhatatlan pillantással végigmérte, 
mintha most látná el őször, azután elment. 

Sajti Pétert többet nem zaklatták a szövetkezettel. 
A putri csodálkozott, mert a többi nyakaskodóval nem bántak 

ilyen kesztyűs kézzel, de azután napirendre tértek fölötte. Csak a 
Barán túl pélci.ázgattak pusmogva, hogy varjú a varjúnak  .. . 

A fiatalabbak azonban, különösen a kommunisták nem felejtet-
ték ezt el neki. Ahogy szigorodott a felvásárlás, mintha csak б  lett 
volna a legnagyobb gondjuk a faluban. 

Amint a b бiza kezdett kalászosodni, már kint voltak Péter föld-
jén, nézelődtek, méricskéltek, várták a magukét. Ugyanígy volt a 
kukoricával is. Amikor aztán leszedték a termést, jött .a felszólítás.  

Úgy számították ki mindig a beadást, hogy kettejüknek ke-
nyérrevalб, meg a j6szgnak takarmány nem jutott ha hónapra se, 
de Sajti Péter nem lázongott. Felrakott mindent a kocsira, és vitte 
a magtárba. 

Igy volt az adóval is. Annyi volt néha, hogy ha a búza meg a 
kukorica mellett a gatyáját is eladta volna, akkor se bírta volna 
kifizetni, de nem adta meg magát. 
Őszi munka után befogta a lovakat, magára terítette a subát, és 

ment világnak, fuvarozni. Amit megkeresett, azt hazaküldte, a 
felesége meg vitte egyenesen a községházára. 

x 

Igy ment egy, tavaly is, tavalyel őtt is, de ez az idei ősz meg a tél 
valahogyan különösen nehéz volt. 

Beadta már régen, amit kivetettek, de még mindig a nyakára 
jártak. 

Három fiatal gyerekember járt ki hozzá, felkutatták a padlástól 
a pincéig az egész házat, még a szemétdombba is beleturkáltak, de 
hiába.  
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Ut mázsa búzát meg tíz mázsa kukoricát kerestek még rajta. A 
kenyérnekvalót meg a magnak valót már régen elvitték, de még 
mindig nem tágítottak. 

Hova dugta el, Péter bácsi? 
Nem dugtam sehova.. Beadtam, mind, ami volt. 
Baj lesz ebből, Péter bácsi! 
Mit tegyek, gyerekem, ha nincs. 

Ez volta beszélgetésük, napjában néha ötször is. Sajti Péter nem 
mutatta, hogy valami bántja, csak mintha egy kicsit meggörnyedt 
volna a háta, megnehezült volna a járása ezekben a napokban. 

Azután egy este felhívatták a községházára. 

A folyosón, ahol szólításra vártak, sorba álltak a fal mellett a 
hazdák, akik, akárcsak Péter, nem léptek be a szövetkezetbe. 

Meglett, javakorabeli emberek voltak valamennyien. El őttük két 
fiatalember sétált fel-alá, és ha valaki szólt a másikhoz, ráför-
rnedtek : 

Ne pofázzanak, nincsenek a köpköd őn. 
Amikor Péter megjelent, az egyik nem állta meg, hogy meg ne 

kérdezze: 
No, hiába. pártoltad a kommunistákat Péter, mégiscsak ide 

kerültél? 
Péter nem felelt, csak beállt a sorba. Az emberek elhízódtak 

mellő le. 
A két fiatal őr nevetett. 
Az emberek egyenként mentek az irodába, ahogy szólították 

őket, és vörösen jöttek ki onnan, mint a rák. 
Volt, aki haza mehetett, volt, akinek újra sorba kellett állni, 

ahogy mondták: gondolkozni. 
Késő  este lett, mire Pétert szólították. Odabent a párnázott aj-

tajú irodában nagy világosság volt. Ismerte Péter ezt az irodát. 
Valamikor a jegyz őé volt. Mielőtt bevitték a járásba, el őbb mindig 
itt faggatták. 

Most egy ismeretlen, városi külsej ű  ember ült az asztal mögött 
meg két falubeli. Amikor Péter belépett, az egyik odahajolta vá-
rosihoz, és valamit súgott a fülébe. A városi felnézett az. iratokból: 

-- Szóval maga az a kommunistából lett kulák? 
Péter nem válaszolt. Mit mondhatott volna erre?! 
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Nem hallotta, hogy mit kérdeztem?! —ordította el magát a 
városi, hogy megcsörrent bele az ablak. 

De hallottam — felelte Péter. — Nem vagyok süket. 
A városinak a meglepetést ő l tátva maradt a szája; elfehéredett, 

aztán a torkából valami rekedt, üvöltésszer ű  hang tört elő , amely 
Péter legnagyobb csodálkozására végül is szavakká formálódott: 

Miért nem adod be a búzát meg a kukoricát? 
Beadtam, ami volt — mondta csendesen Péter. — Nincs 

több. 
A városi ismelét elvörösödött, felugrott, és úgy üvöltötte. 

Hazudsz! 
Nem hazudok — monda Péter. —Miért hazudnék? 
Bitang, hazaáruló kutyák! — üvöltötte a városi, és a far-

zsebéből pisztolyt rántott el ő . — Ezzel kellene benneteket, hogy 
ne vegyétek el a tisztességes emberek el ől a levegőt. Eldugjátok a 
munkásember elöl a kenyeret. No majd én móresre tanitaluk .. . 
Beadod a köteiczettséged, vagy nini adod? 

Miből adjam, ha nincs?! — felelte Péter. Érezte, hogy ennek 
nem lesz jó vége, de valami nagy nyugalom szállta meg. Olyasféle, 
mint húszvalahány évvel ezelőtt, amikor itt hagyott mindent. 

Nem ijedt meg a fenyeget őző  kaputostól. 
Tapasztalata volt az efféle úeszélgetésekben. Mesterek próbálták 

sít már megtörtni, és most elsó pillanattól kezdve tudta, hogy kivel 
van dolga: 

Ez az ember tulajdonképpen kétségbeesésében üvöltözik. Soha 
nem volt még ilyen helyzetben, és most nem tudja, hogyan visel-
kedjen. 

Valami hivatalnokféle lehet — gondolta —, akinek ott kellett 
hagynia a csendes íróasztalát, vagy tanító, aki otthagyta az is-
kolát, és magiban valahogy sajnálta is. Szívesen segített volna raj-
ta, de tudta, hogy nem lehet, mert amaz már nem visszakozhatott. 

Minél csendesebben viselkedett Péter, a városi annál inkább 
rnegveszett. Kijött az asztal mögül, egészen közel hozzá, a pisz-
tolyt az orra alá tartotta, és úgy sziszegte: 

Hogyhogy nincs, mikor a nyilvántartás szerint még öt mázsa 
búzával meg tíz mázsa kukoricával tartozol. Hova tetted, gané, 
elfeketézted? Kinek adtad el? 

Hiába álla nyilvántartásban, ha nem termett annyi — lob-
bant most már egy kicsit Péter is. — Engem nem kérdeztek, ami- 
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kor azt a nyilvántartást csinálták. Beírhatnak oda, amit akarnak. 
Elbfrja a papir. 

Szóval a felbecsl ő  bizottság hazudott, mi?! — csapott le a 
városi. — No ezért még külön felelsz. Majd leszoktatunk arról, 
hogy rágalmazd a néphatóságot. 

Péternek most már elege volt. Megértette, hogy ez az ember nem-
csak hisztériás és gyáva, de aljas is, és akármit mond neki, min-
denbe belekapaszkodik. Akkor legalább megmondja. 

Nem rágalmaztam én senkit. Azt a pisztolyt meg nyugodtan 
leteheti az úr. Engem avval nem lehet ijesztgetni. 

Szóval úgy — mondta a városi egyszeriben meglep ően nyu-
godtan. 

COsszehúzott szemmel körüljárkálta Pétert, mint a vad az áldo-
zatát, azután megállta háta mögött. Péter nem mozdult. A két 
falusi az íróasztalnál kimeredt szemmel nézte őket, és várta, hogy 
most mi lesz. 

Ekkor elcsattant a pofon. A városi hátulról ütött. 
Péter egy pillanatra megingott. A fülébe belehasított a fájdalom. 
Még ütni se tud, gondolta, és ezen maga is meglep ődött. Most 

ii_itt rá, hogy a verésnek is lehet valamiféle tisztessége. Az ilyenek 
teszik nyomorékká az embert. 

De azért se moccant. Csak állt meredten a helyén, és nézett a 
semmibe. 

A tTárosi most elébe került. Leste .a hatást, de az inkább őrajta 
látszott. Saját tettét ől annyira felindult, hogy minden izében resz-
ketett. Látható erőfeszítéssel próbálta lefékezni a kezét, amelyben 
rázkódott a pisztoly, de ha az sikerült, akkor az állkapcsa felett 
veszítette el az uralmat, és hangosan vacogott a foga. Nehezen ej-
tette ki a szót: 

Na mit szólsz ehhez? Tudunk mi így is beszélgetni, ha kell. 
Beadod a tartozásodat, vagy nem? 

Nem adhatom be azt, ami nincs — mondta Péter, és a 
hangja most már csökönyösen, .keményen csengett. 

Kemény legénynek tartod magad, úgy látom. No nem baj, 
puhultak meg már tő led keményebbek is -- mondta már valami-
vel nyugodtabban a városi, azután gonoszat villant a szeme. —
Még azt mondják rólad, hogy a vörösökkel voltál ... Az ördöggel 
voltál te, nem a vörösökkel ... Fehérgárdista voltál te ott Orosz-
országban! ... Ugyan valld már be, te cserzettpafájú, hogy hány 
kommunista élete szárad a lelkeden?... Nem félsz a pisztolytól, 
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ugye, tudod te jól, hogy kell azt használni. Kipróbáltad, asszo-
rryokon, gyerekeken, védtelen embereken ... Azt hitted, hogy nincs 
rá tanú, hogy nem ismerjük a múltadat!? Tudunk mi, testvér, min-
dent. Mindent! Mindenkiről mindent, érted?! 

Péter érezte, hogy lüktetni kezd a halántéka. Valami ismeret-
len rosszullétszer а  érzés emelkedett lassan a gyomrából a torka felé. 
Most kezdett igazán zúgnia füle, de nem az ütést ő l. 

Mit ugat itt ez a szerencsétlen?! 
A szeme előtt régen látott, messzi, hagymatornyú városok képe 

jelent meg, egy éhségt ől, szenvedéstől beesett, borostás f ё rtiarc, 
amint magyarázza neki, hogy nincsenek oroszok és magyarok, csak 
urak vannak meg muzsikok és van a föld, a rendíthetetlen örök  
аnyácska  .. . 

Csillagos katonákat látott, vastag kend őbe bugyolált szomorú  
asszonyokat, vágtató lovakat, tüzeket ... az orrában füst csíp ős  
illatát érezte бs a mellén szorítást, mintha férfikarok ölelnék, bú-
csúzóul  .. . 

A látomás azonban eltűnt, csak a rosszullét maradt, amely már  
elért a torkáig, érezte, hogy hirtelen kicserepesedik a szája, de az  
annyira kívánt kiáltás helyett mégiscsak szavak botorkáltak el ő :  

— Hogy én mi voltam, mi nem, azt csak én tudom. Az úr azt  

nem tudhatja, mert akkor még a jó anyjában se volt ... És köze 
sincs hozzá, megértette? ... Én nem bánom, hogy mit csinálnak 
velem, de ehhez ne nyúljon senki ... Az én embers гgemhez ni  
nyúljon senki, mert kitaposom a belit, ha mindjárt száz pisztolyt 
fog is rám. 

Észre se vette, hogy a két keze markolásra emelkedett, hogy el-
indult az ember felé. Csak azt látta, hogy amaz felemeli a pisz-
tolyt és falfehéren hátrálni kezd az íróasztal felé, hogy a másik 
kettő  felugrik az asztal mellől, odajönnek hozzá, megfogják a 
kezét, a vállát, szinte megölelik, és egyszerre kezdenek beszélni 
hozzá mind a ketten: 

— Na, ne bolondozzon, Péter bácsi ... nyughasson... Nem úgy 
gondolta azt az elvtárs ... idegesek vagyunk, fáradtak mindany-
nyian ... már két napja nem alszunk... maga is beláthatná .. . 
amit muszáj, azt muszáj ... minek kötözködik kend?!  

Amikor valamennyire lecsillapodtak, a városi eltette a pisztolyt,  

visszaült az asztalhoz, és nem szólt többet egy szót se, csak nézte 
Р  étert, valami sötét, semmibe vesz ő  tekintettel. 
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A két falukeli nem is nagyon titkolta, hogy mennyire örül a  
városi delegátus kudarcának, és most ők vették át a szót:  

F— Beszél jiink komolyan, Péter bácsi. Hogy is lesz azzal a be-
adással?  

Én, fiam, beadtam a magam t — felelte Péter. — Értsétek  

meg, hogy nincs több. Ami nincs, azt nem adhatom be.  
Mi nem is arról beszélünk, Péter bácsi, hogy magának mije  

van — szólalt meg .a másik valamivel türelmetlenebbül — ,  hanem  
arról, hogy magának mit kell beadni.  

Hiszen voltak nálam az emberek ötször is. Feltúrtak min-
dent...  

Amaz a kettő  a vállát vonogatta.  
Nézze, Péter bátyám, ez nem ránk tartozik. Mi abba nem  

is avatkozhatunk. Nekünk ideadták ezt a listát, гs ezt be kell haj-
tanunk, ha törik, ha szakad. Érti?!  

Értem, hogyne érteném. Csak még azt mondjátok meg, hogy  

honnan vegyem!  
Nyakas ember volt maga világéletében, Péter bácsi ... —  

kezdte mosta másik falusi, de a városi ember a szavába vágott.  

Majd én megmondom, hogy honnan vegye ... Mind azok  
sírnak, hogy nincs búzájuk, nincs kukoricájuk, de azért mégis fe-
ketéznek vele ... Mindent meg lehet most is kapni, csak meg kell  

adni az árát .. .  
Miből? — hördült fel Péter. — Ami pénzt a beadásért kap-

tam, az még az adóra se elég.  
Van magának miből — mondta halkan és most már nagyon  

nyugodtan a városi delegátus. — Maga azt mondja, hogy egy szem  

búzája, kukoricája sincs már, igaz?  
Igaz.  
No látja, akkor háta jószágot sincs mib ől etetni. Hiszen  

venni kellene a takarmányt feketén.  
Nem veszek — mondta Péter.  
Hagyja a jószágot éhen veszni?  
Majd kérek valakit ől kölcsön az újig — mondta Péter, és  

maga is csodálkozott, hogy ilyen képtelenségeket beszél.  

Jó, nevezziik kölcsönnek — mondta ájtatos képpel a városi.  

Egy kis szünetet tartott, azután lecsapott: — De hogy ne kelljen  

kétszer kölcsönkérni, egyszer a jószágnak, egyszer meg nekünk,  

ajánlok valamit ... Adja el a jószágot! ... Igy  két legyet üt egy  
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csapásra. Az árából kifizeti az adót, amit meg „kölcsönkér", azt  
szépen beviszi a magtárba  .. . 

Ezen nevettek mind a hárman.  
Péter még akart valamit mondani. Talán vitatkozni, vagy csak  

egyszerűen káromkodni, maga se tudta, de a városi nem hagyott  
neki időt. Most már úgy érezte, hogy fölényben van. Giinyos mo-
soly jelent meg a szája szélén, és úgy folytatta:  

— Tudom én, hogy az ilyesmi nem megy gyorsan, ezért iagá-
nak meghosszabbítjuk a határid ő t. нolnapután este itt jelentkezik  
az igazolással, hogy beadta a kötelezettségét. De vigyázzon, mert  
ha megint félreértés lesz, nem leszünk ilyen finomak.  

Értelmes szónak itt már nem volt helye. Amikor Péter kilépett  

a folyosóra, az egyik falubeli kilépett utána, és intett az órtállók-
nak, hogy elengedhetik.  

A kint ácsorgók összesúgtak.  
Hogy mit mondtak egymásnak, azt Péter nem hallotta, csak a  

sötét tekinteteket látta a szeme sarkából, ahogy kísérik, amíg le-
csapott fejjel végigment a folyosón.  

Annyi volt bennük .a vád és a gy űlölet, mintha ő  hozta volna  
rájuk ezt a nyomorúságot.  

x 

Odahaza a felesége kérdez ősködésére csak annyit mondott — ezt  
már utólag tudták meg a nyomozók — ,  hogy úgy látszik még min-
dig nem ismeri elég jól az embereket.  

A vacsorához, amit elébe tett, nem nyúlt, csak egy pohár bort  

ivott meg, azután kiment a jószághoz. Az asszony, rosszat sejtve,  

kilopakodott utána, és az istállóajtó résén át hallotta, hogy beszél-
get a lovakkal, mintha emberek lennének.  

— ... Nem hittem én soha hivatalnoknak... Csillag, te .. .  

Tudtam én, hogy ő  mást mond, mint amit gondol, és ő  is tudta,  
hogy én mást beszélek ... Nem értettünk szót, mert nem egy fajtá-
ból valók voltunk ... de legalább tudtuk, hogy hányadán állunk . . . 
Én voltam a szolga, ők meg az urak  .. . 

A lovak prüszköltek.  
— ... No fi féljetek, lesz majd gazdátok . , . A gyerek, az  

elpusztulhat, de odáig még nem jutott a világ, hogy a jószágot is  
veszni hagyják  .. . 
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Az asszonyban odakint megh űlt a vér, amikor ezeket a szava-
kat halotta, de nem mert moccanni. Illetve nem is bírt. Ha meg-
zavarodott volna, az se lett volna csoda. Mert hogy az ember két-
szer temessen el valakit, akit szeret, az mégiscsak meghaladja az 
emberi teherhirást. 

Alit hát az asszony tovább az ajtó előtt, és hallgatta, hogyan 
morgolбdik Péter odabent. 

— ...Ezekkel a mostaniakkal nem lehet tudni, hogy hányadán 
áll az ember ... Ezek talán még saját maguknak se mondanak iga-
zat ... Itt hibáztam ... Azt hittem, az én fajtám, majd csak sz б t 
értek velük ... tévedtem ... Ma este megértettem, hogy miért .. 
Ott, abban az irodában papirosokkal beszélgettem ... Mondhatsz 
te akármit, a papíron csak az marad, ami rá van írva... Azok 
meg ott nem emberek, csak a papiros hangjai. Ez rosszabb, mint 
amikor nem hisznek az embereknek ... ezeknek mindegy, hogy mit 
mondasz... 

Az asszony most már bizonyosra -ette, hogy a férje megzavaro-
dott, és sírva osont vissza a házba. Letérdelt az ágy el&t, felnézett 
a falon függő  kis feszületre, és imádkozni kezdett. 

— Jézusom, ne büntess ilyen szörny űségesen ... Tudom, hogy 
rettenetes az én vétkem ... hűtlen lettem hozzád, hogy hozzá h űsé-
ges maradjak ... mert vártam, hogy hazajöjjön, ahogy megigéz-
te ... Pedig jobb lett volna nekem is elmenni a gyerekek után ... De 
most .az egyszer hallgas meg, tiszta szívemb ő l könyörgök, és igésem, 
hogy visszatérek hozzád ... Nem kérek irgalmat magamnak, csak 
arra kérlek, hogy ne általa büntess. Eleget szenvedett egész életében. 
lUtötte-verte az egész világ, ne verd most te is énmiattam ... En-
gem sújtsál, csak engem ... Irgalmazz, Jézusom ... Ne engedd,  

Hogy kezet emeljen magára  .. . 
Igy imádkozott az asszony, és már maga se tudta, hogy hanya-

dik miatyánkot mondja, amikor hallotta, hogy az ember bejött a 
konyhába, rányitotta a szobaajt бt, de nem szólt hozzá, csak csen-
desen megint becsukta, valamit motozott a kamrában is, azután 
megint kiment. Nemsokára hallatszott, hogy nyílik és csuk бdik a 
kiskapu, léptek döngtek el az ablak alatt, és csend lett. 

Egy ideig fülelt, de mivel több. zaj nem volt, megint rákezdte: 
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben...  
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Ennyit tudtak kiszedni az öregasszonyból, akinek minden máso-
dik mondata hálaadás volt az ĆTrjézusnak.  

A nyomozбknak arra a kérdésére, hogy visszajön-e az ura, csak 
annyit mondott: 

— Ha szándéka lett volna, meg is mondta volna... 
Sajti Pétert nem látták többet. .Azt nem gondolta senki, hogy 

kezet emelt volna magára. Nem olyan ember volt, 
A Putriban inkább azt mesélték rGla, amiben maguk is szívesen  

hittek: hogy 	is elment az igazságot keresni.  

Ebben benne volt az is, hogy aligha jön egyhamar vissza.  



A FOGALMAK ÉLETE  

DÉSI ABEL  

Bretter György  
(1932-1977)  
emlékének  

1. ALETHEIA  

Látszatok bokrából  
tények seregébő l  
tárgyak halmazából  

felbukkan-e  

zavaros habok  
sodrб  örvények  
zuhanб  áradatok  

rejtik az arát  

mikor jelenik meg  
az emberi arc  
a kozmikus idő  

folyamában  

mikor látjuk  
a kezek sugarát  
a léptek történelmét  

a fogalmak tetteit  

emberi időben  
idő  lesz az ember  
arca és lépte  

jövő  a jelenben  
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az igazság arca  
lehet-e ember  
é's sziilető  idő  

a végtelenben  

2. AUFHEBEN  

Időben él  
a folyamat  
a volta van  
s az eljövő  

az időben  
csak múlás van  
a megőrzött  
tagadása  

megtagadott  
holnapjaink  
visszanéznek  
a múlásból  

a .z öregek  
gyermekkora  
a bujkáló  
emlékezet  

s a gyermekek  
férfikora  
bejelenti  
az érkezést  

nem múlik cl  
a múlt idő  
s az eljбиб  
mindig itt van  
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egy pillanat  
öröksége  
az örökös  
történelem  

3. DASEIN  

Gesang ist Dasein  
Rilke  

Ha az ének  
maga a lét  
miért élünk  
jeltelenül  

hát mi van itt  
és mi a most  
ha az ember  
csak halni jó  

élet mögé  
s halál elé  
ki rakja le  
az életünk  

a kérdések  
fájdalmában  
mért fagyott meg  
gyermekkorunk  

utazásunk  
időtlenül  
hullámzik a  
semmi felé  

itt vagyunk-e  
az időben  
vagy csak térben  
vesztegelünk  
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az életünk 
oszlopait 
beálmodjuk 
a talajba 

4. DIALEIITIKA 

Mi háta lét 
és a semmi 
s a kezdetben 
rejlő  végzet 

a természet 
létezése 
csak születó 
társadalom 

történelmünk 
hol történik 
és milyen út 
a folyamat 

élet-halul 
kettős arca 
figyeli a 
fejlődésünk 

önmagunkban 
hordozhatjuk 
hatalmunk és 
semmiségünk 

nehéz szavunk 
a gondolat 
évszázadok 
útkövein 
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emberségünk  
fájdalmait  
felszívja  a 
történelem  

5. ETHUSZ  

Mai, arcunk  
lakбhelyét  
meglelik-e  
a lépteink  

a kezek bűnei  
az álmok homálya  
a napfény vaksága  
miért is sikolt  

szétbomlб  világ  
várja az álmot  
magányos kezek  
a teljes életet  

az értelem fénye  
szépséget hív  
`az emberi arc  
a jövđbe néz  

az ősi áradat  
csak várja az embert  
porszem évezredek  
útja történelem  

megélni az  
időt végül  
megélni az  
igazságot  
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hogy ebben  a 
folyamatban  
valamikor  
megszülessünk  

6. LOGOSZ  

Teremtő  szó  
e fogalom  
élők s holtak  
örök szíve  

mély kútja van  
a lélekben  
s kemény magja  
a tárgyakban  

folyamatok  
lüktetése  
örök idő  
öröksége  

a van s a nincs  
kettős arca  
egy hangon szб l  
néma szájjal  

lét és nemlét  
törvényeit  
I szб  kulcsa  
zárja-nyitja  

teremtő  szб  
e fogalom  
benne rejlik  
a világunk  
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7. TELOSz  

Мilyen az út  
és hol a cél  
minden kérdés  
egy utazás  

s minden holnap  
csak üzenet  
régi álmok  
kiildetése  

ki látja meg  
az álmait  
Ki álmodik  
valóságot  

csak a sziklák  
és tengerek  
végtelenje  
a semmiseg  

minden csak út  
és utazás  
az ós idő  
barlagjába  

minden kérdés  
célja előtt  
kérdőjel  a 
temető  is  

1974-77.  



SAKK BABRA  

BRASNY б  ISTVÁN  

Legjobb lesz nyomban tisztáznunk öreg ember  

sejtelmem sincs hogy mikor pusztultál el  

szavaidra sem emlékszem csak két  
elálló füledre 
szemben velem a sakktábla túloldalán  

valami téli homályban és eltűnsz akár a jövendő  
végeredményben a legjobb lesz ha most egyszer űen  
leveszlek  
a göbös: kezedet amely a csikóm után nyúl  
meg a csikorgó csontjaidat  
sohasem játszottunk valami jelent ős tételbe  
valami olv anba ami szбra lett volna érdemes  
mintha mindig lyukat kerestünk volna  
a sakktábla közepén  
csak évszámok гΡneriiltek fel néha a kelleténél  

nagyobbak  
amelyeket valaki most sorra levesz  
mintha változna az árfolyamuk  

pedig egyre megy  
ha figyelembe vessziik hogy európa 1789 óta  

valami változásokon füstöltig  
de azt senki sem mondta  
hogy ez egyre kevésbé a mi európánk  
a történelem levetett rongyaival bedugták a kürt őjét  
hogy el ne sodorjon bennünket a huzat  
mintha óvni kellene tőle vénséges csontjainkat  
már-már azt kell hinnünk hogy minden mögöttünk van  
túl vagyunk rajta  
egyre keményebb tekintettel nézünk a semmi iiregébe  
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csak bozontos szemöldököd borzolódik 
disznóólba nézhetnél igy befelé 
a szélesre nyitott ajtón keresztül 
talán meglepetéstől tartva hogy mozdul-e 
odabenn valami a rettenetes homályban 
talán kiront megtépáz melledre térdel 
a mocskos csülkével hogy végezzen veled 
ez már az élet kockázata ha az ember túlontúl 
beleéli ipagát  
jobb nem élni bele magunkat 
más irányba terelni a gondolatainkat 
bizonytalan tulajdonunkat ha terelni lehetne 
akár a nyájat 
amikor még legelők voltak ezeken a partokon 
és nem fenyegetett bennünket az id ő  
hogy nemsokára 100 évesek leszünk 
ha minden továbbra is úgy halad mint eddig 
a maga utján  

s olyan nyomot hagy maga, után mint a csiga nyála 
hogy sokáig látszik még ezüstl őn 
meteorit farkaként 
utunk emléke az űrön át 
létezésünk egyetlen kézzel fogható formája 
ha valaki akarná ezt a magasságot 
ahová létránál bonyolultabb szerkezettel kell lépni  
holdvilág fénye szitál így ránk  
fantáziánk túloldaláról  
a nyirkost ködös estében amely talán 
öröktő l fogva tart ropogtatja derekunkat 
Miközben sebes változások zajlanak le 
a külszín alakítja magát vad erózióval 
bő  nadrágunk lebeg csak a szélben 
megyiink ehymástól három nemzedéknyire 
mi mást tehetnék veled 
leviszlek 
mielőtt megint kaszálni kezdene a hideg nyúzta 
kezed 
pedig jбl tudom ki voltál 
mielőtt ide iiltél volna ebbe a világvégi 
fedezéklie a zsíros konyhaasztal mellé 
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hogy sakkoz velem aki nem is tud  
játszani  
sejtelmem nincs arról hogy ennek a játéknak  
ugyanolyan elmélete van akár a zennek  
hogy ez tulajdonképpen szenvedély életvitel  

de ettć~l függetlenül mégis  
leveszlek  
mert úgy érzem hogy épp eleget tanultam t ő led  
a penészes könyveidb ől amelyсket jobb elfeledni  
a lángból amelyet naprбl napra élesztgetsz  
a szétnyitott újságlapból .amelybe merültödben  

kapaszkodsz  
leviszlek  
egyszer én is kegyetlen akarok lenni  
nem hiszem hogy csupán befolyásolható médium vagyok  

a legjobb sztorijaidat egymás után mind  

leveszem  
nem állíthatom az időt a te órádhoz  
amit nekem akartál ajándékozni de illend őségbő l  
nem fogadtam el  
pedig ki kellett volna tépnem a kezedb цíl 
és földhöz csapnom lehet hogy felrobbant volna  

de lehet hogy már nem is járt  
mindenesetre széjjel kellett volna taposnom  
utána sergetty űzni a kerekeivel  
hátha letekeredett volna róluk  

Ariadné fonala  
s most vezetne valahová  
félbehagyhatnám mondókámat nem kellene tovább  
törődnöm veled  
nem veszne el eredeted az id ők mélyén  
ahonnan dróttal foltozott szemüveggel vizslatsz  

vagy hosszú vászongatyában t űnsz elő  
az éjszakai hóviharból  
pálinkásflaskát rázol  
hogy tartja-e a láncát  
hanem ez engem a legkevésbé sem érdekel most  

amikor a. szú már kirágta alólunk a padlót  
és a tükör fénye is elenyészett  

abban a korban ami mögötte lehet  
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és csak egészen közelről mutat valami tükörképet 
leviszlek 
hol tölt;itted 1899 szilveszterét 
hol sakkoztad el azt az id őt 
nőkről sohasem beszéltél szívesen 
pontosabban egy szót sem mondtál sohasem a n őkrő l 
pedig én rettenetesen szeretek a n őkről beszélgetni 
hihetetlen érdeklődéssel fogadom ezt a témát 
a régi elszállt parfiimök illata izgat a leginkább 
a harisnyakötők színe 
abból a korból amikor még viseltek harisnyaköt őt 
meg a fűzőzsinór 
szeretnék egyszer saját kez űleg karcsúra fűzni egy 
derekat 
visszaszorítani burjánzásából a szecessziót 
lehetnék-e még romantikus ezzel a költészettel 
ezzel az architektúrával amely már romhalmaz 
hol láttad meg azt a századot amely egykor majd 
valamennyiünk végzete lesz 
ki szabta rád a ruhát halálkezével 
ki fehérítette kaucsukgallérod és -kézel őd 
szürke örödiigbőr ujjasba burkolózott vénember 
nincs rajtad többé semmi érdekes 
leviszlek 
leviszlek még mielőtt észbe kapnl 
hogy sakkban vagyok bár nem te tartasz sakkban 
miként teltek számodra 
1910 1911 napjai 
valaki ezekről más égöv alatt verset írt 
6 vagy 8 sort ennyi tökéletesen elég 
a világhírnévhez hogy fejben tartsák 
az ember lényegesebb életrajzi adatait 
tudják hová tenni földrajzilag kronológiailag 
hogy mégis betöltsön valami űrt ami 
nem marad utána 
újabban nagyon szűkösen vagyunk 
egy helyére három másik ugrik akár a barikádokon 
nincs fegyvered amit kölcsönadj 
barikád sincs 
leviszlek 
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mikor .láttad az első  vonatot 
mit gondoltál hová visz bennünket ez a vonat 
1883-ban hová visz bennünket ez a vonat 
messzire elkerülve minden lakott helyet 
felverve toc.sogбs pusztáink csöndjét 
amelyeket még meg sem váltottunk 
a mai napig nem fizettiik ki értük a megváltás 
teljes összegét 
hogyan is élhettünk öröktől fogva idegen földön 
habára földnek kérges népe mi vagyunk 
kezdettót hiba volta számadásban 
több száz éves adócsalást lehetne kimutatni 
tisztességes bürokrácia kiforditliatna bennünket 
a subánkból 
és még mi maradnánk adósak 
elvihetné a sakktáblát is és ott maradnánk 
a semmiben ágálva 
ahogy majd valószínűleg be is következik 
de addig még úgyis 
leveszlek 
fölösleges túl messzire gondolnod az időben 
a bizonytalan kimenetel ű  terveknél 
csupán a pontos tervek lehetnek rosszabbak 
kár volna hosszabb lejáratú tervekbe 
lovalni bele magunkat 
amikor már így is eléggé b ő  lére eresztetted  
az életedet 
bár valahol vannak rogy ogб  pillanatai 
akár egy női cipő  gombja kell hogy legyenek 
ezeket szeretném mindenáron kihámozni 
kifényesíteni hátha még megcsillannak 
bár nem hiszek benne 
máris olyan az egész mintha a böjti szélbe kiáltanék 
amely majd megbontja felettünk az évszázados tet ő t 
ki lakhat a padláson 
ki sóhajtozik le közénk a kéményen 
hány éves lehet ez a ház vagy ennek a helye 
már akkor is temetőkre építkeztek-e 
alapjában egyre kevesebb kérdés van hátrafelé 
mi utókor kifogyunk az erre vonatkoz б  kérdésekúő l 
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hihetetlenül gyorsan ki tudjuk beszélgetni magunkat  
nem tudom hogy ezzel hátrányosabb helyzetbe  
kerülünk-e  
hogy a régi tapasztalatok egyre kevésbé érvényesek  

szinte álár nem is vonatkoznak ránk  
egyre kevesebb értelme van annak  

hogy közeledjek feléd  
leveszlek  
annál is inkább mert sohasem  
tudtam ki зütni a szavaidbб l  
hogy szombaton meg vasárnaponként  

hol ittad le magad rendszeresen és a sárga földig  

hol volt Pesten a kedvenc kuplerájod  

csak a hétfő i korhelylevesekről ejtettél szбt  
ma sem tudom mi fán terem  
nálunk a kutyaharapást a szőrével gyógyítják  
legfeljebb nem isznak se szombaton se vasárnap  

vagy egész héten isznak egyfolytában  
ide má: tökösebb gyerekek kellenek  
akik végtelen távra állították be magukat  
ez már vetekszik a kokain égb ől hulló angyalhajával  
viszonylag sokára borítja el az embert  
évekig lehet lebzselni a tinta f elszfnén  

s a végén nyugodtan mondhatja akárki  

még csak be sem sikerült rúgnom  
kár volta számottev ő  er&feszftésért  
nem én történtem összevissza hanem minden más  

körülöttem  
a sok kis szorgos kapkodó és kiszámíthatatlan ember  

ahogy az egészet borzasztó buzgalommal eltolja  

úgyhogy beszélhetsz nekik mind megelőz mert már  
magában beszél  
ki-ki külön-külön szivárványos buborékban  

de mindenesetre boldogok lehetünk hogy elértünk  

a huszadik századba  
bizonyára volt egy olyan id őpontja  
amikor mindenki nagyon otthonosan érezte magát benne  

voltak repiilősmutatványok és hét országra  
szóló gyilkosságok amelyeket bűnös szeretők  
embertelen kegyetlenséggel követtek el  



