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DRACAENA, SEDUM, AGERATUM . . . 

BORDÁS GYOZI 

Gyerekkoromban utáltam a kertet. Még ma is visszacseng a sok-
szor fenyegetően oktató szülői intés : „Jobban megtrágyázni, mélyeb-
ben fölásni, szebben elgereblyézni, az ágyásnak zsinórt húzni ..." 
i~ s kinek van kedve hajnalban locsolni (az ötvenes években még 
gémeskútból húztuk a vizet) ; gyomlálni, üvegházat takarítani; meg 
a rózsafák őszi betakarásában és tavaszi kitakarásában sem leltem 
örömöm. Csoda hát, hogy számomra sokáig nem volt utálatosabb 
valami a virágnál, ellenszenvesebb a kertnél? 

Pedig utálatom tárgyának híre volt, tudta mindenki, hogy nincs 
még egy olyan rendezett kert Közép-Bácskában, minta miénk. Gim-
náziumunk irodalomtanára, aki mindig nagy el őszeretettel, szinte 
pátosszal szavalta Pet đfi verseit zmaj fordításában (Cedili su oblak, 
pa su tako pili — hallom még ma is mély, öblös hangját), nemegy-
szer mondta, hogy Csehov bizonyára a mi kertünkr ől mintázta cse-
resznyéskertjét. Ezt akkor túlzásnak éreztem, de azt már nem, hogy 
a Svájcba és Ausztriába s űrűn utazó, mindig szép barna nemezka-
lapban járó némettanárn őm paradicsomnak titulálta. „Herr Gertner, 
das ist Paradies 1" — lelkendezett kedveskedve apámnak. 

Ln ettől függetlenül nem szerettem ezt a kertparadicsomot, bár 
némi büszkeséggel töltött el, hogy amikor — leginkább vasárnap 
délelőttönként — flóraboy szerepében hordtam szét a kertünkb ő l 
származó virágokból készült csokrokat, az emberek leállítottak az 
utcán, hogy megcsodálják. Születésnapot, eljegyzést, esküv őt, teme-
tést el sem lehetett képzelni a virágaink nélkül. Azt a majd mé-
ternyi magas virágtrónt sem tudom elfelejteni, amely csupa tearó-
zsából és gyöngyvirágból készült. Lehet, hogy azért maradt meg em-
lékezetemben, mert útközben lefényképeztek vele, és a fénykép meg 
is jelent a Dnevnikben meg a PGlitikában. Csak azt nem értettem, 
miért nem a Magyar Szóban is, pedig mi ezt az újságot járattuk 
Lehet, hogy aztán éppen ez a „sérelem" is közrejátszott, hogy új- 
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ságíró legyek, és évekig annál a lapnál dolgozzak, amelyre akkor  
nagyon haragudtam. Kertünkről azonban még akkor sem írtam, de  
riportertársaimat sem tudtam nekiugrasztani a témának. Hányszor  
hallottam tőlük is a ködhelyes megállapítást, hogy meseszép, meg  
gyönyörű , de egy kertre azt mondani, hogy rendezett, az olyan, mint-
ha egy fiatal lányra azt mondanák, hogy szép. Hát persze, hogy  
szép, ha fiatal, és persze, hogy rendezett, hát attól kert. Különben  
csak egy virágokkal beültetett udvar lenne, amilyenb ől minden kis-
városban százával akad. Mi tette háta többit ől megkülönböztethe-
tővé, egyedivé, azaz kertté?  

Azt gondolnák, hogy különös virágai. Igen, azok is, de ma már  
tudom, díszkertünk jellegét els ősorban mégsem a virágok határozták  
meg, hanem a kertünket behatároló, a falakra fölfuttatott boros-
tyánsző lő  (porthenocissus), amely mint valami hatalmas, nehéz füg-
göny vagy fölfüggesztett sz őnyeg, lógott, minden évszakban más-más  
látványt kínálva. A borostyánsz ő lőnek tavasszal méregzöld  levelei 
voltak, amelyek a nyár folyamán fokozatosan barnássárgára váltot-
tak, hogy kés ő  ősszel, az első  fagyok előtt már tizianvörösben mutas-
sák magukat. Mintha valóban a velencei fest ő  kiverte volna hozzá  
a festéket.  

E természetes kuliss,~ák mögött volta rózsakert, rengeteg nagy  
virágú bokorrózsával, a hosszú gang el őtt pedig az egymástól egyen-
lő  távolságra ültetett magas törzs űekkel. Ezeket, meg az ugyancsak  
itt levő  három lucfenyőt, a mosógép tette tönkre. Nem sokkal meg-
vétele után a fenyőkön meg a magas törzsű  rózsákon is mutatkozni  
kezdtek a betegségek els ő  jelei. Hiába próbáltuk arzénnal gyógyí-
tani, a következő  évben már ki is pusztultak. A rózsakert alatt volt  
a pöcegödör, ide folyta mosópor, amit a föld fölszippantott, és ki-
marta a növények gyökerét. Én már akkor gondoltam arra, hogy ha  
fürdőszobánk angolvécéjét engednék arra használni, amire való, ak-
kor talán elvegyülne a mosópor, és nem tenne kárt a virágoskertben.  
De nem engedték, az angolvécé csakis a mosógépet szolgálta, nekünk  
pedig továbbra is a ház végibe kellett járnunk. Azt pedig még ma  
sem értem, hogyan pusztultak ki olyan gyorsan a magas törzsű  ró-
zsák, ugyanakkora bokorrózsák nem sínylették meg a sok vegyszert. 
És a _ kaktuszkertnek sem ártott, holott a kaktuszok is ott voltak  a 
rózsák tőszomszédságában, a ház árnyékos oldalában.  

Persze, sajnáltam volna a kaktuszokat, mindenekel őtt a számom-
ra a legkülönösebbet, a kanálisparti fűzfák göcsörtjeit idéző  szikla-
kaktuszt, amelynek, a rózsával ellentétben, megbocsátottam, hogy  
szúrós. Úgy voltam vele, hogy a kaktusznak nincs más rendeltetése  
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ezen a földón, mint hogy szúrjon, a rózsák viszont a virágukért van-
nak. Akkor meg tessék virágozni, és nem szúrni ! No meg kényesek 
és utálatosak voltak a rózsák, és mindig tör ődni kellett velük. Be-
tetvesedtek például, és akkor azonnal permetezhettük őket, aztán meg 
iparkodhattunk hajnalban levágnia bimbókat, mert meleg, nyári na-
pokon már délelőttre úgy szétvetették virágukat, hogy csak össze-
drótozva lehetett őket csokorba kötni. Igaz, akadtak olyan vev ők is, 
akik ilyen nagy, szétnyílt virágot vásároltak, de én tudtam, hogy 
ezeknek nincs jó ízlésük. Szóval én a rózsákkal csak úgy, messzir ő l, 
tisztes távolból barátkoztam. Valójában csak a színeit szerettem ezek-
nek a rózsáknak, mint ahogy sok festménynek is csak a színeit ked-
veltem. És ez a párhuzam ma is egészen kézenfekv őnek tűnik. A 
rózsák ugyanis katonás rendben álltak : pirosak, rózsaszín űek, sárgák 
és fehérek. És e négy szín kapcsolatában, e négy vonal viszonyában 
egyfajta szervez ő  elv jutott érvényre. A kert minden pontjáról más 
és más látvány tárult elém, de a látószögváltás mindig új és új szín-
és térélményt nyújtott. A vásári kaleidoszkóphoz, ehhez az optikai 
játékszerhez tudnám hasonlítani rózsakertünk szimmetrikus képvál-
tozatait. S itt, a rózsakertben éreztem meg azt a misztikus szimbo-
likát, amely, mondjuk, a kert és a kép között van. 

Ennyi izgalmat kertünknek még csak az üvegház és a gémeskút 
mögötti része rejtegetett, amelyet azért hagytunk szabadon burjánzani, 
hogy a madaraknak és a bogaraknak rejtekhelyet biztosítsunk. Itt, 
ebben a kis oázisban, a nádas között még bíbic is fészkelt, s mert 
ide gyű jtöttük a zöldtrágyát (ma komposzttrágyának nevezik), itt 
ismertük meg például a ganajtúró bogarat, az ürüléklegyet, a zen-
gőlégylárvát ... Én sokáig nem értettem, apám miért becsüli oly 
nagyra ezt a büdös trágyadombot. „Ne finnyáskodjatok, tekintsétek 
a természet ajándékának" — mondogatta. Akkor még nem tudtam, 
honnan is tudhattam volna, hogy ez a trágyadomb valami titkot rejt. 
Mert azt rejtett. Mondom, virágaink szebbek voltak, mint bárki 
máséi, nálunk a zöld zöldebb volt, a piros ég őbb, a sárga rikítóbb. 
Mindennek titka kellett hogy legyen. És volt is. Apám ezt soha sen-
kinek el nem árulta, ebbe a titokba bennünket sem avatott be. Hogy 
mi volta titok? Apám az istálló- és komposzttrágyába embertrágyát 
is kevert. Hátul a trágyadomb mellett gödröt ásott, el őbb itt „pi-
hentette", gondolom a mérgez ő  urin elpárologtatása végett, aztán be-
lekeverte a többibe. A rózsabokrok tavaszi nyitásakor minden t ő re 
dobott egy lapáttal. Asás el őtt az egész kertet beszórta, jutott így a 
szegfűnek, a gladiólusznak, a margarétának és természetesen a bo-
rostyánsző lőnek is. 
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Ezt a „receptet" állítólag még Pesten kapta, ahova fiatal cukor-
gyári főkertészként küldte a hajdani Schwartz igazgató. Apám ott  

tanulta ki a szőnyegültetés tudományát is. Azt hiszem, ez a kife-
jezés is ma már magyarázatra szorul. A sz őnyegültetés olyan el őre  
kirajzolt, mintás, felénk leginkább kör alakú dombágyás, amelybe  
színes és díszes level ű  növényeket ültetnek. Nos, városunk egynéhány,  

a központban levő , valamint a cukorgyári parkban és az olajgyár  
előtti nagy kert szőnyegültetését másra nem is bízták volna, csak rá.  

Üvegházban nevelte a palántákat, faládában, és saját receptre ké-
szített földben. A kiültetés sorrendjét pedig gyerekként is fejb ől fúj-
tam : dracaena, sedum, ageratum, sempervium, begonia, alternathera.  

Simábban folyt ez bel őlem, mint később a gimnáziumi latinórán a  
névszóragozás.  

s micsoda szőnyegültetvények voltak ezek! Egy-egy ilyen ágy  

maga volta megtestesült m űvészet. Еs csoda-e, hogy elképedtem,  
amikor egyszer arra jöttem rá, hogy ennek a m űvészetnek az alap-
ját is gyakorlatilag az a trágya képezte. Azt természetesen tudtam,  
hogy az előre kirajzolt felületen úgy kellett kijelölni a pontokat és  
vonalakat, hogy az néhány hónappal kés őbb, a virágzás idején Pon-
tosan a kívánt hatást váltsa ki. Az sem volt kérdéses, hogy közben  
ügyelni kellett a méretarányakna, kapcsolatokra, a ritmusra, a szim-
metriára, a színekre, a felületek tagolására és osztására, és ki tudja  
még, mire nem. De ugyan ki gondolt arra, hogy legf őképpen arra  
kell ügyelni, amire a látványt élvez ő  rá se gondolna.  

A szőnyegültetés sem más tehát — ezért is beszélek róla —, mint  
a kertgondozás tudománya. Kell hozzá az alapismereteken túl érzék,  
törődés, a rend szeretete. Legf őképpen a rend, ami nélkül nincs  
kert. Mert a kert megköveteli a rendet. Ezért van az, hogy a ker-
tészek mind megfontolt, higgadt emberek. S csak az lehet kertész,  
aki kellő  alázattal viseltetika szakma iránt. A virágok ugyanis ké-
nyesek, konokok, egymást sokszor nehezen t ű rők, sőt —'Kosztolányi  
példájából tudjuk — néha összeférhetetlenek is, de a kertészek nem.  
Ők a virággal való törődés folyamán alkalmazkodókká válnak, de  
úgy, hogy közben maguk is alkalmazzák az élet, els ősorban a bioló-
gia törvényszerű ségeit. Hogy a tér és a forma alakítása közben meny-
nyire vannak tudatában a növény és term őhelye életszerű  kapcsola-
tának, nem tudom, de hogy érzik a mit, a hovát és a hogyant, az  
biztos. Pontosan úgy, mint a fest ők. Pedig a festők csak színekkel  
dolgoznak, trágyával soha.  

Nem volna érdemes egyszer azon is elgondolkozni, miért éppen  a 
kertészek és a fest ők a leghosszabb életűek?  
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JEGYZET  

A Versek éve szerkesztő i gyakorlata értelmében a következ ő  kör-
levelét küldtük a jugoszláviai magyar költ őknek: a Híd szerkesztő-
sége és a Forum Könyvkiadó Kiadói Tanácsa nevében arra kérlek,  

hogy 1987. december 31-éig küldj a Hídnak új, eddig nyomtatás-
ban meg nem jelent verseidb ől, hogy azokat folyóiratunk egyik ta-
vaszi számának Versek éve című , immár hagyományos antológiájába  
sorolhassuk. Egyúttal arra is megkérlek, hogy röviden, akár egy mon-
datban, fogalmazd meg véleményed a költészet és a magad költészete  
pillanatnyi állásáról. Ilyen vélemény, vallomás legutóbb A vajdasági 
ég alatt című  antológiában jelent meg 1960-bon.  

A most megjelen ő  verseket a szerkesztők válogatták.  
В . I.  

URBÁN JÁNOS  

KENYÉRGOND  

Lombunka terhes felhő ,  
gyökéra kötődő  szívünk,  
a néma, kettő  között,  
fönt, éldegél az es ő ,  
a kelő  nap elköltözött  
melegebb vidékre,  
helyére szürke tél jött,  
köd; hó nélkül bérbe  
vette az őszi vetést.  

A szél tájra üvöltve,  
bőgve méri a mérföldeket,  
lehet, elbukik valahol,  
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ahol termő  göröngyök, 
gyöngyök között ekenyom, 
szabadon zöldbe öltözött 
csönd, embert békítő , 
öröklő  gyökér sarjad. 

A halom tavaszt sejtető  
erő , időmutató lábnyom, 
alkalom magunkban hinni: 
enni tettünkért kapunk, 
ma módunk adódna adni, 
hajdani emléktiszte tenyér 
a kenyér, az élő  akarat 
itt marad, a vadludak dél 
egén száraz jelet hasítanak. 

ARAMLAS 

Ott, ahol a part szakad, 
meghúzódunk, 
szélnek vetjüÍr hátunkat, 
tolakszunk az ősrégi 
sokasodásban, 
körömszakadtáig kaparunk, 
fázunk, melegünk van, 
változó közérzettel 
fészkelődünk 
helyért a mélyedésben, 
vidoran álmodunk, 
a hunyorítás les ébren, 
nehogy életünk eljátsszuk, 
naptól poncolt plebejusok, 
a dombvonulat alatt 
rejtekhely a vájatok, 
ahol sötétbíbor vérf ű -
illatok kábítanak, 
mikor felkúszik élethű  
békéjével az alkonyat; 
az est teríti csöndjét, 
pihennénk hallgatag, 
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maradna utánunk örökség :  
önérzet, némán áramló fuvallat,  
a fény felé motozó hajnal,  
a szemünkben él ő  pillanat  
felriadt nagy akarattal,  
ott, ahól szakad a vízpart.  

A VILÁG TENYERÉRE  

Valami szépet akartam,  
így, ha már megszülettem,  
tettem, vettem, eladtam,  
éltem, csereberéltem,  
kaptam egy országot,  
valahogy a jó véletlen  
engemet is befogadott;  
most táltos mesékre  
megbűvölten hallgatok:  
lesz itt csodás világbéke,  
kiknek az idő  ezt osztott,  
én sem bíztam véletlenre :  
ha mindenkit itt hagyok,  
ne kerüljön pénz szememre,  
amit teszek, megfontolom,  
mIg a világ tiszta tenyerére  
anyanyelven a versem írom.  

Ebben a mai, társadalmilag szótlan, sokszor bátortalan, gondolati er ő -
feszítések nélküli költ вszetünkben számtalanszor hiába keresem hagyo-
mányaink érték őrzését, környezetünk, életünk jelenkori történéseit, a 
jövő  iránti ihletet, nézetrendet. 