444 	 H2D  

nagyjából nyomban levonható volta tanulság  
hogy miként is lesz ezután  
ki-ki készen kapta a tapasztalatot  
talán kár is volt végigcsinálni  
ha ide torkollott  
e mennyezet gerendái alá  
miféle menedék ez  
nincs egyetlen ép ereszték csapszeg  
és korábbról sem maradt semmi  
csak trhetné az ember a fejét hogy hol is  
veszett el  
vagy hiányzott mindvégig  
csupán a látszata volt az egésznek  
túlságosan romlékony anyagb бl készült  
krepp-papírral felszalagozva  
ennyi időt már nem tartott ki  
visszajára fordította a І  nyirkosság  
tekintsi.ik az egészet el ő időknek  
bevezetésnek ahhoz ami kés őbb jön következik  
hiába is voltunk ismeretlenek errefelé  
egyszerre itt vagyunk teljes mivoltunkban  
már csak ránk gondol vagy ránk vára küszöb  
a fénylő  fejű  kiálló szegekkel  
ám akkor sem érzelg ősködöm cl a dolgot  
leveszlek  
merre csatangolnak mindezek az évek  
hogy lehet idegen országot bejárni úgy  
hogy az ember nem beszéli a nyelvét  
és nem is katona  
tehát egyedül gondoskodik a megélhetésr ől  
mert mesteri valaminek szakmának tudománynak  

ami mai szemmel nézve már lehetetlen  

oda jutottunk hogy konyitunk ehhez-ahhoz  

vagy csupán az önbizalmunk hagyott bennünket cserben  
ami híí kutyaként Ott járt mindvégig a sarkunkban  

most egyszerre nincs  
nincs sehol  
leviszlek  
ez lesz számomra a legkacifántosabb huszárvágás  

ha egyszer ki tudom verni a fejemb ő l  
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ezeket a dolgokat 
amelyek meg sem történtek legalábbis nem hagytak 
maguk titán semmi olyan nyomot 
aminek alapján egészen bizonyosak lehetnénk bennük 
a későbbi események mindent elhomályosítanak 
én később akarok élni 
még későьb 
nem elég az_ hogy messze túléllek 
hanem annyira kés őn hogy ne is emlékezzek rád 
ne lássam azokat a keményedéseket a b őrödön 
a májfoltokat kézfejeden 
ne is emlékezzek tested rejtegetni való titkaira 
mindegyik egy-egy kórnak a fészke 
a kaszáló járásodra ahogy bizonyára csak a halál jár 
amely talon eljön már érted  
és kiveszel végre a tudatomból  
összekapaszkodva mentek majd lefelé a dombon  
ugyanazzal a lendülettel ahogy egykor feljöttetek  
és nem marad más utánad csak egy halom rozsdás holmi  
a rozsdáról szeretnék énekelni  
ahogy a csontok is megrozsdásodnak a föld alatt  
az ollóról amellyel a bajuszodat nyested  
meg orrlikadból nyirkáltad ki a szórszálaka .t  
a megszürkült acélról amely már rég 
lerúgta magáról a fényezést csupa rozsdafolt lett 
még messzebbre akarok menni 
egészen addig a napig amikor a frontra vittek 
csupa rozsdás iz a leveg3ben 
valamikori ósz 
bár ilyen korban az embert nyugton szokták már hagyni 
nem lökdösik el őre utat engedve neki a t űzvonalba 
milyen lehet lefelé futni a kárpátok 
külső  lejtőjén 
sohasem próbáltam még 
milyen érт_és felbukni előreszegezett szuronnyal 
hasonlít-e a megváltáshoz 
öröm árad-e széjjel az ember tagjaiban 
milyen érzés lehet orosz hadikórházban ébredni fel 
1917 őszén  
hogy ez most egy másik ősz  
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nem másik ugyanaz az ősz  
ugyanaz a rozsdafz  
bár kicsikét nehéz újra beleszokni  
amikor egyszer már abbamaradta számolás  

egyszerre megint új életet kell kezdeni  

a legfélelmetesebbek a kozákok meg a cserkeszek  

azután a tatárok  
azután a halál  
leviszlek  
mert innentől az egésznek már bőséges irodalma van  
leginkábba felejtés  
Oroszország  
leviszlek  
nem tudom hogy én mikor leszek 66 éves vagy 80 éves  
de nyírfáidat csak messzir ől fogom látni  
nem hiszem hogy valaha még ferblizni fogok azokkal  

akik egészen közelr ől látták  
és azután visszavonultak és semmir ől sem  
akartak tudni  
a makk filkónál megállta tudományuk  
ez enyhén szólva nem nevezhet ő  forradalmi magatart snak  
a be- vagy leépülés  
valami sántít a történelemben  

aki meg tudja hallgat  
meggondolta magát és nem beszél  
csak árnyéka van itta formátlan sziklaalakzat  

most le akarja venni a futómat a gyalogomat  

legjobb lenne az egészet feladnom  
hogy jót nevethessen rajtam  
kiállni bohбcnak a történelem viharába a perg őtűzbe  
nem is Olyan rossz ötlet  
talán olcsóbban meg lehetne úszni  
olcsбbban mint trockij  
ha van megtísznivaló  
a legjobb nem elutazni me х ikóba  
különben is olyan rémes viszonyok vannak Ott  

vidéked ahogyan jacques lanzmann írja  

nagyjábбl mint bácskában megtoldva egy kis  
szerző i fantáziával  
a pocsolya pocsolya és a pocsolyában a disznó az disznó  
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pusztán egzotikus növényb ől bozótbбl van több  
én meg itt csodára ügyelek magamra hogy túléljem  
ezt a napot túléljem  
ennek a lavinának minden buktatóját  
helyesen tájékozódjak de ha tévedek  
akkor mindenestiil tévedjek mert úgyis  
leviszlek  
leveszem a meghökkentő  türelmedet  
ahogy Y árod hogy tudatlanságomban hibát vétsek  
miközben teát iszol  
üresen akár a kipjatokot  
mikor lesz rnár este  
mikor robog már keresztül itt a transzszibériai vonat  
mikor vonul át a cseh légió  
winstori churchillt fel lehet ismerni  
az intervenciósok .között  
de lehet hogy csak a hasonmása az  
a nobel-díjas író  
britanniában sok lehet a hasonmás  
csak a skótok választhatók ki viseletük alapján  
ám abban az északi-jeges-óceán hajózhatatlan  

mikor robban mára biatorbágyi vonat  
hiszen a dolgok valami módon összefüggenek  

talán csak nem egy le б  mondja ezt az egészet  
matuska szilvesztert szavahihet ő  katonaszökevények  
1944 őszén csantavéren látták  

és végül a távol-keleti hadszíntéren fogták el  

még egy hasonmás  
érdemes lenne lajstromba szedni a világ leghíresebb  

hasonmásait  
de te nem vagy senkinek sem a hasonmása  
főleg most nem amikor végérvényesen úgy döntöttem  
leviszlek  
kiemellek mint forró vízb ől a teafőző  tojást  
háttérben a havas estével  
amely már füstölög a gyújtózsinór végén  
tyúknyomok a hóban síírűn  
ahogy szürkületkor átvetem magam az alacsony kerítésen  

köpenyem szárnya furcsán csapódik  
ahogy meghemperedek benne  
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sehol senki 
legalábbis nincs jel ami erre utalna 
mégis jobb lesz itt várnom be a sötétedést 
bizonyár. a ezt gondolod most 
pedig jбl tudod hogy én itt vagyok  
és van ami nem ebben a pillanatban történik  

mint egy könyv lapján  
valami máshol is történt már el őtte  
közelre hajolva a csatlakoz бhoz  
fontolgattad lehet-e benne áram  

valami mindenesetre kell hogy legyen benne  

és ki nevetett akkora hátad mögött  
kipjatok  
most repül tőle levegőbe az egész ház  
ha netán bezárul az áramkör 
de meggondoltad a dolgot 
most gondoltad meg magad itt a sakktábla felett 
amikor az Értekezleten kezed nem reszket гΡnár vonaglik 
az ötven évvel ezel őtti légnyomástól 
nagy különös karom 
ezzel már nem lehet megkapaszkodni semmiben 
mára .levegőn kopogtat  
vagy két semmit varr össze egy harmadikkal 
nem lazán nem feszesen elviselhet ően 
mielőtt 
leviszlek 
valaki itt úgy áll kettőnk felett mintha 
mindkettőnknek ismerőse lenne 
közelre hajol a sakktáblához hunyorog 
hitetlenkedve csóválja tar fejét 
ez a mosoly ezek a ravaszkás szemek 
ha leülne talán összetörne alatta 
a gőzölt bükkfából hajlított szék 
amely ott áll rjepin festményének sarkában is 
csak egy kicsit világosabb tónusú 
azon amelyiken a szám űzött visszatér belép a szobába 
csizmá jа  alatt nyikorog a deszkapadl б  
arca oldalrбl valami különös fényt kap  
különben mintha kinőtte volna a ruhája  
lötyög rajta kora  
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s most egyszerre mi az egészbál kivetkezve  
ahogy egy kislány kalimpáló lába az asztal alatt  
megdermedt a levegđber. 
1884-ben 
épp 100 esztendővel kés(bb vagyunk  
mintha lekéstiink volna valahonnan  
és csak az üres idđnket ütnénk el haszontalanul  
ahogy itt valaki  
valaki valaki  
már szúvá tenné a2 egészet  
a ki sem bontakozб  játszmát  
amely fejében már veget ért  
de mi elakadtunk benne csak elkevertük a bábokat  
csupa hiányzó lépés  
ki a fehér ki a fekete  
még miel&t összecsukódna ennek a napnak a nagy füzete  
felgöngyölődne a földabrosz  
a tengerben állva már térdiga sötét vízben  
leviszlek  
kongat mára végtelenség nagy órája  
felet üt háromnegyedet a fejemben  
égboltnyi nagy számlap-éjszakában  
kereslek  
leviszlek  
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( JAN  JA STIPIĆ  MONOLOGJA)  

PETKO VOJNI Ć  PUR Č AR 

Azon a nyáron érkeztem, azon a nyáron, amikor a tavaszi es ők 
elhúzódtak, és a nyár nem is tűnt nyárnak, hanem inkább esznek. 
Azon a nyáron, amikor a tíízoltóknak szokásuk lett felmosni az 
utcákat. 

Emlékszik-e méL, Ruk úr? Talán nem volt elég t űz a városban,  
s a kereset szempontjából úgy találtak fel magukat, ahogyan tud-
ták. Szegények ... Bizonyára úgy áhítoztak a t űz után, ahogyan 
a sírásók a halott után, isten ne r бja vétkemül. De mintha minden 
összeesküdött volna ellenük: a friss leveg ő  jбt tett a betegeknek 
meg az öregeknek is, hát azok meg nem hagyták magukat. Ügy-
hogy azon a nyáron nemigen akadt se t űz, se halott. Legalábbis én 
nem emlékszek. Azon a nyáron vették fel Falvig. kisasszonyt meg 
engem, kicsi, szégyenlős parasztlányt.  

Kirepedezett kezemet a kötényem alá rejtettem, no meg er ősen  
pironkodtam is. Emlékszik még, Ruk úr? Falvig kisasszony meg 
olyan szépen ki volt sza .gositva! Olyan gyönyörűen meg volt fé-
siilve! A ruhája is úgy volt szabva, hogy csak úgy feszült azon a 
rendkívüli szép ... csöcsein. De még a szeme is finoman kihúzva 
ceruzával! 

No, most elképzelheti, hogyan éreztem én magamat egy ilyen-
forma teremtés mellett! Maga pedig megcsippentette a képemet,  

Cs azt mondta: „A törl őrongy, az mindenütt rongy — sajnos, ez  
az emberekre is vonatkozik — ,  a söprű  pedig söprű  — eltekintve  
attól, fogy a mi szakmánkban meg is szokták lovagolni --, a vö-
dör pedig vödör, maga meg, Janjácska, aligha tudhatná elfeledni a 
munkáját, és, Persze, nem is veszítheti el. Csupán elmélyítheti. Itt, 
az épületben, lakást is fog kapni. Lakásom nekem mint igazgatónak 
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sincs. Szoba-konyhás lakásról van sz б. Esténként meg a második  
karzat bejáratánál fog állni." Vajon megragadt-e a fejemben a  
többi dolgom is? Úgy hiszem, hogy igen. Helyükre vezetni az  

urakat és a hölgyeket. Árulni a színlapot. Permettel szórni be a  

levegőt. Figyelmeztetni a hangoskodúkat. Kivezetni a hölgyeket,  

akik rosszul lesznek. „Méltóságteljesen elt űrni a diákok és a kato-
nák csipkedéseit. Szívélyes hangon figyelmeztetni a magukról meg-
feledkezett szerelmespárokat ... Hogy eközben élvezhetném-e az  

előadásokat? Talán sikerül majd, Ruk úr. Talán  .. . 
Közben Faivia kisasszony fel-alá sétál meg nyújt бzkodik, akár  

a macska, nagy füstöket ereget, és látni rajta, hogy unja, már ezt  
a mesét.  

Idegen nyelven karatyol valamit, hogy br-bla-vu-zsu-pri ... bla-
bla ..., de még csak tudni sem kell ezen a nyelven ahhoz, hogy  
megértsem, fölösleges vagyok, és máris idegesítem... És hogy ha-
jítson ki engemet az irodából. Hányszor szólt így a darabban  a 
szobalányához, mert ezt játszotta, én meg néztem és hallottam,  

tígyhogy megértem én. És el tudom én majd látnia munkámat a  

második karzaton? „Maga, Janja? mondta. — Maga? Akár fél  
kézzel is. Fél kézzel ..."  

Igy: hopp-hopp-hopp-hopp-hopp. Úgy ugrabugrált ott akkor,  
Ruk úr, akár egy kisleányka. Hát ezt sosem felejtem el. Ez jutott  

eszembe akkor is, a halála el őtt, amikor itt feküdt. A kézel ői kike-
rnényítve, de mozdulatlanok. Már csak a szemei beszéltek: Leg-
alább ha belecsíphetnék a képedbe. De ebb ől már nem lett semmi  
sem, Ruk úr.  

Aztán, hogy maga meghalt, én az erkélyre kerültem, felváltot-
tam a betegeskedő  Trumbina menyecskét, tíz évvel kés őbb meg Os  
Évát a földszinten. Ő  nyugdíjba ment. Mások a dicsőséget hajhász-
ták, én meg iobb helyre kerültem, több fizetéssel.  

Én azért rendben tartom a maga fényképét, Ruk úr, bár ez többé  

nem az én dolgom. Ezt most már egy fiatalabb n ő i személy végzi,  
de az rá se hederít, nincs olyasmire gondja, hogy a legyek ne mász-
szák össze a maga arcát  .. . 

Meg az ifjabbik Ruk képét is leporolom meg lemosom id őről  
időre, tudja rnár, az elvtársét. Maga Úr volt ebben a bolo нdokhá-  
ában, ő  meg elvtárs. Igazgató elvtárs. A maga testvére meg, a kö-

zépső  Ruk, mert így hívták, odamaradta lágerban. Neby venket-
tőben. Hallott ró.l.a? Honnan is hallhatott volna ... Maga még a  
háború előtt ... Nohát, beszélek itt összevissza ... De Falvig kis- 
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asszonynak én lettem az istene, a megment ője. Nélkülem lépni sem  
tudott. Az ujját sem tudta mozdítani. No meg ha véletlenül meg-
kérdeztem tő!e, hogy emlékszik-e, kisasszony, az első  találkozá-
sunkra Ruk árnál, ilyesmit mondott, hogy br-bla-zsu-vu-pri-bla-
bla bla, s ezzel mindig is fogta a számat.  

,,Aznap bizonyára szeles id ő  volt, Janja. — mentegetőzött —, és  
тnár megbizonyosodhattál err ő l, hogy milyen idegállapotban va-
wyok olyankor, vagy mégsem? Ez kiilönben is aprбság, te bolond.  
Végtére nini az els ő  benyomásokra alapozzuk az életünket. Külön-
ben is rengeteget változtál, helyes irányba. Biztosabban tudod ma-
gad kifejezeni. Ízlésesen öltözködsz. Érdekfeszít ő  letté], az én má-
sodik, egyetlen Janjácskám."  

No, és ha azt mondta, hogy én az ő  második, egyetlen Janjács-
kája vagyok, tudtam mi következik. Valami ellenszolgáltatás. Csak  
milyen? És hgyan?  

„Ezzel a cédulával elszaladsz Federiko úrhoz. Az igaz, hogy  

késő  van, de mi ez neked. Tudod, hogy hol lakik. Két rövidet kell  
csöngetni. El kell törnöd a dorgálásait. Lehet, hogy szidni is fog.  

De ügyet se vess az ő  hetvenkedéseire. Ő  egy totális színész.  
Nemcsak a színpadon, hanem az életben is. Lehet, hogy nagyon  

mérges lesz. Talán pisztollyal vagy karddala kezében nyit ajtót.  

Ne ijedj meg tőle. Új szerepet készít. És csak ha pisztoly vagy  

kard van a kezében, akkor érzi magát elemében. H ősszerelinest -  és  
katonát alakít. Megérted? És át fogod neki adni ezt a cédulát? Te  

akár meg is halnál énértem, Janja, ugye? Vagy nem?" E szenve-
délyes szavak ismét megéledtek bennem, Falvig kisasszony, amikor  

valamelyik nap láttam, hogy a kiskutyáját, a Dzseszit sétáltatja.  

Lassú mozdulatokkal verte a mancsait a pálcával, hogy mégsem  

kellene neki mindegyik fát meglocsolnia a zöldkertben. Nem mond-
hatnám, hogy rosszul néz ki, Falvig kisasszony. Csak a pápaszem  

ront valamennyit az arcán. Talán miatta nem látott meg engemet . 

sem. Pedig egyszer csakugyan nagyon j бl odamondta a. pápaszemes  
súgбna :k: Van szita a szemed el őtt? Most magának is van.  

No meg az a Federiko is... Ostoba h ősszerelmes, és még butább  
harcos. Jól kimutatta a végén a foga fehérjét! Kés őn jött meg  
magának az eszi. Még csak vigasztalni sem hagyta magát. Úgy  

beszélt, mint egy háborodott ..  . 
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„Úgy érzem, hogy a szívem meg a lelkem helyén gomba n ő .  
Közönséges, setét színű  gomba, amely szétmállik bennem, mérgez-
ve véremet és idegeimet."  

Többé nem kellett hordanom a buta céduláit.  

Talán élete legnehezebb szerepét ;átszotta el.  

Ám végül mégis a kezembe nyomott egy cédulát, és így szólt:  
„Oktavian elutasít magától. Tanfa!" Melyik Oktavian, az isten  

adja meg? Melyik szerepből való? „Nem érdekel többé Federiko.  
Sem Miroslav. Egyáltalán senki sem. Uregedni 'kezdtem. Minden  

semmi lesz. Füst és hamu."  
Ruk úr, én nem leszek alkalmas — ahogyan maga mondja —

a legmellékesebl szerep eljátszására sem. Én félek a széksoroktól.  

Persze, persze, most nem félek, mert nem ül bennük senki sem.  

De amikor szemek száza hunyorog felém, akkor összezavarodok.  

Még azt is elfelejtem, hogy hívnak. Meg az emlékez ć►tehetségem  
sem valami erős. Mintha visszájára fordult volna: csak azt jegyzem  

meg, amit az életben nem is kellene. Igazán sajnálom, hogy nem  

segíthetek magának. „Úrnőm, érkeznek a vendégei. Uram, kivasal-
tam ingeit, nadrágját és ... alsónadrágjait."  

Nem, nem, ezt sem fogom soha elfelejteni. De azokról a gatyák-
ról restellenék szólni annyi ember el őtt. Hogy engem ragadjon ma,  
gával a játék? Emeljen a. néz őtér fölé? Megrészegítsen?  

Nem vagyok éppen galamb, hogy így kormányozzam magamat.  

De azt sem értem, mások miként csinálják. Tudom, tisztában va-
gyok vele, hogy a ~prб  szerepekkel kell kezdeni. Ahogy maga mond-
ía. De ez alatta néhány év alatt azt is észrevehettem, hogy általá-.  

ba'n kis szerepekkel is végzik.  
Falvig kisasszony? Meg Federikó úr? Igen, igen, nagyon kedve-

sek a számomra. Mindketten nagy színészek. De hogy vonzódom  

hozzájuk, ez még nem jelenti azt, hogy magam is tudnék játszani.  

6k elvégezhetnék az én dolgomat, de én soha az övékét. Nem, azt 
soha! 

Hogy számtalan darabot és el őadást láttam? Ez igaz, Ruk úr. 
A saját fülcmtnel hallottam, hogyan mondják ki a legválogatottabb 
szavakat a világon ... olyan szép ez, mint amikor a Pap prédikál 
gyönyörű  dolgokat a szószékről... Vagy nem? No igen. Ez itt  
van, nálunk. Avatatlan személy vagyok, maga ezt jobban tudja 
nálam. Hogy az orromat eldugította a smink, akár a töm jénfúst?  

Meglehet. De ha az igazat akarja hallani, megmondhatom, hogy 
iires széksorok előtt azért tudnék játszani én is. Ha senki sincs a 
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teremben. Akkor nem restellném el magam, meg össze se zavarod-
nék. A teátruma népért van, mondja. J бl van, akkor én csupán  
leporolhatom benne azt, amit beporolnak meg besároznak, azután  
vezetgethetem- a népet a helyére. Én tudom a magamét, meg maga  
is a magáét.  

Janja, Janja. Jб l mondta neked annak idején édesanyád. SLedd 
össze azt a kevés eszedet, és aztán tanulj! Ne csak ücsörögj  me 
ibrándozz naphosszat. Mert, ugye, csak a gazdagok, no, meg az  
iskolázott emberek engedhetik meg ezt maguknak. A többieknek  
pedig vagy tanulni kel, vagy dolgozni. Bizony, okos asszony volt  
a megboldogulr mama.  

Milyen sokunkat a világra hozott, s aztán ha összeterelt berinün-
ket az asztal köré, hogy együnk, vagy hogy meséljen nekünk, vala-
mennyiünket el tudott érni a kezével. Akár a kotlóstyúk. Hát  a 
megboldogult. apánk? Parasztember volt. Kis darabka földdel ver-
gődött a vasút mellett. Ebbe meg sehogyan sem tudott beletörúdni. 
Dolgozni naphosszat, haszon meg szinte semmi. Mindig mutogatta  

nekünk a vasutat, a vonatszerelvényeket ... ahogy tovasuhannak, 
akár a varjak ... majd eltűnnek a messzeségben ... ő  pedig állát 
a kapa nyelére támasztotta•, és ... ábrándozni kezdett. A mama  

emiatt sokat szidta, és mondta is neki: „Talán nem akartál most is  
felülni a vasútra, hogy elutazz — de hova az apádéra?" Nem tud-
ta őt megérteni, de a tata sem a mamát. És egy szép napon, éppen  

esett az eső, apánk letette a kapát, és egy csákánnyal állított haza. 
Pályamunkásnak állt, azt mondta. Elege van most mára parasztko-
dásbбl. A mama kiabálni kezdett, hogy ki fog akkor dolgozni a  
földön? Erre azt mondta, a fenébe a földdel, ő  vinni akarja vala-
mire az életen. És vitte is. El őbb pályamunkás volt. Azután a  
mozdonyfűtő  segédje, majd maga is fűtő  lett. Végül kalauz. És ak-
kor nemsokára el is felejtetteik. Csak ritkán jött haza, és megállás  
nélkül aludt. Meg -horkolt. Mintha gyalogszerrel járta volna a  
világot, nem a vasúttal. A mamának azt is mesélte Jula, a szom-
szédasszonyunk, hogy nem fűt ő  szakadatlanul, meg nem a jegyeket  
lyuggatja megállás nélkül, hanem eleget járhat a kurvák után is. 
A mama ezt nem vette komolyan. 

De nem is utazgathatott vele mindenhová. Mi ekkorra már fel-
cseperedtünk, ő  meg belenyugodott, hogy többé nem fiatal, és hogy 
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az ura más fehércselédre is szemet vethet. Fiatalabbra, mondjuk.  
És így esett, hogy a tata egyszerre nem is mutatkozott többé ott-
hon. Megírta, hogy bennünket, gyerekeket tisztességgel fölnevelt,  
mindegyiknek kenyér van a kezében, és ezentúl ne is keressük.  
Nem is kerestük. A mama jó ideig sírdogált még, de az esküvő i  
képüket nem engedte levenni a falról. A bátyánk ugyan szét akarta  
verni, meg a tatát is meg akarta keresni, hogy jól eltángálja. De a 
mama ezt sem engedte neki. Csak utóbb hallottuk, hogy mire jutott  
és hogy végezte. Valami asszony kiforgatta a pénzb ő i_, meg az ere-
jét is elvitte. A saját költségünkön temettük el. Nyugodjék bé-
kében.  

xt 

Engedje meg, hogy elmondjam. Én ... Nem, én voltam a karza-
ton. Miért nem a kedvencét szidja? Az Os Évát. Mert ő  volt teg-
nap esete a karzaton. Én nem tudom, hová tehette a szemét, de az  
6 részlegén két fotelt kiégettek. Én figyelmeztettem, hogy r гsze-
geket ne engedjen be. Olyan égethette ki a fotelokat is. Mert volt  
ott egy olyan részeg is, akinek sejtelme sem volt, hová került.  A 
karzatról láttam, hogy a korláton keresztül majdnem a lenti népek  
közé esett. Meg sok minden mást is csinálhatott volna azonkívül,  
hogy kiégette :1 fotelokat. Hát Persze ... Szeretnék most itt ma-
radni, hogy halljam, hogyan fogja Os Évát helybenhagyni... Igy  
nem lehet beszélni ennek a háznak egy Olyan régi. hivatalnokával,  
mint ćn vagyok. Választékosabb kifejezéseket kell itt használni.  
lgy mondta a maga megboldogult édesapja. Ugyanez mellett az  
asztal mellett, ahol most maga ül, és ordítozik rám. Nekem is van  
büszkeségeAn. Meg örebebb is vagyok magánál. Azonkivüi nó va-
gyok. Akár az a finom Os Éva. Hogy miért hasonlítom az édes-
apjához? Azért, mert — már megbocsásson — néha úgy t űnik,  
hogy nem valami sokat tanult t őle. Nagyon jól tudom én azt, hogy  
maga engem most kihajíthat az utcára, amiért mindezt megmond-
tar... Dc háta nyelvemre került ... Nem sírok én, dehogy...  

Hogy miért hasonlítom én magát mindig össze az édesapjával?  

Hát kivel hasonlitsam össze, ha nem vele? Nem kérek, köszönöm  
szépen  .. . 

Egy kortyot sem tudnák lenyelni. Ki volna képes egy csöppet is  
lenyelni ilyen patália után. No, de csak egy pohárkával. Egész-
ségére!  
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Hogy haragszom-e még mindig? Nem haragszom...  
Csak maga nehogy haragudjon. Látom, hogy még haragszik.  

Lehet, hogy most úgy érzi, nem haragszik, de ha kiteszem innen a  

lbam, megint haragszik majd. Ilyesmit gondol:  

„Mit össze nem hordott itt nekem ez a Janja, a falusi libája!"  

Tudom én nagyon jól, hogy amilyen az adjon isten, olyan lesz a  

fogadj isten is.  

„Apa éppen ma egy éve halt meg, május S-én, a te neved nap-
ján, Irina. Akkor nagyon hideg volt, és esett a hó. Én azt hittem,  

hogy nem élem túl, és te ájultan feküdtél itten, mint egy halott.  

A. zóta azonban elmúlt egy esztend ő, és most már könny ű  szívvel  

gondolunk rá, neked már fehér ruhád van, az arcod sugárzik. Ak-
kor is éppen így ütött az óra. Emlékszere, mikor apát kivitték,  

szólt a katonazene, és a temet őben sortüzet adtak. Tábornok volt,  
dandárparancsnok, de azért kevesen voltak ott. Talán mert esett  

az eső . Erősem esett meg havazott.  

Ma meleg van, tárva az ablak, de a nyírfák még nem rügyez-
nek. Apa megkapta a dandárját, és elhagyta velünk együtt Moszk-
vát tizenegy évvel ezel ő tt, de azért határozottan emlékszere, má-
jus elsején, ilyen idő  tájt, Moszkvában már minden virágzik, meleg  

van, verőfényben úszik az egész város. Tizenegy év múlt el, de  

mindenre pontosan emlékszem, mintha Moszkvát csak tegnap hagy-
tuk volna el. Istenem! Ma reggel felébredtem, megpillantottam ezt  

.a sok f ényt, a tavaszt, és olyan boldog lett a szívem, és úgy vont  

vissza, szül< városom felé. Ne fütyülj ,  Mása. Hogy tehetsz il уent?  
Ha isten is úgy akarja, majd elrendeződik minden. Micsoda gyö-

nyörű  idő. Én nem tudom, miért ragyog annyi f ény a szívemben.  

Ma reggel eszembe jutott, hogy a nevem napja van, i's egyszerre  

megörültem, és gyermekkoromra gondoltam, amikor még élt a ma-
ma. Jaj, micsoda csodálatos gondolataim támadtak, csodálatos gon-
dolataim!  

Mikor ma felébredtem, felkeltem és megmosakodtam, egyszerre  

úgy tetszett, minden olyan világos ezen a világon, és tudom, ho-
gyan kell élni.” (Kosztolányi Dezs ő  fordítása)  

Kedves és egyetlen Violettám. (Milyen szép nevet adtaina lá-
nyomnak. A Stipié lánynak. 1Vlorgolódott is a megboldogult uram  

meg az egész rokonság.) Előbb válaszolok a leveledre, aztán majd  
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jön a többi kÉs nehogy elfelejtsd. Apád halála után csak mi ketten  
maradtunk itt, árván. Ezt nem azért mondom, hogy zsémbes itt  
neked, hanem ne felejtsd el, mi volt.  

Mert azért mégsem volt könny ű . De talán nehezebb lett volna  
apával, aki mindent elvitt. Csakhogy ez nem tartozik ide. Igy is  
halt meg, ahogy élt. Részegen. Az örök világosság fényeskedjék 
neki. Nekünk, kettőnknek, szembe kell néznünk az élettel. Hogy  
a pénz, frod, a pénz. Mind elküldtem, amennyi csak volt. Csak  
vigyázz magadra. CSrizkedj a megfázástól. A forgalomt бl. És a vi-
lágért se menj férjhez, amíg nem végeztél az egyetemen. Megértet-
ted? De hát van neked annyi eszed, szépségem. És azt is szereted,  
hogy épp színésznek adtalak... És csak csodálkoztál, amikor rá-
jöttél, hogy töbh szerepet tudok fejb ől, mint te, ugye?  

Talán igaza is volt Ruk úrnak, amikor arra akart rávenni, hogy  
a színészetnek szenteljek mindent, az apr б  szerepeknek, mert ki  
tudná, mire vihettem volna ... De én mégsem sajnálom, mert bár  
néhány szerepet jobban el tudnék játszani, mint azok, akiket di-
csérgetnek az újságokban, a közönség meg kitapsolja őket. Mert az  
sem rossz, amikor Olga és Irina szerepét el őadom ... Csakhogy  
nekem nincsen közönségem ... Csa k  üres széksoroknak játszorn  .. . 

Mit is prvbáltam eljátszani azon a boldogtalan reggelen? Jaj  

Istenem, mit is. Na, most mán tudom. A HITTLEN ASSZONYT.  

Hát az, hogy mennyire tetszett nekem...  

„Szultána, egyedül. Gondolkozik és beszél magában. Két hete, 
hogy ide hoztak ebbe a házba, és úgy érzem, hogy a lélek tize пΡ-
rіégyszer fordult meg bennem, annyira marnak mindaranyian. Fel-
falnak. Ha egy pillanatnyi megállásom van, már magam is eszem  

ёnmagamat. Mintha nem úrinб, hanem a város legutolsđja lennék, 
iígy hallgatnak rám. Bármit is szóljak, minden ellenükre van; bár-
mit teszek, az csak rossz lehet. tIm hadd legyen, mert mindent vagy 
a magam elképzelése szerint viszek véghez, vagy belehalok az 
egészbe. Pers:da, te! — Magamra hagyott, hogy ezen is csak egyem 
magam ... Persida!" 

6, nem, nini a Szultánét játszottain, hanem Júlia kisasszonyt  

Strindbergtől. Igen, igen, nagyon j б l emlékszek már. Valami tak- 
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nyos alak rendezte, de nagyon nagyra volt magával. Ruk elvtárs  
meg is mondta neki: „Ide figyeljen, maga, kis vitéz, nem ártara,  
ha egy kis szerénységet tanulna. Még Janja Stipiében is több szín-
házi szellem van, mint magában. Nyugodtan szögre akaszthatja  a 
diplomáját, ha fogalma sincs a színházr бl ..."  

Igen, igen, a Jália kisasszonyból mondtam fel egy darabot. Ami-
kor Jean, a szolga magára hagyja, ő  meg, mint úrihölgy, hagyja  
magát becsapni, megengedi, hogy a becsületébe tiporjanak, meb még  
az apja pénzét is elveszi. És rni mást tehetne, mint hogy végezzen  

ínagával... Amire az a betyár Jean is szeretné rávenni.  
„Engem i ; öljön meg! Öljön meg! A keze sem reszk сt, íгΡg y mé-

szárol le egy á~  tatlan állatot! 6, hogy gyűlölöm, hogy itálom ma-
gát! Most »pár vér van közöttünk! Legyen átkozott az óra, ami -
kor megláttam magát. Legyen átkozott az óra, amikor 7neg f ogan-
tam anyám тéhében! Azt hiszi, hogy látni se bírom a vért? Azt 
hiszi, olyara gyenge vagyok? 0, bárcsak a te véredet látnám, a te 
agyvelődet a húsvágó tőkén! Bárcsak látnám ahogy eJész fajtád 
v&tengerben üszik, mint ez... Inni tudnék a koponyádból, mell-
kasodban vennék lábfürdőt, és kisütve megenném a szívedet! .. . 
Azt, hiszed, gyenge vagyok? Azt hiszed, szeretlek; hogy méhem 
megkívánta magodat; azt hiszed, szívem alatt akarom hordozni a 
fajzatodat, és táplálnia véremmel? Azt hiszed, hogy megszülöm 
a gyermekedet, és viselem a nevedet! Hé, hogy is hívnak? Soh.x 
nem hallottam a vezetéknevedet gondolom, talán nincs is. Ne-
tán házmesterné asszonyság legyek? мadám Ganéjdomb? 7'e kutya, 
az én nyakörvemet hordod, te lakáj, az éri címeremet viseled a 
gombjaidon! Osztozzam a szakácsnémmal; versengjek a cselédem-
mel? 0, 6, ó! ... Azt hiszed, gyáva vagyok, és el akarok r. zene-
külni! Nem, most aztán igazán maradok ..., törjön csak ki a vihar. 
Apám hazajön ... a si f orrér feltörve .. , a pénze eltűnt. Mгgh zza 
a csengőt — ezt a cseng őt: két csengetés szól az inasnak -- hívatja 
a rendőrbiztost ... és én mindent kitalálok! Mindent! Ü, de jó lesz 
mindennek vt.get vetni ... csak már vége legyen! Aztán megüti a 
guta és meghal! lgy aztán mindannyian befejeztük _ .. és béke  

lesz... csend! ... örök nyugalom! ... És akkora kriptán meg-
f ordítják .x címert .. , kihalta grófi nemzetség... a szolgafaj meg  

tovább szaporodik a lelencházban... meghrízza magát a csatamá-
ban, és börtönben végzi!" (Fordította Lontay László)  

Igen, ezt látszottam azon a boldogtalan reggelen. Az én megbol-
dogult uram meg, szokása szerint részegen, elaludt valahol az üres  
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széksorok között, és mindent szóról szóra hallott. S ahelyett, hogy  

rendes lett volna vagy csendben maradna, elkezdett nevetni raj-
tam. Nohát, még hogy hogy nevetett! Ho-ho-ho, he-ha-ha-ha, kha-
ha-ha, kha-ha-ha, kho-ho-ho-ho, kho-ho-ho, bravú, kiáltozta,  

meg köhécselt, hogy volt!, bravó, te tehén, te falusi liba, te ostoba  

birka, csak ha tudnám, hogy mióta illegeted itt magad, hogy meg-
játszd a nagy színészn őt!? Ha-ha-ha, ho-ho-ho! Hogy mennyire  

.megsértett akkor! Bevallom, hogy szégyelltem magam, de mennyire  

meg is haragudtam rá! Épp kést tartottam a kezemben, Júlia kis-
asszony, de ahogy. leugrottam a színpadról, ő  már szaladt is, négy-
k_ézláb.  

Alig tudtam megtalálnia székek közt, ,no de amikor elkaptam  

~s grabancon ragadtam, és a kés élét a nyakára tettem! Reszketett  
meg majdnem elsírta magát, aztán meg jajgatni kezdett. „Ne tedd  
ezt velem, Janja, bőgte, ne tedd, Janjácska, amit itt láttam, még  
á Іmomban sem fogom felemlegetni, nem is locsogok róla többé.  
Csak az életemet hagyd meg. Ha szavamat szegem, abban a pilla-
natban szúrj li. De ezt sem kell megtenned. Inkább fölakasztom  
magamat." 

Hogy egy ilyen féreg, egy ilyen kulisszatologató, aki csupán a 
deszkákon tud kopácsolni, te, hogy te nevess ki ingem?  

Látod te ezt a kést, mondtam ott, látom, látom, sopánkodta,  

meg be is tojt. Nohát látod, ez nem Júlia kisasszony kése, hanem  
Janjáé, aki a véredre szomjazik, és ha valamit kiugatsz ebb ől, amit  
láttál, darabokra váglak. Megértetted?  

Hát ami azt illeti, soha senkinek nem szólt egy szót sem arról,  

amit látott. De nem is ólálkodott utánam. Hogy miért mentem férj-
hez hozzá a jÚ dolgomtól? Nem tudom. Miért megy férjhez annyi  
asszony olyasvalakihez, akihez köze sincs? Talán azért, mert ritkán  

akadnak az igazira. Meg aztán az igazit sem lehet egy életen át  
szeretni, ezt mára régi öregek is tudták. Jóban lehetnek, de az már  
nem szerm.  

Úgy is halt meg az én megboldogult uram, ahogy élt. Egy télen,  

jól beszíva, átnyalábolt egy faoszlopot, amely olyan k őutánzat  
volt, és ott megfagyott. Ez egy ötfelvonásos tragédiából való osz-
lop volt, Ruk igázgató pedig ilyesvalamit mondott:  

„Istenem, a teátrumban az asztalosok is antik h ősként halnak  
meg. Már ide jutottunk."  

A megboldogult uramra csak a lányunk, Violetta emlékeztet.  A 
legszebb és a legtehetségesebb a második évfolyamon az akadémián,  
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a színművészeti szakon. Ő  az életem, a szerelmem. Görcsös titkom, 
amelyről talán soha senki sem fog semmit megtudni. Még akkor 
sem, ha átadom magam a rivalda mögötti sötétségnek, a végtelen és 
végleges sötétnek .. 

~  

Hógy az özvegyekre hányan fenik a fogukat, a magam b őrén ta-
pasztaltam. 

Jöttek engem vigasztalni minden irányból. Mind azt mondták, 
mennyire átérzik az én nagy bánatomat, én meg, az igazat meg-
vailva, nemigen bánkódtam. Mindannyian az arcomat simogatták, 
meg olyasmikгt mondtak, mennyit szenvedtem, amott meg a lábam 
közé nyúlkáltak. Jaj, ajz uram halálát követ ő  hónapokban lefek-
hettem volna a fél színházzal. A fél várossal. Ráadásképpen. De én 
kitartottam a magamé mellett. Beképzelt n őszemély, ilyesmiket be-
széltek. Azt nem tudták, hogy egyszer oda akartam adni magamat. 
Egy fiatal, új t űzoltónak, aki azokra a napokra emlékeztetett, ami-
kor én is ide jöttem, ebbe a bolondokházába. Ha a közelembe jött, 
elpirult, valamit makogott, mintha hivatalból tenné, s aztán a 
keze-lába megbénult, no meg a nyelve is, és mozdulni sem tu-
dott.. . Megsimogattam, beleültettem egy fotelba, vizet hoztam 
neki, de ekkor is olyan volt, mint a szélütött. iVézett csak rám, 
hunyorgott. Olyan volt, akár a halott. Hagytam, hadd éljen. Ha 
megöleltem volna, talán a lélek is elszállt volna bel őle. Isten ments!  
Elég volt nekem egyet is eltemetnem. 

Violetta szépen n ő, én pedig megkomolyodtam. Beválasztanak 
az igazgatási szervekbe, hogy valamennyi struktúra képviselve le-
gyen. Igy mondják. Rendben van. De én nem az el ődök nyomdo-
kaiban járok. Ha felállok, és szólok valamit, úgy néznek rám, 
mintha sohasem láttak volna. A költségekr ől? Én a költségvetésr ől? 
Elmondom a magam véleményét. Hát a munkátlanságot vegyük 
csak. Meg a tékozlásról is volna mondanivalóm. A párttitkár már 
kacsingat ránc, de, majd hagyom magam. A m űsorterveLetről? Hát 
nem jó, a fele földszint meg erkély üres, szóról szóra azt mondom. 

Ruk elvtárs felkelt és kiment. Kés őbb hallom, hogy elment meg-
inni valami töményet. Az értekezlet után megnéztem, hogyan orrol- 
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nak. A párttitkár reszket, akár a levél a viharban, de ordít is ám.  
„Tudomásod van arról, hogy az értekezleten — üvölti — megje-
lent egy elvtársa pártbizottságból meg egy az érdekközösségbő l  
is, te meg csak igy ... Mindent sötéten látsz. Te, defetista!" iste-
nem, suhan át rajtam, ez talán nem ugyanazt jelenti, minta fasisz-
ta? „És különben meg miért nem hozakodtál el ő  ezzel valamelyik  
korábbi értekezleten — kiabál ráma párttitkár —, s akkor majd  

megvitattuk volna? Meg ezután az a kis könyöradomány is, amit  

kapunk, az ördögé lesz, ha egymást marjuk. Erre te persze nem is  

gondoltál!"  
Nem én, beismerem nyíltan. Bánom is már, meg azt is mondom,  

hogy vigyázni fogok a számra, hogy mit ugatok idegenek el őtt.  
De azt is megmondom, hogy szóljanak, ha máskor vendégeik  

:akadnak.  
Azután csakugyan látod, hogyha fölemelem a kezemet, hogy én  

is mondjak valamit, néhányuknak mindig megremeg az álla. No,  
én akkor mindannyiukat dicsérgetem, meg szépen bánok velük. 
Olvadoznak csak. Azzal vádolnak, hogy nem vagyok elég erélyes, 
de a lelkük, az ajjong. „Dolgozónknak, Janj,a Stipi бnek -- mondják 
—, aki munkáját beépítette az új színház alapjaiba, joga van meg-
mondania, hogy mit gondol minderr ől." Én ugyan ezt gondolom,  
de amazt mondom, és mindenki meg van elégedve.  

Néha aztán megzavarodok, és azt mondom, amit csakugyan gon-
dolok. 

Nahát, akkor nagy csönd lesz. Én meg felszólalok megint, és 
sr.épen visszaszívom az egészet. Olyasmit mondok, hogy nem jól  

fejeztem ki magamat. Vagy ők nem jól értették. Látom én már.,  
hogyan csinálják a többiek, nohát én is azt teszem. Azért félnek  

tőlem, mert tudják, mekkora szám van. De aztán rendes is tudok  

lenni, ha mások is azok hozzám. Amikor lejárta mebbízatásom,  

egyesek fellélegeztek, én pedig megszerelmesedtem. No, nem épp  

így. Először csakiigyai beteg lettem, de gyógyítkoztam, aztán meg  

megszerelmesedtem.  

Hogy előbb a betegségről szóljak. Valami iszonyatos nátha volt  
agy. A karzaton szedtem föl. Attól a valakit ől, aki egész előadás  
alatt krahácsolt. Én figyelmeztettem, fölébe hajoltam, ő  meg a nya-
kamra hozta a betegségét.  
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Tőlem Violetta is megkapta. Feküdtünk ott ketten, clanyátla-
nodva, nézt егn a kis szemét meg a varkocsait, de nincs, aki segítene.  

Elárvultunk, тnagunknak kell magunkról gondoskodni. F űzöm  
én a teákat, borogatom magunkat, de egyre rosszabb lesz. A. szom-
szédot meg alig tudtam rávenni, hogy hivassa ki a ment őorvost.  
Olyan fura pćk az a szomszéd. Elmegy ő  nagyfüttyre, mire beál-
lít egy vízvezeték-szerel ő . Azt mondja, hogy a szomszéd küldte. Az  
:gaz, hogy kételkedett a szomszéd mondókájában, de hát mégis el-
jött. Látta, ho-gy vagyunk, hát rögtön hívta az orvost. Na ;  egy  
életre teleszívtuk magunkat orvossággal, antibiotikumokkal meg  

vitaminokkal. Hát, elég volt! Nemcsak hogy szegény az ember,  

hanem még beteg is legyen!  
Nohát, ahogy _ felépültem, még úgy sápadta_ ► , elkapott az a kere-

kedő  seggű  ang~'al. A nyila épp a szívemet járta át. Majd hogy  
meg nem őrültem. Hüppolitosz. Éppen akkor került ki az akadé-
miárбl, hát színsznek is jó volt, és igazából tudott játszani. Hüp-
politoszt a darabban. Aztán meg mint férfi. Szép volt. Mcg vic-
celődni is tudott. Tulajdonkippen ő  váltotta fel Federikót. Az  
сgész Phaedrát. fejb ől megtanultam. Falvig kisasszony játszotta. Már  
nyugdíj előtt. Gyű löltem is érte. Branimir — mert igy hívták a mi  

Hüppolitoszunkat, megcsipdeste Violetta ábrázatát, meghúzgálta a  

copfjait, én pedig meghívtam szilvzlekváros palacsintára. A szü-
netben.  

Lakásunka színház udvarának végében van. Még lekvárnyom is  
maradta képén. Falvig kisasszony, a mi Phaedránk, szerencsére  
iiem jбl látott, mert biztosan kinevezte volna  .. . 

„Iúlsokat hallottál már, kegyetlen  
Ahhoz, hogy tévedést színlelve, elmehess.  

Ismerd hát meg Phaedrát s egész félelmetes.  
Izzását. Szeretek. S ha azt mondom, szeretlek,  

Ne hidd, hogy önrrcagam hiszem tán b űntelennek,  
,S cšz őrült vágynak, mely majd eszemet veszi,  

мérgét a gyávаság váltotta volna ki.  
Ó, én sorsüldözött, kin égi bosszú tombol,  

Nem gy űlölsz úgy, ahogy én borzadok magamtól.  

„Bravб, fanja, jelentette ki Branimir, és elnyelt egy egész pala-
csintát. Maga jobban meg tudja jegyezni a szöveget Falviénál.  A 
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súgónak kevesebb gondja lenne magával. Đe, ne haragudjon, a  
palacsintái valahogy szubtilisabbak az interpretációjánál ..."  

Nem baj, mondom. Ennyi is jólesett, amennyit mondtál.  

Tanún reá az ég, tanúm az istenek, 
.k oltották belém e végzetes tizet, 
A7 istenek, kiket vonz a gonosz dics őség, 
A halandók szívén, hogy a bosszújuk kitöltsék .. 
Hidd- meg, e szörny sosem fut el bosszúd el ő l. 
Itta szívem. Ide sújtso н  le háta tőr."  
(Sornlyб  György fordítása)  

Szegény Phaedra, bolondul megszerelmesedett, s ezért úgy kel-
l еtt végeznie, mint Júlia kisasszonynak ... Branimir, az a szép 
gyerek is szomorú sorsra jutott. A városon kívül, a klinikán elbánt 
vele a hektika. Olyan kórság, amib ő l már alig van. Én voltam neki 
az első . Aztб  a sorra jöttek mások is a színházból, majd meg senki. 
Csak én. Azt mondta, hogy felhagy a színészkedéssel. Vala5ni más-
lroz kezd. Akármi. is legyen, csak ne a színészet. Pederasztáknak 
vа lб  szakma, így mondta. Visszamegy a faluba a családjához, nem  

bírja ezt a mocskos levegő t. Meg így tovább. Én azért bátorítottam. 
Tetszett nekem, de talán még jobban sajnáltam. No, de amikor 
kicsikét összeszedte magát meg színt is kapott, kezembe nyomott 
valami cédulát, hogy vigyem el a klinika második részlegére, va-
lami nőcskének ... Hát ekkor nagyon megharagudtam. Nézze meg 
az ember a ' falusi kurvapecérjét! Alighogy lábraáll, már mások után 
forog. Hát én mi vagyok? Meg se lát. Vöröskereszt, tisztesn ővér 
vagy mi? 

Ezután én is elkerültem őt. Utóbb hallottam, mégsem ment visz-
sfa a fabula, hanem valami kisvárosi színházban vállalt áilás к . Ezzel  
be is vásárolt magának. Mindenki maga szabja meg a sorsát, aztán  
meg még panaszkodik is.  

Még mi az apja micsodája kéne, ahogy a franciák mondják.  

A mi színházunk meg egyre csak terebélyesedik. A Bukék kez-
dettő l fogva — az urak is, meg az elvtársak is — ügyeltek arra,  
hogy jó, modern darabokat adjunk. Mindig modern darabokat ad-
tunk, és egy egész csomó díjat nyertünk. Az alakításokért, a ren-
dezésért, a drámai szövegért, még talán a gépírásért is ... no, most  
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csak tréfálkoztam ... azután a színpadi beállításért, a kosztümö-
kért, a zenekíséretért. Csak úgy özönlika sok díj, mindegyik ok-
levelet be is kereteztetjük, kiakasztjuk a falra, aztán már csak a  
legyek vannak hátra ... Meg a kritikusok. Hogy meg tud némelyi-
kük mérgesíteni' Az ei őadás jó. A közönség is szereti. F őleg egy  
van, aki nagyon undok. Mindig késve érkezik. És épp az erkélyre  
i~ l, az első  sorba. Egyszer is, szokása szerint, késve érkezett, de meg-
botlott a sötétben, úgy kellett elkapnom, hogy keresztül ne zu-
hanjon az erkély korlátján. Ezt utána nagyon bántam. Fia hagyom,  
hogy kiessen, nem mocskolбdott volna másnap ... Amikor Ruk  
igazgató elvtársn аk megmondtam, hogy legközelebb én magam fo-
gоm keresztüllökni a korláton, annyira megijedt, hogy áthelyezett  
a földszintre.  

„Mi nem lehetünk ilyenek, kiabált Ruk eivtárs, az ilyen firkász  
ьűnözőkkel szemben is ki kell mutatnunk fölényünket. Érted,  
Taraja?"  

Semmit sem értettem, mert ezt biztosan nem az én eszernhez  
szabták. És hogy megvalljam az igazat — ezt többször elmondtam  
már Violettának is —, nagyon szeretem ezeket az újarab darabo-
kat ... Kicsit nehéz fejbe tartani őket, de nagyon jбl el lehet min- 
dent játszani  .. . 

„Nocsak, kilenc óra. Megettük a levest, a halat, a szalonnás 
krumplit meg az angol salátát. A gyerekek angol vizet ittak. Ma 
jól vacsoráztunk. De csak azért, mert London környékén lakunk, 
és a nevünk: Smith. A krumpli nagyon jó szalonnával, és a salá-
taolaj sem volt olyan avas. A sarki f űszeres olaja jobb, mint a 
szemközti f űszeresé, sőt még az utca végén lev ő  fűszeres olajánál 
is jobb. Persze, ez nem jelenti azt, hogy az ő  olaja rossz ... Mary  
ezúttal jól kisi%f őtte a krumplit. Legutóbb nem jól sütötte ki. Csak-
is a ropogósra sült krumplit szeretem. A hal friss volt. A számat is 
regnyaltam utána. Kétszer nettem belőle. Nem, háromszor. Ser-
kenti a bélm űködést. Te is háromszor vettét. De te kevesebbet Vet-
:i harmadszor, mint először meg másodszor, én viszont többet. 
Ma este többet ettem, mint te ..." 
(Gera György fordítása .)  
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Én ezt mind temiattad mondtam el, Violetta Stipié. Bele is írtam  

egy irkába, majd ha meghalok, megtalálhatod a sifonér alfában.  

Hogy lásd, miért húzott a szíved a színpad felé, milyen ember  

volt az apád, és miért játszottam én reggelenként az üres néz őtér  
előtt. Akkor majd rá fogsz jönni. Meg görcsös titkomra is, ha át-
adtam magam a sorompó sötétje mögötti sötétségnek, a végtelen  

és végleges sutétnek  .. . 

B12ASNYÓ István f  crdítása  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

A Іуп  TOSZ TF,I,EVÉЛ,TYE ÉS VIRÁÜA  

BORI IMRE  

A mítosz televénye Kriza János Vadrózsák (1863) és Orbán Balázs  
Székelyföld, leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei  

szempontból (1868) cimű  kiadványában képzhdött, virága Aran}r János  
B гsda halála (1863) című  művében nyílt ki pompázatosan. De ha arra  
gondolunk, hogy Orbán Balázs is 1862-ben kezdte munkáj аhoz az anya-
got gyűjteni, s hogy az ő  szempontjai is abban az id őben kristályosod-
tak ki, akkora mitikussal való találkozásokat is az 1860-as évek elején  

látjuk összpontosulni, míg hatásuk az elkövetkez ő  fél évszázadot is be-
sugározza: Orbán Balázsé Jókai regényeiúen (Bálványosvár. 1882; Min-
den poklokon reresztül. 1884) hogy nyomot, Kriza balladagyű jtése és  
Arany János „hun regéje" a magyar szecessziós képz őművészet vezet ►  
egyéniségeit, Kiirösfői-Kriesch Aladárt és Nagy Sándort ihleti. Ilyen  

módon a preraffaelita ízlés magyar irodalmi ősforrásait vehetjük szem-
ilgyre, nézzük akár felt űnését Kriza Jánosnál és Orbán Balázsnál, akár  

megvаІбsuыst Arany Jánosnál.  
Kriza János gyűjteményének megjelenése 183-ban nem csupán a ma-

gyar népköltészeti gyűjtések történetének egyik nagy pillanata és for-
dulópontja, hanem a magyar népiesség Pet őfi utáni történetinek is dön-
tő  eseménye — a ballada-ismeret történetével egyetemben. Felf edezés-
számba ment ugyanis Kriza szövegeinek a megismerése. Az mutatta meg  
magát, ami addig rejtve volt, ami az addig ismert, „felfedezett" népköl-
tészetből tulajdonképpen hiányzott: a mitikus ősiség mind hangban és  
felfogásban, mind tematikában ;. általában pedig a kidolgozásban.  E 
gyűjtemény tiilcrében válta népiesség akkor már szentesített gyakorlata  
és elmélete egyaránt problematikussá. Els ősorban természetesen Pet őfié.  
amelyről akkor már többek között az a nézet alakult ki, hogy az „szo-
rosan kapcsolódik az újabb stílusú népdalhoz és az alföldi (betyár) bal-
ladához" (Kiss József).  

E kérdés kordés voltát Arany János már 1860-ban észlelte, amikor a 
Naiv eposzunk című  tanulmányában a következőket írta: „Mostani nép-
költészetünk ugyan nem gazdag az ilyenekben (ti. a „költ őileg nyilat-
icozб" művekben): de amivel bírunk, az kétségtelenül magán hordja a 
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]:öltő i alakítás bélyegét, elannyira, hogy némelyik, kompozícióját tekint-
ve, mesterművekkel kiállja a versenyt. Csak a Fehér László cím ű  zsi-
у  ányballadára hivatkozom, melynek bens ő  alkata, dacára a silány ver-
selésnek, tökéletes liilt ői kompozíció; vagy a közelebb Gyulai által is-
mertetett Ajgб  Márton-t hozom fel, melyet szebben m űköltő  sem alkot-
hata ..." Innen és ebbő l pedig közvetlenül következik, amit Arany Já-
nos preraffaelita sejtelmének nevezhetnénk. Arany ugyanis a nér ösz-
tönszerű  jб  ízlésének, költői érzékének a bizonyságát látja a felhozott 
balladákban, s azt állítja, hogy ez az ízlés akkor volt épp és teljes, 
amikor „a nép és nemzet elnevezés egy jelentéssel bírt". 1879-ben Gyulai 
Ni és Kriza János felett tartott emlékbeszédében ezt a tizenkilenc esz-
tendővel előbbi felfogást látszik igazolni: „Ismertünk ugyan Kriza el őtt  
is néhány szép népballadát, de azok inkább csak az alfölái szegény le= 
gények tragikumát tárgyazták; az ó-székely balladák részint a mes Ćk 
világába, részint a lovagkorba ragadtak bennünket, megérintve történel-
mi emlékeinket ±.s ... Addig ismert ba ј ladái.nkbбl hiányzott a tájdalom, 
a lelkiismeretfurdalás, a kétségbeesés démonizmusa, a szubjektív csodás, a 
balladaköltészet ez eleme, mely oly rejtélyes költ ői színt kölcsönöz e 
mű fajnak: az ó-szÉkelу  balladák tragikai katasztrófája nem egyszer jelen 
meg ily alakban, sőt a vallásos miszticiz гnus is megrendül olykor ben-
nük. E mellett legtöbbször nem oly lírai leveg ő  veszi köriil őket, mint 
gyakran az alföldi balladáinkat, amelyekben a körvonalak mintegy el-
mosódnak: а  сselсkvёny gyors menete, élénk izgatottsága, a szenvedély 
crószaka hangzik ki bel őlük s a fenség bája ömlik el rajtok, amid őn pedig 
hosszabbra nyúlnak, epikai alakot kezdenek ölteni, mintha egy elveszett 
nagyobb epikai niű  epizódjai volnának." A Vadrózsák szövegeiben mint-
ha együtt találták volna, minek hiányát Kölcsey Ferenc bta annyian, 
költők és tanulmányírók, felpanaszolták, s amit Arany János is vissza-
súvárgott. Igy Gyulai Pál lényegében csak azt nem mondta ki, hogy a 
Vadrózsák lapjain a magyar naiv eposz visszfénye látszik. Idézett jel- 
lcmzése ugyanakkоr. nem a történeti múlt, hanem a korabeli ízlésváltás 
nyomán támadt új igényeknek a jellemzSit sorakoztatja fel — egy pre-
raffaelita programba is beill ő  ismérvekként, természetesen anélkül, hogy 
Gyulai Ni ennek ismeretében beszélt volna. Másfel бl is korszerűnek 
mondhatók mind a gondolatok. mind pedig az elvárások, hiszen a neve 
Gaston Paris is 1865-ben keresi a francia őseposzt, azaz a naiv eposzt, 
és szögezi 11, hogy a „hősköltészet eredete a népköltészetben keresend ő" 
(Guiseppe Cocchiaro). Gregus Agost ugyancsak az 1.860-as években a 
magyar népballada felfedezését iinnepli a székely balladákról szók', köz-
lésekben. „Az б-székely regedalok — írta A balladáról cím ű  oly jelen 
tős nagy tanulmányának második kiadásában (1886) —  felkutatása el ő tt 
irodalmi történetcink a magyar népballadáról alig mondhatott többet. 
mint: volt — nincs." 

Az a fél évtized tehát, amely a Barcsai című . ballada megjelenésével 
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vette kezdetét (kiadta Kriza János „türelmetlenked đ" gyűjtőtársa, Nagy  
Lajos, 1859 októberében) és a Vadrózsák kiadásával (1863) zárult, ízlés-
történeti fordulatot hozott, és mind a balladafelfogás újrafogalmazását,  
mind az új szépségeszmény kialakítását segítette és siettette. Kriza János  

gyűjteménye e153 kiadási tervével a magyar népies ízlés el őtt járt, hiszen  
-- mint Szász Károly írta — a „népköltészet iránti érzék s általános  
érdeklődés még akkor nem volt felébredve", s különben is az 1840-es  
években nem az olyan típusú népköltészetre volt az akkor konstituálódó  
magyar népiességnek szüksége, mint amilyent Kriza János gy űjteménye  
tartalmazott. A népdal népiessége volt az, amit majd újstílusúnak nevez  
a népzenetudomány, igy az érdekl ődés a „népdalkultusz körében ma-
radt", míg „az elbeszél ő  hagyományok vagy a már leáldozni kezd ő  
eposz, vagy az ébredezni kezd ő  mythоsz-tudomány körébe utaltattak"  
(Horváth János). Egy fölöttébb jellemz Ű , visszaperlésnek minősfthetđ  fo-
lyamat indult meg tehát, és a körülmények tették, hgy az 1850-es évek  
második felében és az 1860-as évek elején az olyan típusú nagy költe-
mények előfeltételei teremt ődtek meg, mint amilyen a Buda halála volt.  

A társadalmi-történelrnieket az irodalomtörténeti vizsgálódások lénye-
gében már el őszámlálták, korhoz tapadó mondanivalóját is megra-
gadták, s jelelték aCsaba-trilógia elgondolásába rejtett, alapjában véve  
kétes hitelű, Az ember tragédiájával korrespondeálб  optimizmusát is  
(Grexa Gyula: „ ... a Csaba királyfi tendentiája az, hogy a húnok el-
pusztult birodalmát Arpád négy évszázad múltsín új életre támasztja, és  
most, ha csapások érik is, fönn fog maradni Attilának — illet őleg Ár-
pádnak — nemzete az id ők végéig."). Akkoriban „nőtt föl a húnok  
dicsđségének terebélyes fája" is, hiszen jelent ős figyelemmel fordult  
kor is ez elđidđk felé: Arany János is 1855 körül már olvasta Szab б  
Károly segítségével a francia Thierry Attila-mondáit, amelyek majd  
1864-ben jelennek meg magyarul ugyancsak Szabó Károly a hunok  
Thaly Kálmánja (Grexa Gyula) tolmácsolásában és az Attila-kultusz bi-
zonyságaként. Könnyen összefonódhatott tehát Arany költ ői felfogásá-
ban a „mondai kor" és „epikai hitel" igénye, ahogy azt magának és a  
magyar irodalmi közvélemények, valamint esztétikai gondolkodásnak az  
1850-es évek végén irt Zandirhám-bírálatban tisztázta elméletileg, s adta  
meg formáját gyakorlatban a Buda halála megalkotásával, amikor is va-
lóban a „monda variánsai közt szabadon válogatott" az „eposzi hitel"  

elvével megszerezett költ đi szabadsága jogán, és mondhatta széljegyzeté-
ben (ezt Keresztnry Dezs đ  idézi Arany-könyvében), hogy a költ őnek a  
mondák Attiláját kell el đállftania, nem pedig a történelmit.  

Szerencsésnek mondható „kalevalai" kezdetr ől vall a Keveháza, amely  
Aranynak a hun mondákból vett epikus énekei sorát nyitja. Ennek írá-
sával, mint Tompa Mihállyal közölte, „terra i пkognitán akar járni", s  
járt is egy ilyen vállalkozásnak minden kockázatával és kitér őivel mind-
addig, míg el nem készült a Buda halálával, és majd tétovázva próbálko- 
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zik még 1881-ben is a végső  céljához vezető  út megtalálásával. Az eposz-
forma ellenállt minden kísérletének, pedig szándékában volt „azon élet-
halál küzdelmeket varázsolni szem elé, melyek próbatüzén keresztül a 
földiek sorsát intézn hatalom az egész emberiséget, vagy annak nevezetes  

részét, például egy nemzetet, Tétele céljához, majdnem láthatóan, köze-
lebb segít, valamely eszme befogadására érlel, vagy enyészettel meg-
óv", mert az eposzoknál oly lényeges „műalkat" problémájával nem tu-
dott megbirkózni, n-,íg ,,hun regéivel" a „bensb alkat" tökélyét érte el.  
Majdnem bizonyos, hogy a rege Aranynál is balladás verset jelent, ami-
ként Greguss Agost is ilyen módon érti („A balladáról - mely alatt  
már most mindig csak a regés balladát fogjuk érteni — eddig annyit  
tudunk, hogy regél, még pedig dalban. Ezért magyarul helyesen nevez-
ték el regedalnak... A ballada... regét mond el dalban. . .”) a termi-  
nust, ezért azután nagyon komolyan kell verni a költ ő  műfaji ntinősi-
téseit. A Keveházct „Hábor éneke", a Buda halála „hun rege", betétje,  
a csodaszarvasrбl szSló szöveg ugyancsak „rege", tehát az eposztól mé-
retben kisebb epikai alkotás valamennyi, beleill ő  a „nép elbeszélő  ha-
gyománya" körébe. A balladaszer űség (ez Horváth János kifejezése) kér-
déséről van itt szó, és ennek jegyeit maga Arany János határozta meg  

Szász Károly verseiről írott 1861-es bírálatában. „Természete a balladá-
nak — olvassuk -- ... hogy nem a tényeket, hanem a tények hatá.~át az  
érzelem világára, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát  
fejezi ki minél erősebben. Magokból a tényekb ől s járulékaiból, mint idő ,  
hely, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi mulhatatlanul szüksе -
ges, csupán anr у it a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen meg-
kívántatik ..."  

A balladaszerűség ilyen értelmezése is újdonságszámba vehet ő , akár-  
csak a hun mondák költői felhasználásának a ténye, merte mondákkal  
való költői foglalkozás „eleddig a magyar, Lieg elbeszél ő  költészetre  
nézve egészen joggal nevezhet ő  ismeretlen földnek" (Tolnai Vilmos). Az  
új, amelynek kezdeményeit majd tökélyre emeli a Buda halálának a szö-
vetében-szövegében, az a nyelv és vers kimur_k дlt édessége és artisztikus  
plasztikussága, végeredményben egy új „aranyjánosi" költ őinyely-bravúr,  
„tömény oldat" (Sze гb Antal), s előtte még nem „komponált" vers-zene,  

és a stilizáciб  kínálta lehetőségek maradéktalan felhasználása.  
Az első  remekmű-kísérlet a Keveháza volt 1853-ban. Ez a költemény  

„a kristályok telt és éles fényével ragyog el ő  a Csaba királyfi els5 dolgo-
zatának ritka szövésű , bizonytalankodó tizenkettesekben elúadott, na-
gyon is közhelyszeríí intrikái közül" (Keresztury Dezs ő). S valбban, éde-

sen zengő  s mégis feszességről árulkodó versnyelv hangzik itt fel már az  
első  hangütéskor, az első  versszakban és viszi ezt a melódiát a költ ő  végig  
azután harminchét versszakon még át:  
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l/fért vijjog a saskesely ű ?  
Mért szállong a turul s öly ű ,  
Hadintéző, baljós madár,  
Széles Dunának partinál? — 

Azér vijjog a keselyű ,  
A_zér' szállong turul s ölyű ,  
Mert holnap ilyenkor, halott,  
Százezrivel fog veszni ott.  

E verszene fontos eleme a ritmus sajátossága is, amelyet ugyancsalt Ke-
resztury Dezsó írt le: „Ritmusa byronias beszélyek nyolcsz бtаgos jambikus  
soraié. De ezeken a jambusokon egyre er őteljesebben átzeng, a legforróbb,  
leglátomásosabb szakaszokban teljes diadallal urrá lesz a hangsúlyos rit-
mus, az Nđsi nyolcas«, mindazzal a díszítü elemmel, amelyet a nyelv ter  
inészetes lüktetésére figyelve hoztak Iétre ősi ,  a finnugorság és törökség ho-
mályába vesző  századok." Vas István, ki a Keveházáról elragadtatott olda-
lakat írt, az ősi nyolcasnak és a négyes jambusnak itt tapasztalható „vég-
leges és természetes összefonódását" merész kivételnek, akkor még rendha-
yó újításnak, szokástiprásnak min ősíti, nevezvén e verselést a „törvény  

látszatát sugalló, állandó szabálytalanságnak". S ha nem is lelkesedik a köl-
temény „parnassien szépségéért" és „hideg m űvészi tökélyéért", mégis leírja:  
„a Keveházát lehet akár prae-parnassien költeménynek tekinteni, melynek  
szépségei méltók a francia Parnasse két nagy költ őjéhez, Leconte de Lisle-
hez, akinek Poésiе f barbares-ját kilenc, és Hérédiához, akinek köt: *ét,  a 
Le .4 Trophées-t negyven évvel előzte meg a Keveháza". Nála is kéznél van  
a Flaubert-párhuzam, ha a népnevek és fegyvernemek felsorolásában örö-
mét lelő  művészetről van szó, a legfontosabbnak azonban Arany János ver-
sében azokat a képeket és részleteket tartja és emeli ki, amelyek a „tiszta  
költészet indokolt gyönyörével borzongtatják meg az embert". Egyik pél-
dája a következ ő  versszak:  

Kelen táján, a hegy megett,  
Borulni látom az eget;  
Kelen körül setét a föld,  
Mozdúlni látom a mező t:  

Minden porszem egy-egy vitéz,  
minden fűszál egy kelevéz,  
S a hűvös éj hđ  szellete  
Százezrek lehel iete.  

„Vad szépségűnek" mondja az alábbi négy sort:  
Kő  nem maradt másik köven,  
Nem csecsszopó anyaölón;  
De távol még a völgyi harc  
Fel-felsivít, meg elviharz  .. 
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Szokatlan képek, leleményes rímek, és szokatlanságot sugalló, de mégis 
megejtő  hatások ... — a Keveháza igazi szenzációi, és a művészi célnak 
körét át nem lépő  jellemzői. Zenei-esztétikai hatáson kívül mást hiába kere-
siink például a rímek magas és mély magánhangzós változatát kijátszd 
;Hegoldásban : 

Sötét az éj: elig-elig 
Hogy a vízfény fehérelik; 
Csendes a táj; alig-alig 
Hogy a folvamzugás hallik .. . 

A Keveháza írása közben. megismert örömök emlékével dolgozik az. 1855-
1856-os keltezései ún. Csaba-töredékeken is. Arany János az archaikusnak 
modern patináját akarja kikísérletezni. Ezt látszik bizonyítani, hogy a 
Csaba királyfi első , a Keveházával egy esztend őben készült kidolgozása  
szinte minden izében, f őképpen pedig hangnemében különbözik a Keve-
liázától, még a Csorba királyfi második dolgozata éppen ennek a közlés-
módnak a folytatását és továbbfejlesztését mutatja, igaz, nem nagy rész-
leteket átfogó módon, hanem f őképpen verssoroknyi terjedelemben. Am 
ezek is elegend őeknek látszottak ahhoz, hogy S őtér István megállapít-
hassa, Arany Tános e töredékekben a ,,költ ő i. nyelv egy régies-krónikás 
változatának a kialakításán" dolgozott a szóf űzés ritkaságszámba menő  
megoldásaival, a stílus бdonságának előállításával, a régi magyar nyelv 
elemeinek felidézésével, elannyira, hogy emlegetni lehet Arany „rafi-
nált stíl- és rímmíívészetét" is. Van itt „naiv zengés", s egyre gyakrab-
ban magas szinten művelt archaizálás, amit S őtér István „Krónikás-
archaikus módnak" nevez, hogy megkülönböztethesse a Buda halálában  

az „archaikus-regényszer ű  színezettő l". ACsaba-töredékek ilyen soraira 
gondolt többel. között: 

Ki fogja megtorolni méltóan estedet? 
Vérrel beundorított fejedelmi testedet? 

De idézni lehetne még többet is, megoldva S őtér István példáit, töb-
bek között a következ đ  versszakkal: 

Nemi mint bajnok, dicsően, esett el a csatán, 
Nem nyúgodott 1e, mint nap, Piros vénség után, 
Orozva, böcstelen t őr ejt é meg a királyt; 
Méltóan ki torol meg ily méltatlan halált!? 

A legjelentősebb újdonsága ezeknek az 1850-es évek derekán papírra 
vetett töredékeknek, „eposz-próbáknak" a „szép Mikolta" preraffaelita-
ízlésre emlékeztet ő  portréja mind a kép-elemek, mind az egészet belen-
gő  erotikus tónus miatt:  
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Tiindérvilágnak hinnéd a csarnokos Budát,  
Fény, szin, zaj lelkesfté a nászi palotát;  

Benn a király, mosolyogva —, ruhája dús bíbor,  
Gyémánt s arany kehelyben el ő tte drága bor.  

Е1Сtte a menyasszony, miként egy napsugár,  
Mint tükörrel vetett fény, — táncot libegve iái;  

Szépségín összeolvad, szeméremmel vegyest,  
A szížz lélek szerelme s a habzó vér ű  test .. .  

A költői tapasztalat szerint pedig a Csаba királyfi első  és második ki-
dolgozásának az az eredménye, hogy Arany János felismeri, amit kere-
sett, az „ószer űen naiv forma" csak az el őadásmódban, nyelvi-verselés-
beli síkokon és ikonográfiai megoldásokban valósítható meg, az eposz  
műfajában azonban már nem.  

A Buda hal~íla elgondolásakor már le is monda műfaj ostromáról.  
Tompa Mihálynak frott levelében „verset", „nagy munkát" emleget csu-
pán (1862. jún. 20.), pedig akkor már az énekek fele nyilván kész volt.  
Erről vall a költemény terve is a k đltő  megfogalmazásában: „ .A körül-
iшényekben rejl ő  végzetesség által, melyet Detre ármánya el ősegít, Etele  
oda sodortatik, hogy bátyját, Buda megöli." Mondai magnak elég az  
Isten-kardja troudája, tragikus töltésnek pedig egy isteni tiltás-követel-
mény: Etelének le kell gy őznie önmaga indulatait. Ez utóbbi ugyanolyan  
szerepet kapott, mint Madách tragédiájitban a tiltott fa gj Unlölcs е .  A 
kettő  (ti. a kard és a tiltás) pedig egymás m°]lett van:  

Itt az idő  — mert lám, győztes akarattal  
Győzi magát, s harcol riadó haraggal;  
Diadalt Ármányon ma is t'нe szépen,  
Bátyja unott élte ment h ősi kezében.  

Itt az idő, hogy már birodalmát bírja,  
Mikéi en öröktől ez meg vagyon írva,  
Mély titku rovással, fent, a Világ-fáján:  
„Úr az egész földön, ha ez egy hibáján."  

Nosza hát teljék be, ami betelend ő !  
Jó, vagy gonosz is bár, jöjjön a jövend ő !  
Nagy tettekre ma én Etelét eljegyzem:  
Isteni kardommal derekát övedzem.  

(Nyolcadik ének, 325--336. sor)  

Ezt követően „álmot lát" Etele — tudjuk, végzeteset, mert a sors ígérte  
isten kardja odakerül ugyan derekára, de fonákjára fordul az életme- 
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nete: ez a kard lesz Buda balvégzete (ellopatja, de az ő  kezében csak 
közönséges kard az isten kardja), és Etelének sorsát is végs ő  fokon ez 
pecsételi meg, mert Buda megölése miatt méltatlanná válik viselésére 
(Loisch János).  