Foglalkoztat az önbecsülés érzelmi kérdése, a védtelenségi, a függ őségi, 
a mellőzöttségi, a kiszolgáltatottsági, a magáramaradottsági állapot, az 
egzisztenciális kérdésekkel küszköd ő  alkotók sorsvállalása és a műveik-
ben történ ő  közösségi, világnézeti megnyilatkozás. 

Az irodalmi .áramlattól, tartalmi és szerkezeti önismétlésekt ő l, kordi-
vati sodrásoktól mentesen, úgy érzem, költészetemben következetes ma-
radtam önmagamhoz: a szül őföld iránti szeretetben, oszálynézetemben, 
az anyanyelvi értékő rzésben, elő ítéletektől mentes álláspontjaimban, az 
őszinte költői magatartásban. 
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ACS KAROLY 

VERSEIM VLGÉRE 

Nagybetűs kezdet; indulatszavak 
harsogó felkiáltójelei 
tűzdelték tele (öröm? vagy harag? 

inkább az ifjú lélek elemi 
zűrzavara : tagolatlan beszéd) ; 
folyékony már, s ha néha belerí 

(zárójelben) valami maradék 
fájásféle, úgyszólván élvezet 
ráhurkolnia ritmus kényszerét; 

s romlik a szó, elfolyik a szöveg, 
marad a pőre váz; akármit mondok, 
nem fontos már; könny ű  szívvel tesrek 

— hosszú mondat volt — a végére pontot. 

(1987. XII. 16.) 
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ELEMEK  

t и  z  

V 

z 

f 
I 

I 

1  
förtelem  

m  

s z e r e 1 e m  

EGY SZÁL HEGEDÉIN  

A vers: vallomás. És kihívás, számadás, tét- és önvizsgálat. Szüntelen  
értékelése és értelmezése annak, hogy mi is történik bennünk, körülöttünk, a  
világban. Mert minden m ű  mögött az élet rejtőzik, minden alkotás szövetébe  
— közvetve vagy közvetlenül — sorsunk ivódik , bele. Úgy, ahogy  a 
hajszálgyökerek révén a tápsó is ágakba, levelekbe, rostokba hatol, a  
száron, a törzsön, a sejtfalakon át.  

Más lapra tartozik persze, hogy a val6ságlnáttérrel, sebeink ki- és be-
takarásával, szóval, képpel, metaforával, beszédünk ritmusával, gon-
dolatunkkal stb. mit sikerül költészetté lényegitenünk, és milyen h đ -
fokon.  

A vers, a költészet: panasz és fohász, lázadás és imádság. Toroknak  
feszülő  ének. Éntelmet ad a létezésnek. Minden j б  vers oázisa siva-
tagban, sziget az áralmatban. Villogó világítótorony, hogy zátonyra ne  
fussanak a hajók, viharba, tengerbe ne vesszenek az emberek. A költő -
nek, a hajóskapitánynak Szkülla és Kharübdisz között kell hajóznia,  
magárahagyatottan, kiszolgáltatottan, de megfutamodnia akkor sem sza-
bad. Ha pedig kiterítik, akkor is dobbant egyet, megérinti a földet,  
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mint Anteus, és föltámad. Harmadnapra, sokadnapra, erejét és hitét is  

megsokszorozva.  
A költő  dolga, hogy mindenkor, mindenhol az emberről és a világ-

ról szóljon. Lehetőleg úgy, mint el őtte (és utána?) még senki. A köve-
telmény: az árokszélr ő l, a sötétségből, a pokol tornácáról is fényre, ,égi  

magasokba törni, onnan is világgá röpíteni a dalt, az éneket. Akár az  

út porából felröppen ő  pacsirta.  De madár helyett pokolba szálló du-
dások is lehetünk. Mert minden vers h őse, győztese és vesztese: mi va-
gyunk. Létünk — és anyanyelvünk — Szent Ilona szigetére szám űzött  
kis és nagy Napóleonjai, halálunkig Ithakát keres ő  Odüsszeuszai.  

De a vers vonzás és viszonzás is egyúttal. A költészet örökké vál-
tozó csillagképének sugárzása szerint pedig lehetőség és alkalom,  
hogy egymásra — és önmagunkra — találjunk, hogy tartalmasabban,  
emberibben éljünk. Az oly gyakran meghibbant világban, az oly gyak-
ran „kizökkent időben". Ott, ahol a költő  mindig jegyedül van —
másokért. Е s papírral, tollal a kezében, írógéppel maga el őtt leplez,  
jobbít, lázad, tiltakozik — egy szál .  hegedűn. Mert a vers az űzött em-
ber, a vesztes ember örök vigasza. Azoké, akik annyi kétségbeesés után  

— legalább ideig-óráig — tudnak még örülni, álmodni. Mert a vers  
a remény, a tisztaság (talán) utolsó menhelye is!  

Ezért írok verset. Ezért írunk verset. Akkor is, ha (netán) mit sem  

változik az ember, akkor is, ha (netán) széthull a világ. Az írás tett,  

az írás kiáltás. Hallgatással nem lehet átszólni az idő  kerítésén.  

GULYÁS J¢ZSEF  

XII. ZSOLTÁR  

Uram, a dantei pokol az én bens őmhöz képest  
egy napos gyermekjátszótér. 

n írom a legszörnyűbb verseket Európában.  

Emlékszem,  
a kéthetes ivóvíz az én számnak rózsavíz volt.  

Uram, takarítsd ki a lelkem,  
mosd ki, és terítsd a meztelen árbocrúdra.  
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Hogy szerettem volna — 
maradék nélkül egy földöntúli lugasban, 
fogatlanul, hülyén, de időben, 
a maga idejében, 
ilyen szép alkonyt gondoltam és kívántam 
magamnak, mint mindenkinek. 

Lázadtam, adtam egy-két pofont, 
a semminek adtam, Uram, a semmi beforrt. 

Dél van, és nem értem, semmit se értek, 
ki forgatja a kereket, 
mért kell éjszaka reszketnem 
egy kis nulláért, 
akit kifogtam a semmib ől magamnak. 

Hol a mag, melyb ől a csók kinyílt 
és halálig virágzik, 
a száj, a fogak, az öröm formái, a szemek, 
az O szeme, melytől a csont elolvad. 

AMATOR MEGOLDÁS VOLT MESTER 

mi az hogy örök? én ezt nem értem 

egy kicsit túl hosszú lesz az öröklét 

Uram 
nem tudtad kilépni a végtelent 
nem tudtad befejezni minta teret 
vagyis tető  alá hoznia világot 

és nem így kellett volna megcsinálni 
a végét 

amatő r megoldás volt Mester 
munka rossz találmány 

ez a befejez ő  megoldás 
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legalább oldalt fordulhatna az ember  
ha akar hát legyintsen  
így akartam én akartam így  

ó hát semmi közöm sincs magamhoz  
mi ez  
mi folyik itt titokban!  
nincs itt senki akinek  
elkaphatnám ezért a grabancát  
mint egy járókel őnek  
aki szétszórja a papírta park fái közt?  

BESZÉLHETNÉNK MÁSRбL IS  

 

Beszélhetnénk mi másról is,  
a halálról például,  
de minek bántania verset,  
meg aztán  
könnyű  a halálról beszélni,  
a halálról könnyebb.  

 

Megint melékútra siklottam,  
lényegtelen dolgokról,  
semmiségekről beszélek,  
például a vízből kigurult kő  
filozófiája helyett.  

 

Lehetne beszélni a virágról,  
a csillagokról,  
de virág nincs,  
és csillagok sincsenek,  
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legalábbis ezen a réten 
s ezen a padláson. 
Hagyjuk a nincsen-dolgokat, 
hagyjuk másoknak. 

MINTA MADÁR 

Senkit se ismerek, senkit se várok, 
meguntam, mint a madár 
énekét elunja, megutálja, 
s a kövek felett becsukja szárnyát. 

EGY LÁNY MESSZIRÓL 

(Sláger) 

Egy lány messziről, 
a lánya könnyet kereste, 
a könnyet, a sírást, 
a sorsa volt az, 
folyóknak ment elébe 
szilveszter éjszakáján, 
vidáman ment elébe. 

Egy szál haja többet ért, 
mint összes ékszere. 

Sírt északon, lejött, 
hátat fordítva magának, 
tükrében is a hátát látta 
szilveszter éjjelén. 

Sírt fönt észalton, lejött, 
és táncolt, táncolt, 
hátat fordítva magának, 
de útja könnyek útja volt. 
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NO, ÉLET S MINDEN  

Ha jó volt, én jobb voltam,  
ha szeretett, én jobban szerettem,  
ha gonosz, én kegyetlen,  
megtagadtam és eltemettem.  

Most itt vagyunk, nézünk egymásra.  
Nem kell már, ami nincsen...  

DISZNŐTOROS KARÁCSONYI  
VACSORA CSURGоN  

A titkár úr és társasága (nem alattvalói)  
ahogy megérkeznek Csurgóra,  
éppen kész a disznótoros vacsora,  
mint egy Móricz-regényben,  

az úr fiatal, legújabb divat szerint  
szabott és varrott nőcikéje  
egy Móricz-figura tükörképe.  
Ha most belépne Sándor a közeli nádasból ;  
a hirtelen támadt csendben  
mögötte, a nyitva hagyott, nyikorgó ajtóban  

vadkacsa hápogna,  
e vad világ lelke.  

ÉS HASONLб  MОLÉKONY FIGURÁK  

kit annyiszor ugrattak  
kritikusok  
és hasonló múlékony kisvárosi pamutfigurák  

még Koncz István is leköpdösött  
időszámításunk kezdetén  
úgy 59 táján  
akiről szeretném hinni hogy több ezeknél  
a maiaknál  
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a kürt legyen aranyveretes 
kristálya jogar gömbje 

ki kapuk döngetésébe fogott 
nyíljanak meg azok el őtte 
kinek fülébe az utolsó hangot 
sistergő  ólom ültette 
hallja 
a szarvasüldözés zaját 
s lásson tisztán ki szemét 
hitét vesztette 

híres cédrusok árnyékában — 
mint párkányhegyek 
havasainak folyóvizét ő l 
a puszták forró homokja —
borosodjék a szellem újra 
lelket vasmarok ne tapinthassa 

kolostorok babarózsáit 
kísérje napnak kertsírja 
kerüljön helyére imarojt 
balzsam mirha 
víztaszító agyagkönyvtár 
vízkedvelő  szikla. 

S ha már szavam 
többé nem érthet ő  
elhallgatok — 

ahogyan a föltámadott 
és a nem létező  
térdeplésre 
nem 
kényszeríthet ő  

Hogy hol tart mosta költészet, pontosan nem tudom; én az emberi 
hangig jutottam, ahol horgonyzom; s bár nem vagyok bizonyos, mikor 
veszíti el, elveszíti-e, elveszítheti-e végs ő  értelmét is a szó, a költészetbe 
vetett hitem, ha lehetett, még inkább meger ősödött. 
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hárman egy fürdővízben  
hárman-négyen egy fürd ővízben  
tette hozzá az öcskös  
aki szintén megjárta ezt az eleven temető  
a bánáti elmegyógyintézet bugyrait  

ARS POETICÁM?  

 

A Szocializmus, a Csorba Gy őző .  

 

Azt hittem, sikerül valamit megoldani  
vagy megfejteni,  

legalább megfejteni.  

 

Mit akarod te mindig kultúrával tömni  
az ember fejét! A nép hadd éljen s go-
belinezzen — mondta Petrik gobelin-
gyáros az úrnak egy, a napnál majdnem  

világosabb éjszakáján.  

KONCZ ISTVÁN  

JELENTЕS  

Keleti ormán a rozsdás bércnek, amely  
mint titáni szörny, đrködik a rezervátum  
felett, nappala Naphoz, éjjel a Göncölhöz  
közelebb, a halált vagy az örökéletet várja  
csupán még — elviselni —, vackát, az ócska  
medveirhát a széljárás iránt hevenyészi  
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kedvtelen, akár a jövevény Pap Ott lenn, 
áldoz, böjtölve istenének a cifra sátor 
alatt — ég és Föld között —, csend és felleg vihar el ő tt, —
síri békét szolgál az id ő  indiánnak, Sasfiának. 
Alant a képzelet sem szárnyal, dísztelen 
s akadozó a szólás, képei szürkék; teher 
mondani s fogadni is a szót, hülyíteni egymást; —
azért, mert jól hangzik, nem igazabb a 
szférák zenéje, mint otromba kesely ű -
rikácsolás ; követve háta hunyorgó, 
baljós csillagot, a vén indián, a Sasfia 
felfelé, meredeken, mint ahogy megfigyelte 
egykor régen a nemes őst, szó és társ nélkül 
hagyta el nővéreit, hazát s kutyát: a rezervátumot. 
Keleti ormán a rozsdás bércnek, nappal 
a Naphoz, éjjel a Göncölhöz közelebb, 
a szél iránt szabadság s friss hó szimatját, 
akár a régi, cifra tollbóbitát — újra, vagy 
túlélni józan ész nem kísért — bármelyik jöttment 
úgy kaphatja meg, mint ócska souvenirt. 
Ls az élet ment tovább, egyre n őtt a múlt, 
kurta jelentés — akiknek a vigaszból 
nem jut —, az indián, a Sasfia Ott fenn, 
2g és föld között megbolondult. 

Zavar, azt hiszem, le is hangol, amiért a legut đbbi években írt ver-
seimet — úgy t űnik — a korábban, tíz, tizenöt, húsz évvel ezel ő tt 
írt verseim rovására emelik ki. Ezt a zavart, lehangoló hatást magam 
sem értem. Valahányszor ilyen kiemelést vélek felismerni, mindig hol 
hevesen, hol diplomatikus taktikával védelmezem korábbi verseimet — 
Persze a nem tetsz ő  összehasonlítást ellensúlyozandó —, az utóbbi évek-
ben írt verseim rovására. Nyilván nincs igazam, azonban — számom-
ra legalábbis e kérdésben — nem is az igazság az érdekes, hanem indo-
kolt vagy indokolatlan revoltom forrása, hiszen ha jól meggondolom, 
még talán örülnöm is kellene. 

Lehet vagy harminc éve, amikor egy hasonló apropó kapcsán ma-
gamról és a költészetről vallva leírtam: homo moralis sum. Most úgy 
tűnik, ezt akkor választottam. Ma ismét leírom, hogy homo moralis 
sum. Most nem választok, most egyszer űen megállapítom, kijelentem, köz-
löm. Azt hiszem azonban, hogy harminc évvel korábban más választá-
som nem is volt. 



308 	 HID 

A korábbi és az utóbbi években írt verseim egyformán az értelem 
erkölcsi érzékenységének reflexei, változatlanul. De akkor mégis hon-
nan az összehasonlítást provokáló különbség? Lehet, hogy csak ötlet, 
de azért lehet, hogy igaz: húsz-harminc évvel ezel őtt én voltam véd-
telenebb, mint ma, ma maga a költészet védtelenebb, mint húsz-har-
minc évvel ezelőtt volt. 

DEÁK FERENC 

AFRIKA VERSEI 

(Váz latok) 

G'bessia népes dombján 
gyöngyposzáták ezre 
sáskalesben. 

Embertől emberig 
éjfél-nagy-tó, 
béke elérhetetlen partjain, 
közbül — úszó tetemhajó .. . 

Kemény ravatalán 
jó ismerősöm: 
Alou-Seyni tizedik fia, Dabó. 

Még dél sincs, 
s már itta h őszakadás. 

Mariama zajos tincse, 
fékezett légzés, 
síró tinó véres horpaszán 
boldog lepkerakás. Mindez 
a tajtékzó apályra várva 
szorosan összeáll, 
akár a birkaürülék, 
s omlik is szkarabeusz láttára. 

Madame Bourbonnaise kertjében 
a déli döbbenet bénulatában 
szenderek ezre márványrózsáimon. 

A kígyók tehene ismét nekid ő l 
Bayo kunyhajának. 
Odabenn váltólázroham. 
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Viszik is mára rémségekbelátót 
Matoto dombján lefelé. 

Megittuk a jeges teát, 
s a citromfű  pici kévéit 
a szivarzsebbe rakják : 
maláriaszúnyog ellen 
használ. 

Bayo portáján 
a kígyók tehene 
egy selyemgyapotfa felritkult 
árnyékában pihen. 
Az elefántf űtengeren 
fekete kaláris : 
a nyugalom sírjától hazafelé 
gyorsan guruló fejek csillognak Ott. 
Megfőtt az utolsó fejadag rizs. 