Az irodalomtörténet-írás szinte mindmáig a nagy költemény eposzi és 
„nemzeti" vonatkozásainak felkutatásán és megmutatásán fáradozott min-
denekelđtt, figyelmen kívül hagyva magának a költ őnek az adalékait e 
kérdésekhez, nevezetesen, hogy a Buda halála rege, illetve „nagyobb be-
szély", s hogy benne valójában a mag.inélet szférája van el őtérben, hi-
szen maga Arany írta az els ő  kiadás előszavában, hogy a „jelen költe-
mény, amennyiben Buda viszonyát Etelivel tárgyazza, teljes egész", s 
ugyanott máig érvényes módon figyelmeztet: „Mi az elbeszélés ószer űen 
naiv formáját illeti, az nem affectátio ..." 

Amikor tehát áttalában elfogadjuk Riedl Frigyesnek azt az állítását, 
mely szerint „Arany magát Buda halálá-nál egy középkori regös-nek .. . 
lelkébe és beszPdmodorába képzelte", akkor ezt a szerepjátszást preraf-
faelita-típusú viselkedésnek és gondolkodásnak is tartjuk, amelyben a 
költőnek nem kell megtagadnia XIX. századi „modernségét" sem, s ér-
vényesítheti úgynevezett pozitivista, az okokat már csak a körülmények-
ben látó felfogását, élet- és sorslátását is. Másképpen nem lenne helytálló 
Barta János állítása: „A Buda halálában bámulatos szintézise hozott léte  
re archaikus és modern, naiv és differenciált elemekb ől." Egyértelműnek 
látszik tehát, hogy Arany János édes új stílje, amelynek ízét a. Keveháza  

írásakor ismerte meg, a tízesztendei érlel ődés után valóban aszúvá vált, 
és elhihetjük Gyulai Pálnak, a költ ő  valóban a f öldolgozásLan, nem pe-
dig a költđ i tárgyban kereste az, újat. Artisztikus vonásaira kell tehát  

fđképpen figyelni, ezek között pedig nem csupán a múvészi archaizá-
lásra vallóak vannak (ezekr ől Tompa József állapította meg, mennyire 
sokoldalúak), hanem a XIX. század második felének költészeti ízlését 
elđlegezđk és megfogalmazók is, az impresszionizmusig és szecesszióig. 
Iiarta János beszel arról, hogy nem szabad csupán a régies színezetet be-
csülni a Buda halálában, hanem fel kell fedezni benne a „nyelvnek, a 
stílusnak olykor már szinte impresszionista érzékletességét" is (a gond 
„vadul virraszt"; a nagy újság „mindenkit örömmel itat"; a szó „mérge-
sedik nyelvén"; a n đ  „csattanva övölte" stb.). Emlékeztetni kell ilyen 
módon a Babits Mihály és Vas István emlegette parnasszista leírásokra, 
amelyek a „tiszta költészet" jó példái is lehetnének. Az elsó nyomban a 
második ének elején található, s ez ugyancsak az els ő  hajnal-, illetve 
•reggel-képe is:  

Kiinn már az arany nap sugarát elönti,  
Mint páva ha üszkén toluit berzenti;  

Szike fodor felh ők, hattyúi az égnek,  
Usziiak vala tükrén a mennyei kéknek.  
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Tiszta az al-ég is, mintha üveg lenne,  
Messzire a látás föl nem akad benne,  
Reggeli szell&ske mosdatja hűs árral,  
Csillan iiп itt-amott repes ő  bogárral  .. . 

A leírások ilyen ékkövei között van az ötödik ének több szakasza, ame-
lyek Ildikó érkezését mondják el („Ildikó azonban felj őve, mint haj-
nal...” stb.), s már szecessziósa rajza Ildikó palotájának:  

Mindez csupa míível remeken alkotva,  
Vésú hegye által virágzik a holt fa,  
Hajt levelet, lombot, de nem úgy, mint hajdan,  
Idegen sok színre van festve olajban.  

Vérpirosa zöldje, aranya virága,  
Sziszegő  sárlánnyá fonódik az ága,  
Zöld madarak közte hallgatva • megíílnek,  
Madárszavú cseng ők ahelyett csendiilnek.  

Oszlopok a sátor-mennyezetig folynak,  
Indázva hol erre, hol arra hajolnak,  
AranyÍemez a fát csillogva borítja,  
Közte nehéz bársony dagadó kárpitja.  

Mint egy mesevilág, oly ragyogó minden,  
Oly csuda, formákban, oly különös, szinben  .. . 

(Tizedik ének, 289-296.; 301-304. és  
307-309. oldalak)  

Tíz esztendővel előbb, az első  kidolgozás során, jellemz ően, a palota-
leírásnál akad fel Arany tolla, és szakad meg a kézirat. Akkor még in-
kább a fa anyaga érdekelte:  

A barna diófa habzik, minta márvány,  
Közte kecskerágó van el?intve sárgán.  

A szőke juharnak, piros tiszafának,  
Gyenge fonadéki összesímulának,  
Vízben a nehéz tölgy feketére ázott,  
Belőle a mester nagy gonddal cifrázott.  

Az 1860-as évek elején inkább a „cifrázat" — az ízlésváltozás bioznyí-
tékaként.  

Az erotikus felhang sem hiányzik a költeményb ől, s a költő i képze- 
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let azon a határvonalon halad, amely a szüzességet és sz űziességet a bu-
jaságtól választja el, s a kett őt találkozni engedi. Ez a női ideál majd a 
századvégé lesz, Arany János ilyen módon el őtte jári a változásoknak. 
Etele szerelmi vallomásában készült ez az érzéki kép: 

De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtái,  

Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál; 
Valamint a bimbó vissza ölét zárja, 
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárfa. 

Te is úgy maradtál napod kora sz űntén, 
Hervadva szerelmed hamari elt űntén, 
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad: 
Ugy kellene siratnod valamint elmultat. 

De mióta lettél édes feleségem, 
Minden ölelésre gyönyör űbb vagy nékem, 
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —  

Legszebb pedig a nő  Piros szerelemmel.  

Nyílj 'r_át, teljesedjél, én rózsa-virágom!  

Boríts leveliddel, puha boldogságom! 
Szívja soká, szívja szép ajkad ez ajjak!  
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak .. . 

(Оtödik ének, 49-64. sor)  

S a vágyakozd Ildikó? 

Veti hamar leplét karesu derekára,  
Minden erén futkos szerelem hangyája  .. . 

(Tizenkettedik ének, 161-162. sor)  

Az öncél rnűvészi remeke azonban a Buda halála annу  i artisztikus 
részlete ellené'uen is a betét, a hón-regében a csodaszarvas-rege. „A köl-
temény mindvégig csodálatos rafinériával kelti azt a benyomást, hogy 
a naiv krónikás hangot stilizálja — írja Szörényi László. — S ebben a 
rekonstruált múltban is újabb múltbeli perspektívát tud nyitni, mikor 
a népvándorlásperi koloriton belül még külön megteremti a Rege a cso-
daszarvasról betét-darabnak đsköltészetire formált, mintegy a naivon 
belüli naiv ha*igvételét." S valóban, miként Mitrovics Gyula is mondja, 
„bájos betét" ez a költemény, amelynek az események menetére semmi 
befolyása nincs, olvasóra gyakorolt hatása a zenei és pikturális elemek 
révén ellenben igen nagy, a költő  szárvára pedig megismételhetetlen pil-
lanat gyümölcse, hiszen a Toldi szerelmében a, Zács Klára ásótája is be- 
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tét, de már ne,m naiv ballada. Arany János aoznban tudta, hogy itt köl-
tőként, „szegény tnekl őként" valójában „új dalok, új dolgok tolmácsa",  
s :ezt fogalmazta meg prófétikus rejt őzködéssel a Buda halála tizenket-
tedik énekének második versszakában.  

Arany János szempontjából nem a példa, hanem az igazolás erejével  

van jelen az 1860-as évek első  felében Kriza .János Vadrózsák című  szé-
kely népköltési gyíijteménye. Egyrészt azzal, hogy történelmi nevek je-
lennek meg magánszerepekben, s ilyen módon ott, ahol „nemzetit" vél  

lelni a figyelő, általános emberit, a magánélet szintjén realizálódottat  

talál vitathatatlanul a „népi epikus hag уоmány" keretei között, másrészt  
a Vadrózsák olyan stílus-eszményt mutat fel, amely azonosulni látszik  
azzal a mitikus-misztikus életfelfogással. amelynek hatása felfedezhet ő  
az emberi sorsok „tárgyalásában", és f ő  jellemzői között az archaizált-
ság (nyelvi és ikonográfiai) els ő  helyen állt. Már azért is, mert jeient ős  
mértékben a Vadrózsák szövegeinek sajátos varázsát és hatását éppen az  

„alak" különös volta adta meg, amit Kriza és munka- és gyújtótársai a  

szövegek „székeles zamatosításával" értek el. Maga Kriza „népiesítés-
nek" nevezte ezt a szövegpatinázó munkát. Únéletrajzában írta: „Las-
sanként tisztult bennem a gondolat úgy adni ki a népkölt сinényeket s  
szólásmódokat, oly hanglejtéssel épen minta nép kiejti — a virágor.  

egész hímével, illatával mutatni be a közönségnek — a plántát úgy  

szólva azon mбdúlag minta természet anyakebelén felvirult, áilítani elé."  

!fim nem fonetikai h űségről van szó. Kriza János egy eszményi székely  

nyelvet keresett s akart rekonstruálni, egy olyan tiszta nyelvi ideáit  

látott maga el őtt, amely a valóságos beszélt nyelvnek modellérték ű  képe  
lehetett, de nem hétköznapi megjelenési formája. is egyúttal. Ezért gy űjt-
hette csokorba Faragó József a Kriza és munkatársai nyelvi módszeré-
vel kapcsolatban a terminusokat, lelve „átkorrigálást", „javítgatást",  

purizálást"  travesztálást" igazítást", toldást" fejelést" átölt őz- » 	>, 	 >,  
tetést", „népiesítést", „zamatosítást", „népies székelyesítést", „székely lére  

eresztést", „székelv zamatosítást". Kitetszik, tulajdonképpen archaizáló  

stilizálásról volt szó, akárcsak Arany Jánosnál, a tudatos nyelvm űvész-
cél, amikor a Buda halálán dolgozott egyidőben a Vadrózsák megjelené-
sével. Ezekben a gesztusokban már ott van a preraffaelita míívészeti-
ideológiai „szándék" nyoma is — a népi magyar középkor újrateremtése,  

művészi rekonstrukciója, természetesen már XIX. századi eszmei alapo-
kon. A stilizál is mind Arany János, mind Kriza János esetéten archaizá-
lás, ami majd a szecessziónál az ornamentikában materializálódik. Nem 
erre utal-e már Arany Jánosnál az, hogy „az írás tudatos archaizálásá-
nak egyik külsI.Sseges fogásaként" (Tompa József) gót bet űket alkalmaz  
a Buda halála első  kiadásában az énekcímek szedésénél. Mindennek fi-
gyelembevételével felmerül a kérdés, amit el őbb Szerb Antal, legújabban  
pedig Sőtér István vetett fel: Arany János rokonságát a kor olyan al-
kotóival, mint amilyenek Hebbel, Wagner, Tennyson voltak. Szerb An- 
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tal szerint ezek a m űvészek a „történelmi megismerést keresték", amikor 
„nemzetük legfLbb legendáit dolgozták fel". „Ez a történelmi niegisme-
rés — írja Szerb Antal — kísértette félig tudatosan Aranyt, mikor a hun 
trilógiával viaskodott". S őtér István pedig azt mondja, hogy Arany-
nál „megértés, vagy legalábbis érdekl ődés nyilvánul meg ... Wagner 
mítosz-koncepcioja ... iránt is". Számolnunk kell ugyanis azzal a mély, 
már-már elhatároló erej űntk tartható hatással, amit Arany Jánosnak 
ppen a Buda halála című  műve (s nem kis mértékben adva van a Vad-

rózsák ugyancsak nagy hatása) a magyar képz őművészetre, ezen belül a 
szecessziós irányúra gyakorolt mint tudjuk Than Mórtól Kós Károlyig 
Székely Bertalan, Lichy István, Körösfói-Kriesch Aladár, Nagy Sándor, 
Remesy Jenő , Thoroczkai Wigand Ede, Csontvey Kosztka Tivadar al-
kotásain át. A Buda halálában a maguk törekvéseit találták képileg, esz-
tétikai szervezettségben is megvalósultan: benne a „történeimi teinttika  

összefonódott a népballadai, népmesei elemekkel és stilizált népm űvészeti  
motívumokkal" (Németh Lajos). Igy a magyar szecessziós képz őművé-
szet mintegy visszaigazolta Arany Jánosnak az 1860-as évek els3 felé  

ben képviselt művészeti törekvéseit, s relLabilitálra esztétikai szempontból  
is ezt a kort.  
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VAJDA UABOR  

A  sZO KOMPL~?XliSл  

. A költőnél a külső  és a belső  közötti kapcsolatot a szó, a szavak 
összekapcsolása jelzi, sínikor ez az alkotó számára kielégít ően sikerült, 
akkor — legalább egy id őre — harmónia és megkönnyebbiilés az ered-
mény: legalább átmenetileg (noha az id őtlenség illúziójában) megnyug-
tató rend keletkezik a rendetlenségben, a korábban összebékíthetetlennek  

hitt elemek ká оszában. A külső  magatartását fegyelmez ő  fejlett intellek-
tusnak a belső  vívódása is mélyebb, gyakoribb. Ez — Acs esetében —
legközvetlenebbül a szavakhoz való viszonyulásában tükröz ődik. A köl-
tői megszólalást els ősorban a mindennapi élet elhasznált nyelvi és fél-
igazságai nehezítik meg. A beszéd olyan állásfoglalás, mely csak megha-
tározott összefüggések között vagy id őben korlátozottan érvényes. A 
költő  erkölcs- és törvénykeres ő  létére nem szólalhat meg könnyen, hiszen 
amit könnyelműen kimond, a következ ő  pillanatban már ostobaságnak 
tűnhet — a hol maximalista, hol pedig abszolút igényekkel szemben. Az 
igazat, a mindig érvényeset kellene mondani, — s ez a legnehezebb. 
Amennyiben a motívumokat kutatjuk, akkor meg kell állapítanunk, hogy 
a költő  egész munkássága a szó problematikájára épül, minthogy legtöbb 
versében valami.képpen „a szó"-hoz való viszonya izgatja. Jellemz ő, hogy 
a naiv, elégedettséget, kellemes hangulatot tükröz ő  versekben is nemegy-
szer kerül szóba a szó, annak ellenére, hogy itt a költ ő  viszonylag köny-
nven nyeri meg a küzdelmet. 

A legkorábbi termésen alig van közvetlen nyoma a szavakkal való 
birkózásnak. A gyötr ődő , némaságra kárhoztatott gondolatát — mottó-
ként — egy ízben Vörösmartytól kölcsönzi (,‚Nem szólhatok, ny őbésem  
tompa jaj ..."), s a vers testébe is beépíti (Az anyag passza, 1945). 
1946-ban csak elvétve érzi szükségét a költ ő  a saját hivatásával való 

* Fejezet a szerzenek hcs Kiraly költészat кrđl írt kismanográfiájábбl, amely 
a Forum Köuyvkiadбnáil hamarosan megjelenik. 
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szembenézésnek. Erkölcse egyel đre spontán, nem kell számolnia a kö-
zösség elvárásaival; egy-egy verse szabad önkifejezés. Ennek ellettére ínár 
most nyilvánvaló el őtte, hogy a „méz-szavak varázsa" (Tépelődő ), a ká-
bítószerekhez hasonlóan, az átmeneti gyönyör ellenére még nagyobb vál-
ságba dönti. A vers azonban a némaság, a vívódások elleni fegyver is 
lehet: 

E verssel nyelvem is szabad, 
ritnekkel rímel ćn szalad. 

(Csatázása sorssal, 1946)  

A verssel tehát nem csupán öncsaló mámorba lehet eljutni, hanem játé-
kos könnyedségbe is: ez a felismerés Acs Károly költészetének egészére 
érvényes lesz. A vers életigénye a költ őnek, aki számára a fegyelmezett, 
olykor szinte tréfás, poeticai elvek szerint formált beszéd magabiztos зá-
got is kölcsönző  útjelnek, egyéni irányvonalnak, az önismeret bizonyí-
tékának is számít. A mesterségbeli tudással összefügg ő  hivatástudat a 
kételyek vállalásához is méltóságot ad. A képesség öntudata a tárgyak 
között is szabaddá tesz a tárgyakkal szemben. Már ekkor látszik : annak 
ellenére, hogy a költő  majd csak két év múlva „búcsúzik" a „barna 
szobától" (valójában a Búcsú a barna szobától című  vers megírásánál is 
később), már akkor is (tizennyolc évesen!) megvan a leher ősége, hogy 
ellenálljon kís гrőjének, az eltárgyiasodásnak: 

Mit írjak, jaj, mit írjak, szóljatok! 
Sanzont, szonettet, vagy bús balladát? 
A tollam, im, új sorba ballag át; 
hogy négy legyen, még egyet ráadok. 

(Kínvers, 1946)  

A vers játékos lüktetése olykor magát az életet is helyettesítheti: „Min-
den lépésem egy cikázó jambus." (Vándorúton, 1946) A következ ő  év a 
versek apályát hozza: ez az t ✓'j koszorú dagályos szonettjeinek ideje. 
„Akarok-e?" -- merült fel korábban a kérdés, s ekkora fiatal költ ő  
akarásra szánt а  el magát: az új élet normáinak magára er ő ltetése a 
költőszerep adminisztratív megoldásának elfogadását jelentette. 1948-
ban, amikor a legtöbb versét írta, de a közlésükt đl elzárkózott, az egy-
értelmű  állásfoglalástól a dilemmákig, többször és többféleképpen fogal-
mazódik meg a szavakhoz való viszonya. Az esztétizmus például önma-
ga. ellen fordulhat, de nem az új állarnerkölcs ítél őszéke előtt, hanem 
bűntudatból : 

Üres szavakkal röpködött a lelkem 

A szépség dús mez ő it lelegeltem. 
(Szomorú hatalom verse)  
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A külsőnek és a belsőnek az ellentéte is nregneheziti a szavakkal való 
аzonosulást: 

. bár a. szóhoz alig értesz, 
a szádat „éljen" tépi fel .. . 

(Modern ballada)  

Szavak, szavak, " szegény szavak -- 
kirnondtalak: eladtalak. 

(Szavak)  

A versbeli gondolatot az ötlet, a szeszély is sodorhatja. A kczdetttil fog-
va jelenlevő  játékos dacrбl szбltunk már; ám a metafora öncélúságának  

vonzóereje legalább ekkora:  

versem a fákat borzoló  
széllel süvíti: kegyeimezne,  
de nem állhat: kil őtt ;olyб .  

Legyen a vers a vágytól édes  
gyümölcsben mag, fogat tör ő , 
de jó melegben jó növény lesz .. . 

(Vers)  

A költőt nem zavarja, hogy az idézet második versszaka ellentmond az 
elsőnek; nála ugyanis a vers nemritkán a képek kedvéért sziiietik, —
ami a lehetőségek játékosan szabad mérlegelését is engedélyezi. A fenye-
getést — Acsra rendkivül jellemz ő  módon — visszavonás követte: a 
„kilő tt golyó" gyümölcs törhetetlen magjává szelídült, mely megfelel ő  
körülmények között hasznos növénnyé fejl ődik. Itt, ahol az indulat be-
látássá enyhül, a költh számos versének közös képlete áll előttünk. Egyéb-
ként az idő  ktivetelinényétől független szövegről van szб , mely csak  
1960-ban került közlésre. Az ehhez hasonló ellentmondások e költészet-
ben egyfelől az egy*ént a mindenséggel szembesít ő  esztétiznius, másfel ő l  
pedig a közösségkeres ő  életvágy között feszülnek. A bels ő  ingatagság  
olykor elszánt gesztust ugrat ki :  

Elég volta dorombolásból  
szőrös füleknek;  
a bányadt, méla rím:  
fel-felújuló undok szerelem  
a szépség-asszony vénhedt ágyában. 

(Keresések, 19 2)  
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A cél kezdettől fogva: „szólani élő  szavakat" (Vágy, 1949), ámde a  
szó „csak addig éI, míg legelőször kimondjuk" (Virág helyett, 1954). En-
nek ellenére vállalni kell a döglött szavak kockázatát, mert „boldog az  
is, aki ír" (Epigramm, mely elégia is, 1949). A kételyek az ötvenes évek  
közepén ismét nagyobb teret hódítanak. Ekkor már ugyanis nyilvánvaló,  
hogy „az élet a szavaktól nem lesz se szebb, se rútabb ..." (Alom és  
emlék, 1954), s hogy „A költő  szürke folt ..." (Ahogy a tavasz akarja,  

1954). Egyszerre önkínzó és öntetszelg ő  az a kép, melyet a költ őről,  
mint a mindennapi élett ől idegenkedő  lényről fest (Arckép másfél mé-
terr ől, 1955). Iiésűbb, a kiábrándulások okozta csalódás fokozottabb  
elhatalmasodós аkor a költő  személye és a vers a léggyel kerül azonos  
szintre (Kleo f ás bölcsköpései, 1962-1967).  

A SZо  MINT ERKоLCSI PROBLÉMA  

Acs Károlynak, a költő  alkati sajátsági. nak megfelel ően, mélyen ellent-
mondásos a szavakhoz való viszonya. Az élményt, a látást szeretné fel-
frissíteni velük, s paradox módon éppen az életnek a pártf лgása miatt  
nem kerülhet túlságosan közel hozzájuk legalábbis az ideológia által  
irányított, gépiesen ismétl ődő  hгtköznapi élethez nem. Egyénként 1955-
ben éppen azt ünnepli Thurzó Lajos költészetében, amit a háborút kö-
ti ető  időszak dogmatikus mércéje túlságosan költőinek, puhának, tehát  
használhatatlannak ítélt. Ezzel szemben Acs szerint az esztétikai élmény  
hatására az átlagpolgár körül megújul a világ, s ami korábban megszo-
kott volt, az egyszeriben vonzóvá, csodálatossal lesz. Nem esztétiznius ez,  

hanem funkciójára lelt esztétika:  

Most látja: hámlika vörhenyes kéreg.  

Süt a nap, mondta, s azt hitte, úgy van.  
Pedig nem is süt: loccsan és csilingel.  
Tavasz van: mondta. Azt hitte, elég ennyi.  

(Valaki verset olvasott)  

Ez az esztétikai szemlélet a kora szellemi színvonalán álló poeta doc-
tusé, mivel felfogása szerint a nyelv, ahogy megújíthatja az élményeket,  
úgy konzerválhatja, el is szürkítheti őket. Az átlagpolgára vers olvasá-
sa előtt azt mondta, „süt a nap", „s azt hitte, úgy van".  

A dolog azonban már csak azért sem ennyire egyszer ű , mert az ember  
nem csupán természeti, hanem társadal!ni lény is, meg araón az el őbbi  
Idézet bizonyos mértékben iskolás jelleg ű , hiszen — különösen egy olyan  
nebb szemlélődés, az impressziókban tárgyiasuló hangulat is csak ritkán  
érzékeny intellektusú költ őnél, mint amilyen Acs Károly -- a kirtetle  
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lehet mentes a költő  erkölcsiségétől, illetve társadalmiságától. A meg-
szólalás tehát, sokkal többször, mint nem, problematikus:  

Vigyáznom kell a szavaimra:  
ha túl erősek,  
valahol valami összetörhet.  
Ha túl gyöngék,  
gonosz erők nyúlhatnak,  
hogy összetörjék.  

(Szavak a poszton, 1952)  

.öcs emberi, emberségi terheket „cipel". Rendkívül nehéz és mindig új  
meghatározásra késztet annak az embernek a helyzete, aki egyrészt ér-
tékeinek tudatában önérvényesítésre vágyik, másrészt pedig isz оn odik  
annak a gondolatától, hogy másoknak kárt okozzon. Aki erkölcsileg 
ilyen nagy mértékben érzékeny, az a közéletben, különösen a tái sada-
lom forrongó szakaszában, nem hallatja szavát: a költ ő t megszenvedett-
ség indíthatja politikai-etikai megleckéztetésre. „Nehéz szavak, de fáj-
dalom / mondatja..." — vallja, mikor a Tájékoztató Iroda hónapjaiban 
a szolgaságba tévelyedett magyarországi ideológiát rója meg. Lélekálla-
pota itt félreérthetetlenül önmarcangolás: 

Mintha magamnak mondanám, 
magamtól oly messze került magamnak; 
torz hangok rángatják a szám, 
érzem visszahulló súl" át, szavamnak.  

(Üzenet odaátra, 1950)  

Ám az ilyen önigazolás is csupán átmeneti, látszólagos lehet, mivel  
kételkedés, a szorongás amennyiben el őfeltétele a felsőbbrendű  nyuga-
lomnak, legalább olyan mértékben alá is ássa, különösen akkor, ha  a 
kételynek a művelđdéspolitika is ellensége:  

Hibása szó is, hogyha  
eltévesztik a szót,  
ha előbb mondják: félek,  
s csak azután : vagyok.  

(Indulás előtt, 1949)  

A „hogyan" mellett tehát a „mit mondani" sem új kelet ű  probléma  e 
költészetben, és nem is írható közvetlenül a hivatalos irodalmi irány-
vonallal folytatott egyezkedés rovására. Ács Károly tudniillik mái• 1947-
ben egy iskolaira miatti lámpalázában így szólt önmagához : „mondj vé-
leményt vagy kérj kegyelmet!" (Várva)  
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A vers, mint mások el őtti, több oknál fogva is fájdalommal járó meg-
nyilatkozás, a Tíízpróbában (1965) a kép közvetlenségével fejez ődik ki.  
Olyan vallomá ~tételre céloz itt a költ ő, melyet szinte inkvizítori inód-
szerrel kényszerít ki bel őle a külvilág, pontosabban a „kínzói". Hogy  
ezek — a „bírák" — kik lehetnek, azt a m űveletből közvetve deríthetjük  
ki. Régen, kül3niisen a középkorban az eretnekek többek között t űz-
próbával bizonyíthatták ártatlanságukat. A mai költ ő  ter цΡiészetesen  
„csak" a versével ügetheti meg a kezét a sz б  átvitt értelmében. A köl-
tőt becsvágy és káröröm sarkallja, hogy elfogadja a kihívást: a lelki-
ismerete tiszta, a közönség ellenszenvét ől nini kell tartania, az értékei-
ben kételkedő  bírák biztosan megszégyenülnek.  

A megszólalás, a költői beszéd, tehát az érintett döntések folyamata  
vagy annak eredménye magának az emberi létnek az imperativusa.  A 
költőnek értelűi felel őssége is van: az összefüggéseket, a viszonylatokat  

kell feltárnia:  

Az ember néha elfelejti  
а  szót, pedig meg kell felelni,  
mert egyre kérdeznek a dogok  
s kérdéseik magadon hordod.  

(Eszméler, 195 0)  

Ács Károly számára a nyelv, mint az állandóan megújuló helyzetek  
megnevezésének eszköze, folyamatos cél. A költ ő  rendelkezik a dolgokra  
való rácsodálkozás, a meglátás képességével, mely nem azonosítja gé-
piesen a jelenséget annak nevével. A városi fiatalember gyermekként is  

pépes elámulni :  

.... tanulom, mi minek a neve;  
mi az, hogy búza, parasztlány, pipacs...  

(Jíaliusi tarlókon, 1951)  

MANIERIZMUS, PALINODIA  

Elsőként Bori Imre tette szóvá Kovács Károly költészetének manieris-
ta jegyeit, méghozz. á 1976-ban a Magyar Szóban egy rövid jegyzet ke-
retében. Írásának a Versek éve 1975 című  antológiában közölt, Négy-
szemközt az éjszakával című  költemény volt az ürügye. Biri az „Ács  
Károlyra jellemző  módon megvalósított manierizmus"-t emlegette, ám  
nem bocsátkozott részletekbe, s arra sem figyelt fel — pedig lényegében  
ez is az ő  tézisét támasztotta volna alá —, hogy a vers 1975-ben írt  
második része tulajdonképpen nini folytatás, nem kiegészítés, hanem for-
mai és tartalmi palinódia, ellenvers. Acs a legkevesebbet „fesl ődött" köl- 
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tőink közé tartozik, s a már érintett alkati sajátságaitól sem függetlenít-
hető  manierista ösztöne is idejekorán megmutatkozott. Ilyen jegyek ter-
mészetesen a Négyszemközt az éjszakával (1945) címíí vers ében is ki-
mutathatók, a már előzđleg tárgyalt egyéb vonatkozások mellett.  

Az elsđ  rész, egyes kép-megoldásait nem számítva, tágabb értelemben  
azért nem manierista, mert nem a. gondolat nyugtalansága, hanem a fel  
emelđ  érzés, a gyönyörérzet dominál benne. Manierizmusról inkább csak  
annak a viszonynak az alapján lehet beszélni, melyet az 1975-ben készült  
ellenvers alakít ki az elsđvel szemben. Altala ugyanis kidomborítást nyer,  
ahogy „a világon semmi nem létezhet a maga kizárólagosságában, egyol-
гdаlú meghatározottságában, mindennek, ami igaz és valóságos, igaz és  
'valóságos az ellentéte is" (Hauser Arnold). Ilyet, mint Acs Károly, nyil-
чán kevesen csinálhattak a világköltészet történetében. fine az 1945- бs  
változat elsđ  szakasza:  

Susogó sötétség sátora simul ram,  

sűrűn és selymesen. Fák fúrják az égbe  
imbolygó fáklyáik. Holdfény csurran furcsán;  
megolvasztott ékk đ , éjjeleim érce.  

A „s" majd az „f" és az „é" hangok alliterációja álomszer ű  könnyed-
ségbe emeli ezt a mozgást, az égbe fúródó fák is támogatják, a hold-
бény viszont „csurran", ám nem a föld tárgyain. Ezzel szemben az 1975-
üs ellenvers tudatos cáfolat:  

;Micsoda kőkemény sötétség szakadt rám,  
némán és súlyosan? Micsoda mélységbe  
világít a holdfény, visszáját mutatván?  
Csupa-é!, csupa-ék kővidék lidérce  .. . 

lItt a zuhanás dominál, a sötétség pedig nem susogó, hanem k őkemény, a  
hold — „megolvasztott ékk ő" helyett — „kővidék lidérce". Az emelke-
dettséget, bens ősébet rossz közérzet, szorongás ellensúlyozza. Nini hitel-
telenités szándékának eredményeként, hanem mint a relativizálás meg-
nyilvánulása: a kellemes és a kellemetlen egy аránt lehetséges.  

Igaza van Borinak, hogy Acs költészete esetében a dátumok nini fon-
tosak; és Tandori Dezsőnek is: „Az Ács-versek jellegét nem születésük  
körülményeiből, hanem anyaguk szervez ődéséből kell megítélnünk."  A 
Szemek tanúsága szerint ugyanis a költ ő  már 1945-ben irt olyan ellen-
verset, melynek nagy testvérdarabját az imént elemeztük. A különbség  
az, eszközök gazdagságot íllet đ  jelentős eltérésétől eltekintve csak any-
nyi, hogy a kamasz ugyanannak a versnek a második szakaszában mond  
ellent módszeresen annak, amit az els őben állított. A tagadás a forma-
kultúra kezdetlegessége miatt formálisan nem terjed ki minden sorra,  
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hanem inkább csak a lényegre korlátozódik. Az egymással nyíltan fele-
selđ  két-két sort idézzük:  

Kiskorom óta csodát tanulok:  
szemekben mérem a világot;  

Kiskorom óta csodát felejtik:  

szcmekben hullatom a fényem;  

Ha egy-egy rersszöveg szervez ődésmódját nem a körülmények oldják is  
meg elsősorban, abba mindenesetre betekintést adnak, hogy egyik kor-
szakban miért az egyik, a másikban miért a másik verstípus lesz uralkó=  
dóvá. És abba is: milyen emberi tartalanaknak ad el őnyt a költő . A fia-
tal Acs életforma szempontjából besorolhatatlan: a „kósza bárd", a be-
káderezett kultúrmunkás, a szkeptikus polgár, a tárgyiasulni képtelen  

szellem elemei egyаránt fellelhet ők magatartásában. Alkalmi tancsta-
langságait a versei nemegyszer formailag is tükrözik: a fiatal költ ő  nyil-
vánosan gyđzi meg önmagát, miкént illik viselkednie, mikor boldog új-
esztendőt kíván köszönteni. Csak az els ő  és az utolsó két sort írjuk ide,  

az olvasó úgyis sejtheti, melyek az önmeggyőzés érvei, hiszen 1951-ben.  
vagyunk:  

Ne öltözz ünnepl őbe, versem,  
maradj csak kócos garabonciás  ... . 

Fésülködj meg mégis Újévre,  
és mondj köszöntőt, garabonciás! 

(rl jévre)  

Acs idejekorán nagyon is tudatában volt e kettősségének. A Csönd  
helyett vers Két part cím ű  utolsó ciklusa már önmagában is erre utal, 
főleg akkor, ha a benne levő  öt vers közül legalább hároínban felfedez-
zük a palin diának hasonló formáját. A Májusi szólam (1958) ebben a 
tekintetben egészen közel áll ahhoz, amelyikkel éppen az el őbb foglal-
kozunk. Az első  sor: „Barátaim, legyünk ma mások!"; az utolsó: „bará-
taim, ne legyünk mások!" Vagy vegyük a Látomásokat (1957), mеly az . 

esetleges atomháború miatti borzadály rémképeit sorakoztatja. Az els ő  
versszak:  

Porrávált könnye lepereg:  
vegyétek el a szememet!  

az utolsó:  
Fény vakít, a Por hitemet:  
adjátok vissza szememet'  
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Hasonlóképpen a Novgorodban (1970) első  és utolsó versszakának má-
sodik fele felesei egymással:  

költő  voltam  
megtagadtam.  

rájövök, hogy  
költő  voltam.  

E magatartásnak széls őséges, immár grlmmatizáló és a költ ő  ei. i_ ц llga-
tásának okaihoz is adalékot képez ő  változata humanista cinizmussal ki-
zárólag az ellentmondások halmozása által valósul meg:  

Tengeren szirén(a)  
ezüst anyahaj(ó)  
fák közt csörtet ő  pán(cél)  
avarpuha ágyúszó)  

(Új idill, 1976)  

Mire és miért jók a különös ellentmondások? — töprenghet el a jám-
bor olvasó. Lehet, hogy idővel szinte reflexszer űen kínálkozó képletként  
raktározódott el a formai megoldás, s igy játékká lett, de genezise nem  

ilyen természetű . Acs az ilyen típusú verseiben a látszatigazságtól a tel-
jes vagy legalábbis teljesebb igazságig vezet đ  gondolati utat rajzolja meg.  
Megérkezik valahova, ahonnan érvénytelennek látszik az, ahonnan elin-
dult. Az olyan könnyebb fajsúlyú versnek, mint amilyen a Májusi szó-
lamban a felszć lítF kérés az eldolgosodott kapcsolatok felelevenítésére  

irányul. Végül is azért értékeli át kívánságát a költ đ , mert a szavak  
összeválogatásával teremtett önzetlen, önfeledt, szinte eksztatikus hangu-
latot az emberiség közérzetének, valóságos tulajdonságának érzi. Tehát:  
minek „mássá" lennünk, ha már „mások" vagyunk?  

A lélektani foiyainat ellentétes irányú is lehet: feltölt ődés helye*.t ki-
ürülést is eredményezhet, a versbeli gondolyodás eredményeként. Az  
Álom és emlék (1954), a Csönd helyett vers című  kötet prológusa el őször  
szinte voluntarisztikusan hangsúlyozza a költ őnek az álom egyedi for-  
májához való jogát, az ámító, rémitó álmodozás ellenszeréhez való von-
zódását. A második versszakban még egyérteim űen akar „úgy álmodni,  
ahogy magamnak tetszik", az utolsó két sorban viszont már teljesen más  
következtetéshez jut:  

Amit mondhatok: álmok és emlékek.  
Mért nem elég ennyi, hogy elnémuljak?  

A váratlan horgonyvetés annak a felismerésnek a következmény e, hogy  
„Az élet / a szavaktól nem lesz se szebb, se rútabb".  
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A másik, hasoniú típusú versben az igény megalkuvása fejez ődik ki a 
belső  dráma végkifejleteként. A Ballada az építőről (1964) az új társa-
dalom felületes „épít ő"-jével való cinikus azonosulás egyrészt; a teljes-
ségtől való elmr_aradás megélt fájdalma, tehát önmarcangolás másreszt. A 
méltatlankodást és az önkritikát a harmadik versszakban elbizonytalano-
dás követi: 

a ház áll, s most m ir ilyen marad 
s nAri tudom, milyennek akartam .. . 

Eddig, vagyis a lehorgadásig az Alom és emlék is eljutott; csakhogy a  
Ballada az éaíйуői tíz évvel később keletkezett, amikor már a cinizmus, 
a költő  szellemi fölényének és reménytelen etikai er őfeszítéseinek követ-
kezménye társzidalmilag is tipikussá lett. Gondolkodásához ekkora vers 
egészét, de föle; annak els ő  részét elienpontozó ajánlás csatlakozik, mely-
nek felelőtlen nihilizmus az üzenete: 

Miivem úgy igazol, hogy megtagad: 
olyan, amilyennek akartam. 

probléma Llépé3ének, a lelkiismeret еsség félrelökésének gesztusa ez. 
A költő  a vers címében szerepl ő  ballada kifejezéssel árulja el a: v&emé-
нve nem (vagy nem teljesen) azonos az ajánlás gondolatával. 

МAI~,'IERISTA JÁTÉKESZTÉTIKA 

„A lelkemnek ha súlya volna, egyszeribe legalább tíz kilót veszített" 
-- írja Ács Károly egyik korai versében (Tehertől -  szabadultam ma reg-
kel, 1946), miután előzőleg már megállapította: sikerült megszabadulnia 
vágyától, mert azt „egy harmatcseppbe" tette. Az énnek e rögzít-
1 сtetlensége, az б  n-helyzetek elfogulatlan megítélésének képe ,.sége, az én 
csapongása az, ami úgyszólván manierizmusra predesztinálta a költ ő t. 

Ács azt is ideiekorán tudja, hogy, mivel minden viszonylagos, a költ ő , 
rriesterségbeli tudásától és a tehetségét ő l. függ5еn, mindent megcsinálhat. 
A Szonett (1946) rendkívül szellemes töprengés a választandó formáról, 
illetve mondanivalóról. Itt — miként kés őbb is nemegyszer — a forma 
ionmagában vált témává, mint az életproblémák elfedésének, a megköny-
nvebbülésnek az eszköze. A húszéves fiatalember többek között úgy 
elégíti ki szenvedélyeit, hogy — korát jóval megel őzve -- magát a 
nyelvet kínozza: 

Nincsen szívem- 
ben úgy hiszem 
több iskolás- 
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di, kis szokás,  
mely ott biriz-
gált, mint minisz-
terek hasá- 
ba bárgyú szá-
nalom.  

(rölcs vers, 1948)  

Annak ellenére, hogy a fiatal költ őnél gyakran előfordul az allego-
rikus beszéd, a szimbolikus és a misztikus képzelgés, az életet már akkor  
materialista összefüggésben igyekezett szemlélni, amikor még nem kellett  

számot vetni a társadalmi megrendeléssel. Egyebek között a Rögök vaj  

lanak (1946) cin-dl szonettkoszorú is ezt bizonyítja, no meg a Kere.,ni kell  
(1946) című  vers is, melynek els ő  két sora így hangzik:  

Az anyag, mikor megunta a káoszt,  
törvényt szült magának örökös ű i.  

Nos, Acs költészete — korhangulattól, de a költ ő  élettapasztalatától is  
függően — ezt a törvényt igyekszik irr.egtaláњ i a jelenségek világában.  
Néhány évig próbálta elhitetni magával, hogy a szocializmus esznieviL-
ga magát az embert is megváltoztatja, azután pedig poétikája immanens  

törvényei szerint a játékösztönére hagyatkozott, és az általa már jól is-
mert káosszal nézett szembe. Az eszmény telepség a hatvanas évek köz--
pén a rút, a naturalizmus esztétikájához sodorta közel:  

Sár, iszap, mocsok,  
trágyaszag, pocok,  
sár, mocsok, iszap,  
áll, mozog, kicsap .. .  

(Ár -variációk, 1966;  

Ekkor, nyilván az Új Symposion által meghonosított esztétikai esz-
ményektől sem függetlenül, de mégiscsak az általa rendszerepen Fordított,  

kiválóan ismert jugoszláv költ ők hatására, az ő  költőisége is a teljes sza-
badságot tűzi zászlаjára; tudniillik „Elvek elleni küzd a szellem" (Kleo-
f ás bölcsköpései, 1962-67). Azonban az Ács-versek játékossága nem  

anarchista jelleg, csupán a poétikai rend válik összetettebbé, öncélúbbá.  

Az attitűd elrí' orban a korábban a köztársasági. elnök születésnüpjára  

írt versnek (Embert énekelek, 1952) az átdolgozásában, képszer űvé ala-
kításában nyilvánul meg (Az ember ana ćómiája, 1972). A manierizmus  
képszerűségéhez azonban a nyelvi különlegességek élvezete, a világnap  

mint színjátéknak a megélése is társul:  
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Itt élj, itt hálj, Vitéz IVlihály;  
itt várd, itt nézd (vár, aki kész,  
és lát, ki néz, bár látni fáj): 
mily karnevál ez az egész! 

(Két futam Csokonaival, 1975)  

A manierizmus egy szgls őséges, sajátosan egyéni változata az Ács-vers-
nek Paul Valért'- és Kosztolányi-sorokkal való szimbiózisa, amit a 
ratyuimban ( 1978) valósított meg.  

A költőnek a rondel formához való vonzódása szintén manierisztiku-
san bonyolult életérzésével van összefúggésben. Az Első  rondel (1948) a  
szellemi tánc szüksésletét az egymást átható örömmel és bánattal hozza  
kapcsolatba. г l őször úgy tűnik: az öröm fogja diadalát ülni e műfor-
mában, mivel az cini és a második versszak egyaránt említi, hogy a köl-
tő  kiénekelte bánatát és „víg dalok" maradtak benne. A befejezés várat 
lan és haláltár сszerűen groteszk: a palinódia teljesen átértékeli az el ő  
zóleg mondottakat; pontosabban: lélektanilag leplezi le, miért kellett 
kétszer is hangoztatnia bánattól való megszabadulást. (Ami van, azt 
ritkán kell hizonygatnunk, annál inkább, azt ami nincs.) 

semmi borzadálya nyom:  
níegénekeltem bánaton ► . 

Egyébként az ilyenfajta kert ő sségről definíciószerű  pontosságdal is beszél, 
amikor azt írja, hogy a szeme egyid őben „rí és kacag" (Megbízhatatlan, 
1946).  

Képszerűség szempontjából Acs Károly mindkét alaplehet őséggel él. 
igaz, ritkábban fordul el ő  nála, hogy a metafora a vers egészét megha-
trozó képpé növekszik, viszont a váratlan, a küls ő  formaigénytő l (p1.  
a rímhasználattól) is befolyásolt, egymásra meghökkent ően következő  
_épek sorozata annál gyakoribb. Az egész verset kitölt ő  metafora a vi-
szonylag nyugodt közérzet önkifejezés е ;  s elsősorban a val ságlátást le-
egyszerűsítő  szocialista realista versek sajátja, valamint azoké, milyek-
ben a költő  vagy feladatként fogja fel az alkotást, vagy pedig a meg-
talált szerepet élvezi. A Csönd helyett vers című  kötetből ilyen például 
a Szerelem (1953) című  vers, mely az udvarló testét pántolt kapus ház-
zal azonosítja, aminek köve гkeztében egy-egy pillanatra olyan benyomást 
tesz, mintha nem is szerelem lenne a tartalma. 

Hasonló szerkezetű  a Barátaim 195 í) három verse köz ј l A hideg • 
szem ű  is. Itt az emberi szemet a tó, vagyis a metafora szoritja ki, nem 
beszélve. arról, hogy a hideg szem már eleve emberi tulajdonságnak a 
szimbóluma: 

Fürödni járok hozzá. 
Mert néha kell 
A vacogás is. 
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Bevetem magam  
Egyik szemébe.  
Reccsen a jég.  
Azután a másikba.  
Befagy fölöttem.  
És lemerülök.  

A manierista nem hisz üdvözít ő  emberi tulajdonságokban. A hideg, a  
taszítás kétségbe ejti, de a jóság, a túlzott jóindulat is émely egtetí. Soha  
sehol, semmikt ppen sem j б  teljes mértékben. Ezt az örökös hiány érzete  
nyomatékosítja az a körülmény, hogy w Barátaim harmadik darabja,  A 
meztelen szív ű, mely részben A hidegszem űben támasztott igények visz-
szavonása.  

A manierizmusa keres ő  nyugtalanságnak, a bizarrságnak a költészete.  
Nincs mindig benne éles határvonal szellem : sség és szellemeskedés kö-
zött. Nincs ésszel felfogható cél, nincs egykönnyen meghatározható téma  
vagy tartalom. Olyan elemeket igyekszik összebékíteni benne a költ ő i  
mesterségtudás, melyeknek semmi köze sincs egymáshoz, s a tapasztal-
tabb olvasó számmára sem jelentenek egy értelm ű  meglepetést, A külső  és  
a belső  kapcsolata zavaros, a szimbólumok alkalmiak, a gondolatvezetés  
lehetetlenül kanyargós, tudálékos. Ma tömegével jelennek meg ilyen --
illetve a formakultúra hiánya miatt mégsem egészen ilyen --- versek.  
Ács költői becsületére legyen mondva, hogy mesterkélt szöveg еit nem  
hozta nyilvánossigra. De mai mércékkel mérve vajon visszataszíts-e  
egyáltalán az ilyenféle, groteszkhez közel álló, bizarr látomásosság?  

Rőt fények gyúlnak, reped a kárpit,  
nézd csak, a házunk elindul magába  .. . 
Kart mindenki az ég felé tár, mint  
szüle asszony. ha nyomkodja a bába.  

Házlakók, vigyázzatok, a pince  
kovász gyanánt megkel és fölétek n ő ;  
rég készül már, hogy alját fölböffentse  
e megbolondult nagy dagasztótekn ő .  

(Házomlás, 1946)  

A pusztulás tulajdonképpen szülés — mondja a fiatal költ ő  naturaliz-
rrussal elegyített szimbolizmusa. Az új (a forradalom?) a pincéb ől tá-
rraad, ámde nem a ház, hanem a „házunk" „indul" el „magába". Az el-
ső  versszakban felcsillantott új min őséget a második veszedelmes burján-
zássá fokozza le. Aligha kétséges, hogy a kiilönös képek a polgári érté-
kek veszélyeztetettsége miatti súrlódás, bizonytalanság kivetítéseí. Ta-
núságuk szerint a fiatal költ ő  szükségszerűnek tartotta az újat, de ugyan- 
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akkor bizalmatlansága miatt, félt is t őle. Tudott a mindenki számára  
fontos kenyér sziikségletérđl és ígéretéről, csak a „dagasztóteknđ"-t érez-
te „megbolondul t"-nak.  

Századunk terniészettudományi tapasztalatai a költészet emberközpon-
túsága mögé igy: kérd őjelet tettek. Noha Acs ebb31 a szempontból sem tar-
tozik a legharsányabb forradalmárok közé, a mindenségélményt és annak  

következményeit ő  is vállalja:  

Homokízű  csilllagck  
ropognak fogaim közt  
kristálypor csillagok  
kavarognak hunyt pillám  
égboltja alatt  
búgó csillagok  
hamvadnak a hajamban  

Miért tértek ki  
előlem iszonyodva?  

(Ha visszatérek, 1961)  

A csillagok a végtelent, a titokzatosat, a nyugtalanítót idézik, s emellett  

az ürességet is. Az a viszony, amiben a költ đ  kényszerült az értelmen  
túlival, az átlagemberben borzadályt kelt. U;yanez az effektus, amikor  

a szerelem megsz űnik feladat, illetve idill lenni; amikor a metafora nem  

nyújthat bensőségei a versnek. A szerelem, korántsem szubjektív okok  
miatt, önmagát seynmisíti meg, a veszéiyeztetettségéb đl kinövő  metafora  
paradox kíméletlensége miatt. A tragikum tapasztalata és lehetüsége  

miatt nem lehet nyugalmat hazudni:  

Riadt pillád remegve lecsukódott;  

el sem merem képzelni, hogy mi rejlik  
egy ilyen zárt szempilla mögött, meddig  
szirároghat a föltorló testdombok  

marcangolt hús és összezúzott csontok  

gyurmájából kifacsart leve, mennyit  

kell várni, míg vigyázva föleresztik  

karambol utána véres soroinp бt  .. . 
(Máglya, 3. szonett, 1961)  

Az ötvenes években született Párvers, hét év pillérein (] 952—S9) cí-
mű  versben bukkanhatunk a következő  furcsa sorokra: „Almos, fagyott  

/ sóhajok illant / zenéje búg /csókjaim alján". Nem kétséges: az ilyen  

meghökkentő  megnyilatkozásokban nem logikát, hanem egyszer űen a  
,,zene búgását" kell keresnünk.  
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Bizarr szóösszetételek is akadnak nála („vérrelédes"). Teljes metaforái 
is olykor egészen merészek („a bús madár, a kéz", „a csend, a vén le-
gény") és a szinesztéziát is szereti („zöld muzsika", ,,kék sóhajtás"); de  

a metonímia sem ritka nála („a szó tikkadtan ínyemhez tapad").  

VERSFOR1tiiAK  

Acs Károly az els ő  verseitől kezdve tanulmányozza és m űveli a deá-
kos és a nyugat-európai verselést, noha azok közé tartozik, akik eg; Г-egy  
versnek a törvényét nem az eleve adott szabályok szerint építik meg.  
modern költő : nem annyira a lehetséges, mint inkábba lehetetlen tartja  
vonzásában. f gy-egy versforma pedig csak addig elérhetetlen 'záinára,  
míg ki nem próbálta. 1946-ban például hexameterrel kísérletezik:  

Várod-e még tilalom-tört lelked szárba szökését?  
(Sose v'd)  

Egészen közel vannak ehhez a daktilikus sorok, melyek különösen ak-
kor hatásosak, amikor az űrnek, a hiánynak a karikírozását szolgálják  

dagályosságukkal:  

Feslik a cérna, hullnak a gombok,  

tágul a semmi, nő  a halál. 
— Feslik a napfény, hullnak a lombok, 
tágul a félsz és múlik a nyár. 

(Az idők érkezése, 1946)  

A Nyug а t verskultúrájának hatására az indulásától kezdve ismeri a 
jambikus sort. Hatodfeles jambusai — korai szokása szerint — saját kí-
sérleteit is kifigurázzák: 

Minden lépésem egy cikázó jambus, 
oly szép, ha botlom néha, és olyan bús. 

(Vándorúton, 1946)  

Acs költészetét a magyaros verselés is jelent űs mértékben befolуásolta. 
Íme egy három ütemű , 4 / 4 / 3 szótagösszetételű  tizenegyes: 

Szegény költő, önnevezte, bozontos, 
kezed kapa, fúró felé, mért kapdos? 
Meg akarja szerezni tán magának 
mesterségét szerencsének, munkának? 

Ki-ki maga... 1948)  
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Intellektusához és zeneösztönéhez azonban mégiscsak a nyugat-európai  
уerselés áll kizelebb. Ennek 1_egnyilvánvalóbb bizonysága, hogy eddigi  
munkássága során három szonettkoszoi út állított össze, több szonettet  
írt, és aránylag ritkán rnell őzi a rímeket. Azonkívül balladái is vannak;  
ezek azonban a villoni versformát követik, és semmi közlik sincs az is-
mert műfajhoz. A Ballada (1948), a Modern ballada (1948) és a Ballada  
az építőről (1964) bonyolult rímképlete szerint is követi az olasz mintát.  

A rondel formában szintén maradéktalanul nyilatkozhatott meg Ács  
költőisége. A költi is annyira jellemzőnek találta rondeleit, hogy hattagú  
ciklust formálva bel őlük Irnek füstje, füst éneke című  válogatásában is  
helyet adott nekik. Az Ács-féle rondel rövidebb a francia eredetínél:  
olyan hat sorbél álló kompozíció, melyhez külön strófaként az els ő  kér,  
sor ismétlése csatlakozik; szerkezetének képlete: ABaAabAB. A rövid  

sorok végén gyorsan csendül ő  rémek és sorismétlések következtében ke-
letkező  táncszerű  lüktetés azért groteszk, mert a játékos léptek félelme-
tes gondolatok súlyát herdiák. A. rondel a költ őnek a legnagyobb győ -
zelme a létét fenyeget ő  rémek fölött. Van e ;gébként két olyan rondele 
is, mely tökéletes behelyettesítés a XV. századtól ismert alapképletbe. Az 
egyik, az Utolsó rondel (1968), egyébként az említett hattagú ciklus be-
fejező  darabjaként, azt is elárulja: miért választotta a költ ő  ezt a kife-
jezésmódot; milyen megfelelést lát a rondel és az élet lényege között. 
Az ismétlődés, ciklikusság élmény vonzotta magához a körtánc emlékét 
őrző  rondel formát. Ezért tekinthet ő  az eredmény a jugoszláviai magyar 
irodalom kiemelkedi teliesítményének. 

A legnagyobb versek azonban a magyar költészetben úgyszólván is-
meretlen sestina formában íródtak (Tanú, 1957; Gyökér és szárny, 1968)  

egy korai próbálkozás után (Sestina a hitről, 1948). Igaz a szórímek  
következetes alkalmazásánál fontosabbak a gondolatok, azonban az ösz--
szefoglaló commiato nem marad el.  

A szonettkoszorúknak már az említése is magától ért ődővé teszi e  
költészet rímgazdagságát. A párrímekt3l kezdve a keresztrímen át az  
vl.elkező  rímig, valamint ezeknek a niár érintett versalakzatokban alkal-
mazott kombinлсiójáig, a tudós költő i m':íhelyhez elengedhetetlen eszköz-
tárnak úgyszólván minden kelléke el őkereshetú Ács Károly költészetében.  

A gondolatiság igénye a költ őt sokszor a próza felé közelíti, de mivel  
különösen szerelmi cérna esetében -- a versszer űségről nem hajlandó  

lemondani, asszonáncok és enjambement-ok segétségével a közbülsii meg-
oldást választja. A Csönd helyett vers (1952) esetében a bizarr hatást 
rr.ég szóismétlés is fokozza: 

Verset kérsz tő lem, szépet. Tán szebbet, 
szebbet, mint maga a szerohm. 
Pedig éppen most tartozom a csöndnek 
egy hallgatással. mert a helyemen 
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mái zajos magam helyett fának,  
fának kellene felnőnie  .. . 

Mivel az utóbbi másfél évtizedben lecsökkentek a költ ő  belső  feszült-
ségei, a versforma egyensúlyteremt ő  szerepére is kevesebb szükség van.  
Az élmény és a szavak kalandja helyett a tapasztalat, a tényszegy űség  
került elő térbe; ennek következményeként viszont a szabad versé, illetve  
a prózaversé lett az els őbbség. A Matuzsálem példái (1967), a Menetrend  
dicsérete (1968), az Emlék, télben (1971), az Új idill (1976) és a Ba-
tуuim (1978) akkor is egy rezignáltabb ületszemléletnek megfelel ő , sziká-
rabb poétikát tükröznek, ha — ugyancsak szabadvers-formájú -- rigmus 
is akad közöttiik (Találkozások, 1973), és ha ünnepre új küls ő  formát 
ad is régi tiszrelgií versének (Az ember anatómiája, 1972). Természete-
sen, a rímes Laboratóriumot (1967), a rendeleteket (1968) is a hatvanas  
évek második fele teremti, míg 1970-ben két hagyományos formájú köl-
temény is születik (Nov gondban, Glossza); de nem hallgathatjuk el a 
Nádas tavont (1974) sem vagy a Négyszemközt az éjszakával (1975) 
második részét -- s a még kés őbbieket sem. Csakhogy ezekben már a  
prózaisággal kapcsolatban említett tartalmak dominálnak. A „kiirtánc"  
léptei lassabbak, egyszer űbbek, az olvasó által könnyebben kirakhatób-
bak. Nem, nem változott meg gyökeresen a költ ő , de a klasszicista én-
jének félreérth ~t~tJ.enül előnyt adott. Kezdett ől fogva művelte az epig-
rámmát, ám most, az aforizmával egyetemben, különösen közel került  

hozzá ez a kiegyensúlyozott gondolnodást igénv -lő  műfaj. A forma va-
rázsa másodlagos lett, a rímek rutinosabban csengnek össze. Az utóbbi  

néhány évben kevés az átlagon túlemeiked ő  vers. Hogy ez az elhallga-
táshoz vezető  út lenne, vagy csak megpihen ő  erőgyűjtés — nem tudhat-
juk. Bármilyn legyen is a folytatás, nem ronthat és nini javíthat Acs  

bároly egyediІáliб  köitészetén. A már létez ő  nagy verseknek nincs  
szükségük fényre, és árnyékba sem kerülhetnek.  



q TOTALIZALODOTT IRбNIA LÍRÁJA  

(Reflexiók Tolnai Ottó  WiLhlm-dalavról) 

LOSONCZ ALPÁR  

Kiеrkagaard Di:apsalmata cím ű  másában !olvashatóa következ ő  tоrté-
net: egy színházban t űz 'µt ik a kulisszák mögött. A bahócat — aki ki-
jön a színpadra, Ihogy bejelentse a űzesсtet — a közönség megtapsolja. 
A bdhóc megismétli 'közlést, de a közönség egyre er ősebben tapsol. 
Kier(kegaamd úgy hiszi, hogy !a világ is így fog élpwsz ~tulini — hatalmas 
hahоtázás és tapsolás közepavte. E kis törtlépet (kapcsán sok n1 nden.r ől 
lehetne ,értekezni.. Mondjuk, allegóri аértellmezés gyanánt beszélhetnénk a 
szeгepёkґбІ , a szerepjátszásról, :a színre lépésrdl, s őt még Ia tapsról is  
minta ku!lturálns sLentesívés sajátоs ailakzatárál.  

A történet ezúttal háttérként (vagy ,é!pp еp megha't&ozó 'közegként)  
szerapel ,egy lírai gondalkudás e sz с iојІ  x-antropolGg:iai alapállásám аk  
feltárására: To!nai Ovtó lírájána!k ,ritflexivitása kapcsolatban van Klerfke-
gaard bdhócának ala рћсlyzetével. Ilye ~ténképp ,természevesan része a ano-
derna ~tás álital !kialakíto!vt eszwétikai éllenál!lás svravégi,ájának, 'amely szint  

ügyénelk 'tudja, hogy szabadságának 'látszat ,mivoltából kiindulva (ahogy  
arról például rldarno értekeze t gaz Esztétikai elmélet lapjain) k.izárólag az  
irónia farmakonstiituá'lása révén szerezheti mag jiland ~étét a világban.  A 
moder.ni ~tás r®sztétikája persze minduntalan Kamra céloz, hogy az ellenállás  
újratermelését biztosító pordönt ő  mozzanat, az iiDonii ►kus világlá'tás, nem  
stiláris avagy retorikai eszköz, lwnem ,éppеnséggel, a ,műalkotásban jelen-
tést nyerő  világállapot negatív alapelve, s őt ami több: aszkétikus ideál.  
Hiszen a modernitás számára rendkívül jellegzetes vény, hogy minden m ű -
alkavás beikerül a ;kitllturális idealágia ru сiоnalizációinuk, az ndealógia  
„cselesnek" csapdáiba, s ehhez kapcsolódük az is, hogy •a m űaalkatás (ala-
nyai színre lépésükkel kényszerítve-kényszerítetlenül szerepet vállalnak. Ily 
módon kisajátíthatókká válnak, méghozzá •a kisajátítók kisajátítá зának  
esélye ,nél!kü , hiszen objekitivációju,kat annak a !kul гоíurának a falába épí-
tetnék, amelyet az eszroéri:kai eller_állással éppen felydbbantani igyekeztek.  

Éppenezért lcetti?s lényt, már-már !kentauri léttapasz,nalatat igényel' az  
ironikus vil glátás. Olyan !létez őt, amely képes végigjátszani az azonosu- 
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Э ás és szem- ehelyez.kedés — ugyancsalk — kieríkegaard-i dialekrik.áját, 
amely úgy azonosul az •irani ~z:ábrtal, hogy szemb еhelyezkedilk vele, de an-
nak játékát játssza. ,(S olyan lét°z őx, amely a zubj&tivitás megszüi 'tetaé-
sét is .felladatánalc Martja, ,mint ahogy Lukács György írta ifjíukard reme-
kében, A regény e' їnéletében: „az iránia ... a szubpekttumban re) б  démont 
mint metaszubj еktív 'liényegicéget fogja fel, mint a véegi ~gv:iitt szubjektivitás 
önmegszüntеtését, amely a legmagasabb rend ű  szabadság„ ami egy isten  
néllkü1i világban elérhet ő ." S .közben botrány .az irán пa, merthogy meg-
nyomorítja és érvénytelenfit.i! a világost, mert önmagáért van, pontosabban 
önnön szabadságának (érdekében. A irégielknél az .irónia nem semmíti az 
irani.zálitat, semmítése csupán a vülág еvidenaiáљra vanatlkAzi(k — ;mint-
hagy alanyának szüksége van az irоnizáll+tra, (hiszen örvmagát csak vala-
milyen másság révén iképes megvalós аn:i. Ezért mintha párbeszédet ,foly-
tatna az ironizálttal, holott igyekezete arra irányul, hogy az megszólaljon, 
fölmutassa önmZagát. A párbeszéd lkörképe azonban fokozatosan elt űnik, 
az 'ironizált egyszerre a játék .irányítáj.án ~a(k beszédelemévé váNik. A já-
ték tehát arra wr.ányul, hogy az iránii ailanya fdlhasználja (,tárgyának sajá-
tos tesz'köztárát (Janikélevitsch írja jegy helyt, régi rstarilkai tétele? alap-
ján: az irónia perm tatno ex oontrario), de azért, hogy „relativizálja", lá гt-
szartá fokozza le azt. A modernitás, mint mondtam, mindezt önmaga el 
len fardrtja. 

Tatinai оttó Wi.lhelm-dadait az íránia egyfajta szabadságharca LLnozgat-
ja: immanensen tartalmazza a „mi irán.ia még?" — ~imonikus — kérdését. 
Nem előzmények nélkül valók e versék, hanem szerves tartozékai a kölro ő  
iróniára vanatkozG refl ех ív gyakarlatvánaak: (a tartaloni és formai rnegha-
tározattságahat illetően fáképp a Don Quijote de la Ma гъcha, az da  
Szroálinhoz, a Geri'liladáleik stb. keletkeztek a refbektált irónia fölségterü-
leten. De a különbségek. is szem ~beötllő'k: a Wilhellm-dalok sköltészatében a 
GeriIhladalak meghatározó id őd:m ~enzibja, a jövő , amelyet 'leginkábib a 
hiány alakzatai jelenítenek meg, sőt Tolnai Ottó újabb költészetében ész-
lF:lhető , mint ezt a Végeladás cín f drárfa is tanítja, hogy az id őclimen-
ziólk szémporladna'k, térformáikká álalkuilrnak át. A másiak, egyébként köny-
iiyen felfedezhet ő  változása (kallelktiviltás ,farmáinak — ►amelyek ugyan-
csak a Gerilladalok szerves részét iképezték — val ~amшn!t a 'szocib-kubturá-
1 s aiktualiЈt~ásak eltűnése. Ezеkn.ek helyét az nrónváiig Ifeszit ~ett m.agánmá-
tоiógia rés annak .tárgyvo.natkozásai faalal јák el. 

A Wiilhelm-daiok szerkezete vontaképpen (kételemen alapul: az egyik  
a szerepjátszás iróniáját, a másik pedig anegatív betelgesülés tironi1kus  
megdicsőítését testesíti meg — a zsrkezet formáját lironikus háló szövi 
körül. 

a) Tolnai Gttó különbséget és feszültséget konstituál a tapasztalati, a 
mindennapi, vagy ha úgy tstszik, a ,ékölt ői lén előtti" ,al:anyiság és a 
„költő .i! ,én" között. Csakhogy, itt аmrбl van ,szó, hogy mniindkét alanyiság  
szerepvállalás, szereplés névén valósul meg: a versek ia гlanya a bolond  
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Wilhelm szerepében eljátssza, azaz magára -'állalja szerepeit, s ezáltal 
arra célaz, hogy öncsalásait az ir бnia közvei,tésével rombolja szét. Ta1-
nai Ottó az idegen pozíciójából ,tekint mindkét szerepére. 

A bolond Wighélm játszadоzása lban ,nincsen 'ká,osz ►(bár az első  W111- 
h,elm-dal szigorú fegyyl,mé,neik m іin&égei.t egyetlen későbbi sem ,tudja 
megvalósítani), sót a Іreflexiv&tás mIndent átrendez, aa ese,tlegességhelyé-
be gyakran meglepő  következetességgel. t аgolbt rés ütemezétt versbeszéd, az  
aszimmetrikus s szimmetriikus 1emek váltogatása, gyakran a parataktilkus 
monda ~tszerlkezet s neon utolsбsarbam a ;forma és a tartalom egymásra 
vonatikazádásánák '1оgvká ja kerül. Az egzisztencLa ostyáját Fölfaló Wil-
heim, aki naiv rácsоdáФkozással újra meg újra. kimondja a felfedezett em-
pi,rilkus realitás ismérveit, megszü гvtetve-anиgőгr zve ёsszpantosí~tja лnmla-
gáb.an a két a ~lanyiságat: íme egy nagyszabású kísérlet az i ~ranükus szemé-
iyiség megragadására.  

b) A lírai fegyelem a Wilhelm-dalokban is Tolnai Ottó regi -isméal ő:dés 
,alakza з Ρtát, az ismétlés körkörös vállifajá ~t juratatja uralоnъra. A Ri.rnbaud-
mattó: az .errrl ćК  megval.ásu~lása +és a tto,rоk elszorítása, a гniegfojtás indítja 
be a Тuеga~tív betél'jesülés egzisztenciáljainak m űködését, orvi-t a csattanó 
patikányfggб  és a. ,tapsolástól lerepü+bt ujjak +képzetkörei folytat. Az iQm+ét-
lődő-visszatérő  motívumok, verssordk, száalalkdk révén megvalósuló for-
ina'szerkezet nemcsak hogy közvetíti, di értermezi is a tartalmat. Az 
élső  VG''ibhelm-dal kezdb- majd befe;ez ő  so,raIt i&zem: a patkámyfagó 
csattant / nem tapsoltak / szeretem, aimkiar tapsolnak / amikor végesre 
tapsolják a tenyeriiket / amikor az er ős ütésektő l lierepülinek az ujjak / a 
patkányfogó csattant a 'kamrában téjfébkar; majd a befeaj:ezés: hoilulap sxét-
tapsabam a tenyeremet / csak úgy mentem a vért ,mаgambál / holnap - el-
megyék ,a kararába tapsolni, I addig :tagsorok, amíg apa ,föl nem ébred  / 
és arra nem hiszi, hogy a paankányfag б  csattant / a pa Іtkányfogó a kamrá-
bary / ébresztíí / ébreszt& / ébreszt ő .  

A „,tapsdld paгdkányfogó" és a „anennyarszágba jutó" élesztő  „motívu-
mainakfölidézése a negatív beteljesiil ~és képzetének ironikusan eksztatikus 
pillanatait jelenítik meg. A számvetés gesztusai sorakoznak el őttúnk —
p&ldázva a negatív beteljesübés transzcendens jelenlétét. Nemcsak a tö,rc-
dékessбg — ami miatt .együtt olvasandóak ezek a versek hanem a 
részletezést szorgalmazó módszertan is ismérvi a Wilhelm-daloknak, noha 
azt is elnnоndom, hogy Tolnai Ottó előző  verseihez viszonyítva itt kevés 
technik:aaü imveneiót ttal.áru.nik. A grafestei:ni jégszekrény, a szíjcukorral be-
fűzöгt bakancs, a fasírozott katona gyön+gy Іbugye1lárisa, s mindaz, aurai 
tárgy-ddlo,g mivoltálban e dailiok i ~ronIkus formaszerkezetét építi, Tolnai 
Ottó lírai progmimjának szerves .részeit képezi. Ebben a .bírában ugyanis 
nincsenek díszletek, a „tudat horizontjába belép ő  tárgyak" (Poulet), s 
egyártalán a 'közvetlen környezet legegyszerí bb dolgai nem csupán rész 
elemei a +poétikus gandolaromenetnaak. E refll ,exiиiќs .a közvetilen kö гΡii уezet 
dolgainak, valamint e környezet ny+elvének, a fdliöttébb személyes mozza- 
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natoknak, véletlenszerű  ,гseményeknek a versbefrásávál а  Іќ tszа tszeгiisg le 
bírását бhaptó alany ъesziédsоdrását eredmányzz. A Wilhelni-dalok beszéd-
helyzetébe léptetett alany <Willhelm) mefhektált közvetf+tések nélkül, rácsadál-
kozássail .rögzíti környezeténék — önmagukat бrtalmező  — tárgycsoportjait, 
jelenségrétegeit. Ilyeténképp szinte leírások, rögzülések halmozódnak itt, s 
ha nem tévedek, ez kapcsdlatban van azzal, hagy a dalok szerz őjánсk ,igye-
kezete arra irányul, hogy a költői „beаvamkozásakat" maximábisan lecsök-
kentse. A személyesség e ►burjánzása, a beszédl ►elyzetben lévú alany behe-
lyettesíthetetlen ~ége a kiváltképpeni személyiség jegyeire utal, de az irónia  
híján értelmezhetetlenné válna. Az önazonosságot keresd, aza az egyéniség  

megragadhatóságának kikfsér ~letezésére :irányuló alany, a mindennapi dal-
gokkal va1б  Lírikus együttilét, a szimbdkus tárgyaikkal benépesített vers-
tér poétikus beszédét formálja „de addig segítsetek leltározni" — írta 
Tolnai Ottó egy régebbi versében. A vers nála egy olyan leltárrá vlik, 
amely a poétilkus reflexivitás közvetítéséved szabadon inten сibnált tárgvi  
virág elemeit tartalmazza. A tárgyi Ik ёrülményekbe, a közvetlen 'környezet 
immanenci,ájába valló Ibel еiilleszkсdés,, amеly , лtegszólalroatja" a ,dalgdkat, 
nem jelent újdonságot a Wülihelm-dalok ,kdltójének verseléséb вn. E lírai 
ganddl ~kadás negatívumai Fis itt támulinak fél leginikább:.nevezetesen arról 
van szó, hogy e költészet helyenként timеgndked a ,teljesen öпcélúvá várig  
tángyinecepc.iók keretén belül, megreked a dolgok lajstromában, s il.yetén-
képp a !fölöslegesen i з  ibzбdó líma-imozzanatdk rögz ~tő'helyévé alafkul árt.  
A ,,,rоmÍlarlan tárgyi virág" fikc:Јбј  , a tárgyak öniértékеilhez f íződő  fo-
gal ~amkör Іteljesen refledLtálatlan Ikiroétellei a tárgyiság egyfajta mitikus  

értelimezését és a itángyérzékelés tedhnialiógiláaj&t dobják a fielszfns•e. A tárgy-
érzékelés гituálіja a részletek önerejét, az egyes mоndák világ-képviseletét  
semmissé teszik, aminek eredménye énem más, mint az in:d.ividuá!1!is rni ~todó-
gira és a mеflexió iiresjá,ratainak sarijázása, s ami ezzel 'kapcsalatas: az 
anyag ellenállásának hiánya. Еppen ezért e költészeчΡt szármára semmi seri 
veszélyesebb, minta techno) бgіkцs, rutinszer ű  tárgy-montá г sо lás, valamint 
a mбdszerélтe hencfeledkező  poétikus csordultság, rnarttlhogy e Ura éppen 
a :tartal ~oun és a forma egymásra vana'tkazódását un еgildető  Legszigorúbb 
fegyelmet i•gé.nyl_i. 