Mariama ma harmadszor fürdik, 
s forog körülötte sok vidám szem. 
Az övé meg nem állt még emberen. 
Csak fürdik negyedszer is ő , 
e gőzidőben zsenge, 
tüzelő  verem. 

Taoyah peremén összed őlt egy ház. 
Cudar egy prés, mondták a serény takácsok. 
Cudar egy lék, ismételték az asszonyok. 

A törpegémek a mangrove küls ő  vesztő ibő !! 
a romhoz merészkedtek. 

Innen nem is jött külön hír 
hozzánk Camayennébe, 
csak a bíborszín, nehéz pihék. 

A gerlicék itt kisebbek és 
bizalmatlanok. Számukra csak 
a holt vasmarok igaz kihívás, 
ahogy idők mélyéről a patak gázlós részénél 
örök bénulással kivetette 
a felborult daru. 

Liberté! 
Seggbe l ő ttek pár tucat hadnagyot, 
századost. 
Feloszlatták a lepratelepet. 
Baszott egy világ, 
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baszott meg éhes.  
Én egy Heinekennel  
a kezemben,  
az üveg túloldalán :  
baszott eхellenciás.  
Odakinn a sok éhes, leprásnak  -- 
Liberté, mi lenne más?  

Tidjani harmadik,  
szép,  
szép harmadik neje  
ibrikének mélyén  
gyűrűző  indigó.  
E parányi hullámokban  
indigóvihar, mit büszke,  
bő  mellébe szív;  
s innen lel szép,  
fojtogató csókokhoz  
tartalék lelket  
és vad, táncos imát.  

Érik kertemben a mangó.  
Esténként az eml ős madarak  
százával támadják a  
sivalkodó gyümölcsöket.  
Csonka testük reggel asztalomra szakad.  
Itt holtnak, él őnek mindent szabad.  

Aminatouval elküldjük a dalt.  
az utolsó monszunnal,  
hadd vigye mind e szálkás derűt  
a Konkoure falánk vizeihez,  
a Négy Híd majmait hadd koronázza,  
az Őrködő  Elefánt csúcsára Ellen-Ararátnak,  
a Pipáló Kutya sok légiáldozatának,  
örökmécsként,  
vérző , esti lángnak.  
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KOLIGER KÁROLY  

TAGOLÁS  

Van, aki bús. Csügged. Gyáva. Rest. Megnyerhet ő .  
Van, aki bátor. Befolyásolhat. Küzd. Legyőz.  
Méltánytalan sorsot kihív. Örökre fogad.  
Aphrodité, ó, az éj homályát kedveli.  
Nagy hőségben szel görögdinnyét, mely felüdít.  
Ki-ki a más kedvesével paráználkodik.  
A bizalom, hitetlenség visszaüt zsengén.  

A legjobban fájó: éberen veszíteni.  

Szórakozott szórakozottat észre nem vesz.  
A szótlan kezdettől fogva ősanyját lesi.  

A kender kétlaki növény. A vászoning óv.  
A bölcs fiúszerelmet is űzhet, bölcs marad.  
A bezáruló körhöz nem járul kockázat.  

ELEMEK PÁRHUZAMMAL  IV. 

Ё  leted az egyetlen valóság : az eleven akció.  
Siratlak, Szó ! — mely önmagában semmi. — Os,  
a magas célokra törekvő  vissza nem tetten, ég.  

S az érintés — lárvák játékos fehérbe homorulása,  
kifejlet, körforgás, tűz szigora — állandó hitele:  
nincs a fészek, nincs hatalom, és nincs szó sem.  

Negyven éve a fű  benövi a vérző  bokát, satut.  
Négyszáz éve éhínség pusztít, bőg, hull a barom.  
Négyezer éve el, el, népek indulnák Anatóliából.  
Négymillió éve tar mesefák regélnek. — Kellék :  

A Megváltó oоgyven nap és negyven éjjel böjtölt,  
majd végre, úgymond, megéhezék az írás pártfogoltja,  
és hozzá menvén a kísértő , monda néki, emlékezetb ő l:  
nemcsak kenyérrel él az ember, ne kísértsd az Urat,  
a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. — Nos?  
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A pusztában temérdek a homok és fény, mely estére  
lágyan borzongat: messzi várak márványtermeiben  
vértezet, kard, keretezett kép ridegen csillan,  
a fáraót ezredévek múltán is ápoló védelmezi,  
szomja és pír bíbora sápadt arcodra vetül, érzed,  
a felkelő  nap új álmok tavaszi felhő ibe szólít.  

Еhedben az éhezőt táplálod, szomjad int szomjút,  
sorod választott sor, fordulatra a botlást kijavítod.  
— I✓des Dajkám, tisztelt Atyám, gy őzők és legyőzöttek,  
halálban lakozó feleim, megvilágosulván, lett légyen,  
a kinyilatkozó hegyi beszédét ti meghalljátok: —Jól  
tudom, nincs elveszett poszt, s aszerint cselekszem —
hálaadás napjára, közétek, elpihenni megtérek én is.  

BOSNYÁK ISTVÁN  

A NINCSEN HIMNUSZA*  

RrJT A SZÉP  

jaj be rút hogy van  
jaj be rút hogy vannak  
jaj be rút ma minden lét  
jaj be rút a Szép  

s az egyes ember is vele  
bárha más is minta más  
jaj be rút a külön ember  
jaj be rút a Sokaság  

jaj be rút ma minden Ma  
s az is rút hogy neki rút  
jaj be rút hogy minden rút  
jaj be rút a Rút  

MINDEN CSAK VOLT  

minden csak volt 	 bilincselten rabon szabadon  
ma nincsen semmi — 	 mindenek csak várnak várnak —  
lenni hogy nem lenni 	 lenni hogy nem lenni  
léttelenül 	 vakon  

Ceruza-sorok Ady Endre könyvén c. parafrázisok azonos cím ű  ciklusából  : A 
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A NINCSEN HIMNUSZA 

fehér szurok fekete hó 
valótlan ma minden Való 
Halál urunk ős dáridó 
percnyi élet — kis stáció 

szépséges B űn randa Erény 
szép kis eszünk jaj de szerény 
megtenné egy hazug remény 
csöppnyi Isten — az is kevély 

ami Van az ma se Nincsen 
egy Való Van: a nagy Nincsen 
Mát hazudunk drága kincsen 
holnap meg — a Holnapot 

A CSILLAGOK CSILLAGA 

sose jön a vörös csillag 	 sose vörös a vörös csillag 
— Nap Hold Vénusz 	 — rózsás lila zöld kék 
közel jött már régen -- 	 mocskos vagy csak sápadt — 
s ő  dölyföl távol valahol 

	
átmázolta kisezerszer 

ködös sivár égen 	 ez a hülye század 

A CSODAK ЁVEZREDE 

valaki megőrült az Űrben 
valamely Nap továbbra is 
járja a bolondját 
valaki mindent összezavart 
s Új Ezredév jövetelét 
mondják mégis mondják 

gének taknyoznak gént a génre 
szomjasabb sose volt vér a vérre 
Halál-légyott kering felettük 
a Célokat rendre fölettük 
s Új Ezredév jövetelét 
szajkózzuk mégis egyre 

ó magasságos világok szeszélyei 
(vagy ezeké-e itt alant 
kikért ma is dőrén kering a Nap) 
hahh ti kusza titkok 
rejtett rondabugyrai 
mit hoztak majd holnap 
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KOCSI-C7T-PPIL0GUS 

„Minden Egész eltörött, 
Minden láng csak részekben lobban, 
Minden szerelem darabokban, 
Minden Egész eltörött." 

„A valóság, mint repedt cserép, 
nem tart már formát és csak arra vár, 

hogy szétdobhassa rossz szilánkjait." 

„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 

Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra." 

(ha Ik mondták biztosan 
igy van 
ha Ik mondták Pesten 
Borban és Szárszón 
vagy másutt — 
mit mondhatsz még 
hajh századvég 
maradt-e még valami 
ép 
mit mondhatsz hát 
másképp) 
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TOLNAI OTTO  

FI  & RЁ  Z  

Fu.  
Fű ,  
rongyosra írva.'  

Celan  

szúr  
de szúr mama  
mi szúr mondd kisfiam  
az apci zabigyerekinek  
én is zab én is zab  
a zab  
a zab szúr mama  
mondd csak mondd  
a zab  
a zab  
nincs már szusz mama  
a hab jön a hab  
vigyazz rajön  
hol a zabla  
kösd be az ólba  
kösd az ártány mellé  
az ártatlanját  
széthasítod a számat édes mama  
a hab  
hozd a hakamort bár  
a zapcinak van egy zenél ő je  
a kisapáca hozta neki a romok alól  
rómából  
én is zenélni minta zapci a ládikóján  
odaadnám érte apa lajbiját  
a pipogya pápa vastragacsát  
paripacitrommal teli a hordármicit  
hó de nagy a h ű  
itta tingli  

* Lator Lászlб  fordítása  
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ott a tagló 
agyoncsapom a zapcit 
mint a tata az eta tehenét 
én is zenélni 
szép lilák az ujjaim 
feketék kisfiam a körmeid 
én is fűrézelni minta zabi 
fű  
fű  
fű  réz fű  réz fű  réz 
egész nap fűrézelni 
aki berezel 
aki berezel nem lehet 
ha nem lehetek rézfúvós t űzoltó 
akkor leszek 
fű  
fű  
fűrézes tűzgyújtó 
egész nap fűrézelni a sárgarépát 
mint az a két angórđnyuszi 
a zabi ládikóján 
fű  
fű  réz fű  réz fű  réz 
és mégsem vágják át 
fű  réz 
mennyit hegedültünk a h űhóban 
nyakiga nagymamával 
az epertuskón a keresztvágóval 
húzd te félnótás 
már megint megetted a havas szalonnát 
réz fű  
fű  réz 
én is mint a nyuszik 
nyüszítek a zöld ládikón 

ül az ágy alatt 
kapcával a fejina bakancsok között 
és fűrézel 
fű rézelteti őket a sáros bakancsoknak 
és azok táncolnak 
nézd mama maguktól táncolnak 
táncolnak azokkal a borzalmas fekete pancsuszokkal 
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fű  fű  réz 
réz réz fa 
csalogatom 
réz réz réz píz 
vitte a vércse vitte a lajbis varny ű  
vitte a szirti sas a tejes nyuszikat 
levágni 
csalogatom a rézfaszút az ágy alól 
de paralízis van a lábában 
miért nincs paralízis a kezében 
paralízis a fű rézben 
a keresztf űrézben 
trónol a bilin ni 
és fűrézelteti az angóranyuszikat 
nagy lila térdkalácsán 
fű  fa fű  
szólok a vadászoknak 
eresszék be a kopókat 
fű  fa réz 
hunyd be a szemed 
hunyd be a szemed édes mama 
majd szépen belefektetlek 
ebbe a ládába 
majd lefödlek a csipkével 
amit apa mindig kiégetett a kapadohánnyal 
milyen szép is 
élt tényleg élt 
majd elfű rézelek neked f űt-fát 
élt mennyit élt 
majd elfűrézelek neked tücsköt-bogarat 
élt miért élt 
majd elfűrézelek szirt-szart 
elfűrézelem mind a tíz ujjadat 
fű  fű  mama 
harmatos 
vérzik 
mi az mama vérzik a torkod 
fű  géz 
fű  réz 
énekelj te is velem a ládábul 
fű  réz tücsök bogár szirti szar 
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énekelj 
fű  réz 
fű  réz 
énekelj szépen 
fű  
fű  fű  fű  
énekelj mert teljesen átf ű rézellek 
és majd folynak a beleid kétoldalt 
mint abból a ládából 
réz réz réz 
kettéfűrézellek 
és a végin majd felállsz 
fel minta cirkuszban 
így ni énekeljünk 
fű  réz fű  réz fű  réz 
énekeljünk szépen együtt 
réz fű  réz fű  bagoly 
a sárgarépát meg 
tudod mama azt amit abban az orosz mesében 
rántottak ki a föld szívéb ől 
tudod azt a nagyot 
azt a sárgarépát úgysem } ű rézeliük ár 
soha 
fű  
énekelj mama 
no énekelj 
fű  fű  
harmatos 
harmatos 
fű  réz szirti szar 
réi tűcsők 
haha ha zab 
az apci nem igaz 
az égvilágon semmi sem igaz 
fű  réz fű  réz 
szirti szar réz bogár réz bagoly 
ne félj 
fű  ezerjó fű  
fű  ezerjó fa 
ne félj mama 
ezerjó tücsök bogár szirti sas 
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LADIK KATALIN 

ARNYAK KERTJE 

A tiltott répaföld felborzolt tükr ű  tavából, a párhuzamos id ők 
hullámfodraiból vágy süvít. Ennek a tónak furcsa szokása, hogy 
minden árnyékot, a lét minden tükröz ődését magába szürcsöli. Ezért 
nincs árnyéka répaföldön, és a növények a maguk sötét, halandó 
tükörképük nélkül álldogálnak. Hiába tündököl a napfényben a 
tilalomfa, nincs alatta enyhely, hogy nyugodtan vétkezne az em-
ber. Így bűn nélkül bolyong az emberiség, saját árnyékát kutatja 
eltökélten, keresi a kollektív tudattalan tükörképét. 

METAFORA NARCISZROL ÉS NAPRAFORGOROL 

Nárcisz, e gyönge, kétnem ű  lény eszmélete els ő  rebbenése után 
tudatára ébred szépsége mulandóságának, megérzi a halál bódító 
illatát, mely a kiköpött napraforgómagvakkal együtt rövid rándu-
lásokkal terjed szét. 

Ő , a Nagy Napraforgóra vetett els ő , tiltott pillantás ! E vak-
merőségért a meleg, édeni talajból, a répaföldb ől való kitépés jár. 
Az els ő  rácsodálkozáskor megszületik az els ő  buja vágy, az a képes-
ség, hogy a Napraforgó nézése közben vágya tárgyában kéjelegjen. 

Nárcisz kitépett, kissé már száraz gyökerekkel megpillantja 
saját tükörképét egy kilöttyintett. napraforgóolaj-tócsában. Ett ől a 
perctő l kezdve haszontalanul tékozolja életerejét saját képmásában 
gyönyörködve, mely egyre inkább egy napraforgóhoz lesz hasonla-
tos. Az effajta bujálkodást, mely egyébként halálos b űn, a répaföl-
dön fetisizmusnak, avagy A Leger ősebb Kéjérzetet El őhívó Olva-
sófüzérnek nevezték el. 

RI✓PACSKANAK HASADÉKA VAN 

Amikor répácska észreveszi magán a hasadékot, elbújik a f ű -
ben. Sok füvet megeszik, s amikor már úgy buggyannak ki bel ő le 
a szavak, minta csalánkiütés, egy hosszúéneket ír a testére. A vers 
beborítja egész testét. Így lesz költ ővé répácska, de a hasadék to-
vább növekszik. Hiába dugdossa, akkor meg kiszakítja klorofillszok- 



320 	 H1D  

nyácskáját, s azon keresztül testébe hatol a napsugár. Répácska  
így végre-valahára jóllakatja testében a hasadékot, a lucskos füvet  
tnaga alatt pedig elnevezi animának és animusnak. E nyálkás ké-
jelgést önnön költészetében a leselked ő  cukorrépák maszturbációnak  
nevezték el.  

MENNYEI ESŐ  

Hosszú csőrű  madár fúródik a remeg ő  felhőkbe. Széttárt szár-
nyakkal a meleg ködben szeretne megragadni, kitépni egy darabot  
az imaginárius húsból. Kitartóan dugdossa ujját a mennyei résbe.  
A gyű rű , mely a rés mögött lev ő  jegyeséhez köti, tüzessé válik.  
Finom, megpörkölődött toll és hús szaga terjeng. Súlyos felh ő  ül  
a madárra. Erős vágytól űzve belemártja nyelvét az imaginárius  
húsba. Ekkora mennyei résb ől eső  kezd csordogálni, eleinte véko-
nyan, majd mind erősebb és vastagabb sugárban, bele a tatott szá-
jú, mély madárba.  

Ezt az epekedést meglátta a többi madárka, el is nevezték  
adorációnak, avagy A Legmagasabb Fokú Е lvezet Kiszürcsölése Ol-
vasófüzérének.  

CS. SIMON ISTVÁN  

AKAR  

Akár a vadkutyák  
kollektív gyomrából  
visszaöklendezett táplálék,  
úgy  bűzlik 
a sánc, az utca- és  
a nyárvég.  