Tolnai Ottó szem,mel láthatóan nem a szenќІyi®g pnabl сmatlkussá vá-
lásával foglalkozik, ugyancsak nem esik szó ,ná a a 1iгaü anyag hiányának 
föiё ttébb bonyolult kérdćsюir&l sem. Eliliei гΡkеző leg, a mindennapi élet moz-
gásk+eneszteződéseinek rögzítését, a ihiánytadan ád ~lapatak versbeírását, lri-
kus tobzódást, s ő t az anyag telftettségi ~t tapasztalhatjuk esetében. Ám 
miután a eáiRgyalc .a Urai tudat henizan пΡijába illépndlk, a tárgy verbáili,s a!lalk-
jára ráaggatott asszociatív gesztustik mindezt a ѕemJmi szakadékába ránt-
ják. Az asszociáció-örvénybe bel&erült tángy-dál ~og önnön veribális alak-
ját is átnyújtja a lírai reflexió számára: :a forma lien кlületét a szóalallc  
jelentése és a bel ő le kiicsiikart je сnmés аla.nidó meg nini ,fdielése biztosítja.  
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A lírai reflexió a tárgyi гvil~ággal vadб  &iavtikezés telíroettségéb ől átlép a 
Semmi tartományába. Tolnai Ottó ,műveszeüe voltakippen a Semmibe 
rántás-rántódás lírai ,gesztusa. nak asszociќv sarjázása. A Wilhelm-dahak-
ban a Semmri tartományát a már említett .negatívbeteljesülés transzcendens  
jelenlétének rnódazatai íírják körül. мég сrőtd jesebben jelentkezik mindea  
Tolnai Ottó legneflektáltaabb drámájában, a Végeladásban, arne ~iynek szer-
kezete a tárgyiasságra vanatikozódiás .(s az élhhez f űződő  elden'tman гdásák:  
a tárgyak bi,tttakl:ása és elveszítése) és a halálnautaabtság sajátságos ,egyikt-
iéte körül szervez ődik. A halábrautakság eksztatikus piillanatai ~ban, ahogy  
a dráanában olvashatjuk, a „tá ~ngvak maguktó1 fognak jelentkezni".  A tár 
gyaik önállósága — ez valóban kivételes pi11anat, hiszen szokásos tárgy-
értelmezésünk, amelyet a klasszikus bölcselet a szubjektum és objektum  
közötti hasadásnak, elddegened сtt tárgyérzéikеl~ésnek nevezett az instaru-
m,eгvtalitáson L-ívül semmi mást nem képes félszínra hozni. A reflexi б  
most nem az alanyiság régi hagyornáiyában, az egy!éni foíy ~tanosságban 
ismeri föl önmagát — a reflexiб  еegyszerűen kihu~lј  ebibő l) ,a kontiinuitásbбL,  
sőt ebből a kühul'lásbб l szerzi erejét. Az értel оm szakadekainak megtapasz-
talása, amely mindebb ől 'következik, arra utal, hogy a „van" telí-tettségé+t  
a ti,tákzatos, sötét Semmi létezteti. Egyfajta korkmét nii!hibizáci б  teremtő -
d:ik Tolnai Uttó kültészét кΡben, amely minden megtapasztabt létez őt a  
Sem!rni 'bizanytal.anság n k fényében. formál. Mindez egyfajta ontálógiai  

tapasztalat létrehozását szolgálja, s csü!ppet sem vél tlen ;  hogy ezen meg-
farmќ l&s a tárgyiasság átgondolása névén ,törté иii'k; a tárgyak önadottsága  
1senedeti közverlenségén:ek átélése •a moderrLitás dámájának régi vívmányai  

közé tartozik. Ebből Ikövetlkez јak a tárgyakna rárakódott, instnumentádis  

képzetektől terl-ielt jelentésmétegek mad:ikáiis megtisztítása,,tehát azon gesz-
tus, amelyet Tolnai Ottó lírája kimondva is fölvállal. Avégett, hogy  a 
Willhelim-dalol ironikus swlyposтtjá~t ,mеgјtнеtd lfг  f gondоlikоdás al аpátl1l -
sára kérdezzék rá, v гssza~kanyarodok Tolnai Ottó 42!gyik régi, ön ~reflexív 
jeldеgű  írássorozatára, s teszem ezt ,azért, mert az ott felvázolt gandaPko- 
clásmбd egész költészetérnek mélysze г~kezetét !határozza meg. A Delta-í.rá-
sok témáirál.', .az űrberL való mlozgásról, a végt еl.enl utról, a játékrб l ;  egy-
szóval azбkrál a mozzanatákrб l beszélеk, amidllyek letétaniényesítói e líra  
ironikus észjárásának: „el minden Na ~ptóб1" — od!vashaaб  az egyik Lrás.  
ban — „minden oldalira zuhanás, végtelen semmiben bol уоngás", majd  
„iír a Honnan és a Hova helyén" (...) „.a költő  kör alakú körmozgást  
végző  problémák fcbé mindig .mer ő legesen közélát s mivel nem görbülh гt,  
mint az ólon, vonalzó, mindig csak érint ője e körnek, s ezen érint ő  az  
út, ide olyan Ot, a.meJlynek minden pontja miégis a !kör térint ője. A távo-
z-ás-visszatérés him:tajátéka az út minden pontját .iavtenzíven tartja." A  
moderпΡitás köl:tészetеnеk, amely élen jártaikilasszi!kus nyugati metafizika 
terheinek 1еbirásá аn, elsőkén!t az áаilandósággzl, !llényegis ggel rendelikez ő  
tapasztalat fetletti rté'k ~rend oéli ~rányos értelemadományozásának tagadását 
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kellett .m+agá,ra vái+lelnie. A nyel.vvсl és a márgyaikkal magára maradt költé-
szet ezzel olyan helyzetbe jutott, amelybon az önreflexió híján itörvénó 
lírai hdl.efeledkezés helpevt azokat gaz elienvmvndásakat Ike ~ll magára öbve 
nie, melyek tevé+kenységénék szüiks'églk ~ppeni velejárói. Az értelemb takl_ás 
bi,ztans.á ~gáról, amely a 'klassz.ikus `költői gyalkorlmatat :formálta, a metafi--
zikami Napról, amely áatvillágftatta az emberi helyzet сt, kt szG sem lehet. 
Ezért lesz a fira a reflexió szabad j:áuéka, amelyben a „hdidkóros Or-
pheusz" „semmibe döfködő  kocsirúdjával" teremti vagy tagadja ezt az 
érvelnlet. A Delta-frdsakhan megtaláltjuk az бt ,motívumkörét — a nyu-
gati ,gandalkodás nagy metafcmája —, amilyet a költ ő  a ,távozás és a 
visszatérés egyiittes liétezésén ~ék közvetíte'sévdl xagaad meg. A reflexió 
minidig „úvan tart бzkadi ~k", azaz bizonyos irányban mozog, de folyto-
nosam visszatér kninduilópantjába, s őt a lényege éppen a távc тΡzas és a 
visszatérés hintajátéka. A reflex'ó inni a persp еktivilkus végcéh révén nyeri 
cl kiküzdöd nnél Іtóságáat — az ú Gan, ilevés, mint az шΡr~ben való mozgás 
.ksztatikus létezési módja, intenzíven magába foglalja semmi lehet őségét. 
Ebben a költészetben az irónina az út formájaként jelenik meg, s őt az 
irÓnќa maga az út. Am orz utápiikus sz.enzilbillitás,, amely a Dél ~ta-írások 
а lapiná,nyulását vezére+ke (1969-ben jelentek meg), Bem magyarázza Wil-
hé rn jáгоékmоdо rát. A Giri+lllada?olk wevékeny létrecep сiójá+tt az „útomn 
levés" köbtбјénék azon meggyőződése alakítatta ki, miszerint lehetsc~ges  
a ,tiszta guevarai cselekvés" kömltészetvé vállasa. A Wilhelm-+dohok, s egyál-
talán azoka versek, melyeket Tolnai Ontó újabb .kölivészetében iérdemle-
gesndk ,vartok, annyiiban ,i+s egy saj.á.tságos fálya,matasság fényében vizs-
gálhatóak, hogy a régiekre refl еktáillva határozzák ,meg önmagukat. Szem-
bettínőó, hagy ezek a versek mennyire nélkülözik a Deilita-vrások remќ--
nyielit; hiszen elv-kitett a „tiszta cselekvés", a remény :igazi 'formrája. Ha 
VаQmaki véglёtesen megtagadja az ibluz&rikusan otthonosnak és hatékouLy-
nak ismert cselakvésfoлmќkat, akkor kimondja azt, hogy azok man шΡpu-
lálhatóak. A költő  a t гanmszcen.denćrávall irandzáL, nъбgћоzf azáltal, hogy 
tudtunkra .adja: az, elnémí х t transzcendencia ellеné'hеn, ,immáron a köz-
vetllan !környezeabe vamlb .belei'lleszkedés, az abszolút imrn аnemоia az igazi 
sajátja. A vidám Wilihél.m gyaniípenreii ,бl szinte minden — így a költészet  
és .a •maderm~itás — iránt. Ily ,módon a W i1+h ~elm-dalok ,а  wiégs6kig ilm.enni 
lírája, amily félmuvatja Tolnai Ottó verseliésénеk immanens leh,e гtőségeit. 
The a líra a ,tudat,osítás stravé iá' t is kísérlletén+ek áui +  g ~ 	 tairgy ~ 1 tudja, hiszen  
nвegpbáal eleget tenni arégi Ikívámna ►lomnak: „ellenkezőjére billen mindig  
mindien / vagy mii billienü,nk át majdnem mindig / a tinta kék patakján  

/ ha; már úgyis áttetsziik / miért '.ne mtudavashtanánk a módszer*t ... illik 
már nelkünk is •áv!latdkbam ganddlikodni / misért Ilenmménik papiroson ke-
véshé számítók" (óda Sztálinhoz ).  

A hiilyagyarek Wilhelm a költés гety  az irónia leheчΡtőságoivel jkszilk, s 
folytonosan azon az úфon tartózkad'imk, amelyen mnindked đ  megseтnmisül- 
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bit. A versеk alanya nem húzódik vissza aaroóil, hogy szerepeit fölválllalja  

— a :két szerep közötti meflexió-+m оzigá,s hozza lérore e dalokat. Ez a. 
Vii'ilhalrn szeresét eljátszó költ s a költ ő  szerepét eljátszó VZ'2е1m 
iróniája. Ez az ijrónna sem тmit sem kompenzál — csupán az , bйr rákilámjá ~t" 
emeli. 



KRITIKAI SZEMLE  

GLTZSBA К .ГОТОТТ  Š  VE JK  

Dragoslav Míliailovi ć : Čizmaši. SKZ, s3eograd, 1983.  

Sok dicséretben, de nem kevesebb megrovásban is volt része Dragos-
lav Mihailoviénak, aki, hátat fordítva a mai próza életidebenségé аek,  a 
dokumentumhoz, a naiv tudathoz és — ennek megfelel ően — a cselek-
ményességhez tért vissza. Vagy esetleg el őrelépett? Legújabb könyvét ol-
vasva az embernek ez a bonyomása.  

Módszer tekintetében bizonyos mértékig a Csizmásokhoz hasonl íjható  
művében, a Petrija koszorújában egy egyszerű  asszony monológja által  
tárult fel eldttink a lényege szerint tíz-, illetve százezrekre emlékeztet ő  
életvitel és- gondolkodásmód. Petriját inkábba viszontagságai fcrmálták  
egyedivé: az író nem tette próbára a képességét. Ha azonban a szeren-
csétlen asszony Története legfeljebb csak érdekfeszít ővé sikeredett, a Csiz-
mások, (egy naf;yregény első  része), amellett, hogy a történet elevensége  
szintén megtalálható benne, már a modern próza szellemében fogant,  
önálló léttel rendelkező  alkotás. Egyszerre szélesebb és mélyebb.  

A szélesség a történelmi dimenzió érzékeltetésében van. .Mikiizben az  
altiszt saját „kis világának" boldogságáért és igazságáért küszködik,  köz-
beiktatott dokumentumok (többek között titkos szolgálatoknwk dossziék-
ban őrzött adatai) a nemzeteknek és az osztályoknak a küzelíto világ-
háborúban kirobbanó összecsapását jelzik, a f őhős sorsának meghatáro-
zottságát, szükségszer ű  tragédiáját is sejtetve. De a cselekmény közvetlen  
környezete is történelmi hitellel megfestett alakok arcképcsarnoka.  

A mélységez a tipikusság igénye valósítja meg. Egyáltalán nem vélet-
len ugyanis, hogy a régi katonai patriarkalizmus elvét megtestesíti Č ića,  
az altiszt nevelője a harmincas évek végén nyugdíjba kényszerül, és te-
hetségtelen karrieristának adja át a helyét. Ez önmagában még csak a  
már ismert történelmi folyamat illusztrálása lenne, ha Č i ~a különféle  
helyzetekben ábrázolt jelleme nem fonhdott volna elválaszthatatlanul  
egybe az altiszt erk iЯcsi fejlбdésével.  

Žika, az egy ideig bányamunkát végz б  fiatalember, féktelen termé-
szete miatta „Farkas" csúfnevet viseli. Miután azonban altisztként az  
említett őrnagy (Сira) keze alá kerül, korábbi agresszivitása felfokozott  
becsületérzéssé alakul. „Farkas" marad továbbra is, de az általa vllalt  
eszmények védeLmében. Jellegzetes balkanizmusa, kötözködú természete  
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a katonabürokrácia ránehezed ő  nyomása alatt az emberség hiteles képvi-
selőjévé avatja. Az életb őségnek, a sírva nevetésnek, a hűségnek magával 
ragadó, feledhetetlen alakjává növekedik. 

Pedig arra is van lehetősége, hogy a tisztek léha életét a kiegyen-
súlyozott házassággal helyettesítse. Az író nagyszer űen érzékelteti, hogy 
hősétől nem idegen a normális élet vágya, ámde ennél vélemény - e ösz-
tönszerű  kint' ilvánításának igénye nagyobb. Ezért rendezi ittas áliapot-
ban azt a bot:ánvt, melyben kíméletlenül kigúnyolja felettesei gyarló-
ságait. 

A regény befejezése az elmegyógyintézet regeszmés inesélójeként tárja 
elénk az altisztet. Sommásan adja tudtunkra, hogy sem a megszállás 
idején, sem pedig a felszabadulás után nem volt több szerencséje, mint 
a háború el őtt. A látszat, a kultusz akkor is szóra bírja, amikor mások, 
az. „okosabbak" hallgatnak. Pedig csapongó, kritikai él ű  visszaemlékezé-
sei az átlagembernél bölcsebbnek, s mi több, jó humorérzék űnek mutat-
ták. Nem olyan szerencsés, mint Švejk; alkotója a második világháborút 
ёs az azt követő  éveket is átszenvedte. Am Švejkkel ellentétben, ahe-
lyett, hogy szabad akaratából, játékos kedvétel sem függetlenül játszaná 
a bolondot, -- egyszer űen őrültnek nyilvánítják, hogy megszabadulhas-
sanak tőle. A vadeihbertő l a zseniális „íirültig" meglehet ősen hosszú az 
út. E fejlődésnek eddig egy szakaszát ábrázolta kiváló eredménnyel 
Dragoslav Nliliailoу ić . A folytatás azonban legalább ennyire nehéz fel-
a dat lesz. Ha a - folytatásban sem tesz engedményt, akkor feltehet ően an-
nak a tanújává tesz bennünket: miképpen jut zsákutcába egy jóindulatú és 
többre hivatott embernek az élete; miért és hogyan kell mindig a rövi-
debbet húznia annak, aki, rangoktól és tekintélyt ől sem ijedve meg, 
tántoríthatatlanul ragaszkodik gyarióságoktól sem mentes emberséghez. 

A NIN-díjjal jutalmazott m űvek sorában a Csizmások valószínűleg 
egyike a legértékesebbeknek. 

VAJDA Gábor  

ELFOGULTAN, DE TÁRGYILAGOSAN  

Vujica Rešin Tuci ć : Hladno ćelo. Matica srpska, Novi Sad, 1983. 

A helyi avantgar de berkeiben járatos olvasó számára Vujica Rešin Tu-
cié a patinát jelképezi. Már lassan két évtizede lesz, hogy költészeti 
metamorfózisában következetesen a modern líra kísérleti, innovatív el-
~ eit igyekszik érvényesíteni. Tuci ć  nemcsak költő, hanem a mai líra 
sorsát esszészer ű  megfigyelésekben, nemritkán vitairatokban szívén visel ő  
korszerű  gondolkodó, akinek az egyidej űleg több műfajban való tájéko 
zódás és alkothr gyakorlat sem okoz gondot. Munkásságának polifon ter-
mészetét könyveinek m űfaji megoldása is alátámasztja: míg 1970-ben 
megjelent Jaje rs ćelićnoj ljusci című  kötete jobbára csak elóiegezi a tu- 
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cići nyelvi kísérlet sorsának alakulását a rá hét esztend őre napvilágot 
látott San i kritika című  könyve már egyfajta tökélyre viszi a mondat-
szerkezeti destrukciót, és a végs őkig elmossa a költészet és a prózai kö-
zötti műfaji határt; 1978-ban irodalomkritikai gy űjteményt ad ki, majd 
1982-ben a zágrábi Pitanja című  folyóirat mellékleteként közzéteszi 
Struganje mašte című  verbo-vizuális regényének egy nagyobb részletét, 
mostani, legfrissebb kötetében pedig az él ő  művészet műfajilag oiy sok-
rétű  arculatárcil papírra vetett reflexióit és eszmefuttatásait adja közre. 

Tucić  az a típusú kreatív alkat, aki a legkülönfélébb m űfajok és mű -
vészeti kifejezésformák számára releváns tapasztalatait — a vizuálisakat 
és az auditívekét is — nagyrészt az írásra támaszkodó alkotói folya-
matokban kamatoztatja, attól eltekintve ;  hogy kiváló fonetikai érzékkel 
és — verbo-vizuális regénye bizonyítja — nem csekély optikai szenzibi-
litással rendelkezik. Bár számos happening és multimediális esemény 
cselekvő  részese volt e műfajok virágkorában, felolvasó estjeinek hang-
és hangzásbeli anyaga legtöbbször a majakovszkiji futurista el őadásmódot 
idézte és fejlesztette korszer ű  képletekbe, s egyik kötetének címében is hir-
dette, hogy „Slovo je pukli", vagyis hogy a bet ű  felrepedt, kettéhasadt, 
Tucić  opusának természetrajzában mindennek dacára mégiscsak az írás, 
az írással kapcsolatos számos, hol épít ő, hol destruktív mozzanata do-
mináns. S ha már err ől kell beszélnünk, ne maradjon említetlen: Tuci ćnal: 
a multimediális műfajokhoz való kapcsolata is elsődlegesen íráskiizpontú, 
belőle kiinduló és végkonzekvenciáiban is a verbalitás problemati кΡáját 
idđszerűsítő ; elrugaszkodik ugyan annak konv encióitól, de csak azért, 
hogy a destrukcióban alkalmazott operatív hadmozdulattal gazdagít-
hassa ugyanannak a nyelvi matériának az artikulációs lehet őségeit. 

Szinte egyedülállú, hogy az új művészeti gyakorlat kulisszatitkait, mö-
göttes, gyakran privát szférákban zajl б  fura esemény ejt anekdotákban, 
nemritkán derűvel és humorral átszőtt pár mondatos történetekben, hely-
zetképekben objektivizálja. Ezt az írói gyakorlatot prezentálja Pio ~ :ak u  
noéi című  verskötete is, amely valójában verssorokba tördelt minit r бzа , 
melynek élményvilága jobbára a szerz ő  életének emlékezetesebb esemé-
nyeit teszi maradandóvá. A Tucić  prezentálta adomázó hangnem azért 
oly meglepđ, meri nem szoktuk meg, hogy a racionális, teoretikus és 
episztemolбgiai avantgarde eljárásokról túlfűtött avagy mélyebb átélést 
feltételező  lírai vallomásokax olvassunk, azt azonban még kevésbé, hogy 
humorral átszőtt élcek szövegközébe helyezzük e m űfaji fenomént. 

Tucić  pedig számtalanszor ezt teszi most megjelent Hladno ćela című  
kritika-, illetve esszékötetében. 6, akir ől különben tudjuk, hogy mennyi-
re jártas és bemifentes az avantgarde kulisszái közt, egyszerre csak a 
naiv és tájékozatlan kívülálló pózába merevedik, és j бhiszernűen bár, de 
ártatlan ámulattal réved a kortárs m űvészet extrém jelenségeire, azzal a 
logikával érvelve, hogy 5 ugyan érti a csiziбt, de nem árt, ha rákérdez 
egyre s másra, mert hát sose tudni, a mai m űvészet talán csak a bolond- 



KRITIKAI SZEMLE 	 505  

ját járatja velünk. Ez az alkotói hozzáállás legkifejezettebben Linija i  
srce című  esszéjében érvényesül, ám Tuci ć  még itt sem tudja leplezni  a 
tárgyalt fenomén iránti elfogultságát, hiába kelti azt a benyomást, hogy  
az avantgarde múvészet rendkívüli eseményeiben csak „véletlen szem-
tanú"; egy odacsöppent közönséges halandó. Már az is szokatlan, hogy  
például az önkiszolgálóban szerez tudomást egy nem mindennapi szob-
rászati kiállításról, nem pedig „rendes" úton, ahogy egy m űvészetked-
velđtđl elvárjuk, amikor pedig megtekinti a tárlatot, akkor éri csak a  
nagy meglepetés, hiszen a várt élmény — a márvány, a bronz vagy az  
anyag — helyett női mellekre emlékeztet ő , pumpálható gumitömlőkre  
tapos, azzal a minden iránt bizalmatlan nyárspolgári konkiúzióval ruk-
kolva ki: el seri hitte volna, hogy ilyesmi létezik, ha nem személyesen  
byđződik meg róla.  

Ennek a szándékolt naivitásnak a funkciója Tuciénál abban teljesedik  
ki, hogy ezzel az eszközzel er őteljesebben sietteti a mítoszteremtést,  az 
élet és a művészet kiválasztott jelenségeihez f űződő  fáma, az értelmezés  
mögöttes mezejének létrejöttét. Hiszen a kötet alcíme A nуо lcadik évti-
zed költészeti mítoszai címet viseli, s Tucić  talált rá egy ravasz és ki-
finomult módszert, hogy a mítoszteremtés menetét felfokozza, illetve,  
hogy egyáltalán n-dtoszt vonhasson a mindennapok olyan személyei és  
történetei köré, akik, illetve amik ürügyül szolgálhatnak a szere đ  körül-
tekintőbb művészetfilozófiai vizsgálódásainak az elm гlyítéséhez. Mert a  
Hladno ćelo, természetesen nem kizárólag, s őt nem is túlsúlyban, anekdo-
tikus és életképízű, hanem nagyon is alapos, kellđ  hozzáállással megte-
remtett kritikai-eliriéleti gondolatpászták összegezése, amely napjaink köl-
tészetének jelentékeny és kevésbé jelent ős mítoszaira strukturálódva va-
lújában az avantgarde eszmék affirmációját szolgálja. Tuci ć  nem a mik-
roelemzés, a szítakra szedés és az atomokig hatolás módszerét szorgal-
mazza, hanem — ahogy Boško Ivkov is megjegyzi — a műnek gyakran  
csak a leglényeryesebb, legalapvet őbb tulajdonságaiból és jellemvonásaibói  
vonja ki a maga következtetését.  

A kötetet egy, a jugoszláv irodalomban páratlan irodalmi-m űfaji vál-
lalkozás, az úgynevezett „elvtársi kritika" szövegkönyve zárja. A kritika  
tárgya Vojislav Despotov Dnjižepta bibil ziza uhunt cfmíi verbi-voko-
vizuális poémája. A mű rő l tizenegy kritikus és kommentátor mondja el  
dramatizált formásan véleményét, ami végs ő  soron egy kritikai esszé-
kollázzsá áll össze: az automatizmus nem egy elemével feler ősítve, szám-
talan dimenzióba és olvasati alternatívba ágazva.  

A Hladno Leloban található egyben Gulyás József költészetének mind-
máig egyik legrrtđbb tolmácsolása. A kötet a költészetnek egy specifikus,  
egyéni affinitás meghatározta szférájával foglalkozik, fókuszában az  
avantgarde lfr. ai magatartása áll, mérlegén pedig ennek a magatartásnak  
emberi és univerzális értéke.  

SZOMBATHY Bálint  
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IG A~%I KLASSZIKUS GYERMEKVERSEK  

Kányádi Sándor: Tavaszi tarisznya. Nóra Ferenc Könyvkiadó, Buda-
pest, 1982.  

Kányádi Sándor Tavaszi tarisznya című  gyermekverskötetét olvasgat-
va elragad bennünket a versek költ ői sugallata és nyelvi ereje. A száz  
vers mintha antológiai válogatás lenne, olyan leny űgöző  művészetként  
hat ránk. Gyönyörködtetnek a kötet versei érzelmet és gondolatot fa-
kasztó erejükkel, valamint üde és sodró nyelvükkel — úgy, ahogy  a 
kötet ajánlásában is olvashatjuk: .‚Ebben a tavaszi tarisznyátan verseket  
találsz. Vidám verseket a gyermekek világár б), a természet öröi eir ő l,  a 
madarakról, virágokról, napsütésr ől és mindarról, ami az embernek gyö-
nyörűséget szerez." 

A kötet verseinek jellemz ő  vonása a hum.nus költ ői mondanivaló, a 
verstartalom szembet űnő  volta, ami általánosan nem ismérve a gyer-
mekversnek, de kiteljesíti azt, hisz esztétikumának eleme lelet a tarta-
lom is. 

A Tavaszi tarisznya verseiből teljes és való élet tárul fel. Egy föld-
rajzi tájegység szépségének és népének általános emberit s humanitást ki-
fejező  sokszínű  rajza. Nemcsak ritmus és hangulat árad ezekb ől a ver-
sekből, mint sokszor a gyermekversből, hanem kitárulkozik bennük az 
élet a maga szépségével, gyermeket gyönyörködtet ő  gazdag, felemel ő , 
szivárványszínit világával. Az életszeretetet árasztó tartalom s a csodás 
költői nyelv emeli a kötet verseit a költészet parnasszusi csúcsára. 

E versek a rnú1_tat és jelent s az embert és a tájat ötvözik m űvészetté, 
sokféle lírai tartalmat csillogtatva meg. A költ ői mondanivaló gazdag-
sága, a versvilág sokszínűsége jellemzi őket, a valósághoz köt ődés (Kicsi 
legény, nagy tarisznya), a költői elrugaszkodás, a nonszensz (Három 
székláb) s a mesevilág (Az elveszett követ) a versvilág legjellegzetesebb 
és leggyakoribb változatai. Ezeken beliil is gazdag és árny alt a versek 
tartalma, mondanivalója. A valóságra épül ő  verstípusban megtaláljuk a 
bátorságot, det úlárást, vidámságot sugárzó árnyalt gyerrneklélekr ajzot 
(Erdőn jártam, Hogyha lovam volna); a lassan feledésbe merül ő  nép-
élet, népi szukások rajzát (Tavaszi tarisznya, Fehér havon kormos folt, 
Volt egyszer egy varga, Мátyás-napi vásár); a természet szépségének 
festői képeit (Kék kikerics ,  a határ, Bokor alján ibolya, Március, Két 
v én fáról, Tisztás szélén mogyoró, Hallgat az erd ő , Felleg átán felleg) 
s a gyermekköltészetben ritkán el őforduló, tájhoz kötődő  lírai tartalmat 
(Befagyott a Nyárád, Nyergestet ő). A mesevilágra épül ő  verstípusban 
pedig a valóság elemeivel átsz őtt költői rajzot (Nyári alma üi a fán, 
Hajnalban a csillagok) és a csak képzeletre épül ő  világú verset (Elveszett 
a követ, Fakó lovon léptet, Csukástó) különitlietjük el, tekinthetjük leg-
jellemžőbbéknek. 
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A legerđsebb kisugárzású, a legm űvészibb verseknek a kötetben a fe- 
szító életerő t sugárzó, autentikus gyermekportrék mellett (Erd őn jártam,  
Hogyha lovam volna) azokat a verseket érezzük, amelyekben az árnyalt  
gyermeklélekrajz leheletfinom köt đdéssel fonódik egybe a természeti  
képpel: „Nyári alma ü] a fán, / fa alatt egy kislány. / Néz a kislány  
föl a fára, / s le az alma a kislányra. / Nézi egymást mosolyogva: í lány  
az almát, lányt az alma." (Nyári alma ül a fán); „Tisztás szélén mo-
gyoró, / mogyoróbokor; / kalapomban kikerics, / kikerics-csokor. (...)  
/ Megborzong a mogyoró, / mogyoróbokor; / kalapomban kókad a /  
kikerics-csokor." (Tisztás szélén mogyoró).  

A kötet verseinek képi láttató ereje és sodró költ ői nyelve a legerő-
sebb művészi hatású. A képiségnek olyan bravúrjaival, ecsetvonásaival 
rajzolja meg Kányádi a vers világát, amely merész képzettársításaival  

meghökkent: „Éjjel-nappal / forró katlan, / a h őség ki- / bírhatatlan.  
Minden ház, mint / egy-egy kályha, / s mintha lépné / eleven parázs-

ra" (Városi k јnikula), „Zápor előtt, zápor után, / mindig ugat az én 
kutyám: / zápor előtt a felleget, / zápor után a kék eget. / De ha meg-
z бdul a zuhé, / húzza farkát lába közé." (Zápor el őtt); érzékletességével  
láttat: „Zuhog a zápor, / ázik a lepke. i Szorítja szárnyát / nagy dide-
regve. / Aztán a felh ő  / ahogyan támadt, / fordít a tájnak / hirtelen  
hátat." (Nyári zápor), „Dombok hátán fut a szél, / s fut a szél nyomán  
a / lombja után szaladó / tarkabarka nyársa" (Dombok Hátán fut a  
szél); hangulatiságával gyönyörködtet: „Hajnalban a csillagok / lehull-
nak a földre, / mint a fáról a gyümölcs / alma, szilva, körte." (Hajnal-
ban a csillagok), „Kinyílott az id ő , / mint egy virág, / barkázik, rügye-
zik / a fűzfaág." (Március); szójátékra épül ő  rím-képével hangulatot  
áraszt: „Nem messze van ide Kászon, / útja végig fehér vászon, / bal-
lag rajta valaki, / bizonyára Ballagi." (Ballagi), „Van egy kisszék, / há-
romlábú. / három lába: / három bábu. / Egyik: Billeg, / másik: Ballag,  
/ harmadik meg: / Billegballag." (Három székláb).  

A versek nу  elve, stílusa a népnyelv üdeségét, közvetlenségét és tiszta-
ságát magán viselő  -művészi szintre transzponált költ ői nyelv. Színes,  
gazdag, sodró erej ű . Él a nyelv lexikai jelentéshordozói, szóhangulati és  
ritmusbeli hatásával.  

A költő  mesterien szövi verseibe a nyelv lexikai és stílusbeli tormáit.  
A népi szólásmóddal fokozza az érzékletességet: „Meg nem adta magát  
székely, / minta szálfák, kettétörtek" (Nyergestet ő), „— Biztosan egy  
követ / fújnak a piszkosok / s a hóhányó követ. / Együtt szedik ezek  
! a tejről a földet" (Az elveszett követ); a fordított-szórenddel meghök-
kent, elgondolkodtat: „Hogy s hogy nem, de egyszer, / Kolozsvárra jö-
vet, / elveszett az úton, / el a török követ." (Az elveszett követ), „ Pom-
pás álmodással / végződött a vásár, / s karján új csizmával / ment haza  
a császár." (Мátvás-napi vásár); a maga. alkotta szavak meglep ő  és  
szuggesztív erejével hangulatot kelt: „ál1 a kislány lábujjhegyre, / nyú- 
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lánkozik, ágaskodik" (Nyári alma ül a fán), „Volt egyszer egy ember, 
i volt szakálla kender, / cseremakk pipája, / lapi a dohánya." (Volt  

egyszer egy ember) s a kihalóban léve szavakkal elméláztat: „Horga-
sinamat verdesfi / tarisznyában palavesszi ѕ , / palavessző  s palatábla (Ki-
csi legény, nagy tarisznya).  

Ma, amikor a gyermekköltészet áttöri a hagyományos kereteit, ami  
kor ironikus hangot üt meg, amikor szimbolizmussal él, amikor a rút 
esztétikáját sem átallja birtokába vinni, amikor szándékosan ncm akar  

különbözni a „felnőtteknek szánt" k ёltészettól — Kányádi gyermekköl-
tészete gyönyörködtet ő  és elragadtató, bár nem viseli magán a korszer ű  
költészet új vonásait.  

Kányádinak azonban nem is volt szándéka radikálisan megbolygatni 
a hagyományos gyermekköltészet kifejez őeszkiizeit, mint ahogyan az a 
kötet versvilágából is kiviláglik. 

A kötet verseinek élvezetét fokozzák Orosz János stilizá[t, színben és 
formában egyaránt gazdag, hangulatos és funkcionális rajzai. 

1984. február 	 KASZÁS József  

sZINH A Z  

BEIVIUTATбK  

ÜBÜ KIRALY  

„Akkoron ibü papa az hátulját pirosra vakiará, 
miért is az ángliusok Segszpinnek nevezték vala el, 
o лéven több gyönyörűséges tragyődiát hagya reánk." 

(Alfred Jarry)  

Csizmadia Tibor rendezése az Újvidéki Színházban: Ubü király —
irónia nélkül.  

Olyan ez, mintha valaki muzsikálna — hangok nélkül, vágtázna —  

egy helyben, balettozna — egyetlen mozdulat nélkül ..., annyira képte-
lenség, mert Aífred Jarry ]bü király című  rémbohózatának alaptónusa  
éppen az irónia.  

Alaphang és szervez ő  elem, amely a diáktréfából formált, botrányt ka-
varó darabot már keletkezésekor dönt ően meghatározta és jellemezte. Az 
előadásban els1.ként elhangzó szó — Szahar! — nemcsak gusztustalan- 

Alfred Jarry: Übü király. Ford.: Jékely Zoltán. Rendez ő : Csizmadia Tibor 
(Szolnok), Díszlet: Antal Csaоа  (Szolnok), Jelmez: Bramka Petrovié. Színészok: 
Bakota Arpád (LYbü papa), Ladik Katalin (i.7bü mama), Gyenes Zita f. 
Medve). 
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sága miatt vált botrányk đvé, de azért is, mert lényegében véleménvnyil-
vánftás volt. Tiltakozás. És az оbü király minden későbbi felfedezésének  
magyarázatát egy adott korhoz vagy valamilyen korjelenséghez való  

ironikus viszonyulásban kell keresni. Jarry darabjával azt a — társada-
lommal vagy művészettel szembeni — megvet ő , tiltakozó magatartášt  
lehet kifejezni, amely mindenféle elégedetlenség alapja. Az irónia jelen-
tette, biztosította azt a distanciát, amely a m űvet színpadra állítók szem-
léletének függetlenségét szavatolja.  

Ha a műben keressük az irónia gyökereit, akkor ezt egyfel ől a tör-
ténet naivságában, meseszer ű  képtelenségében leljük meg, másfel бl pedig  
a címszerepl ő  alakjának ellentmondásosságában. Az аbü király nemcsak  
hogy egy gyerek békaperspektívájából szemlélt világot láttat, amelyben  

minden és mindennek az ellenkez ője egyaránt lehetséges, csak képzelet 
kérdése, mikor mi történik, hanem „ü őse" is gyerek, mégpedig fejl ő -
désében visszamaradt kiskorú, aki — mert nem alakultak ki benne a tár-
sadalmi élet normái — teljesen szabadon, erkölcsi s általában minden-
nemű  gátlások nélkül cselekedhet. (Megjegyzend ő  azonban. hogy a da-
rabbeli történet nem független sem a mesék, sem a romantika szertelen-
ségétől — vagyis: az irodalom képtelensgeit ől!) Az, hogy оbü papa 
lényegében gyerekeszű  felnőtt, aki saját perspektívájából látja és éli át  
a világot, csak hatványozottá teszi az iróniát. Idéz đjelbe kerülnek a rém-
bohózat szerepi Gi, els ősorban Оbü papa, de ugyanakkor a gyerek sze-
mével látott világi; is torzítva áll elénk. igy, befelé — a dráma szerep161  

és története — és kifelé — a néz ők irányában — egyforman biztosított  

az ironikus szemlélet. t уbü Papa kétségtelenül nenatív emberi magatartás-
modell megtestesft&je, aki bels ő  ellentmondásaival, sőt ezek túlfokozásá-
val alkalmas az emberek mindenkori rejtett übüségének leleplezésére.  

Nem véletlen, hogy fogalommá és jelképpé vált az übüség, életforma és  

mentalitás kifejezője lett ez a „félig Falstaff, félig Drakula" (Taras Ker-
mauner) figura, aki egy személyben és egyszerre gyerek és gazember,  

álmodozó és gyilkos, gyáva és ai_ával б , „lumpenproletár és király ", az  
„irodalom (mese) és az empirikus (politikai) élet" bohócszörnyetege.  

Az ellentmondások ennyire sokrétű  cgyüttese elképzelhetetlen az iró-
nia szervez ő  jelenléte nélkül, s ezért az Ubü király szfnpadra állításakor 
is megkerülhetetlen, központi szerepet kell kapnia.  

Nem állítható, hogy Csizmadia Tibor rendezéséb ől teljes ínértékben  
hiányzik az ironikus szemlélet, vagy legalábbis ennek igény І, de — az  
utolsó jelenetet kivéve -- nem tud kibontakozni. Ennek magyarázatát  

az esetlegességben és a szerencsétlenül történt szerepösszevonásl,an kell  

keresni.  
Tagadhatatlan, hogy az Ubü király a képtelenségek halmaza, mely-

ben egymást érik a váratlan —cselekménybeli — fordulatok, s köztük  

nem egy rögtönzésszer ű , de felismerhető  a részletek összefogó rendszer  
ereje, jelenléte. Éppen az, ami Csizmadia rendgzésében nem egyértelm ű ,  
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nehezen vagy alig felismerhet ő . Ezért tűnnek ötletei, megoldásai eset-
legeseknek, ezért érezheti a néz ő, hogy nem tud az el őadással — rész-
leteivel sem, cle még inkább egészével — kapcsolatot teremteni. Kétség-
telen, hogy a rendezés elemei — a díszlett ől a vágott baromfiig vagy a 
színészek beszdtempбjának váltásáig -- szándékosan, s őt tudatosan ki-
választottak, de mivel hiányzik az egysígbe záró szisztéma, amely a né-
7.ő  szemléletének rendszerévé is válhatna, nem funkcionálnak kell ő  szin-
ten és mértékben a közönségben. 

Az előadás érrclmezésének kísérlete során semmi esetre sem nieli >zhet ő  
Antal Csaba nyilatkozatának az a részlete, mely szerint a „díszlet 
segítségével a néz őben felhalmozódott mindennapi élet mitclógíáját" kí-
vánta ábrázolni. Hogyan? A játéktér két oldalán lépcs őzetesen emelked ő  
fajansžlap-szeri m űanyag burkolattal borított piramis látható, az egyi-
ken a középen futó lépcsősortól — ez a piramis tetején lev ő  akváriumhoz 
vezet, melyben néhány hal úszkál -- jobbra és balra- W. C. kagylók 
sorakoznak egymás alatt, a másikon — ennek tetején egy pálma á.11 —  

pedig a férfiak részére fenntartott mellékhelyiségek falain található vizel-
dekagylók néhány sora látható. A játéktér közepén, a férfi és n ői W. C. 
között két háttal egymásnak fordított mosdókagyló áll. A tervezííi nyi-
latkozat értelmében a színpadkép elképzelhet ő  .a mindennapi élet mito-
lógiájának képeként. Épp úgy, ahogy a vágott baromfi, a kopasztott csir-
ke, aminek a fenekébe egy — ugyancsak a mindennapi élet kellékeként 
ismert és használt --- vattacsíkot tömnek, majd ezt kihúzzák és egy e1e-
gáns mozdulattal az akváriumba hajítják. Vagy: ahogy a színészek csu-
raszög punkruháia ... Csakhogy mindezek a kellékek megmaradnak me-• 
taforának, nemcsak hogy keretként nem teremtik meg az elvadás alap-
hangulatát, hanem egymással sem koma ►zunikálnak, mivel nem eresítik  
vagy csökkentik egymás hatását, nem állnak össze rendszerré. Csak  

önmagukban légieznek, hatásfokuk csökkentett, gyorsan elenyész ő  —
egyszeri. Éppen úgy esetlegesek, mint a zölcí és lila fények olykori  

felgyulladása, mint amikor Übü papa sorra a halálba küldi a nemeseket, 
аkiktől minden vagyonukat elvesz, s körben sminkel egy W. C. kagylóra 
helyezett tükör el бtt. Vagy amikor kijelenti, hogy törvénykezni fog és 
közben saját mellét gyömöszöli. Amikor Ubü mama csirkecombokat pa-
níroz, majd kíltélre csipteti őket, amikor. . . Mindezek a részletek lehet-
nek meghökker.tőeL, érdekesek, frappánsak, még bizonyos asszociációkat 
is keltenek, de esetlegesek. Ilyen az el őadás lényegi meghatározójának 
szánt ötlet, hogy Оbü papa és Übü mama ruhát cserélnek, jelezve így: 
kettejük közül. ki  az irányító és ki az irányított, s ilyen a zárójelenet is, 
amikor a menekül lUbü-pára játékteret átszel ő  csatornarácsot felemelve 
ú; kalandok felé hajózik. F ő leg az utóbbi mondható jól megoldottnak, 
de így sem lehet sikeres zár6poénje az el őadásnak, mert az el őkészítő  
momentumok, megoldások — még egyszer hangsúlyozom -- esetlegesek. 

Tény, hogy — mint jeleztem — Jarr у  sem menthető  fel a rögtönzés 
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vádjától, de improvizációi egyneműek — ironikusak. Az Újvidćki Szín-
ház elđadása pedig éppen az iróniát spórolta ki, vagy legalábbis rej-
tette el.  

Az iróniával ennek éltető  eleme a játék is elt űnt az elđadásbcil, hol-
ott a rendező  azzal, hogy lényegében két szerepl đre vonta össze а  јаггу -
darabot, az írói elképzeléssel egyenrangú játéklehet đséget kívánt terem-
teni színészei sz ártára. Mivel azonban nem törekedett határozott és in-
dokolt differenciációra, amikor a megszüntetett szerepek replikáit hol  

l.7 bü papának, hol pedig Übü ipamának osztotta ki, a szerepösszevonás  

funkciбtlanná •— nemegyszer érthetetlenné — vált, s közben elsikkadt  

játékosság is. Mert mi indokolhatja hogy Poszomány kapitány szerepét  

először Übü mama mondja er ősen beszédhibásan, utána ugyancsak Übü  
mama természetes hangon, majd két ízben Übü papa, de -- ha jól em-
lékszem — mindig másként. Hasonló a helyzet az Übü papába vagy  

Übü mamába olvasztott többi szereppel is. Addig megy az össze гΡnosás,  
hogy az, aki nem ismeri a Jarry-darab tartalmát, nehezen ismerheti ki  

magát a mondatok zegzugában, nem lehetetlen, hogy képtelen végigkö'-
v-etni a tartalmi vonatkozásokat. Ez pedig semmiképpen sem lehet a  

rendezés célja. A гΡnegértést még nehezíti, hogy a részletek nini állnak  
ёssze egységes jelképrendszerré, amely nem önmagáért való, hanem az  

előadás jeleinek megfejtését segíti.  
Mit lehet mondani a két szerepl őről, Bakota Árpádról és Ladik Ka-

talinról, akikre azért esett a rendez ői választás, mert még nem alakultak  
ki bennünk a h аgvományos színészi alakít бösztön reflexei, s ezért inkább  
látszottak alkalmasnak a rendezés elképzelését valóra váltani. Csak esz-
közök, akik becsülettel helytálltak, csinálták, amit kimértek rájuk. Hogy  

a rendező  be;elentette férfi—n ő  viszony rбl — amire Csizmadia szűkí-
teni kívánta Jarry Ubü királyát — sem sikeriilt szinte semmi &demle-
gest közölni, azért legkevésbé a szfnszek a hibásak.  

Közönséget megosztó, zavart kelt ő  el3adás Jarry Übü királуa az Új-
vidéki Színházban, de szokatlansága ellenére sem meggy őző  vállalkozás,  
a részletek öncélúsága és esetlegessége lehetetlenné teszi az egésszel való  

nézői kommunikációt, nem utolsó sorban azért is, mert a rémbohózat  
kovásza, az irónia szinte teljes mértékben hiányzik az ijbü kirrily újvi-
déki változatából.  
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HARMADIK ABLAK 

A Hernyók György-rendezte Majtényi-el őadásnak legfőbb hibája ép-
pen az, ami erényének látszik: a mértéktelen játékosság.  

Mára bemutatót inegelóz ő  nyilatkozatok gyanúsak voltak, mert sej-
tették az eszközök öncélúságát. A rendez ő  elképzelése szerint eióadásá-
ban keverednie kell „a melodráma, a horror, a detektívdráma" elemei-
nek, olyképpen azonban hogy mindezek parúdiáját kapja a közönség. 
De a sor ezzel még nem fejez ődik be, olvastunk még népszínművеt pa-
rodizáló szándékról, az el őadásban pedig az egyes részek között — az 
átdíszletezéssel járó várakozás, a kínos szünet kitöltésére -- kuplék hang-
zanak el, amelyeket szintén parodizálnak. Tehát paródia minden irány-
ban és minden mennyiségben. De csak műfaji. vonatkozásban, a formák 
síkján, ami lehet kétségtelenül ügyes, kedves, szórakoztató, ám — mert 
az említett formák mell ől, alól hiányzanak vagy legalábbis alig észreve-
l ~ etők az életform а  és a velejáró tartalmi vonatkozások — híján van a 
lнondanivalбnak. Vitathatatlan, hogy nemes, szép vállalkozása színházi 
közönség szórakoztatása, tény az is, hogy Hernyók György rendezése 
ezt többnyire szakmai alapossággal, szellemesen teszi, csakhogy -- és ez 
kár — itt meg is állapodik. 

Mi az, ami hiányzik az Újvidéki Színház Harmadik ablak cfiníí Maj-
tényi-előadásából? 

Az a szál, amely nemcsak a mi, hanem a mi mai valóságunkhoz, hoz:-
zánk köti Hernyók rendezését. A nélkülözhetetlen szociolo'giza'lo' szemlé-
let, amely a különféle stílusok partdiáját itteni, mai, ismerSs s őt: 
felismerhető ! — élettartalmakhoz kapcsolja, s így megalapozná a formák 
számlájára történ ő  játszadozást. 

Egyértelm ű , hogy Majtényi Mihály novellából irt színpadi művit ma  
lehetetlen úgy és olyan elképzelések alapján színre vinni, mint az ősbe-
mutató idején, 1958-ban tették. Akkor „a két háború közti Vajdaság 
rolgári és kispolgári rétegei életének képét" látták benne. A „latejnerek", 
a „középosztály" válságát akarták. megmutatni, azok életét, akik a „már 
csak emlékezetben létez ő , egykori úri élet magaslatairól" indultak meg 
feltartóztathatatlanul a lejt őn. Közben: „Régi szokásaikhoz ing göresö-
sen ragaszkodnak", „Megpróbálják az egykori »békevilágK gondtalan 
életét utánozni" — ahogy a premiert megel őző  írásban a sz;nliáz akkori 
igazgatója, Laták István írta. Ugyancsak t őle tudhatta meg az egykori 
оjságolvasó a Harmadik ablak rövid tartalmát és eszmei irányzatossá-
gát is: „A darab központjában álló Menyhérr, Imre földmér ő , s egykori 

Majtényi Mdhály: Harmadik ablak. Rendez ő : Herngák György. Díszlet: Balla  

fldikó f. h. Színészek: Soltis Lajos, Ábrahársi Lnén, höldi László, Banka Gabriel-
la f. h., N. Kiss Júlia, Pásthy 1Vlátyás, Banka János f. h., Ladik Katalin, Bics-
kei Elizabeta f. h., Bakafa Arpád, Szilágyi Nándor, Toholjevié Božana f. h.,  

'Törköly Levente f, lt.  
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szerelme Má.ghcsy Erzsi, a fiatal gyászoló özvegy a névnapi ünnepség 
alkalmával egymásra lelnek, majd élesen összecsapnak a nagy mulatsá-
gon. A vérmes mulatozás közben, a pletykázó úrin ők és fecsegő  férfi-
vendégek mindenkit-megszólása nyomán jellegzetes kép bontakozik ki 
az akkori kisvárоsi életről, és a körülöttük elterül ő  birtokok gazdatiszti 
társadalmáról ... Maga МVlágócsy Erzsi, afeletti fájdalmában, hogy Meny-
hárt Imre is ittassá válik (!) a lakomán, keser ű  ítéletet mond err ől a 
vakon tobzódó, kicsinyes világról". 

Ez ma már nem téma. Nem azért, mert már 1958-ban is inkább bele-
magyarázás, minta műből eredő  „üzenet" volta színigazgató hangsú-
lvozta osztálybírálat (a novella csak egy szerelmes történet, mindenféle  

osztályharcos kicsengés nélkiil; igaz, nem is szerencsés befejezéssel), ha-
nem az eltelt több mint negyedszázad hozta szemléletbeli Változás, az  

irodalom funkciójának változása miatt, s mert a színházt бl, amely a  
jelen művészete, ma már senki sem váratja el, hogy a múlt hibáit ;  em-
beri visszásságait leplezze le, gúnyolja i. 

Magától adódik a kérdés: tartalmaz-e a Harmadik ablak olyan mozza-
natokat, amelyek az aktualizálást lehetíivé tennék? Tartalmaz. S talán  

éppen aHernyók-rendezte változat címmódosítása — avagy a muzsika-
szó jókívánság — értelmében. Itt keresend ő  az az életmódból, mentali-
tásból ád6d6 többlet, amelynek leleplezése kétségtelenül jelent ős — ter-
mészetesen, a színjátszás eszközeivel történ ő  — szociológiai vállátkozás  
lehetne. Csakhogy ehhez a rendez őnek és munkatársainak nem volt  
erejük. Nem az a baj, hogy a nél színm ű , a monodráma vag}j más paró-
diáját adja az el őadás, hanem hogy csak azt, és semmi mást, s annak meg-
mutatására már nem talál módot, hogy a különféle formák és stílusok  

gyökereit láttassa, azt az életmódot Іkérdđjelezze meg, amely a rnuzsika-
гzó-jókívánság-szerű  szórakozást kedveli. De nem is találhatott a rende-
zés erre megnyilatkozási módot, amikor belefeledkezett a helyzetkomi-
kum színpadi sorozatgyártásába, anélkül, hogy igazán odafigyelt volna 
a környezetre, a háttérrajzra. Ahogy a színlapon olvasható, az el'' adás 
nem Majtényi művének színrevitele, hanem „Majtényi Mihály színjátéka 
alapján" készült, vagyis a rendez ő  szabadon kezeli az író szövegét, ami 
ugyancsak elfogadliztб  viszonyulás lenne, ha rátalált volna arra az 
irányra, amely a muzsikaszó-jókívánságozó mentalitásról lény eges észre 

ételeket közölne. Balla Ildikó f. h. díszletterve ugyanis alkalmas keret 
a „föstött" világ, a m űvirág-élet, az (ál)kultúra megmutatására. S ebbe 
beleillik a különféle m űfajok paródiája. is, föltéve, ha nem öncélúan 
történik, mint többnyire ebben az el őadásban. 

A színészek kivétel nélkül készséges ćs jókedvű  segítőtársai a rendező-
nek. Élvezik a parodizálást, de ágy látszik, arra se nem utasították őket, 
se belülről indíttatva nem voltak, hogy a futószalagon szállított nevet-
tető  gesztusok, bohózati tréfák jellemformálsi alapozását elvégezzék. 
Néhányuknál — Földi László, Soltis Lajos, Bicskei Elizabetta — ol уkor 
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felismerhető  a jellem és a háttér rajzának kísérlete is. De nemcsak a töb-
biek, hanem ltalábzn az egész társulat megmarad a felszínes komédiázás  
szintjén. Ezt kétségtelenül értik is, de mintha túl sok eszközzel akarná  
a rendező  magát kibiztosítani: érezze a nézd, hogy itt valóban csak  
játékról, stílusok paródiájáról van szó. A színészek arcára maszkot fes-
tet, gesztusaikat eltúloztatja, akárcsak hangjukat, s ehhez még karikírozó  
elemként a ruhák színét is hozzáadja. Mivel ezt sem találja elegend őnek,  
olykor még a szere;+játszásba is szerepjátszást iktat: a színezek parókát  
tesznek a fejükre, lássék, ők nem azok akiknek gondoltuk őket, holott,  
mivel maszkot viselnek az arcukon, már el őzőleg sem azok, akiknek  
vélnénk őket, hanem pontosan ezeknek a torzképei. Bonyolult? Egyál-
talán nem, csak felesleges és céltalan. De főhibája a rendezésnek, hogy  
önmagában és öncélúan parodizálja a különféle m űfajokat. Minek, ha  
iiem parodizálja azt a szemléletet, amelynek a parodizált. m űfajok a  
tartozékai? Néiiánу  illusztráló példa: :Menyhárt Imre (Földi László) 
megérkezik Bódogékhoz névnapozni, .leparoliznak, érezzük — ahogy  
Bódog (Soltis Lajos) és felesége (Ábrahám Irén) el őtte zajló jelenetéb ő l  
is — egy világ ki:rvonalait. Menyhárt Imre visszamegy Mágócsy  Er-
zsiért, de mivel hideg van — a befagyott Tiszán hajt át szánkóval  —
egészen összegémberedett, Erzsiéknél ki sem tud egyenesedni, mintha ül-
ne, úgy megy, beszélni sem tud, megmerevedett az álla, meg kell rázni,  
hogy kiengedjen — mindez végtelenül mulatságos, csak éppen semmi  
köze sincs ahhoz a háttérhez, amib ől Menyhárt Imre alakja a вódoggal  
vаІб  parolázáskor kibontakozott. A helyzetkomikumban elt űnnek az  
alak körvonalai, nem a szerepl ő, hanem csak a helyzet van. N. Kiss  
Júlia az özvegyet: vigyázó nagynéni. Szigorú, házsártos, kiáll ћatatlan, 
csakhogy hiányzik mögüle az a világ, amelynek erkölcse szerint cs đszkö-
dik. Ladik Katalin igazán mulatságosan, remekül oldja meg a minden-
kit megszóló, pletykás asszony sebes beszéd ű  alakját, de ad ć.sunk marad  
annak jelzésével, miért lett ilyen ez az asszóny, vagy miféle életszem-
lélet megtestesít ője.  

Természetesen a színészek csak akkor okolhatók a túl.z ósokért, ha  
r.ihajtanak a Poénvadászatra, de mintha ebben az el őadásban ez már a  
rendezés — egyetlen el őjoga lenne.  

GEROLD László  



KRITIKAI SZEMLE 	 515  

NEGYVEN TELITALÁLATRбL  

Mirjana Stojanović-мaurits rajzainak kiállításáról  

Meg kell ellégedni a felfedezéssel és óvakociai kell з  
rnegmagyarázástól.  

(Georges Br.a_rue)  

A képzőművészek egy része nagykorúnak tartja a közönséget nem  
törődve azzal, hogy alkotásaikat bizonytalankodva vagy éppen értet-
lenkedve fogadják-e. IVlások viszont (s úgy t űnik, ők vannak többen)  
fontosnak érzil-: a publikummal folytatott párbeszédet, a felkészítést, külö-
nös gondot fordítva az értelmez ő  és magyar ázá mozzanatokra. Mix. jana  
Stojanović-1Vlaurits az előbbiek közé tartozik. Aktok, 1 -40. megjelölésű  
rajzai, amelyeket az újvidéki Radivoj Ć:irpanov Munkásegyetemen állított.  
ki, külön círn, minden közelebbi megjelölés nélkül fogadják a közönséget.  
Nincs is szükségük гΡnagyarázb mankókra. Amit a művész közölni akar,  
azt képeivel, képeiben mondja el, fogalmazza meg, alkotóként teri:réke-
nyen és sokatn оndóan, de emberként sz űkszavúan. Nem vállalkozik  
гnunkáinak kommentálására, s mint kiállítása is mutatja, visszafogott,  

szinte szemérmesen tartózkodó m űvész, aki feleslegesnek tartja, hogy  
külön magyarázattal szolgáljon azok számára, akik rajzai iránt érdek-
! Аdnek.  

Mirjana Stоjarrovi.é-1Vlaurits témája régi, régebbi már nem is lehet: a 
meztelen emberi ( тΡnői ) test. De rajzai mégis újnak mutatják a témát. 
Viégpedig olym гΡidcn, hogy éppen a rajzok nézése, szemlélése folyamán 
tűnik el előlünk a test. Hogyan? Igy, hogy az organikus, idegesen in-
tenzív, néha ijesztő , máskor barátságos аn kedves vonalak szinte felold-
ják a figurát. Mcidfelett elegáns, „tiszta" vonalú rajzok ezek — képz ő-
művészetünkben kivételt is képeznek — ,  szinte alig van felesleges vonal  
vagy feleslegesen kitöltött felület. Konfliktusokat teremt ő, néha kifeje-
zetten nyugtai ani tó, olykor viszont megdöbbent ő  alkotások ezek.  

Negyven telitalálat.  
Nem először nyílik alkalmunk Stojanovi ć-Mauri:ts rajzait látni. Cso-

portos tárlatokon már bemutatott néhányat közülük. A 11. Üjvidéki  
Szalon helyüket és stílusukat keres ő  művészei. között Mirjana Stojanovié-
Maurits rajzai tisztaságukkal t űntek ki. Mostani kiállítása is ezt a tisz-
taságot példázna. Mirjana Stojanovi с'-N аurits a rá jellemző  eszközökkel  
kommunikál a közönséggel, hol lírai, X01 líraian expresszív, hol pedig  
nosztalgikus formában, de teljesen egyénien iinmagát adva. Jellegzetes,  
öntörvényű  világot alakított ki, amely azonban — értékei mellett —
tnagában hordozza önmaga buktatóit is. Ez az öntörvény ű  világ ment- 
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}vetetlenül börtönné, modorossággá válhat, ha létrehozója nem találja 
meg a továbblépés lehet őségét, irányát. Hogy erre sor kerül-e, azt majd 
a jövő  dönti el, de a kiállítás láttán minden okunk megvan, hogy ehhez 
a továbblépéshez feltétel nélkül el őlegezzúk bizalmunkat. Mert ha ez a 
negyven rajz rejtetten, de mégis felismerhet ően árulkodik arról a gyötr ő -
désről, amely sziikéges ahhoz, hogy az alkotó a m űvészetbe vetett hitét 
kifejezhesse. 

Mirjana Stojanovi ć-Maurits hol látszólag bizonytalanul elvékonyodó, 
hol erőteljesen kiöblösöd ő  vonalairól kiilön is kell szólni. Törékeny, de 
ugyanakkor er&elies vonalak ezek, amelyek redukált, de mégis dekora-
tív színvilággal kiegészítve a m űalkotás šajátos rétegét, többletmondani-
valбját jelentik. Az érvényesül ezeken a rajzokon, amit Giacotnetti kö-
rülbelül így fogalmazott meg: minél többet elveszek, annál tübb marad, 
de a végén mindent élveszek. 

Az első  vonal után diktálni kezd a felület: minél tökéletesebben le-
mezteleníteni, lecsupasžítáni, a lényegre redukálnia kompozíciót. Ez a 
legfontosabb. Néhá el-elszalad a vonal, de amíg a m űvész igén -А i a fi-
gurát, a teljes emberi alakot vagy a torzót, n ёщ  mondhat le róla. Hogy 
mikor áll meg a vonal, azt szavakkal nem is lehet elmondani. De -min-
den bizonnyal borzasztó jG érzés,, lehet egyedül lenni a papírral, és 
szinte érezni a málló szén struktúráját, a spontánul alakuló formát, a7  
időtlenséget. Amikor rájövünk, hogy a szénrúd szerénységében, egyszer ű -
ségében is végtelenül gazdag, mert az égvilágon. -mindent ki lehet vele 
fejezni. Stojanоvié-Maurits is minden bizonnyal megjárta azt a kálvá-
riát, amely során rátalált sajátos kifejezésmódjára, de hogy ebben a szá-
zadban él, az egyértelmííen benne van m űveiben. 

A komponálás öröme érződik minden egyes rajzán, annak a pillanat-
nak az öröme, amikor rátalál a vonalak helyére. Mirjana Stojanovié-
Maurits a látszat ellenére is a figurára koncentrál, ezt formálja és bon-
colja kitartóan, merészen, s ebben különbözik azoktól, akik megrekednek 
a felšzínen, nem mélyednek 'el semmiben, mert ahhoz már er ő , --energia 
s nem,.: utolsósorban vállalkózó kedv kell. Persze, ahhoz hogy valaki me-
irész legyen, ismernie kell a szakmáját. Egy színész, ha nem ismeri a 
szakmáját, néni színész. Arról ne is beszéljünk, mi van akkor, ha egy 
érás nem ismeri a mesterségét. Ha egy képz őművész nem ismeri a mos--
terségét, akkor nem tudja kifejezni a dolgok lényegét, ami vidékünkön 
eléggé gyakori eset, éppen ezért jelent felüdülést kivételekké; találkozni. 

Mirjana Stоjanović-Мaurits, mint a zeneszerzők, „belső  hallással" dol-
gozik, erre utalnak érzékeny vonalú rajzai és ezt sejteti a liángsúlyozott 
{és indokold) színhasználat is. Különösen szembet űnő  ez a 10-es számú 
akt esetében, ahol a pici Piros felület és a sötét intenzív vonalnyalábok 
egészen szokatlan drámai mélységét tárnak fel. Rajzai nem napi prob-
lémákról „szólnak", nem is ezeket ábrázolja, ennek ellenire „etrberi" 
dolgokat fejeznek ki. Az . emberi álak motívumként szolgál és a m űvész 
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arra törekszik, hogy ezzel a motívummal emberi érzéseke: fejezzen ki.  
Színekkel és formákkal kísérletezik, hogy kifejezést adjon annak, amit  

talán „belső  szükségszerűségnek" vagy „belső  kényszernek" ne vezhet-
nénk. Kísérletei során felfedezte, hogy egy pont, egy kis színes négyzet  

a rajzon jeler_tősebb lehet, mint maga az emberi alak. A szín és a  
forma ilyen felépítése és hangszerelése tudatosan expresszív: a bels ő  
szükségérzet a művészet a színek olyan elrendezésére ösztönzi, amellyel  
a formálódó érzést kifejezheti. A formák megannyi változata alakul ki  
'és tűnik is ;;l a formát keres ő  vonalak között.  

PENOVÁC NÁRAY Évz  

AZ ULIMPIAI PLAKATOKROL  

Mire ezek a sorok napvilágot látnak, sok kirakatban niár megsárgul-
nak Ismar Mujezinović  Eszék, 1942) grafikusnak a XIV. Téli Olimpiai  
Tátékokat hirGCtő  plakátjai. Megsárgulnak ugyan, de értékükb ő l aligha  
veszítenek, mert Мujezinović  plakátai többek ;  minta falragaszok, ame-
lyek időnként egy-egy eseményre hívják fel a figyelmünket. Többek any-
nyival, amennyivel egy m űvészi alkotás több a nem művészi alkotásnál. A  
szerző  vékony vonalú rajzokat, kitűnő, leginkább akciófotóra emlékeztet ő  
grafikákat kész.íte*t a téli sportolókról, és ezekb ől született az a nyolc  
lapból álló mappa, amely azóta bejárta az egész világot, és nyilván nem  
vallottunk vele szégyent. S őt. Mujezinović  munkáját elsősorban az di-
cséri, hogy művészi is és informatív ís; eleget tesz mindkét alapkóvetel-
niénynek, di ha a szöveget absztraháljuk, akkor is teljes érték ű  művészi  
alkotás marad.  

A sportoló, a minden izmában megfeszül ő  versenyző  érdekelte a pla-
káttervezőt. Akcióban igyekezett tetten érni, de úgy, hogy nemcsak  a 
testét, kecses mozdulatát vagy er őkifejezését figyeli, hanem az arcát is,  
mintegy bizonyítva, hogy értelem, er ő  és iigyesség az, ami egy ilyen ver-
senyre eljutott versenyz őt jellemezhet.  

Az embert, a sportoló embert mutatja e látszatra oly k ёnлyedén meg-
rajzolt plakátsorozat, s közben eleget tesz a követelménynek, amelyet  a 
pályázatot kiíró így fogalmazott meg: empresszív plakát.  

E1 lehet tűnődni, hogy ezek az expresszívr kreációk csak plákátok-e  
vagy egyben festmények is. Az elmúlt évtized legújabb képz őmíívészeti  
törekvéseinek szellemében készültek, de amíg ezen elmélkedünk ;  plaká-
tunk síugró. figurájának földi képvisel ő i megugorják a kett őszáz méteres  
távot is. 1Vlujezino % ić  ugrója már repü' is az álomhatár felé, s mi di-
csérjük a rajzolóját, aki szuverénül bánik tárggyal és formával, s őt a  
színekkel is. A sziirke alaptónusban látszólag hanyagul odavetett zöld.  
Piros vagy sárga akcentusok vannak, amelyek aztán, mint szíva testben.  
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úgy lüktetnek, mondhatnánk, éltetik is a plakátot. A feszültség, a harc  

vagy inkábba gvzni akarás feszülrsége olvasható le minden egyes lap-
ról, a széles kanyart maga mögött hagyó óriás-m űlesiklóról éppen úgy,  
mint az egymással iitköző  korongozókról vagy a száguldó gyorskor-
csolyázóról.  

A nyolc lap közül talán csak a jégtánc párosa sikeredett kevésbé hite-
lesre és eredetire. Ezt a miífajt a szerz ő  nyilván. nem érzi eléggé. Itt  
nem az erőn, aiiem a leheletfinom mozdulaton kell tetten érni a ver-
senyzőt. De feledteti velünk e fest ői „kisiklást" a műlesikló vagy a bob-
szánkó témájára készített falragasz, melyben, úgy érezzük, benn vari  
mindaz, amit az olimpiai játékok eszmei szinten is hirdetnek, a marát-
kozás, a népek közötti humanizmus. Humanizmus vitézséggel -- vallja  
a fiatal, a boszni ai—hercegovinai művészek középnemzedékéhez tartozó  
Ismar Mujezinovié, aki képz őművészeti életünkbe tulajdonképpen ezek-
kel a plakátokkal robbant be.  

Az olimpia véget ért, de e plakátok nem csak doku.mentutnként élnek  
tovább!  

B . Gy. fordítása  
Bela DUKANC1  

TE LEVI ZIl  

A TÁBORBAN  

Tévéstúdióink ritkán szánják rá magukat irodalmi m űvek, értékes  
regények, novellái: vagy drámák feldolgozására. Sajnos, mert tévé és  
irodalom kölcsiinćsen tennének egymásnak jó szolgálatot, a lcözöuség Pe-
dig minden bizonnyal szívesebben venné, mint azt a s ők fércművet,  
amellyel tudjuk, nem nagy bátorság kell kimondásához, sorozatadás- és  
még inkább tévédráma-terminusaink tele vannak.  

Ezért jelentett szinte rendhagyó eseményt, hogy a zábrábi stúdió  
krleža-drámából készült tévéfilrnet t űzött műsorra. A táborvau (eredeti-
leg Galícia volta címe) nem tartozik a szerz đ  legismertebb inúvei közé,  
de kétségkívül jelentős alkotás. Korai munkáinak ahhoz a vonulatához  
csatolható, amelynek témája a pacifizmus. A horvát Hadisten címen is- 

Mirosiav K.nleža: A táborban. Rendez ő  és forgatókönyv: Brantko Ivanda. Dísz-
let: Željko Sene č ~ é. Jelmez: J usna Novak. Szerepl đk: Božidar Ali ć  (Horvat),  
Bogdan DikIl (Gregor doktor), Frano Lasi ć  (murvić), Vl.atko Dulić  (doktor  
Puba Agramer), Krunoslav Šari ć  (Wailter), valamint Fabijan Šovabovi ć , Olga  
Kacijan, Tatpapa Lukjanova, Mindrag Krivokapi ć, Re(lja Bakié, P cro Kvrgi ć .  
Zágrábi Televízió. Bemutató: 1984. március 11-én és 18-án.  
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mert háborús novellák, az Osztrák—Magyar Monarchia frontjáról, a  
kaszárnyák világáról szóló tudósítások sorába tartozik, mintegy foly-
tatva és elmélyítve a témán. A táborban 191(-ban, a galíciai fronton  
játszódik. Főhőse egy Horvát nev ű  kadét, civilben zongoram űvész, aki  
e szörnyűséges világban is hiszi: távol tarthatja magát a mocsoktól és  
szennytől. A valódi dráma akkor kezd kibontakozni, amikor Horvat  
parancsot kap egy védtelen öregasszony akasztására és azt nem képes 
megtagadni. A feladatot teljesíti ugyan, de látva, hogy az akasztani 
vagy akasztva lenni ellenében itt harmadik rгegoldás nincs, összeomlik,  
s végül ő  is áldozata lesz annak a vérfi.ird őnek, amellyel egy tiszti mu-
latozás végződik.  

Cselekményekben nem gazdag ez a d г  ma, éppen ezért meglep ő  volt  
Franko Ivanda rendez ő  választása, s még inkább az, hogy volt bátorsága  
két részben játszani. Az elszí részben ugyanis úgyszólván semmi sem tör-
ténik, Horvát Ss Gregor doktor fejtegetik hosszas párbeszédekben hábo-
rúellenes nézeteiket, s megjelenik Walter Oberleutnant, . a félelmetesen  

cinikus főhadnagy.  
Ivanda rendez ő  tudta, hogy e rész szegényes cselekményével vajmi  

keveset kezdhetne, s hogy itt hangulatot kell teremteni. S meg is teremti  

a front rettenetesem nyomasztó légkörét, de nem küls ő  effektusokkal. Az  
eső  ugyan rendületlenül veri a barakk ablakait, a bakacsizmák és l бpa-
ták is dagaszt ják a ragadós galíciai sarat, st a távolban az ágyúk is 
dörögnek, de mindez csak kulissza. A dráma nem a hadszíntéren zajlik, 
l:anem a fiatal tisztekben, Horvatban mindenekfelett. A kadétok, látva, 
l ►ogy érdekeik ellen folyik a háború, közömbösek szeretnének maradni, 
de ott van felettesük, Walter. Kígyómád tekeredik áldozatai) köré, és  
fojtogat. Bár a, tévéfilm els ő  része (szö.egben az els ő  két felvonás) sta-
i ikus képekre épül, a hosszú párbeszédekb ől pattognak a szikrák, ame-
lyek végül lángnа  is lobbantanak.  

„Ember és háború néz itt farkasszemet" — állapítja meg a drámáról  
Krleža-monográfiájában Biri Imre, „egérfogó-szituációba" kerülnek  
mindannyian, század és egyén egyformán, hogy egymást emésztve együtt  
perzselődjenek a háború parazsában.  

Krleža Horvat kadétjában nyilvrán nemcsak egy értelmiségi tragédiáját  
kell látnunk, pacifista magatartásával tulajdonképpen az egész európai  
értelmiség sors át és hangulatát fejezi ki. Azt a kötéltáncra ítéltséget,  

amely elő l nincs Menekvés. A háborúban a humanista ideálok úgy him-
bálóznak, mint az akasztott öregasszony könny ű  teste ott a galíciai  
szélben.  

Krleža szilárd erkölcsi világrend pozíciójából szemléli ezt a háborút,  

s így értelmez ne 3 drámát Branko Ivanda is. Ezért hanyagolhatja el az  

eseményeket s irányítja a figyelmet mindenekel őtt Horvatra. Hiszen  
minden konfliktus els ősorban az ő  személyén belül feszül s tesz másod-
lagossá minden egyebet. Még az Agramer doktorral való összeütközést is.  
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Ivanda értelmezése szerint az akasztás utáni heves vitájuk csupán olaj  
a tűzre, nem pedig — ,  ahogyan a dráma szövege alapján érezzük —  

Horvat összeomlásának rendkívül fontos tényez ője. Krležа  ugyanis eb-
ben a szópárbajban kétféle alapállást fogalmaz meg: a horvátságért küz-
dőt és a behodol5t. S e tény fölött a rendez ő  mintha kissé elsiklott  
volna, nem dumboritotta ki keli_őképpen. Minden bizonnyal azért, hogy  

-még jobban. kifeszítse főhősében azt a belső  húrt, amelynek rezonanciáját  
vizsgálja. Ezzel persze fontos lényegi momentwntól fosztotta meg a drá-
ma tévés változatát. Ebb đl ered aztán, hogy a második rész súlypontja  
is a tiszti mulatozásra helyez ődött, holott Krležánál ez már puszta követ-
kezmény, szükségszer űség. Bár értjük a rendez ő  szándékát, meglep ő  volt  
a hagyomá.nvos értc!mezést ő? való estérés, mert maga a szöveg is a „har-
madik megoldás nincs" koncepciót kínálta, még mélyebbr ől indulva és  
iisszetettebben, mint így.  