RIADALOM  

Az égő  erdőben  
a sziklás part felé fut  
az ekrazitfej ű  lány.  
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Melléből sikoltó  
sirályok szállnak,  
vérrozsda alkonyodik  
a hasán.  

A S1RASоT TEMETTÉK  

Rekedt harangszó  
szivárgott  
a ködön át,  
hideg kőkeresztek  
közt.  
A sintér levette  
zsíros sapkáját,  
összekulcsolta kezét  
a külteleki nép,  
tompa koppanások  
törtek föl a mélyb ő l.  
A sírásót temették.  

Válas i: Hangulati zavar és önámítás.  

SZUNYOGH SÁNDOR  

MINIATŰRöK  

 

Kővirág kontya,  
szélringatta hajó  
száraz fű tengerben.  

 

Isteni színjáték  
a harmatcsepp ikrájában,  
szivárvány.  
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Olvadó fehérség  
hópehely-csillag  
bajuszom hegyén.  

 

Téli jégcsapok,  
kopjaraktár,  
jégbe fagyott hajnalok.  

 

Zord tél vacogása,  
csontig érő  remegés,  
leheli meleget tenyerembe !  

A költészet életem fontos összetev đ  ereje. Állandó harcban, küz-
delemben vagyunk egymással. Ha nem írok, egyfajta hiányérzet fog  

el, ha írok, akkor pedig vajúdva újraélem élményeimet. Az utóbbi  

:vek kenyérkeresési láza azonban kevesebb magányt, kevesebb alkotói  

légkört biztosított számomra. Reménykedve léptem az új évbe, amely  

több magányt, több gondolkodást és talán jb verset is hoz számomra  .. . 

BRASNYо  ISTVÁN  

HARMAT  

Nyikorgását a szélkakasoknak !  

Hölderlin lyukas agyán kel a nap  

Harmattól gyöngélkedek  
rozsda von be  
rozsdása hangom  

Harapnám le nyelvem  
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EGЕSZ NAPI SZERENCSE  

XXXVII.  

Árunak rövid az éjszaka, a mérleg tányérja  
hamara virradat felé billen. Aki netán 
messzi földre vágyna, a sorsa elképzelt lova 
nyergébe telepszik. 

Ne vásd a b őrt és nyűdd a gúnyát, 
kalapod úgyis temetőkapu dárdájára akadva. 
Biztasd csak a szélvészt, mely bevágja 
házad ajtaját, odateremthet istenigazából. 
Hát csak így a zablavassal és ugyanígy 
a kengyellel is, mint akit ugyanabban 
a tűzben kovácsoltak, edzettek a látszólagos 
idő tlenség keresztvizében. 

 

Nem akarnak levest f őzni, úgy látom, 
inkább parazsat nyelnek: fejük forró, 
akár a szenes vasaló, a lelkükön is 
vastag lehet imára ragya. 

— Gyöngyderű  ! — kiáltok, habár a 
hallgatás sokkalta méltóbb lenne hozzám. 
Többször is elhallgatok naponta, mint 
aki beleunta helyzet örökös értékelésébe : 
nem vágytam én ide soha, és most 
mégis itt vagyok,•akár az ujjlenyomat. 

 

Az órára ütve jókorát, az id ő  árnyékára, 
az esti szélfúvás mindiga végér ő l kezdi 
mondani az egészet, mint valami 
idő töltést, amellyel szavát szegi. 
Pedig farakásban lakik, akár a cinege, 
ott hál, ezzel bosszantja a világot: 
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ha van füst, felkapja, és a szemébe 
vágja — hát most hiszed-e, a könnyeiden 
keresztül csak elhiszed, hogy sok, ami sok, 
befejezésnek tágasabb id ő  kell, szellemre 
van szükség, lélekre, amit sebesen 
lapozott könyv tartalmaz, sejteni, 
ha ugyanolyan sebesen be is csapják, 
miként dugaszolják palackját a palackba 
zárt kísértetnek. 

 

Kinyújtott ujjammal mutatván meteorit 
útját: mily félelmetes lehet ott, ahol sohasem 
laktunk! Fényl ő  nyomán szétcsapva a 
légkör koponyája, kifuthatna-e bel ő le 
egykettő  a levegő ? Mégis, de jó az 
éjszakában 1 A deák megragad egy 
kiáltozó ludat, gondolom, hogy gúnárnyakát 
kitekerje, de nem, csak tollat tép 
szárnyából, talán a 'jelenséget jegyezni 
föl vele. De gágogni .kezd a falka, 
valóságos Capitoleum : semmitől sem 
választ el bennünket túl nagy kor, 
akár múlt, akár jöv ő , inkábba jelen 
az, ami távolibb. 

 

Beletörődve immár, hogy itt maradok, mintegy 
kiszolgáltatottan, ős példák nyomdokain, 
téves történelemben ... Nem ebbe a cselekménybe 
kellett volna kapaszkodnom, inkább szamár 
farkába, bogáncs szöges buzogányaként. 
Avagy nem elég nekem az, hogy szakállamnál 
megragadva vezetgetnek, eszmékt ő l 
véglegesen elvakult embert —ennyit mégsem 
érhet ideál, f őként ha azoké, akik 
maholnap eladnak rabszolgának. 
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XLIV.  

Traktorával vontatja a világot kocsmától  
kocsmáig, de ha megérkezik valahova, ott  
aztán megáll az id ő  1 Kicsaphat a sár  
a kátyúkból, a füle hegyéig érhet, akkor  
legföljebb kezet akarna mosni, különben  
kezet sem mos, mi értelme, a b őre alatt is  
fekete, fáradt olaj, ragacsos ken őcs :  
ilyen emberek maholnap már nincsenek,  
a gépi forradalom hozta őket, és nyomukban  
széles legyezőként bomlik ki a kiábrándulás  
szürke körű  kipufogófüstje. Volt id ő ,  
amikor nagy hangon meséltek, és egyszeriben  
mintha ennek a visszhangjára várnának  
zajtól és fagytól roncsolt füllel. Mégis  
a csönd a tartósabbik.  

XLVI.  

zilált, pár szálnyi bajuszukkal itt  
világosabba hősök, ahogy látja az ember,  
munkában foszlik le róluk a ruha. No és  
a kaland?  

Hol fészkel itta kaland, hol lesz nekünk  
kalandunk — még csak egy zúgó  
pillanat sem, amelyt ő l megdermedne a vér !  
Az, ami eltűnt, a régi levegője? Hogy képes  
lenne a víz alá nyomni fejünk? Mintha  
arcunk lenyomata, akár szárazra vetett maszk,  

Ott maradna a Hold poros tányérján  .. 

XLVIII.  

Időben felhúzták ezt a lobogót is —  
milу  magasra szökött az okker és az arany  
árnya a fán: követni szárnyak kellenek!  
Hanem az eső  majd belesulykolja a törvényt,  
hogy mi az, amit futni hagytak, és mi az, ami  
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itt marad csatakos és lucskos estére, 
amelyben a víztől fölingerelt macska nem 
leli helyét; ha volna macska a háznál, 
kutyát tartanék, ráuszítani. 

L. 

Meg vagyok győződve, hogy nem az vagyok, 
aki vagyok; aki nem én vagyok, az tégelyb ő l 
kenegetett engem magára, tet őtől talpig, 
és amikor befejezte, attól fogva lettem az 
helyett én, de nem puszta bevonat vagy 
tartós máz — csak honnan juthatott eszébe 
akárkinek, hogy ekként bánjon el önmagával, 
ily égbekiáltó kitérőre adva végül is 
a fejét. 

LII. 

Mentséget találnom aljasságára a 
végzet színe el őtt teljességgel fölösleges 
hiszen arra vetemedik, hogy elpusztítson: 
halott igéből a halott betű . 

Hányadán is áll ez a költészet? Mibe kerül annak, aki rja? Ezzel 
szemben mi a hozadéka? Ki az, aki írja? És ki az, aki olvassa? Kiknek 
a kezén megy át? Mi acélja? Modern-e, avagy nem eléggé modern? 
Avantgárd? 

Leginkább kitalált valami, akár a rágalom. 
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JUNG KAROLY  

бСSКА  NбТА  

(Demográfiai társasjáték*)  

Immár bekés a ( 	)om,  
Kibiggyesztem hát az ablakon;  
Mit ér az álom vagy alom,  
Béget vagy bőget a ( 	).  

Immáron békés a ( 	)om,  
A ( )am hát eltakarom;  
Mit ér az alom vagy álom,  
Bégetni vagy bőgni a ( ) .  

Béget vagy bőget a ( 	),  
Mit ér az alom vagy álom;  
( 	) lettél az istállófalon,  
Túl minden tisztes ( 	).  

Bégetni vagy bőgni a ( 	),  
Mit ér az álom vagy alom;  
A ( 	), s azokat várom,  
Kik még ( 	) az ( 	)on.  

Mit éra bégető  álom,  
I✓n a józan ( 	) várom ;  
Hiába békés a ( 	)om,  
A ( 	)at csak kitakarom.  

Mit éra bégető  alom,  
A ( 	)ésa( 	) ; 
A birkafaggyú az asztalon,  
A ( 	) utolsó alkalom!  

yr A zárójelben üresen hagyott részek a szövegkörnyezetnek megfelel ően —  
vagy attól teljesen függetlenül — tölthet ők ki. Némi támponton (fogódzót)  
nyújthat az alcím de az olvasót korántsem befdlvásaland б  szándékkal!  
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ETrtJDÖK ÉS EGYEBEK  

Oh hát ilyen nagy az eszme, mondd Vladimir  
Iiljics, ilyen?  

Hogy életen, halálon, hogy csontokon megyén  
által s marad meg a csontok velejében,  

ami nincs már?  

(FÜST Milán: A jelenés)  

1.  

Valahol a holdban,  
A mindenség veszteglőhelyén,  
Sorban ülnek a madarak.  
Begyükben az ellopott napsugár verg ődik,  
A sötét Ott gurul .  a láthatár alatt,  
Meg hát hajdana köd,  
Melyet légfeljebb barázdából  
Felsejlő  harangszó oszlathat el,  
Ha az özönlő , bűzös ottomán hadak  
Már valahol Zalánkemény,felé tartanak,  
S előmerészkedik valamely túlél ő  
A zsombékok közül ;  
Bár az is lehet, hogy eszelős  
Gyilkosak cibálják a harangkötelet  
A lángoló toronyban.  
Nyomukban felforr a víz a kutakban,  
Kicsap a káva peremén,  
Elönti sorban a kerteket:  
Sikoltanak az idegen fenyőfák,  
Fuldokolnak sorban a szilvafák,  
S beomlik a pince —  
A habzó ár mindent eltemet.  
Marad utánuk az erdőben a szeder,  
Vigaszul a hátramaradottaknak,  
Meg háta megszűnni nem akaró,  
Aztаtó őszi eső  és a köd.  
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A látomás vége közeledik.  
Az árpaföldön átfutó ösvény  
Hirtelen elkanyarodik, vakmeleg.  
Kukorica hányja bódító címerét.  
Hét ágra álla nap,  
Felsejlik a szívben a hét jatagán,  
A falból kihullanak az aranypénzek.  
S itt áll el őttünk a kezünk ügyében szinte  
A fedőnevek mögül kihulló történelem.  

 

Üveg- és agyagcseng ő  muzsikájú a délután :  
Vivaldi és egy árva rigó  
Szökken ágról ágra, bokorról bokorra,  
Majd a fűben elenyészik;  
Évszakok váltják egymást,  
Kézrő l kézre jár a vonó és a hangszerek,  
Nesztelenül szitál és ülepszik a Por (a kor),  
Meztelenül járnak a szobában a szerelmesek,  
Valahol tán, az utolsó szobában,  
Áttűnnek egymásba tagjaik.  
Hang, madárfütty, bokorneszezés ;  
Eltűntünk egymásban, félszavnk a szürkületben,  
S máris este lett,  
Titkos és szenvtelen, akár a konspiráció.  

A KÚLT6 EXITUSAR6L VAGY EXODUSARóL  

Hm — jó kérdés, s tulajdonképpen akár válaszolni is lehetne rá,  

ha az ember nem tartana az akaratlan lapsus calamitól: az ars poe-
ticából esetleg ars patheticát kanyaríthat a vértoluláshoz hasonlatos,  
hеveny indulat. Jómagam ugyanis a szenvtelen és közömbös m űvi  
álarcát kísérelgetem meg kitartóan ábrázatomra illeszteni, s miként az  
álorcában bujdosás sem sok eséllyel kecsegtet, sokkal inkább a vers-
ben bujdosás látszik egyelđre kivihetőnek — ha nem tűnik nagyké-
pűnek a más költő től alkalmilag kölcsönzött szintagma. Nos, persze,  
a versben, szóban bujdosás sem más, mint nyelvben bujdosás, az egyet- 
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len, örökül hagyott nyelvben, s ha a kegyes pillanat úgy adja,  

költő  kipislant olykor-olykor a szavak, irásjelek — f őképpen pon-
tosvesszők és gondolatjelek — mögül, s szembenéz az olvaš бval. S  
talán nem lesz oka tartania az utána következ őktől, ha ilyenkor sem  
jómagam, sem pedig az olvas б  nem kényszerül földre sütnie tekintetét.  

Sőt: üljük körül az asztalt — mondhatná a költ ő, ha ismét egy  
másik költőtől vett gondolattal szakítaná meg egy id őre a nyelvben  
bujdosást.  

GUELMINO SANDOR  

MŰFAJOK  

Próza ez, hogy:  
a keserves  
istenit  a 
világnak l  
Dráma akkor  
lesz belőle,  
mikor érte  
hátba vágnak l  

CONFESSIO NON DIFFICILIS  

Amíg Te vagy,  
én is leszek,  
maroknyi szív,  
lábak, kezek.  

Amíg élek,  
Te is lángolsz,  
minden álmot  
körbetáncolsz.  



Amíg vagyunk, 
ne engedj el, 
óvjál lombbal, 
védj fegyverrel! 

Felelőtlen 
ha igéznél, 
nálam semmit 
el nem érnél. 

Szabadulni 
Sohasem tudsz, 
akár megállsz, 
akár elfutsz. 

Ültess kőbe, 
száríts vizén, 
bolygó lelkem 
visszaizen. 

Vágj apróra, 
mint tűzifát, 
s parazsammal 
hevítlek át. 

Nem menekülsz 
égen, földön, 
egy a sorsunk 
mindörökkön! 

FOKOZÁS 

Vállalni — 
ez nehéz, 
vállalni akarni — 
nehezebb, 
vállalni tudni — 
legnehezebb; 
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S merni —  
аnnуi, mint  
megmenekülni!  

MAURITS FERENC  

KONDOR  

a deák ferenc térnél  
belépett  
a metróba  
egy kondor-rézkarc  
hosszú  
száraz arccal  
lapított  
fekete felölt őjében  
szatyrából kikandikált  
az üveg  
a vekni  
és a vörös akcentus  
egy csomó retek  

IHLET  

délutáni ellenfényben  
vibrálva  
nagy feri  
széttárt karokkal  
megszólalt:  
móré  
fessél  
nagy ezüst  
süllőket  
fekete alapon  
fekete alapon  
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SINKOVITS PÉTER 

LBTFEJTO 

 

kényszerű  
vergődő  vonulás 

az ígéret dereng ő  csillagát megcélozva 

 

egyszerűsödnek a szavak 
gyakrabban didergünk 
csak a szénégetők melegednek 
távoli gyermekkönyvekben 

 

merre terelik a vadakat mostanában 

ormótlan freskóvár jegyzetel ő  hitetlenei 
maguk is nyüszítő  vadak a düledező  kárómban 
szóirányító örvény felett 
a karzatok vélt biztonságában 

közben a menet már sudár fényben araszol 
nincs ki a krónikát fellapozza 

védtelenül a kopás 
ellenesül a szándék 

órányira 

 

vigyázva lépeget a hóbuckákon 
távoli ünnepre emlékezik 
amikor még helyén volt minden 



íródhatna az utolsó vers is 
a betűk álmosak oldalukra dőlnek 
puha iszappapíron 

még néhány vak-parázsnyi év 

fához merevedő öregember 
lassú kapaszkodás a végtelenbe 

5. 

szakadozó vérerek 

szikkadnak 
keményednek a vágyak is 
mint a verandán felejtett kenyér 

6. 

most álmodban alszol 
lomha árnyak kúsznak a redőnyrésen 
a széktámlától a zongora felé 
sávcsillanás a vitrin kávéscsészéin 
most álmodban alszol 
vasútállomások sárgás-havas falomladékán 
térképnyi idő 
fekete földeken fej párna-tanyák 
hozzád nőtt a világ 
lendkerékként gördülsz te is 

mily könnyű nektek 
biztonsággal kapaszkodva rög-gyökér-erezethez 
dacos ragaszkodással 

de hogyan kiáltson az 
ki nem tanult meg eligazodni 
hadutak nyomjelzőrendszerén 
szédült-bolyongással hogyan álmodjon tovább 
önmaga élére állva 
vakul 
vadul 
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7. 

sistergő  bálványok nógató ritmusa 
érces vitézek kopjaéle 

eső  táncol mosta folyó fel ő l 
elöntve homok-porladó rejtekeink küszöbét 

és sokat görnyedtünk már 
csak készült az önmagunknak tetsz ő  üzenet 

suhanó szoknyaharangok zúgnak 
táncos-izmos pentaton-lovacskák röpülnek messzi 

[mezőkön 
s felszakad torkunkon az els ő  kiáltás 

Ne szólítsd meg a költđt, ha a valóság és az irracionális között ki-
feszített kötélen sétál: menekül vagy menekít. 