A rendezd kiváló színészegyüttest verbuvált össze. A legnagyobb fel-
adat a főszereplőt alakító Božidar Ali ćnak jutott. Szerepe rendkívül ösz-
szetett, mert egy bels ő  logikát követő , emberi-tiszti magatartást is egye-
sítő  figurát kell megformálnia. Játékának többnyire megvannak a maga  
fölismerhető  koordinátái, hitelesen hozza a század eleji értelmiséi figu-
rát, s belülről érleli azt a folyamatot, amíg az egykori zágrábi szalonok  
virtuóz zongóristájából hóhér lesz, szemünk láttára és hitelesen megy  
végig azon az úton, amelyen a bárány farkassá változik. Persze Krleža . 
szövege motiváló is. és egyértelm ű  is, hisz a harmadik lehetség nemléte-
zésére épít. Dra.uiaturgiailag is jól fölépített a szerep, hiszen Horvat  

Gregor doktor személyében méltó vitar'artnert kap, ők ketten eilensú-
lyoizák a másik oldalt. Remek kis betétek segítik a jellemábrázolást . 
Gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor Jankovich kadét Waltert đ l  
nem kap engedélyt a maradásra. Ez koronázza a f őhadnagy piócaalak-
jának megrajzolását. Megszemélyesít ője is vérbeli színész — Krunoslav  
Šariú nagy erővel, heves temperamentummal játszik; a tiszti figura min-
den velejáróját hozó alakítást nyújt, hevülékeny, hisztérikus, s ha kell.  
kegyetlenül cinikus s katonásan fegyelmezett.  

A harmadik megoldás nincs drámája még 1918-ban íródott, els ő  be-
mutatóját 1920. december 30-ra tervezték, éppen arra a napra, an ►ikor  
az Obznanát meghirdették. Természetesen az el őadást betiltották. Ett ő l  
függetlenül — s ez a darab krónikájához tartozik — a belgrádi lapok  
szilveszteri számaikbán beszá пΡoltak a darab nagy bukásáról. Krležának,  
bár később átirts a darabot, s ekkor adta a Galícia helyett A táborban  
címet, ezután sem volt szerencséje ezzel a m űvel. 1938-as belgrádi pre-
niierét még megtartották ugyan, de az akkori m űvelđdésügyi miniszter  
rendeletével azonnal be is tiltották. A darab körüli egykori bonyodal-
mak csak fokozták az érdekl ődést a dráma színpadi megelevenítése és  
természetesen téves ekranizálása iránt. Ez utóbbi teljes egészében sike-
rült, sőt fölvetődik a gondolat, hogy Krleža többi drámája is megérde- 
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melné a hasoul б  megbecsülést. Éppen A táborban bemutatja sugallja, 
Hogy ciklusba lehetne foglalni szerz őnk korai drámáit: a már tárgyal г  
mellett a Vu č  jakot és a Golgotát, ahonnan aztán mára Glembay-trilógia 
is megközelíthet&. 

BO RDÁS Győző  

ÉPÍTÉSZET  

E I'Í rI"ÉSZETI ГORÖKSÉGÜNK  

Bela Duranci: Avajdasági építészeti szecesszió. Forum, tJjvidék, 1983.  

Nem vagyok jártas az építészeti tudnivalókban, pedig lehetne rá okom,  

ha következetesebben valósulnának meg azok az összegez ő  óhajok, ame-
lyek pont az építészetben látják korunk m űvészeti tendenciáinak szin-
tézislehetőségét. Csüggedten kell nyugtáznunk, hogy az üzleti-anyagi ér-
dekek irányította modern építkezés, ez a kímé'etlen kaptafarendszer egy-
re inkább mell őzi a kreatív elvárások rnegvalósulását, s építi egyre ma-
gába feledtebben tulajdon circulus vitiosusát. az általa képviselt dehu-
manizált térképzés pedig olyan spontán reakciónak ad lendületet, amely 
részben a világméretekben elterjedt marginális, fantazmagGriaépítkezés-
ben ölt alakot, részben pedig aktív szerepet játszik annak az eklekti-
kának és stílustalanságnak, s őt giccsnek a megfogalmazás4ban, amely 
nagyobb városaink új neg,edeiben, a magánházövezetekben burjánzott 
el. A tömegépítkezés — a lakótelepek építkezése — sajnos nem képes 
olyan domináns és egységFSített stílusjegyeket meghonosítani, amelyek 
a társadalmi szektoron kíviili magánépítkezés esztétikai mércéit is kedve-
zően befolyásolhatnák s általános értékkateg бriaként valahogy megszi-
lárdítanák a legalapvet őbb kritériumokat. Mindez annál furcsább, hogy 
a modern ipar töl;b ѓ  nem ismer technikai lehetetlenséget. 

Ilyen és hasonló gondolatok gomolyognak Bela Duranci A vajdasági  
építészeti szecesszió című  könyvének visszahatni erőterében. Számomra ez 
a felmérés egy zágrábi emléket is felidéz. 197 8-ban, a Tendencije-6 cí-
mit nemzetközi művészeti kollok viumon Antoaneta Pasinovié műépítész 
-- helyi példákra hivatkozva — párhuzamos diavetítéssel szemléltette 
azokat az ellentéteket és elferdüléseket, amelyek a régebbi korok és az 
úgynevezett posztmodern éra építészetének jellembeli különbségeib ől ered-
nek. A ma építészete természetesen nem ott téved, hogy nem veszi át 
mondjuk a századforduló vagy bárme),ik régebbi kor formajegyeit, 
lћ.anem abban, hogy nem. találta meg azokat az. „aranyszabályolyat" és  

konstans értékeket, amikkel léptékeit az ember igényeihez igazíthatná,  

hogy legalább a lakćtér feledtesse vele valami módon az élet egyhangú- 
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ságát s netán — nem utópia — embercsoportok közötti kreatív inter-
akciók közvetett serkent đjeként lépjen fel. 

Sohasem voltam a régi híve, ma is az újra esküszöm, de ez a most 
megjelent áttekir_tés végtére azt tudatosítja bennem, hogy a szecesszió 
építészetének az iizenete egvrészt túlmutat a korabeli stfluskonvenci б -
lcon, másrészt eurGpai ideálokra hagyatkozva a helyi jellegzetességek fi-
gyelembevételévе l képezi ki autentikus arcvonásait. A szecessziós építke-
zésben ilyformán a kozmopolita szellem és a helyi szellem szintézise 
megy végbe, ami nem jellemző  sem a klasszicizmusra, sem más egyete-
mes kultúrtörténeti irányzatra, amely mifelénk valaha is éreztette hatását. 

Az igazsághoz tartozik, hogy ezeket a párhuzamokat ina már sok 
esetben jórészt a nosztalgia táplálja. A kanadai franciák Montrealban 
felépítették a Notre Dame, méreteiben valamivel szerényebb, de belül 
annál pazarabb, mását. Mi ez, ha nem nosztalgia? De nemcsak az. És 
a mi építészeti szecessziónk esetében sem csak err ől van szó, hanem sokkal 
többrő l, egy nem is-annyira fizikai, mint spirituális mozzanatról. Még ak-
kor is, ha a szecesszió a polgárság törekvéseinek a kifejez ője, hiszen —  
mint ahogy Duranci számtalanszor utal rá — a. helyi motívun зok sem 
2.ikkadnak el benne. A népies jegyek felüdítik és nernesítik a „nagy" 
rurбpai szecesszó Bécsben és más nyugati metropolisban meghonosodott 
komorabb alapképletét, így húzva stilisztikai. határvonalat a magyar és 
a kontinentális változat között. 

A könyv méh számtalan asszociációra ad alkalmat, a. kipattanó gondo-
latok ezer szálra szakíthatók. A szecesszió építészeti megtestesülésének,  
korszerű  kifejezéssel élve, materializációjának, homlokterében végtére az 
a nemes elv lebeg, hogy az épület — legyen kifiz- vagy magánrendeltetés ű  
-- elsődlegesen az embert szolgálja, hogy a sokszor giccsesnek t űnö „caf-
rangok" is eg,, indokolt belső  emberi igénynek tesznek eleget; másrészt  
a szecessziós építkezés olyan szintézisre vállzll:ozik, amely kés őbÜ egy 
liauhausnak is alapelvévé válik. 

Az már közhel; ~ , hogy Bela Duranci m űve úttörő , magányos vllal 
kozás. Sajnos mёg oly számtalan űr tátong kultúrtörténeti irodalmunk-
ban, így hát az efféle közhelyek nem épp id őszerűtlenek. A felmérés nem 
túl részletez:, de mindenképpen irányadó és további kutatásra serkent ő . 
Nem dúskálunk értékekben, de ami kevesünk van, illik róla gondot vi-
selnünk. Bela Duranci — folyóiratunk februári számában közvétett, 
tájunk mezőgazdasági építkezésére vonatkozó megfigyeléseivel — ; égleg 
arról győzött. meg bennünket, hogy fedni kívánja ezeket a mindeddig 
üres kultúr- és mw érzettörténeti с  zf érák а t. 

A vajdasári építészeti szecesszió egyrészt túlmutat helyi jellegén, más-
részt az eur бpai szecessziónak új dimenziókat ad. Olyan azonos eleve-
kit valló jelenkori irányzatra lennék kfváncai, amely a mai körülmé-
nyekben képes lenne megvalOsítani a fenti programot. 

SzOMt3/1 /НY Ba'lint  
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BÚGÚ BRANKO GOPIĆT6L. A 
jugoszláv irodalom egyik legneуeselњ  
egyénisége, Branko Ćovié 69 éves  
korában önszántából .távozott az él ők 
soraiból. Március 26-i halálugrásával 
jelentős wletművet hagyott maga után 
Csak huszonhárom éves, amikor meg-
jelenik a Pod Grmećom cfmű  önélzt-
rajzi ∎rnaplójа. Az éppen csak végz сtt 
bölcsészre azonnal felfigyel a 'kritil а , 
mert újszer űen láttatja Boszniát: „az 
embere szegénység, de egyben mint az 
igazi еmbеri nagyság színtere jelenik 
meg" — á1 аpftja meg Bo l о  Nova-
ković . Még a háború el őtt megjele-
nik a Borci i bjegunci, ,amelyben fel-
tűn~ik gaz a sajátos humor is, amely 
mindvégig jellemzi majd az írót, és 
Planinci című  kisprózát tartalmazó 
kötete is. Már az első  napok*.ál aktív 
résztvevője ra népfelszabadító hábaru-
nak, ahol felelősségteljes tisztségeket 
öltött be. A Háború után kezd ődik 
nagy regényfrq korszaka : 1952-ben 
jelenik meg Prolom című  regénye (az 
íróval egy napon, elhúnyt Csuka 
Zoltán Áttörés címmel 1962-ben je-
lenteti meg magyar nyelven), öt  
évvel később pedig a Gluvi barst  
című . Időközben a háborús élmények-
b51 táplálkozó népszer ű  elbeszélésso-
rozata is a Doživljaji Nikoletina Bur-
saéа . Az ötvenes évek végén születik 
a hegylakók alföldre telepítésénelk a 
regénye A ne tugu j bronzara straž г ,  
majd pedig az Osma o f enzivа  című . 
A gyermckirodaimat is szánvas, (az is-
kolákban ma már .kötelez ő  olva ~mány-
ként szereplő  ,alkotással gazdagította. 
A smár említett Bursaé-novellák mel-
lett ismertek partizántörténetei, és két 
ifjúsági rcegénye a Magareće godine  
és mindenekfölött az Oilovi -rапo lete  
című . Műveli közül sokát fordítattak 
magyar nyelvre. Csuka Zoltán a már 
említett regényen: kívül ,elbeszéléseit  

is fordította és Ismerős a völgyszo-
:•osból cinien jelent meg. Herceg  Já 
nos Nikoletina Bursaé kalandjait ül-
tette át, маjtényi Mihály állatmeséi-
ből készített kötetei 1961-ben, Sárosi 
Károly pedig partizánmeséit tolmá-
csolta magyar nyelven. A sasok ko-
rán felrepülnek Fehér Ferenc, a Buk-
si évek (Ivlagareće godine) pedig Ko-
vács János fordi ~tásában jelent meg. 

Verseit Fehér Ferenc, egyéb meséit 
Bodrits István, A nyolcadik offenziva 
c. megényét pedig Dudás Kálmán far-
dította. 

Branko Ćopié számos kitüntetés és 
díi tulajdonosa. A népfelszabadító há-
borában való részvételéért a '41-es 
emlékérem viselđje lett, de tulajdono-
sa a Népéri Tett Érdemrend mind-
két fakozatána,k és a i сstvériség Egy-
ség Érdemrendnek, és megkapta z 
legmagasabb társadalmi elismerést, az 
AVNOJ-díjat. I odalmi díjai közül 
a Szerb Tudományos Akadémia 
(1940) djа , és gaz év legjobb r еg é-
nyéért járó NIN-díj érdemel ' külön  
említést. Ez utбbbit 1958-ban a. Ne 
tuguj brorizana straža cím ű  művéért  
kapta.  

CSUKA ZOLTÁN MŰVE. „ .. . 
1955 óta annyi murnkát végeztem a 
;ugoszláv irodalmak legkiemelked őbb 
klasszikusan& lefordítása terén,  

amennylit csak végezhettem" — nyi-
latkozta másfél évvel ezel őtt a sza-
badkai 7 Napnak adott interjújában  a 
nemrég elhunyt Csuka Zoltán. Hogy  
ez valóban így igaz, Jugoszlávia é5  
Magyarország minden irodalmára és  
számos olvasója is tudja, mint ahogy 
azt is, hogy a két világháború kii 
zötti költészetével és még inkább  
irodalomszervezői ;ténykedésével kivé-
teles helyet szerzett magánalt a jugo-
szláviai magyar irodalom történeté- 
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ben. Most, hogy búcsúzunk tđle va-
lóban impozánsnak tűnik a maga mö-
gött hagyott MŰ ; húszegynéhány  
többnyшre verseit tartalmazó önálló  
kötete, a majd negyven antológmában 
való szereplése, a több mint száz 
m űfardítwski tete és a — Harmat Be-
la bi:bliográfiáya szerint pontosan 777  
e ddig regisztrált falyóiratokb цΡn és  
lapokban közölt fordítás, tanulmány,  
recenг ió és cikk. Csuka Zoltán m űve, 
s ezt minden túlzás nélkül mandhaa-
juk, páratlana magyar--d ćLsrláv kap-
csolatok több évszázados történetében.  
Az említett bibliográfia elGszavában  
Czine Mihály állapítja meg, hogy bár  
1570 éta magyar irák és m űfordítók  
szinte nagyobb szünetek nélkül far-
d't;ák a szerb, horvát, szlovén sép-
költészetet és irodalmat, s a délszláv  
népek írói közül is sokan a magyar  
műveket, „ebbđ~l a sok százados ha-
gycm(.nyb6l is felmagasodik Csuka  
Zoltán műfordítói tevékenysége",  
mert míg mísoknál a fordítás csak  
részterület. volt, .addig Csuka Zol-
tán élete központi feladatát ta-
lálta meg benne". Ennek az cl-
köteilezettségnck az eredménye  A 
jugoszláv népek irodalmának története  
című  máig páratlan alkotása is.  

Búcs ízztink Csuka Zoltántól ezen  
a helyen azzal, hogy olvasóink e1n-
lékezetébe idézzük, ha nem is minden  
al оtását, de valamennyi önálló és  
szerkesztett m űfordításkötetét.  

1931. Todor Manojlovi ć : A centri  
frsgális táncos (Gentrifugalni igra č)  

1941. Milol Crnja,nski: Örökös ván-
dorlás (Seabe), [1959, 1967!  

1946. Délszláv népballadák. Vak  
Karadži ć  népdadgyűjtéséból.  

1947. Ivo Andri ć : Híd u Drinán  
(Na Drini éuprija), [1958, 1962,  
1965, 1973, 1973, 1982]; Ivan Goran  

Kovač ić : Tömegsír (Jama), [1952];  
VLadi иmir Nazor: A futár (Kurir Lo-
da)  

1948. •Takav Ignjatovi ć  : Respektus  
Vásza (Vasa Re~pekt) [1952] ; Petar  
Fettovié Njego,: Hegyek koszor кja  
(Gorski vijenac), [1976, 1977]; Baris-
lav Stanković : Gúzsbakötött élet —
Szilaj vér (Nečista krv), [1952, 1966] 

1955. A sárkány meg a királyfi. 

Délszláv népmesék (Jugoslovenske na-
rodne pripovetke);  

1956. Ivo Andrić : Vihar a völgy  
felett. Travniki krónika (Travnička  
hronika), [1962]; August Cesarec: Ka-
takombábn..n (U katakombi); Ivan  
Goran Kovačić : Tüzek és rózsák (Og-
nji i ruže)  

1957. Bra&o Ćopić : Ismerős  a 
völgyszorosból. Válogatott elbeszéléseke  
(Poz -anik iz klanca)  

1958. Veljko Petrović : Tavaszi te-
metés, (Pxoleéni pogreb); Klasszikus  
jugoszláv elbeszélések (Klasične jugo-
s!ovens+ke pripovetke)  

1959. Ivo Andrić : Elátkozott ud-
var (Prokleta avlija), [1962]; Marin  
Držić : Dundi Maroje; Miroslav Кrle-
ža: fijtszakának virrasztója. Petrica 
Kerempuh balladái (Balade Petrice 
Kerernpuha), [1972]; Marijan Matiko-
vić : Krizantémok (Krizanteme)  

1960. A legkisebb császárfi (Jugo-
slovenske .narodne pripovetke); Mai  
iu,'oszláv elbeszél ők (Savrсшeni jugo-
slovenski pripovedači); Situo Maca-
vulj: Fráter Barnabás (B.alconja fra  
I1rne); Ivar. Potr č : Gaztett (Zlo&n)  

1961. Aranyhajк  királyláng= (Diél-
szláv népmesék); Pre г:ihov Voranc:  
Földindulás (Jamaica); Civil Kosm .ač :  
Szép tavaszi nap (Pomladni dan)  

1962. Branko Ćopić : Áttörés (Pro-
fom); Vlaaan Desnica: A tavasz és  a 
halál játéka (Praljeća Ivarra Galeba);  
Marian Macković : Álomvásár (Va-
lar snova)  

1963. Ivo Andrić : Nyusika (Zeka),  
[1975]; Ivo Andrić : A vezír ele f ánt-
ja (Vezirov slon); Miroslav Krileтa: 
A horvát hadisten (Hrvatíski bog 
Mars) 

1964. Miroslav Krdeža: Areteus, 
с:::аg7' legenda Szent Arcilláról, 
mennyei madárról (Arctej), [1968];  
1Vf.iroslav Krlcza: Elheszéiések (Pri-
vovetke); Slobodan Novak: Erős v,' 
(Tvrdi grad); Stevan Sremac: Pap-
háború (Pop Gira i Pop Spira)  

1965. Miroslav Krleža: Agónia 
(Agoni.ja); Miroslav KrleLa: A fekete 
sas árnyékában (Zastave); Marijan 
Matković : Sebzett madár (Ranjena 
ptica)  

1968. Napjaink éneke. A modora 
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jugoszláv köQ-tkszet antológiája, szerk.  
Acs Károly, ford. Csuka Z. stb.;  
Branislav Nuáić : A megboldogult  
(Pakojn7k); Grozdana Oluji ć : A sze-
relemre szavazok (Glasam za Ljubav) 

1966. Miraslav Krleža: Harminc év  
előtt (Prije trideset godína) 

1967. Duáan Сal:ić : A hősök is  
emberek (Ratni dnevnik); Ranko Ma- 
rinković : Glória (Glorija) 

1968. Mi,rko Božić : Az igazsúgtev ő  
(Pravednik); I amza Ilumo: Részeg  
nyár (Grordanin kikot); Jovan Hnis-
rić : Savanarola és bánáti (Savanaralа  
i njegovi prijatelji); Ranko Marimko-
vić : A Küklöpsz (Kiklop); Sebz гtt  
madár. Mai szerb és horvát drámák;  
Mela Se(limović : A dervis és a halál  
(Dervil i smrt)  

1969. Oskar Davičo: Versek (Pes-
me); Kisértő  igazság. Mai jugoszláv  
elbeszélők (Savre •meni jugoslovenski  
pripoveda či); A szerbhorvát i,odalom  
kistükre a kezdetekt ől 1945-ig (Pano-
rama srpskohrvatske kujiževnosti od 
početka do 1945 godine); A szó szü-
letése. Mai macedón költők. 

1970. Miroslav Krleža: Kálvária  
(Golgota); Grozdana Oluji ć : Vadhaj-
tás (Diivljc seme); Dervil Sulsić : Én,  
Danilo (Jaj  Da7vilo); Téli éj.  Mai 
szlovén elbeszél ők 

1971. Csillagpor, Jugoszláv lírai an-
tológia; Miroslav Krleža: ű̀ t a para-
dicsomba (Put u raj); Vukalin Mi-
éun•ović : A csetnik vajda (Pretpos-
lednji); Bož-in Pavlavszki: Roszija és  
története (Miladin u Kini); Fra.nce  
Preleren: Szonettkoszorú (Sonetni ve-
nac)  

1972. Matej Bor: Atkeit a vándor  
az atomkoron (Še1 je popotnik skozi  
atomski vek); Jakov Ignjatovi ć : Örö-
kös v őlegény (Ve čiti mladoženja);  
Meya Selimović : Az erdő  és foglya  
(Tvrđava); Jugama Stojanović : Leo-
nardo da Vinni 

1973. Milloi Crnjanski: Čа rnojević  
naplója (Dalevnik o Čarrojeviću); 
Csillagok és szívek. Mai szlovén köl-
tők; Grago Grah: A kilencedik  
mennyország (Deveta nebesa); Jakov 
Ignjatović : Szerb rapszódia (Memoari. 
Rapsadiia iz prolslog srpskog ivota) 

1974. Iva Andrić : A lőportorony  

(Deca); Ahmet Hromadži ć : A külö-
nös 16 titka. Mеsék; Lángoló vér.  
Válogatott szlovén partizándalok (Kri 
v plameniik) 

1975. Ivo Andrić : Beszélgetéseié  
Goyával (Zapisi o Goji), ford. Vujn-
csics D. Sztolánnal; Dulan Barantn: 
A bujdosók vára (Deligrad); Francé  
Preiern versei  

1976. Adria tengernek múzsája.  A 
dalmát tengerpart költészete; dVLiros-
lav Krleža: Az ész határán (Na ru-
bu pameti); Jovan Par•lovszki: Sár-
f észék (Radiovice vo koje pagam); Me-
la Selimović : Ketten a szigeten  
(Ostrvo); Petar Petrovi ć  Njegoi: A  
miknokozrnosz fényei (Luča mikroko'z-
ina); Jankovi ć  Milorad: Maros me~ti , 

ének (Mini voda ladna)  
1977. Gustav Knklec: Feketerigó.  

Válogatott versek  
1979. Ivo Andпić : Haragban a vi-

lággal. Elbeszélések ,a gyerauekvilág-
ból; ,Ivan Cankar: Mária szeretetháza  
(lila Marije pamoćnice)  

1980. MirosQav Krleža: Drámák  

ZĆSsszeállitáswnk 	harmat 	Béla:  
Csuka Zoltán biblagráija (S ~eлгоend-
re, 1982.) ós Pastyik László: Stvara-
lački doprinos Zoltana (;uke za  
upoznavanje južnoslovenskih književ-
n::sti u Mađacskoj, Bgd, 1978, c. 
munkája alapján készüli. Szögletes 
zárójelbem az új kiadásaktit tüntettük 
föl.)  

fR6SZ.OVETSÉGI 1LоZGYCJLÉS.  
Március arásodik felében tiszttújitó  
közgywlést tartott a Jugoszláv Írú-
szövetség, amelyen Kole Csasule ana-
cedán írót, ismert közéleti dolgozб r  
vál.aszrcоttak meg a szövetség elndké-
vé. Az új elnök megválasztása után  
a feladatokról nyilatkozott a Magyar  
Szóлak. Innen ddéziink :  

— Mostani közgyűlésünk után is  
teljes meggyőződéssel állapíthaxoan  
meg a nyt: az frбszövetség az utób-
bi időben eredményes er őfeszítбseket 
tesz annak érdekében, hogy ismét el-
foglalja azt a helyet, amely társadal-
munkban megilleti, s hogy esclekvő  
tćnyező  legyen a felgyülemlett prob-
lémák megoldásában és a döntéshoza- 
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talban, mégpedig .nem csupán !irodal-
mi és kulturális kérdésekben, mint-
hogy az írók nem vonatkoztathatók  
el az élet teljességét ől, életünk geciig 
még mindiga fauradalomé. 

Konkrétumként els ősorban n ~éhá.ny 
sikeres tanácskozásunkra utalok, köz-
tük az 1982 jútriusában Kumruvecon  
megtartottra, amelynek témája a. ju-
goszláv uradalmak és az együvé tar-
tozás szelleme volt, továbbá о  múlt 
év novemberében Jajcéban lefolyta-
tottra, amelyet az AVNOJ irodalmi 
vonatkozásainak szenteltcink, de a 
két élőző  közgyűlésünkön folytatott  
megbeszélések is .eredményesek voltak:  
Mosztárban forradalmi h.agyamá-
nyainkról, Zomborban pedig az  iro-
dalmi alkotó munka társadalm ~i és 
anyagi helyzetér ő l volt szó. Elmond-
hatjuk, hogy a szervezet élezünk szá-
mos lényegi kérdésében faglaltállást, 
s hogy ezeken a találkozókor a né-
zetek, véiLemények gazdagsága és sok-
félesége mellett is egységes álláspont-
ra helyezkedtünk, és rendkívül meg-
gy őző  konszenzust értünk cl els ősor-
ban irodaalmi és művelődési Tétünk 
időszerű  problémái tekintetébei. Mos-
tani, krusevói közgy űlésünkёn is ki-
fejezésre jutott sorsdönt ő  kapcsola-

~tunk forradalmunkkal, valamint a 
kritikai álláspont, amelynek aduapján 
hozzájárulhatunk a forradalom to-
v óbb fieјIlesztéséhez. 

— Szélesebb körű  konszenzus ala-
kult ki annak a megállapításnak a 
tekintetében, hogy irodalmaink jelén-
legi társadalmig helyzete még Beun 
megfelielő, s az íróknak minden erejü-
ket latba kell vetniük, hogy olyan 
ntegoddásakhoz jussunk, amelyek az 
irodalmat, az •1•kotó munkát jelent ő-
ségéhez mélaó szerepkörbe helyezik. 

Megállapítást nyert, hogy az illeté-
kes érdekközösségek sok negatívumot 
halmoztak fel gyakorlatukban, s már 
egymagában ez is okot ad arra, hagy 
az ünigaгgatási mechanizmus műkö-
désénиk kérdéseit részletesebben és 
bírálóbban eilemezzük. Egyetértés nyil-
vánult meg a szerzői tiszteletdíjak 
növelksбnеk szükségessége tekintetében 
is, úgyszintén a könyvkiadást és-far-
gal:mazást gátló adminisztrátiv in- 

tézkedésekkel szemben, amelyek meg-
nehezitik helyzetünket és az iroda-
lom hellyzetét, jóllehet az niár külön-
ben is súlyos az általános válság-
helyzeit körülményei közepette. 

Természetesen nem  magyarázható 
meg minden probléma gazdasági ne-
ltézségekkel. Hadd ismételjem meg cz-
úttall is: tánsadálmunk annyira még-
sem szegény, hogy csupán minпmális 
i г Ρ sszegeiket tudjon adni a nemzeteink 
és siemzetiségeirtik közötti kölcsönös 
megismerést szolgáló m űfordításnak 
és az együttműködés más formáinadc 
támagatásána. Ennek a sz űluarkúság-
nak a következményeit százszorosan 
fogjuk megfizetni a jövőben! 

Mindenesetre: közgy űlésünk rámu-
tatott ,a problémákra, de egyszer-
smin.d arra a tényre is, hogy az írók-
ban van elegend ő  alkotóerő  hozzájá-
rulni megoldásukhoz is. Ennek tuda-
tában hoztuk meg . Kruslevún az író-
szövetség prognamelveit is, mint igen  
jelentős dokumentumot. Persze, egyet-
len dokumentum sem képes önmagá-
ban megváltoztatnia társadalnvi hely-
zetet, de mozgósíthatja • a tagságot a 
benne foglaltak valóra váltására. Az 
erre иг  .nyaló munkaterv és az fró-
srövetség kangresszusának cl őkészülс -
tai miindenképp сn elősegítik majd 
érvényesi.tésiiket. 

— Az előző  kongresszus óta eltelt 
kilenc esztend ő  gyakorlata igen sok 
pro'olémát halmozott fel, amelyeket 
alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy 
továbbléphessünik. A jelenlegi helyzet 
is megköveteld, hogy számos kérdés 
napirendre kerüljön az olyan átfogó 
kongresszusi témakörben, amilyen Az 
író és korunik, valamint A kultúra 
mint fogyasztás. Azt várom a kong-
resszustbl, hogy az írókat, a tagságot 
egy jód körvonalazott világ platform 
köré tömiirívse munkálkodásunk  haté 
konysága érdekében. Az egész évre ki- 
terjedő  előkészületek igen intenzív 
munkát igényelnek t őliink, s ha ala-
posan végezzük cl feladatainkat, so-
kat tehetünk helyzetünk javításáért. 
Hiszem, hogy a kongresszussal íróink 
minőségi hozzájárulást fognak nyújta-
ni egész társadalmunk haladásáhgz. 



KR6N IKA 	 531 

VOZNESZIINSZKIJ AZ IDEI 
STRUGAI DYJAS KU5LTŐ . A több 
mint két évtizedes hagyományú Smtru-
gai Költészeti Esték zs űrije úgy dön-
tött, hogy az idei Aranybabér .koszo-
rút •Andrej Andrejevics Vozn.eszen-
szkij szovjet költőnek ítéli oda. A dí-
jazott - munkásságát a tanács díszülé-
sén Mvlan Durčinov ilidokolta meg,  
többek között azzal, hogy Vozne-
szenszkij a lehető  legjobb módon  
folytatja az orosz-szovjet ,irodalom és  
azon belül a .költészet azon hagyo-
mányait, .amelyet a húszas években 
Majakovszkij, Hlebnjikov és Paszter-
nák hozott létre. A díjazott az öt-
venes években, az ún. „kifagyasztás" 
idejében t űmet föl, s munkásságával  
egy olyan költészeti nyelvet snkerült  
kialakítania, amely a ma embere  
szenzibilitását f еjezi ki, úgy, hogy  
gyökereit a múlltba ereszti, ágalt pe-
dig már a XXI. századba nyújtja.  

KÉTSZÁZUTVEN ÉVES A SZERB 
SZiNJÁTSZÁS. Vidékünkön két és 
fél évszázaddal ezel őxt, 1734 nyarán  
mutatták be az els ő  szerb nyelve  
színi előadást: Manued Kozacsinszk•ij  
orosz származású karlócai tanár Trae-
dakomedija című  színn: űv&t. láz V.  
Uroš cárnak ajánlott SZ1nmб  bкmxt-
tatójának évfordulóját méltóképpen  
kívánja megünnepelni színművésze-
tünk. Vajdaságban, de az ország más  
vidékein is tanácskozásokat szervez-
nek a színjátszásról és a színházak  
valamint drámairodalmunk helyzercé-
ről. Javaslat hangzott, hogy írják át  
mai nyahre Kozacsinszkij ószláv  
nyelvű  szövegét és hogy az újvidéki  
Színművészeti Akadémia лövendékei  
mutassák is be. Tervben van a szöveg  
közlése is.  

VITA A TANTERVI TÜRZS-
ANYA,GRбL. Március folyamán  a 
macedón és a szlovén íróegyesület is  
tárgyal ц  a középiskolák anyanyelv-
s irodalomoktatási egységes törzs-

anyagának kérdésér ől. A macedón  
írók rezolúciót fogadtak el, amelyben  
kimandtдk : nem hajlandók részt ven-
ni az egységes iskolai törzsanyag  
újabb variánsának a kidolgozásában,  

mert elilenzik magái az iskoi.arefor-
mot. Szerintük nem a törzsanyairól,  
hanem a .középiskolai reform egesze-
ről kelleme vitázni. 

Hasonló szellemben tárgyaltak a 
kérdésről Ljubljanában is. Ott arra 
hívaktoztak, hogy alkotmányos joga 
minden köztársaságnak önállúan ki-
dolgoznia saját tanterveit. A szlovén 
írók azért szállnak síkra, hogy ez a 
jövőben is így legyen. 

A két íráegyesületi vita máris 
nagy visszhangot váltott ki. 

A POLITIKAI SZLNHÁ'Z JEGYÉ-
BEN. Dževad Karahasan az országos 
színházi fesztivál, .a Sterija Játékok 
idei szeđe!ktora beterjesztette .a músor-
bizoxtságnak repertoárjavaslatát. En-
nek éraelmében az . idei, sorrendben 
29. Játékokon hét - elлаdás szemepei 
majd — Dupan Kovačević : A balká-
ni kém (Belgrádi Jugoszláv Drámai 
Szín ~hráz, rendező : Duan Jovanavić);  
Goran Sztefanovszki: Dupla fenék  
(szkopjei Drámai Színház, rendez ő i  
Szlobodan Urnkovszki); Gojlco Niko-
lii: Gyökér, törzs, epilógus (belgrádi  
Egyetemi Művelődési Központ, rende-
ző : Vida Ognjenović); I'one Pamuljič :  
Apám, a szocialista kulák •(ljubljanai  
Szlovén Nemzeti Színház, rendez ő :  
Jože Babič ); Ivo Vojnović : Dubrov-
niki trilógia (zágrábi Horvát Nemzeti  
Színház, rendez ő : Ivica Kun čevié);  
Janka Palić  Karnov: Anyaszív (dub-
rovniki Manin Držić  Színfiáz, rende-
lő : LRll 1L1i MesarSé) éS MlrOslav  
Krleža: A Glembay család (zagrábi 
Gavella Színház, rendez ő : Petar Ve-
ek). Versenyen kívül kapott meghí-

vást a mostari Népszírtљláz Ivo And-
ris Kisasszonyából színpadra alkal-
m uott m ű  bemutatására. A Milosav 
Marinović  adaptálta .mű  címe: Egy 
jellem &letének és álmainak .képe:. 

A válogató megindokl&Iban el-
mondta, hogy a köztársasági és tar-
tományi szelektorok mintegy negyven 
előadást ajánllottak figyelmébe, s ezek 
közül választotta ki a Iueghívotta-
kat. Elmondta, hogy a jugoszláv szín-
házaltban pillanatnyilag nini domi-
nál stílus, nincsenek világosan kimu- 
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tatható törekvések 	ćs kimagas<ló,  
idénytaneghatározб  elöadásak sem. Ép-
pen ezért szinte lehetetlen felállítaná  

a pilyanatnyi jugoszláv színjátszás  
modellégi . A kiválasztott c 16аdásak  
első  négyes csopantjába tartoznának az  
ún. politikai színházat képvis гΡlő  da-
rabok, amelyeknek témája és nem  

célja a politika, a másik csoport d1  
rabjaira viszont a pusztavangard гΡ  
marnienizmus megjelölćs illene. A mii-
sarbizottság végül kinevezte az idei  
játékok zsűrijét, amelynek tagjai:  
Pataki László, Mina Stupica, Gergij  
Paro, Srete•n Perovié és Sveta Jova-
nov•ić .  

JEGYZ đ K б NYV  

AZ 1983. LVI HlD IRODALMI DÍJ ODAÍTÉLÉSÉRĆSL 

A HÍD Szerkeszt ő  Tanácsa által kinevezett bíráló bizottság 
(8öndör Pál, Burányi Nándor, Fehé г  Kálmán, Pap József, Utasi 
Csaba, elnök) 1984. március 29-én, április 12-én és І  6-ár, meg-
t ~trtott ülésein megvizsgálta a jugoszláviai magyar írók 1983. ja-
nuár elsejétől december 31-éig megjelent műveit.  

A bíráló bizottság szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy az 1983..  

évi Hid Irodalmi llij аt Acs Károl3 A közbiils ő  világban című  
уerseskötetéért ítéli oda.  

Ács Károly tóbb mint harminc éve irodalmunk egyik legjelen-
tősebb költője. Legújabb kötete költői tapasztalatainak szintézisét  

adja. Gazdag hagyományokból építi ki autentikus költ ői világát,  
amelyben az ember legintimebb drámaitól a hétköznapi tü_ г téné-
scken, a közösség: élet konfliktussín át a m'sztikumniá átién ~Tegí-
tett játékosságig minden poézisalkotó elem.  

LTjvidék, 1984.  IV. 16.  

Böndör Pál, s. k. 
Burányi Nándor, s. k.  
Fehér Kálmán, s. k. 
Par József, s. k. 
Utasi Csaba, s. k. 
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