VESZTEG FERENC 

MIT GÖRÖG A FARÖNK? 

Piaci kofa sápítozik, 
mialatt a pultok között 
egy elszabadult farönk 
káposztafejeket döngöl. 

Mit görög, mit hörög 
útjában az elszabadult farönk, 
ha káposztafejeket döngöl? 

(1985) 



BÖNDÖR PÁL 

INSTANT IDEA 

Valamilyen alakja annak is van 
amire azt mondjuk hogy alaktalan: 
Elfárad a szem mire este lesz 

kattan a kapcsoló mikor meglelem 
villan a fény s olyan alakot vesz 
fel körös-körül a szobámban minden 
mintha újjászületne az egész 

s az egészben a parányi részletek 
amelyekben újólag csak elveszek 
mint hibás gépben a rossz alkatrész. 
Túloldalt az egyik felsőbb emelet 
hófehér nagy lepedőkkel integet 
és én magam elé papirost veszek 
mintha ezt le tudnám írni — úgy teszek. 

A BÁBEL TORNYA 

Sokan voltunk: hangoskodtunk. 
Egyikek nyelvében fehérebb volt a halál 
feketébb a gyász amazoknál 
s ez senkit sem zavart: 
ki hogyan forgatta szájában a szavakat 
kezével-lábával úgy dagasztotta 
a készülő toronyhoz a sarat. 

A földszinten már üzemeltek 
az üzletek az üléstermek 
ahol jelenetekre bontva sorjáztak 
a terhelő és az enyhítő körülmények. 

Később úgy fordultak visszájukra a dolgok 
hogy semmi látványos nem történt. 
Egyetlen emberöltő alatt 
a torony sem felépülni sem összedőlni nem akan 
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és ez sokakban többek között azokban  
akik a történteket történeteknek megírják  

azt a látszatot keltette  
hogy az építkezés félbemaradt.  

Olyan lett a hangulat  
mintha már fel is értünk volna az égig  
és ott semmit .sem találtunk. Némán gyúrtuk a sarat  
és kezdtük felejteni hogy minek.  

Hamis amit kés őbb a nyelvzavarról beszéltek !  
Mert mintha minden csak idézet lenne  

és akkor az ember minek is beszélne? —
olyan halotti csönd lett egyszerre  

és Babilon megszűnt létezni.  

BOLOND LUKBOL BOLOND SzЕL FŰJ  

Bőgve bírjuk a kint n őstények és kanok  
máskora meglepetéstől felhorkanunk  
kiélezett helyzetekben csak nyüszítünk !  

Felnyerít az akit a szerelme ölel!  

De miután a poklok legmélyéből fel-
vagy a magasakból alászállnak: — Allat!  
Mars! — újra csak szavakat artikulálunk.  
Kicsit artikulálunk kicsit dudálunk.  

GRADACIб  

Leesik — mondta a kisfiú  
ahogy az asztalt meglökte és látta  
vad táncba kezdett rajta a váza.  

Leesett — mondta  
mivelhogy hiába kapott utána.  
I✓s mintha a szó lett volna ami a vázát törte  
mérgében megeredt akkora könnye.  
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Mint egy költő ! — mondta az anyja.  
Milyen érzékeny 1  

Elnézést kérve  
(és bármilyen tapintatosan téve)  
mégsem fejthettem ki a büszke szül őnek  
hogy én a költő  érzékenységét a pontos szavakra  
másmilyennek látom  
s szerintem a kisfiú inkább úgy reagált  
mint egy diktátor.  

ESZMÉLET  

Mit tudni — tudás? Kevés utca van  
ahol letegez a kutyaugatás.  
Hány haza van? Fejekben-világban  
milyen rengések? Milyen földcsuszamlás?  

Mindig mindenért legnagyobb árat:  
Emésztened itt az emészthetetlent  
míg a szervezeted el nem fárad.  
Mindiga fent volt fent és a lent volt lent?  

A házszámok sem az ottlakókat  
útbaigazítani vannak. Kiben- 
miben hiszünk? Ilyent nem latolgat  
senki a részegültség perceiben.  

S mennyire józan a józanság? Mit  
tud jobban? Tudja ázt hogy ki hisz bennünk?  
Adjuk össze Pontosan a semmit  
és a valamit: Ennyinek kell lennünk.  

A vers nem csak elhatározás kérdése, vagy a legkevésbé az, ezért  
nincsen ars poeticám. Pontosabban: verseim sora az is. Vagy csupán  
merLtegetбdzések, kifogások leltárba vétele? Verssorokba tördelt ma-
gyarázkodás? S most még, ráadásnak, ez a felkérésre írt, pár szavas  

jegyzet, mely sem a versek elé, sem közéjük nem való? De amit tudok,  

az valбjában csak ennyi: — Ha ma nem is, de valamelyik elkövet- 
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kező  napon újra megkísérlek verset írni. Üjra és újra. És mindig  
ugyanazt. Abbdl, ami abban a pillanatban fontosnak t űnik. És ehhez  
nem szükségeltetnek jelszavak. Különben is az a gyanúm, hogy a hang-
zatos jelszavak minden ügynek csak ártanak.  

CSоRGITS _ TбZSEF  

A KIALTAS  

Mind meghajlanak a fejfák,  
szélben a zöld ág.  
Megnő  bennem a jaj,  
megnő ,  
már csak a rossz híreket várom.  

Sok az üvöltés,  
nagy a tolongás, hörgés, sipítás.  

Álmodom, lázálom,  
hogy nem találom a szavakat?  
Bugyogva, torlódva jönnek el ő .  
Semmi értelmes.  

Szélesedik az irtás.  
A sokat nyújtott csúzli  
ernyedtsége van sejtjeimben.  

Ébressz fd, anyám.  

Költészetemről röviden annyit mondhatok, hogy verset írok, teszem  

a dolgom, ennyi az egész. A költ őnek, ha igazán az, csak ihletre, bá-
~orságra van szüksége, és akkor bal kézzel is írhat verset. Igyekszem  
elkerülni, hogy verseim ne önmagukért ír бdjanak, célom, hogy ar-
cuk legyen. A gyökerekből élő  költészetemmel nyomot szeretnék hagy-
ni a táj, a tájban él ő  ember .és a történelmi pillanat érdekében, mert  
osztom a megállapítást, hogy „azért vagyunk ezen a világon, hogy  
valahol otthon legyünk benne". Új ellenpontok keresése, a szép, az  
emberséges és igaz megközelítési lehet đségeinek bővítése, megmutatása  
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a célom. Az idő  közepén élő, mindenkori költőnek ezeket a vonatko-
zásokat kell körbeénekelnie, még akkor is, ha kissé „távol", a Dunán-
túlon „kuruckodik", mint jómagam. 

VANKÓ GERGELY 

SZAMSZARA 

Szellemem 
az időtlen lét 
tudatomnak 
hasznosítása. 

Az edénnyel 
határolt tér 
az univerzum 
egy darabkája. 

A halál 
a tudattartalom 
sazidő  
térré lobbanása. 

A születés 
a térnek 
idővé és tudattá 
csonkulása. 

NIRVÁNA 

Hiányosa lényed : 
tökélyre törhetsz 
tehát. 

Telítve ha lennél: 
a végest sem 
birtokolnád. 
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A FELЁBREDб  

A felébredő ,  
míg öntudatra térül,  
a halál  
keresztmetszetét látja.  

Lehetett bár  
iszonyatos  
vagy fenséges  
az álma.  

Ki ЭLTЁSZETEM  

A tudattalan zabolázása. A mindenségtudat megélése. Únvalóteremtés.  

Harc az űrrel, az űrért, melyben tovahömpölyög lényem. Teljességigény.  

az  állandótlanság vállalásával.  
1 s szerelem is!  

CSORBA BЕLA  

GIACOMO DELLA MARCA  
TOVALOVAGOLVAN SZERI~ MSI G FELÉ  

Mintha én szeretném a kerékbetörést! E halogén  

ideológiát. Hirdet fraternitást,  
de birodalomról álmodik, hogy aztán  
lefossa az inát valami borgőzös, vidéki báró  
salétromütötté alkóvján.  

Az utak mentén véres  
lófaszok, köztudomású, errefelé  
így hívja a pórnép a finom, kihegyezett karót.  

Itt-ott egy-két céhlegény, nagy bajszú paraszt  

rajtuk ragyog. Nemzetközi  
konstellációkat felfogni amúgy is  
eredendően képtelen  
filozófiája sertés-, bor- és gabonaárak  
dialektikus ellentétének  
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feloldhatatlan metafizikai egységén alapul. 
Egyébként lapul. Sose higgy nekik, 
a túlélés stratégáinak. E populációt 
még domesztikálni kell. 
Hogy megtanulja, úgysincsen remény, 
és istene már régóta halott. 
Szent Szellet? Az univerzum 
erre szellent 
egy nagyot. Válaszát lágyan búgja: Zsigmond 
vagy II. Murád. 
1✓n bevallhatom a cs ődöt. Jobb elhányni kereket, 
lőcsöt, ha túlságosan ráz mára régi szekér. 
Naphimnusz? Atyámfia farkas? Rendünk szenilis mesteri 
képzelte így. 
Más kell ide. Katonás disztichon. 
Seggem alatt már gyors paripáim csonjtait érzem, 

püspöki tömjén szagát hordja a délszaki szél .. . 

Fújjad, legény! 

VALASZ A HÍDNAK KÚLTÉSZETTELENSÉGEM 
TERMÉSZETE FELŐL 

mars, poetica! 

FÜL'WP GÁBOR 

NAGYTAKARÍTÁS 

Először a szívkamráim 
takarítom ki. 
Köztük nyitva az ajtó. 
Huzat van, 
vér sodorja a leveleket. 
Ereimben lüktetnek, 
immár haszontalanul. 
Amikor szívembe zártam őket, 
még nem tudtam, 
hogy egyszer majd 
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kiszellőztetek. 
Hogy huzat lesz itt, 
hogy takarítani fogok. 
Nem tudtam, 
hogy a huzat majd 
oda sodorja őket, 
ereimbe, ahonnan porszívózni 
nem ajánlatos, 
még képletesen sem. 
De takaríthatok tovább — 
a májamban. 
Kinyitom Ott az ablakokat, 
párologjon el a szeszg őz. 
Vesémbő l elgörgetem 
a sziklákat. 
Vakbelemre szemüveget teszek. 
Aztán az érzékszerveim. 
Kivasalom a dobhártyám, 
szememre ablaktörl ő t szerelek, 
hadd lássam, 
mi történik akkor is, 
amikor esik. 
(Kátyúba ne fussak.) 
Ujjaimról levakarom a koszt -- 
ujjlenyomataim 
amúgy is helyükön vannak: 
dossziékba rendezve, szépen. 
Megtalálnak, ha a piszkot 
le is söpröm. 
Itt kuksolok majd, 
a piszok mellett 
máshová 
nem mehetek. 
Orrom, 
ezt a családban nevezetes 
krumpliorrot 
gyermekeimre bízom. 
Tisztogassák, suvickolják, 
fényesre, vörösre, 
mozsárként eladhatják még talán 
az ócskapiacon. 
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Csak szimatom ne bántsák, 
nem kell kéménysöprű  
ebbe a nagytakarításba. 
(Mit mondana erre a 
nagy CXRANO?) 
Aztán fogat mosok. 
Kitakarítom a szám. 
Kitakarítanám. Büdös. 
Talán vörös szájvízzel 
kellene öblögetni, akkor 
színe is lenne a 
szagnak. 
Amikor nyelvemre kerülne 
végül a sor, 
itt vannak mára jó barátok. 
Segítenek. Takarítani is, 
ha nem kell szerszámot fogni. 
Egyikük borotvát tart a kezében, 
és mosolyog. 
A másik bibliával jön, 
komoly képpel. 
A harmadik 
nullával-kezdődő-rendszámú-mercedesen. 
(Mintha láttam volna már valahol, 
de nem mondhatnám, hogy ismerem.) 
Igen, a nyelvem, 
most azt kellene takarítani. 
Miután szívkamráim kiszell őztetem, 
kinyitottam májamban az ablakokat, 
vesémbő l elgörgettem, 
a sziklákat, 
kivasaltam dobhártyám, 
ablaktörl ő t szereltem szememre, 
levakartam ujjaim hegyét, 
lesikálták orrom, 
szám is kiöblítettem volna — 
megjelentek szárnysegédeim. 
Szárnyakat nyesni. 
Nyelvet borotválni. 
Mercedesbe rakni kitakarított 
testrészeimet, 
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hogy MEGTISZTULTAN,  
NYELV NÉLKÜL  
suhanhassak  
az örökkévalóságba.  

INTERMEZZO  

A minap felhívtak a Tankönyvkiadóból. Lenne fordítani való  

vers. Jó. Kell a pénz, eltrappoltam hozzájuk. A szerkeszt ő  letesz  
elébem egy Mažuranié-verset, épp azt, amit Csuka Zoltán elfelejtett  

lefordítani.  
Adjátok ezt Jung Károlynak — mondom, hiszen ő  foglalkozik  

ilyesmivel.  
Adtuk volna neki, de most épp nincs ideje erre — mondja  

a szerkesztő .  
Ja. Erre most épp nekem sincs id őm — mondtam én.  

Ennyit költészetünk és költészetem „pillanatnyi állásáról".  

SZOMBATHY BÁLINT  

VIA CRUCIS  
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SZfTGYI ZOLTAN  

SZOLOK — ELHALLGATOK  

„Mi az, amii felvillan el đttem, és szíven  üt, 
anélkül, hogy megsebezne? Elborzadok és  
ugyanakkor felbátorodom. Elborzadok mint-
hogy különbözöm t đle. Felbátorodom, mint-
hogy hasonlítok hozzá."  

szólok —  
аhоgуаn az önnön vér  
nem emészthető  
s mint mérgezett mérgezettel  
nem mérgezhető  —  
nem kérdem  
szabad-e  
illő  

hangozzék bár halkabban  
a harsona  
míg szűnnek a virtusok —
zúgjanak a kórusok  
és az orgona  
maradjon mennydörg ő  

robbanjanak a smaragdszavak  
dő ljenek a smaragdfalak  
derékban törjenek a smaragdfák  
pusztítson a smaragdhalál  
égjen a smaragdszakáll  
dögöljenek a smaragdvadak  
smaragdba kövüljenek a  
smaragdhadak  

de kagylóból készüljön  
a tülök  
míg a lét peremén  
ülök  
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a kürt legyen aranyveretes 
kristálya jogar gömbje 

ki kapuk döngetésébe fogott 
nyíljanak meg azok el őtte 
kinek fülébe az utolsó hangot 
sistergő  ólom ültette 
hallja 
a szarvasüldözés zaját 
s lásson tisztán ki szemét 
hitét vesztette 

híres cédrusok árnyékában — 
mint párkányhegyek 
havasainak folyóvizétő l 
a puszták forró homokja —
borosodjék a szellem újra 
lelket vasmarok ne tapinthassa 

kolostorok babarózsáit 
kísérje napnak kertsírja 
kerüljön helyére imarojt 
balzsam mirha 
víztaszító agyagkönyvtár 
vízkedvelő  szikla. 

S ha már szavam 
többé nem érthet ő  
elhallgatok — 
ahogyan a föltámadott 
és a nem létező  
térdeplésre 
nem 
kényszeríthető  

Hogy hol tart mosta költészet, pontosan nem tudom; én az emberi 
hangig jutottam, ahol horgonyzom; s bár nem vagyok bizonyos, mikor 
veszíti el, elveszíti-e, elveszítheti-e végs ő  értelmét is a szó, a költészetbe 
vetett hitem, ha lehetett, még inkább meger ősödött. 
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TÁRI ISTVÁN  

VISSZATARTHATATLAN 

napfényben villog az üvegtemet ő  

cserepei között fejét hátravetve 
csenevész bokrocska virágzik reszketve 
mint csúnyácska lányok 
cinkos vihogása 
visszatarthatatlan 
habzó virágzása 

hazátlanságából feltör ő  
szilánkjaival egyezked ő  

DIDERG1i ST TIZEDELб  

meglódulok 
a temetőn át 
az ismerős nevek erdejében 
az ismerő s versikék 
soha el nem múló rímei között 
a kővé vált tátogásban 
a HIBÁSAN írt nevek 
bederesedett tátogásában 

meglódulok 
a temetőn át 
azzal a hörgéssel melynek semmi 
köze sincs a cirádás 
képregények gondolatfelh ő ihez 
azzal a szúró légszomjjal 
mely leinti az egyes 
dolgokban oly magabiztos Költ ő t 

V  

ki leginkább  
öleletlenül 
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gubbaszt megrázkódtatása el őtt 
napi megrendülése 
feszületekre rakodó pilinke 
göröngyöket simogató 
barna katonaképek 
hevert arcáról pilinkél ő  hó 

meglódulok 
a temetőn át 
a fagyszítta fehérnem űk ingek 
gatyák szobamelegbed 
fészkelődő  terjengő  illatához 
az ádáz suttogásunktól 
elködösült ablakon 
csíkokban csorgó kilátásunkhoz 

azoknál a 
fénylő  csíkoknál 
fogadja önmagát örökbe a 
gyakran leintett Költ ő  
ki végtelen hómezőn pötyögtet egy 
lehangolódott zongorát 
az irdatlan didergést 
tizedel ő  szólás emlékével 

KÉPVERS 

gyere 
szökjünk meg 
a kitükrösödött nadrágfenekekre 
emlékeztető  pofáktól 
hagyjuk magára 

az uszítástól 	sercegő  
a tomboló 	tapsvihart 
helyszínrő l 	közvetítő  
az áleseményektő l folyton 
viruló 	 képernyőt 
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poggyász nélkül  
utazzunk el  
azzal a vonattal  
melynek törtetése  
magával ragadja  
az árnyékával összeboruló  
fát  
a szélben önmagát  

V 
I 

r 
d 
I 

s  
O 

kertajtót  

és egymás kezéhez érve  
felejtsük szemünket  
szótlanul  
a bokrok közé szorult  
műanyag zsákokon  
flakonokon  
a kibelezett autóroncsokon  
az otthonosan kifakult f ű csomók  
üstökén  
mint sok-sok évvel ezel őtt 
a galambok  

röp-cé- 
du-lák-

ként vil- 
logó  

lebegésén  
a szántásakon a  

SS  
SSSSSSSSSSSS 	SSSSS  

zzzzzzzz zzzzzz  
zz  

АААААААААА  ААААААААА  
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  
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ű  ű  ű  ű  ű  ű  ű  
и  и  и  и  и  ű  ű  
ű  ű  ű  ű  ű  ű  ű  

nyomai a tájon  
mint szemölcsöket kerül tik  

ge  
a villanypóznákat  
gyerünk  
utazzunk haza  
vackoljunk  
vackoljunk meg  
2 S NE VEGYÜK SZAMBA ESЕLYEINKET  
egymást féltve  
egymásra remegve  
az évek múlásával csökken ő  esélyeinket  
távol  
a korral haladó  
zsarnokság hullámverésében  
hunyorgó képemyőtő1  
közel  
a hamuban heverő  
az álmában mindent kibeszél ő  
zsiros mosogatórongyhoz  
egészen közel  
ébredésünk lucskos  
reggeléhez  
szegfűszegszagú  
mozsárcsengéséhez  
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FENYVESI OTTO 

MEG AKAROM DUPLÁZNIA NULLAT 

meg akarom 
dupláznia nullát 
nem tudom túlélem-e gyöngédségeim 
olyan gyöngéd vagyok 
akár egy vakbélgyulladás 
nem tudom túlélem-e gyöngeségeim 
meg akarom dupláznia nullát 
mindjárt jövök csak 
visszaállítom a szinkront 
null-null 

GIMMIE, GIMMIE, GIMMIE 

gond evening arc you ready to rock 
mindig frekvencián vagyok 
a színpad kíméletlen ritmusban lángol 
vízszintes dinamika 
pógó és hasonló 
tövig felhúzott hangszínszabályzó 
egyenes adásba megyünk 
ultrafüst trash 
megkíméltek bennünket a formaságoktól 
valami nehézbe kezdenek 
valami ólomsúlyúba 
valami nehéz lassú punkba 
izmos bluesba 
tele vagyok tablettával és itallal 
bezenéltem 
holnap megyek Mexikóba 



VERSEK EVE 1988 	 355  

RAMA LAMA FA FA  

őt perc múlva utazunk az örökkévalóságba  
a jövőbe  
apám még két percig fog élni  
három percet kell csak várni  
semmi láthatatlant  
nem akarok megérinteni  
öt perc múlva  
hat perc  

URBÁNUS UNDERGROUND VERS  

víz alatti hangzavar  
kanalizálunk  
szürke trombita nyekereg  
szárnyai vannak és nagy fehér eml ő i  
a szerelem nem paradicsomszósz  
a gunarasi tehenek cilindrikusak  

Szбszaporítás helyett csak egy rövid idézet:  
„Nincs másra mód, csak a kemény szavakra." (V. Holan)  

SZIVERI JANOS  

KOMA  

Kinek? K. 1.-nek, valamint T. L.-nak  

valami mégsem stimmel ha egyszeriben szabad  
elszólnom magam bár szabad szemmel is látom  
ami előre az most hátrafelé halad  
s mint sliccen át felmered el őttünk bizonyos zátony  

ebben a városban minden olyan furcsa  
már f ogy a fagy az égbolt oly igen szomorú  
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ebben a városban minden olyan a húgyszag 
már fagy fogy az égbolt a velünk egykorú 

egy k őpködó ablakán tükörtojás csap ki 
kint nem sz űnőn dülöngél locsog a város 
aki bent van másra sem gondol: csak ki-
és elfele innen — leveg őn lenni kevésbé káros 

s miközben imbolygom lázadó kobakkal elfele 
mint ádáz kártyacsatáknál — ismét a látszat csal 
netán markomban lüktetne szerencsém alfele 
nem vagyok több nélküle : száraz hal 

por permetez akármerre lépek könnyek kopognak 
mély sebeket sütnek kézfejem zománcán hoznak 
vagy visznek felismerem ez a mai ugyanolyan rossz nap 
nem feledem származásom emlékeim noha foszladoznak 

egyszer-másszor gy őznek a költők de csak 
a vadparaszt a kézm űves a kisipar csuklik 
meg a buja munkás ha fogytán a ketchup 
és a szósz s minta colstok mert teheti összecsuklik 

járkálunk ahogy a kísértetek Európa-szerte 
szent hajszára szövetkezünk hajszálra így 
magasztosulnak érdemeink — ha kiérdemeljük persze 
vigasztaló hogy józanon fogant e frigy 

világ és alvilág termékeny szerelme hangtalan 
léptek az olajon így fest amikor olajra lépnek 
váratlanul pedig várat magára kivillan az alany 
ocsmány képe — tű fihet szemünkben néha ez is szépnek 

sródavíz serceg valamely hullahalovány reggelen 
s fülemben harangnyelvként verg ődik egy hangya 
tessék boldog hencegésnek — a kérdést felteszem: 
akad-e kinek enyémnél kisebb a rangja 

a munkások is de csak egyszer-másszor 
hívei lehetnek elvont anarchiának 
szervezetten bed őlnek mint roggyant házsor 
óh istenem tekintenél bár fiad tékozló fiának 



VERSEK EVE 1988 	 357  

miként a kivénhedt kísértetek vonulunk arra  
és aztán nagy hirtelen leereszkedünk a mennyb ő l  
úgy teszünk mintha kapaszkodnánk föl a rozoga falra  
kiúszni kéne kiúszni legalább egyszer még a szennyb ő l  

egyre zaklatottabb költeményeket írunk ez rá  
— vagyis hát ez is — a példa felülmúljuk  
a maga nemében felülmúlhatatlan Pound Ezrát  
s megfaszulva napi olvasmányainkat bújjuk  

föntről aki lefelé nézelődik korántsem láthatja  
velünk hogy itt mi van közibénk valami beékel ődik  
minta levegőt a trágyabűz az eszmét áthatja  
a rög mit hirdetnek hirtelen közelíti bl ődlik  

magánkívül álldogál az ajtóban egy proletár  
fejit hajt el őtte fesztelen Groucho képében a Кároly  
eszméletlenül elhever hogyha mer nem csatorál  
félszegen nyilatkozik immár a máról  

tetten ért reményeinket sietve rakosgatjuk félre  
érkezésünk sincs megtanulni amit ma még nem szabad  
rothadást avar takar ha kínálnák akkor sem kéne  
a lehetőség szemrebbenés alatt elszaladt  

egy kőpkődб  ablakán tükörtojás csap ki  
már fagyva fogy az égbolt oly igen szomorú  
léha röpköd néha-néha s cimbalom vagy mi  
feszíti pattanásig húrjait mint homlokom red ő it a ború  

item  

megtörtént mindez szeptember végén a Pesti Vigadóban  
ahová beszorítottam akár az ék testek közé a testem  
és betértem oda akkor el őtte éppen elhaladóban  
részt vehessek magam is a Sziveri-féle költ ői isten  

Cigánysor, 1987. október—november  

Szerkesztбk, költészetemrбl valljanak inkább verseim!  
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BENCE LAJOS 

NEM HIHETEM... 

nem 
hihetem 
hogy ezek a fák 
kissé távol az erd őtő l 
véletlen 
vannak 
itt 
valami rend 
szabályt tápláló bizonyosság 
azért mégis kell hogy legyen mindenben 
a csillagok járásában 
a vizek vonulásában 
a vakondok útvesztő iben 
csodák 
egyébként 
mindenkivel megeshetnek 
ahogy így lépegetek a furcsa 
tévelyg ő k között 
bibliai rengeteg 
híján 
C 

r 
d 
O 

t 
1 
I 

n 
ü 
1 
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KONTRA FERENC 

... AKI VOLT 

későn érkezett 
állt a vaskereszt el ő tt 

repedt harangok jöttek elé 
indulta szerdák és péntekek egyhangú útján 

az ismerős völgy felé 
a szurdok partján egymásba kapaszkodtak a bokrok ágai 

otthon még minden emlékeztette valamire 
amit el sem akart felejteni 

térdig járta naftalinban 
tartósította a fájdalmat 

hármat ütött 
évek csüngtek rozsdás súlyként a falióra láncán 

már csak néhány perc volta tegnap 
megfeketedtek az arcok a keretben 

akik neki enni adtak 
akik megmosdatták 

akik járni tanították 
a bögréről lepattogott a zománc 

a füstölőben két sonka lógott 
méregette őket éhesen 

. csak a gondolatait akarta másfelé terelni 
sokáig csöpögött a hólé 

mintha a cserepek is lefolytak volna sorban 
egymás után törték át a mennyezetet a vékony vízerek 

újra akarta kezdeni 
elsimítani a tél okozta sebeket a falon 

ami orvosolhatatlan az benne esett meg 
száradta kötélen fehér zászló 

saját lábnyomai haladtak el ő±te 
mégis újra oda lépett 

térdig járt az áprilisi hóban 
fekete madarakat kergetett 

. ki jött előbb a kúthoz 
a ló sohasem ivott piszkos vödörb ő l 

recsegve törtek ki a sz ő lőkarók a hegyen 
kiszáradt kutak őrizték a távozók sikolyát 
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gyertyák szakadékai között  
nevek hulltak k őbe vésve  

azoka keresztek kitűzött fehér zászlók  
elvitte utolsó útjára a fákat a tájat egybemosó köd  

... a nincs lett a több  
nem értett a kitűzött keresztek nyelvén  

alkalmi lovak verték patáikat a kövesúton  
amikor megkopogtatták az ablakot  

az anyja éppen egy jelet öltögetett az ingére  
a tű  csak futott  

égette a bőrét  
sistergett a húsa platnin  

... amennyi beléd fér mert kitartottál  
éhesen méregette a felizzott serpenyőt  

megkeményedett körülötte a föld  
elindult tizenhét évesen  

a hegy túlsó oldaláról visszhangzottak a szavai  
ne bántsatok engem mert én nem haragszom  

gyáva túlélő  lett  
félúton sárba ragadta szekér  

messze világító ablak várta  
mégsem támadt vigadni kedve  

szemétben turkálta kutya  
... a hegedű  miatt hányan  

dér ült a húrokon  
a fagy torz dallama  

körmei széttépték a nótát  
&rvább lett a csönd a hallgatásnál  

sün hömpölyödött el ő  a gádor ásító sötétjéb ő l  
a partoldal gyökerei emberi alakot formáltak  

balta csattogott a szomszéd udvaron  
kígyó tekergett a háncs alatt  

ősök jussán  
csak félig élt  

az élűkre fordult barázdák között régi pénzekre lelt  
közelebb jött hд  a föld  

... menni kevés  
vitte magával a gyöngyházfény ű  ragyogás mindazt ami volt  

'hordók csapjain ömlött a bor  
hánccsal füstölték a húst  

fröcskölt a zsír a serpeny őben  
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le kellett vágni mert megdöglött volna  
megfagyott körülötte a föld  

halkulta szívdobogása kockás ing alatt  
megfeketedett az arca  

két sonka között lógott a füstöl őben  
... gyülekeznek a vaskereszt el őtt  

rojtos szárnyukkal takarják gyűrött arcukat  
tele van a hegy magányos öregasszonnyal  

magatehetetlen fekete madarakkal  

A HIANYZб  TÁJKERESZT  

1'.liközben éppen a Drávaszög ösvényeit rovom versben és prózában,  

azon gondolkodom, meddig kúsznak búvópatakként a gyökerek a föld  
alatt, hol és mikor törnek váratlanul újra felszínre, nomen est omen, de  
ez engem már nem fog megtéveszteni.  

PЁ7ЕR LASZLb  

BEAZAs(0K)  

Vers-lithiasis,  
linkelő  lomha tagok  
s egyéb (jól kivehető) látszatok :  
szaporodnak hát gesztusaink,  
az enyhén visszafojtott s túl-
méretezett mozdulatok.  
Csepeg az eresz szüntelen.  
( 1✓jjel-nappal. Holott igaz se tán.)  

CUM AVIS  

Mindhiába várunk s hasztaia'i  
lessük előtűnni újra  
— mint véres göb úgy zihál  
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megalázott a csend. 
Ez itta végs ő  villanás. 
Egyike röptében bárha 
ernyed ő  karodnaik. 
Árván csomóz bélrendszereket 
(követ a vakság emésztve mindeneket) 
cum avis repül őtestek sebes iramát 
ez itta végs ő  villanás. 
Egyike megkövült nyomainknak. 

GÉBÉR LÁSZLÓ 

BARATAIMNAK 

a fák itt sem termelik 
éjjel a klorofillt 

a járdán betonbuckák n őnek 
és a gyíkok riadtan szaladgálnak 
a fűben 

a hegyoldalra sötétség telepszik 
kivirrad és a kékell ő  halmok 
ezüstbe mártóznak 

gyertek most hozzám 
melegedjünk a bükkfa tüzénél 

kamenica 

HIRTELEN HA KISÜT A NAP 

mint aki éjjel 
az égbe néz 
és igyekszik 
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lépteim is most 
ahogy kivirrad és alámerülnek 
a tárgyak 

de néha 
hamukék szárnyaikkal 
a verebek is ilyenek 
áprilisban 

s a giliszták amelyeket az ásó 
kidob ilyenkor 
és a küszöb alatt 
a katicabogarak 

járásom oly bizonytalan 
s beszédem is 
el-elakad 

tenyérnyi hely vagyok 
esőverte ablakomon 
hirtelen ha kisüt 
a nap 

TOMJBNKOCKAK 

lélegzetet veszek 
lesöpröm asztalomról 
a kenyérmorzsát 
s odavetem a hangyáknak 

az eső  nem esik 
fűszálak mozdulnak 
ahogy megyek 

elérhetetlenül messze vagytok 

tömjénkockák 
a forró betonlapon 
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KALAPATI FERENC 

EGY SARKANY VICCEI 

evolucionista alapon 
(rosszul sikerűit másolatok 

stílus: eklektikus) 

hajt a zöldség 
levele 

darurikoltás az újtelepen 
a 1e-föl épülés eleven 
állványzatán csüngve zri szeme 
egy márvány juhpór vackába téved 

(bunda) 
nem lesek hát nem teszik 
ám a kövületek repedt égett szaga kérdez holla 
van-e a sárkánynak tolla 

se íze se szaga 
a művészeatđl beteg testület 

(test-ülep) 
igényli az igazi vészetet 
mint dologtalan bíró a vétkeket 
s zri pompás alany 
hisz nincs 
lába alatt talaj 
sárkányszárnyakon siklik a zivatar 
kopaszra dúlt üstöke 
(kiderült hogy beborult) 
konyult hévvel oszlasd a bút — 
orrokat facsaró kérdést tolva holla 
van-e a sárkánynak tolla 

mint az állatok 
kútba esnek a lábszagok 

(záp tagok) 
hallások és komolyzenei ellentét 
3+2 kontra sógorok 
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a felsorolás hevében 
nevében 

a műszív is gyorsabban dobog 
gyengéd torok 

spongya 
szárnyakon a lelki- és honismeret 
darutollas 
öntvénybevonat a tort-
ákra ékre okra 
ne gondolja teg- s a hol-
napokra 
mereven 
ma már nem áll 
beteg tagod 
a felhőkarcoló gombostűhegyre holla 
lepereg mi rád rakódna 
a homokóra számlapján 
kopott tollakat permetez a szél 
a dögökkel együtt jár a járványveszély 

hulla száll 
ül az áll 
fordított kabát a nadrág 
s ordít a csend 

csivit csivit 
ne a szemét a szívit 
ha már senki sem felel 
zri szája ered utánad 
nyírd ki 
ha elírni nem tudod 
pedig előtted riszálja rímit 
adózzunk tisztelettel 
a mának 
csókodnak ezrit 
átadja más majd a mamának 
s kedved gondozza képzavar 
mely ápol és eltakar 
mint újabb csapása sorra holla 
a sárkánynak van-e tolla 
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VARGA SZILVESZTER 

ANGYALCOMB 

öreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig 
egy sárral fölkent konyhában 
az estékbe még a délel ő ttbő l 
átérzett a falu 
maris zsírszódát ivott 
a májából szappan készül 
Julist mindig más kecsrészi 
úgy járnák rá az egerek 
akár a férfiak a lisztre 
bözse lányát teherbe ejtette egy disznó 
Pista csipkekeszty ű t vett az asszonyának 
azt húzza a dudáira 
Józsira ki a tisztelend ő  urat fölbuktatta 
tegnap délután ráomlotta pince 
laci a kocsma el őtti árkot 
báránybőrrel béleltette 

öreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig 
az utolsó voltam kinek pecse volt 
és egy ágyba feküdt vele 
a falvéd őt bámultam 
kis csolnakom a dunán lengedez 
szívemben a szerelem ébredez 
libatollal tömött dunna lengedezett 
éjszakánként fölöttünk 
mi segget fordítottunk egymásnak 
a párna csücskét szorongatta 
s reggelre nyálaztam össze 

oreganyámmal egy ágyban aludtam sokáig 
vettünk egy pacifik televíziókészüléket 
öreganyám hóna alatt 
kinyílott a világ 
de a veréb is madár 
első  magyar szexfilm sugárzása után 
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le kellett pecsételtetnünk öreganyám 
késő  volt már 
azontúl minden verebet televíziónak véltem 
televíziók vájták ki a 
lószarból a tengeriszemeket 
mint én a mákos kalács végéb ő l a mazsolákat 

öreganyámmal egy-ágyban aludtam sokáig 
ő  miután én már lefeküdtem 
kacsatömő  idényben imádkozás helyett 
kukoricát morzsolt és leáztatta 
reggel-este áldoztak a kacsák 
s mi minden vasárnap angyalcombot ebédeltünk 

CVTJIĆ  UTCA 24 

how arc you my dear friend 
a gatyádat másfél hónapja 
mosatlan hordod tomasz 
2000-ért három konzervet árulsz 
2 x gulasz angielski 
1 x mielonka wolowa 
a minakvásüvegeket az üzletben 
a számla fölmutatásával vissza-
cserélik üvegenként 150 
kár hogy nem maradsz tovább 
a newsweeket is átvennék t ő led 
ugyanis nálunk a newsweekeket 
külön newsweekre előlátott 
géppel zúzzák 

how arc you my dear friend 
a lepedőt gyű rötten hagytad 
christophe és a hajad 
elfelejtetted kibokszolni 
dragana hívott az este 
remegett a drót 
szeptemberben költöznek a fecskék 
a verebekre hagyva az eresz alá 
kirakott corn flakeses dobozokat 



how are you my dear friend  
cipőstől az ágyba John  
itt is ott is amerikai  
a szemétláda a szekrényben  
második ajtó balra  
a rothadt zoknikat ott kell mélyh ű teni  
ne ugorj söprűvel a kádnak  
messze hozzánk az óceán  
nálunk csak szárazon  
lehet szörfölni  

how tere you my dear friend  
murat vár rád christophe ágya  
hallottam tudsz  
nyelvet öltve énekelni  
és szereted a konzerveket  
2 к  gulasz angielski  
1 к  mielonka wolowa  
badel rumpuncs után  
isztambul második ajtó balra  

how  arc you ту  lovi manuella  
( 	 ) 

Az utóbbi idđben szép verseket szeretnének olvasni az emberek, szép  
verseket lényeges igazságokról. Mintha mindenki megcsömörlött volna a  
szabadverst ől, mintha káosz uralta világunkban mindenki visszavágyná  
a formán, a klasszikus forma fegyelmét. Mintha a Verseket kellene meg-
írni, azokat a Verseket, amelyek az elvont fogalmakat magyarázzák,  
azt, hogy mi a szabadság, és hogy mi a szeretet. Ez iz-
gatja a legjobban az embereket, mivel ez hiányzik legjobban az  
életükbđl, de elfelejtik, hogy ezekrđl a dolgokról nem lehet általános-
ságban beszélni. A költő  egyéni hangja élete egyediségéb ől fakad, úgy  
írhat, ahogy átéli korát. Érvényes, és mindig érvényes marad, amit Ady  
mondott: „Költб  az (...), akiben szenved, sír, átkozódik, ujjong  a 
kor." Ennél pontosabban és tömörebben nem lehet fogalmazni. Ezért  
nincs helyük a költészetben az elvont fogalmaknak, ne várjunk tehát  
örök érvény ű  igazságokat. Azokról csak a dilettánsok beszélnek, azok  
a dilettánsok, akik nem tudják átélni a szabadságot és a szeretetet anél-
kül, hogy ne definiálnák. És a költészetet!  
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BESZÉDES ISTVÁN 

BENJÁMIN FRANKLIN DICSÉRETE 

(.. ha nem vigyázok, megriad és napvilágon 
majd kiad! Terpeszein át kihágy vagy kihány 
úszóhártyáival a hiány. Az ujjam íve 
megragad? Szabad mennyi más perc, jeldobó, 
mennyi óvó, róvó/dorongoló vonás ; na és 
mennyi bizsergő  érinthetés, álomba döngölés, 
verés ; ágakat tömpe körömmel kapkodó 
kelés, lebújva lapító szomszédot lelés : 
tapongó talpakon lisztté porhad el a murva. 

S rettentő  hajlamommal hová legyek: nem elégít 
ki a légben párzódó társbeszéd, ha az es ő  
szövetképe ereszetr ől nyúlva, ha mintásvörös 
a szerpentinszegély; és nem a nyelvek lágy 
taposómalma, nem a gondolatgyermekágy, az 
érzelemsegély : iramodom el évek, órák múlva ! 
Ha hiúságom már csöppnyire apad, kéje 
a stábnak ettől megszakad. Rám fog, tudom, 
haragudni mind: az örök házúr örökre feláll, 

botrány(1), szava 

s füle is eláll. Kárpótolhat-e érte (?) mind, 
ruszvaj, s ami a fekete listán, felezni kint, 
osztódni lustán, kívül hihetni a gondtalant: 
ettőli szüntelen-egy mustrám(?), még erre 
sem talál, nincs is az a földtörténeti magány. 
Most is, hogy a nyárfasor óriástoll-kara 
prizmáll, lebeg a léglakó ebonit, a kristály. 
Hogy gomolyognak a gránitok, dárdájukon a malmok 
elő tt Quijote-tótágasok, ekevitorlák rája- 

koromtriangulumok. 

Nem hirtelen átrobbanás a cél: maradjon a felh ők 
vágata fehér; ércében bakacsin, batiszt töltete, 
acélultramarin és párizsi kék; vakító a repedés- 
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fonál: vezeti a torz levezetedés. Ot a szürkeség, 
a villanásnyi, teljes árnyékbillenés. Leszigetelés, 
dörgés. Perzsenésszagok? Szikes porzik el, 
emeleg a szél; köd alá be horpad a lapis, 
távvezetéket ideges gallyzat himbál; a kunszt 
fény nélkül földelni a feszültségmagot! 

Döbbent a csöndes átdobbanása deszkán. 

A költészet közéleti elgyermekiesülése olyan közönyt kötelez, ame-
lyet ha tudomásul nem veszek, a vércukorszintem száll alá. Ekkor 
viszont (ha szédülök) összeroppant érzék ű  tévedéseimet költhetem 
csak lírikus logikába: csodálnivaló-e mindez utána szókabalizmusok 
jelensége, hogy szimbolikám heraldikába, epikám mitológiába, sze-
mantikám demiurgiába hajlik? E szint felel őtlenség szemlélete az 
Istenek osztozása fordított genealógiájával a budai Jupitert ő l a me- 
diterrán káoszig vezet, ahol is a költészeti poétika képzel ő  tudatlan-
sága a visszarobbant fogamzás ősköd, míg az újdon tapasztalás csak 
maga a lejátszott famózus világrendezés lehet. 

A cukrosok tehetősségében különben sem hiszek. 

P. NAGY ISTVÁN 

EGY MOZDULATRA 

„Egy mozdulat 
vagy tán még annyi sem 
és nyoma sincsen 

Az ég 
alatt 
ott ha lehetnék 
a felhők puha kazlaiban 
súlytalan a fényszegény 
magasban 

Én mondom 
nem rettegném a fintorgó 
istent nem rezzennék 
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össze végszavárđ  hanem 
lepillantva 

mint ki a 
lentit sose látta 
beleköpnék a ragyogásba 

Egy 
intésre beesteledik 
Itt ülök a kioltott világban 
a megsűrű södött alvó 
levegőben olcsó jelenések 
kanalak villák 
és kések 
a sótartó énekel 
a hold sisteregve elolvad 
a palacsintasütőben 
és anyám a döngölt földet 
simogatja egyre 

anyám miért ez a búgás legbelül? 
hasacskádban az étel kih ű l 

nem melegszik bomlik 
hű l benned a leves 
hasacskádban a tej 
frissen megaluszik 
véred elaluszik 

— — Ébrednek vízben a víz alatt 
színtiszta álomból a halak 
az idő  bennük végtelen 
a téridő  kiterjedéstelen 

Egy mozdulat 
vagy tán még annyi sem 
és nyoma sincsen 

Az ég 
alatt hol a sötét 
fölhasad kibuknak 
a testbe öltözött 
istenek és nyerítenek 
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Nem kenyéren és vízen 
élnek nem — emberhúst zabálnak 
és gyepet harapnak hozzá 
salátának 

Az ég 
alatt zárójelként 
meggörbedek didergek az 
istenek nyájmelegében 
nocsak 
fogaim vacognak 
nocsak 
tagjaim dermednek 
bennem még egy isten 
életre kelhetne 
ha nagyon akarnám 

A száj metszet hazudik 
A vízszintes ágaskodást mímel 
Létéből kinő  
(...) 

Egy mozdulat 
vagy tán még annyi sem 
és nyoma sincsen" 

BATA JÁNOS 

FENYOK ALATT 

Jegyzetfüzetem tele van a 
tőled kapott papírdarabkákkal. 
Jó - így könyebben idézlek. 

Ez a nyugodt, 
az itteniek szerint 
dekadens nyugalommal 
telített város sem tud 
megnyugvást adni —
hiányod űre űz, 
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s mint szitáló, őszi eső ,  
a fenyő  tüskéi  
és a madarak tolla  
hull rám,  
halált varázsolva  
a parti fák alá,  
a padra.  

Graz, 1987. július 13  

BALERINA-HATTYÚ  

egy koreodráma kapcsán  

ha akarod  
szirom  
ha akarod  
fájdalom  
ha akarod  
eltáncolod mindazt  
amit kimondanunk  
nem volna szabad  
a vágyat a szerelmet  
a halált az életet  

GÖNCÜLSZE'KÉR  

Mert más kapaszkodó  
nincsen,  
hát csillagképeket keresek  
az égen.  

PILLANATFVLVÉTEL A KоLTÉSZET ALLASAROL  
BORI IMRÉNEK  

A költészet elárvult. Magára maradt. Cserbenhagytuk. Mi hagytuk  
cserben, mindannyian, amikor elvesztettük hitünket a Világ rendjé-
ben, a költészet, a mondott sz б , a Ieírt szó erejében.  
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„Lehet-e költészet Auschwitz után?" — kérdezték. „Lehet-e költészet 
Csernobil után?" — kérdezzük; és lehet-e költészet ki tudja, mi el ő tt? 
— Lehet, minden bizonnyal lehet, de csak árván, magára maradottan. 
dideregve, mint ama atom a Világ űrben. 

BOZSIK PÉTER 

MAFFIADALOK 

(Részletek) 

FINOMODIK A HARCMODOR 

Most váltak középkorúvá 
a gerillák 
Kezükben megrozsdásodtak 
a fegyverek 

(A gorillák ideje van) 

Mint kín 
finomodik a harcmodor 
Mint húsba hatol 
keskeny penge 

SPICLI 

Sinkó Ervin emlékének 

Nem változott azóta sem 

Pontosan ugyanolyan minta többi 
ember 
Egyetlen és legfontosabb 
tulajdonsága 
(erről tehet megkülönböztetni is) 
hogy teljességgel fölismerhetetlen 

Olyan minta többi — 
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RETTEGÉS 

Utálja a mókázó fényképészeket 
(Még nevetős kép kerül útlevelébe) 

A félelem játéka ez 

Rettegés 
hogy majd minden 
útja alkalmával 
vigyorogni kel a határ őr 
pofájába 

Az írás számomra kezdetben kiírásE jelentett, és nem kihívást. Mind-
össze arra törekedtem, hogy kiírjam a bennem lév đ  érzelmeket, vagy 
gondolataimat a világról, a költészetr ő l. 

A költészet akkor kezdett kihívást is jelenteni, mikor megtanultam 
esztétikai kategóriákban gondolkodni. Attól a pilanattól kezdtem ver-
sekben látnia világot. Eleinte csodálkoztam ezen, de most már lassan 
megszokom. Azt hiszem, akkor váltam költ ővé is. Csak a kiírás már nem 
tudna kielégíteni. 

A költészettđl egyetlen elvárásom van: legyen jó. És akkor jó szá-
momra egy vers, há benne van az a valami, amit én er đnek hívok. Ezt 
a bizonyos erő t nem tudom közelebbr đl meghatározni: ezt érezni kell. 

LADÁNYI ISTVÁN 

TANULMANYOK II. 

1. 

Nevezd bárminek, amit 
megnevezel, az — ami, 
akkor is, ha rejtve marad, akkor is, ha 
kibontani véled rejtettnek 
mondott lényegét. 
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Rendezkedj csak be szépen 
szállodai szobádban. 
Keress helyet tárgyaidnak, 
minősíthetetlen tárgyaidnak, 
és szórakozz velük 
akár — 
a nagyszerű  játékon 
nagyot nem változtatsz. 
Keskeny résen is láthatsz annyit, 
amivel betelhetnek a téged néz ők is. 
És ha heversz lehúzott red őnyök mögött, 
fülledt melegben; és ha 
legyek dongják be füled 
hallgatását, akkor is nagyszer űi 
a játék. Nem haladod meg 
sokkal a fű  növését, és 
elegendő  mindez. 
Műveld talajod, hogy dúsabban 
létezzen, ami nélküled még 
dúsabban létezne. 
Ne törődj távoli zaklatásokkal, 
nem érintik vélt zajai 
csöndöd lényegét. 

A folyók idő tlenségük semmi-idejében 
kimossák éveink szennyét, 
és jelző  nélküli, élő  nyugalommal 
növik ki életük a fák. 

Mindez önmaga, és 
önmaga gúnyrajza is; 
mint bármi mást, 
akárhogy nézheted. 

De ha kiülök .. . 
ha apróként megállok .. . 
ha én magamként min ősítetlenül 
megállok a minősítetlen ég alatt, 
nem törődöm távoli zaklatásokkal, 
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nem érintik szavak  
csöndöm lényegét.  
Еs a folyók  .. . 

Nem zárkózom el.  
Bárki jöhet hozzám,  
gyümölccsel kínálom,  
szavaim megosztom,  
bennük látásom, elgondolt  
magam és minden bennem létező ,  
mondható részleteit.  

MEGFUTAMODOM  

A lámpák már kigyúltak,  
de az ég még világos. Most  
nőnek az árnyak — így mondjak:  
sötétté, s tágulnak — vagy mi —  

kozmikussá — szóval olyanná,  
ami — jól megtanultam  — , 
ami befoghatatlanná teszi  
azt — ha gondolkodom rajta  

egyáltalán —, amit egyébként  
sem értek. Befoghatatlanná :  
ezen azt értem, hogy befogni  
szeretném, tehát lényegessé  

válik, ami létezik nélkülem is,  
gondom nélkül — min ősítetlenül.  
Minden apróság így vet ilyenkor  

sötétbe sötét — képet, s bennem  

indul a vers; ekkor nem  
tudom, miről .. .  
tovább hogyan  .. . 



378 	 HID  

Versem egy-egy unalomig gondolt téma elny űtt, elpiszkolt, majd  
megfoltozott, kimosott, kivasalt, halotti leple.  

Közzéteszem — eltemetem.  
Minden tersem egy-egy elhallgatás.  

TOMÁN TIBOR  

KABÁT, SZAG, ILLAT  

Erős angyalok fújnak  
az éjszaka.  
Mindent elhord:  
homokot, rongyokat,  
a kabátomat  
ez a hangos szél.  
Erős kabátok lógnak  
az éjszakában.  
Borzalmas küzdelem,  
kabát, szag, illat!  

MOST ЕPPEN KEDVENC MANNAMÁT  
NЕZZÜK MEG ESSZÜK  

Körben ülünk,  
csemegézünk,  
ez a szomorkás  
hegedű szó  
pedig  
egészen elhúzódik.  

VAD CSALODAS  

Jó volna  
elpusztított kutyákkal  
álmodni,  
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de csak  
gyönyörű  testek zápora  
zúdul rám.  
Drága ebek!  
Szamarak !  

PAPP P. TIBOR  

A TESTÉPfTÉS FILOZбFIAJA  

csontjaim ha bírnák  
izmok egyensúlyát  
könnyebben viselném  
lelkem ólomsúlyát  

SZEM-ÉRME  

tudásom horizontján  
tágítani vágyván  
— mint steril szemészet  
pupillasanyargató  
folyadékától — 
hunyorogtam  
poros könyvespolcok között  
hol kéjért kéjjel áldoztam  
szenved ő  szenvedélyt  

a távolban felderengő  
csúcsokról megtért  
kóbor tekintetem  
döbbenten pihent meg  
ködbe vesző  orrnyergemen  
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SZABD ATTILA 

ELVESZETT SZEMFÉNY 

A hétvégi jegy 
péntek déltő l 
hétfő  délig érvényes. 
Praktikus, mert 
hétfőn reggel nem kell 
sorba állni jegyért. 
Csak abban különbözik az 
egyszerű  
oda-vissza 
jegyektől, 
hogy a hátulján 
pecsét van. 
Ez a pecsét a legfontosabb, 
mert nélküle 
nem érvényes 
hétfőn délelő tt 1 
A jegyárusnő  néha 
lusta ráütni Szabadkán .. . 

... hiába mondtam neki, 
hogy hétvégi jegyet 
kérek, ő  azzal intézett 
el, hogy nincs 
pecsét. 
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CSATH G É ZA  

Ez a két lány meggyőzött engem arról, hogy számomra igazi sike-
rek, meleg csókok és ölelések csak a finom és érett n ők között Terem-
nek. S ezt a nézetemet nem másítják meg azoka kedvez ő  tapasztala-
tok sem, amelyeket éppen a nyáron a fiatalabb n őket illetđ leg szerez-
tem, mint B. Bözsi, S. Kitty, a kis Margit szobalány, L. Paula (a bába  
lánya), Annie Laplace(!)-szal való esetek.  

Ezek sorába tartozik a G. Edith-tel való kis mese is. Egy 17 éves,  

hatalmas, kissé kövér, de igen formás, barna lány volt ez, rózsaszín  

arccal és barna őzikeszemekkel. Anyja egy táblabíró özvegye, egy 135  
kg-os asszony a rendelésre magával hozta. Egy szénszemecskét ,távolí-
tattam el a lányka szeméb đ l, majd egy kis Adrenalinnal rendbe hoztam  
a tágult ereket úgy, hogy hosszú órák szenvedéseit ő l szabadítottam meg  
egy perc alatt. Egy alkalommal ezzel a lánnyal a második emeleti fo-
lyosón beszédbe elegyedtem. Néhány bók után megfogtam a kezét; ma-
gamhoz húztam. Fejét a vállamra hajtotta, és csókomat mohóan, tü-
zesen viszonozta. Tisztán a híremnek tulajdonítattam ezt a ,sikert, te-
hát távol állt tőlem, hogy túlbecsüljem. Úgy látszik, az asszonyok és a  

lányok egyaránt szenvednek a gyarlóságtól, hogy a kíváncsi-
ságnak nem tudnak ellenállni, ha a szóbeszéd révén fejük-
be kerül a motosz. Még néhányszor cs бkolбztunk a folyosón ha-
so~ló véletlen találkozások alatt, a lány gyors, követel őző  kérdése azon-
ban, bár azt illő  szerénységgel tette fel („Hiszen maga úgyse szeret  

engem!?") elvette a kedvemet az udvarlástól. Csinossága és hatalmas,  

bimbózó, üde teste mellett csak nagy érzékisége volt az, ami mellette  

szólt, modora, intelligentiája viszont vidékiessége, kellemetlen gentrys-
kedб  úrilány-allűrje révén teljesen lerontotta a hatást. Szemrehányó te-
kintete és gyors soványodása, amely a következ ő  2 hét alatt szemmel  
látható volt, megfelel ő  büntetés volt számomra a könnyelm űségért, mely-
lyel ezt a szegény gyermeket minden ok nélkül megzavartam.  

* Harmadik rész  
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Ugyanerre a lapra tartozik a bérl őnő  leányával, a kis, ormótlan  
Hildával való ügyem. Párszor bejött hozzám villamozásra, mert nya-
kának vastagsága és szívpanaszai a kezd ődő  Basedow gyanúját érlelték  
meg bennem. — Pár csókomat elég szívesen fogadta, de mikor szebb  

unokanővérei a fürd ő re érkeztek, róla teljesen elfeledkeztem. Nem bán-
ta, mert még éretlen és kissé tuskótermészet volt, aki bels ő  emóciókra  
képtelen. A báj hiányzott bel ő le.  

Annál tüzesebb természet szorult a már öreged ő  Directricébe. Egy  
35-40 éves elvált asszony volt ez, de állítólag télen cocotte Budapes-
ten. Modora nem erősítette meg azt a pletykát, de az arcvonásai annál  

inkább. Kissé tömpe, vastag orra, kék szemei, sz őke haja ,és igen szép  
teste volt. Egy este, mikor migraine-rohamot kapott szobájában, meg-
vizsgáltam. Elbámultam mellének üdeségén és szépségén. Remek, fe-
hér, vastag karjai voltak, és csodálatosan forró, izmos, rózsaszín ajkai.  

Még azon este meggyőződtem, hogy mesterien ölel és csókol. A táma-
dásokat később alkalomadtán megismételtem, de tovább soha se men-
tünk. Ő  hűséget emlegetett, én pedig nem akartam a gyógyszerészt, aki  

életre-halálra udvarolt neki, és nagyon szerette őt a nyeregből kiütni.  
(Vézna kis cvikkeres fiú volt, akit Lea kutyául megkínzott.) Egyéb-
ként ma is bánom, hogy egy éjjel be nem kopogtam hozzá. Egészen  
bizonyos, hogy rendkívüli élvezetekben lett volna részem. Igen jó ba-
rátságban váltunk el.  

Itt említem meg, hogy több leány és asszony akadt, akikben haj-
landóságokat vettem észre, de kiknél egyáltalán nem tettem semmit,  

hogy kiaknázzam azokat a lehet đségeket, melyeket kiaknáznom lehetett  

volna. J. Dóra, az államtitkár leánya, kinek anyja egy csodásan bájos,  
nagy múltú írónő , nagyon érdekelt, kezdett ő l fogva igén barátságo9  
módon közeledett hozzám. Egyedül fölkeresett a rendelésemen, vizsgál-
tatta magát, és kezeltette a torkát, állítólag fájó fogát stb. (NB. szülei  

semmit se tudhattak a huncut lányka orvosi vizitjeir ől, mert honorá-
riumot nem kaptam.) Viselkedése agresszív volt. Úgy szorongatta a  

kezemet, mintha phallost fogna, és hysteriás, kék szemeit er ősen rám  
szegezte. Affektált, indokolatlan nevetései, ha egyedül voltunk, szin-
tén elárulták a bensejében történ őket. Mesteri termete volt. Vékony  
bokái, óriási .vádlik és combok, emellett sápadt, érzéki arc, hysteriás,  

nyugtalan mozdulatok. Nemi telítettsége oly nagyfokú volt, hogy foly-
ton csókolta kis francia társalkodón őjét, s mint ezt a francia lánytól  
megtudtam, az öleléseket este az ágyban fokozott mértékben űzte. Egy-
szer a társalkodónő, másszor pedig Dóra vitte ilyenkor a férfisze-
repet.  

A francia kisasszony, A. Laplace, egy madártest ű , nagy szemű  és ko-
rán öreg arcú párizsi lány az arcát kezeltette nálam. Vibrációs masz-
százs'оkkal valóban sikerült azon néhány ráncot kisimítani. Viselke-
dése kezdettől fogva imbecillis és félremagyarázhatatlan volt. Gyakran  

kérdezte magyarul és franciául, hogy miért nem szeretem őt, és azokat  
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a lányokat és asszonyokat, akikkel látott, sorra szidta, szapulta. Kü-
lönösen N. Margitnak, ennek. a 32-34 éves vénlánynak a vonzalma 
keltette fel undorát, és nem sz űnt meg nekem hordozni a' pletykákat, 
amelyek N. Margit nagy szerelmér ől, otromba és túlzott esengésér ő l 
szóltak. J. Dórával együtt mulattattak ezekkel a dolgokkal, és jókat 
nevettem azon az đszinte, komisz kajánságon és rosszindulaton, amely-
lyel ezt a szegény, csúnya lányt a szememben még jobban kisebbíteni 
igyekeztek. Utánozták pillantásait, mozdulatait, zavarát, viselkedését, 
amikor célzásokkal frappírozták és bosszantották őt stb. 

Ez a szegény, derék és m űvelt lány egy v. miniszternek volta lá-
nya, és unokahúga Korányi Frigyesnek, teljesen árván már évek óta a 
fürdőn járt, főképp Erdélyék társasága miatt, akik bevették, és pártol-
ták đt. Én, értesülve, hogy zongorázni jól tud, ajánlottam Párdynak, 
a képezde igazgatójának, aki egy hangversenyt akart rendezni, hogy 
kérjék fel őt szereplésre. Megtették. Négykézre játszottam vele Wagner 
Császár indulóját, és kísérte heged űjátékomat. A próbák alatt vettem 
észre, hogy a lány viselkedése kellemetlen, nyugtalan, és félszeggé vá-
lik. Kerülni kezdtem, mert irtóztam attól, hogy ennek a szerencsétlen, 
árva teremtésnek szenvedést okozzak. Hasztalan. Még annál rosszabb 
volt. Tolakodó módon kereste társaságomat, hívott zongorázni, sétálni, 
és gyakran nem tudtam kibújni alóla, hogy kettesben vacsorázzunk. Eb-
bđl az a baj származott, hogy mindig azt szerette volna. Meglesett ab-
lakából, hogy mikor megyek az étterembe, s így az a taktikám, hogy 
nagyon későn vacsoráztam — csakhogy egyedül nyugalomban legyek 
—, ez is csđdöt mondott. A dolog mind keservesebbé vált. Az egész 
társaság —Erdélyék, Szabó Józsi — ugratta őt, ami egy ilyen intel-
ligens és szemérmes vénlányra dupla kín lehetett. Egy esti sétán már 
a szerelemre terelte a szót, és én hideg borzalmat éreztem arra a gon-
dolatra, hogy most valami vallomásfélét fog mondani. Ngm következett 
be, de óvakodtam máskora társasággal menni este, ha ő  is ott volt. 
Egy napon izgatottan megjelent rendelésemen. Megjegyzend đ, már több-
ször célzást tett, hogy meg akarja magát vizsgáltatni, én azonban nem 
szóltam egy szót se, és nem hívtam. Most mégis beállított. Sírni szeret-
tem volna a sors kegyetlen szeszélye miatt, amely ilyen lehetetlen hely-
zeteket produkál. Panaszkodott, hogy már több éjszaka óta egyáltalán 
egy órát se B alszik. Megvizsgáltam — ó milyen szánalmas volt ez a 
szalagos, finom ing! —, félfürd đket és csillapítókat rendeltem. Egy hét 
múlva jelezte, hogy jobban van. Én azonban kezd ődő  Basedowra gon-
doltam, és elrendeltem a nyak pontos mérését hetente. Utolsó vizitjé-
nél meghívott, hogy látogassam meg, és még a fürd őn létem alatt több 
képeslapot küldött. Elutazásához kiment az egész társaság, a kedvükért 
nekem is ki kellett mennem, mert külön megkértek rá. Az ugratásban 
azonban nem akartam részt venni, és nem fogadtam meg a rosszmájú, 
vidám, özvegy tábornoknénak, Zsoldosnénak a tanácsát, aki egy vi-
rágcsokor átadását részemr ő l igen illendđnek minősítette. 
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Az augtisztus utolsó napjaira esett egy különös esetem. 8. -né, egy  
tescheni orvos ott nyaraló nagynénje jött hozzám be vizitre. Egy pú-
pos és gömbölyű  nő , feneke szép, rózsaszín arcb őrrel, finom vonások-
kal, ősz hajjal, kicsiny, elefántcsontfehér kezekkel. Az egész lénye ka-
cér, rátartó, kedves és sexualis. 52 éves kora mellett vonzó és izgató  
volt, mint egy özvegy, akinek 7 gyereke él künn a világban, és lelki-
leg még mindig friss, élni akar, ruganyos, ,és éppen nem érzi magát  
szerencsétlennek testi hibája miatt. Ez természetes, hiszen szerették, és-
pedig alaposan (7!), és a púpját sem láthatta, hacsak dupla tükörb ő l  
nem szokta nézegetni. (Vajon honnan magyarázhatjuk a púposok eszességét,  
_letkedvét és jó idegeit. Azt hiszem, hogy a gerinc és egy kitűnő  vérrel val б  
ellátottságából.) Már az elsó percek után az asszony kihívó mosolygá-
sának hatása alatt gyenge izgalom lett úrrá idegeimen. Beszélgettünk.  
A nagy fiát, a vezérkari főhadnagyot említette: Azután vizsgáltam. Le-
fektettem a kanapéra. Mosolygott. Vérpiros, kedves és vastag ajkai kö-
zött megcsillantak porcelánfehér, szép fogai. Megfogtam a kezét, és hir-
telen csókolni kezdtem. Mosolyogva, nyugodtan nézett. Er ős izgalom-
ban folytattam a csókolást, és finoman kialakult könyökárkáig jutot-
tam el. Majd hirtelen lehajoltam, és az ajkát csókoltam meg. Hosszan  
rátapadtam. Ő  kipirult. Telhetetlen csókokkal borítottam orcáit, hom-
lokát, formás tokáját. Egyszerre csak elkezdett nevetni. Kinevetett. El-
tolt magától.  

Aber Herr Doctor, was machen Sie, einem solchen alten Weib.  
Sie sind nicht alt, Gndige, verzeichen Sie wegen meine Freiheit,  

aber ich bin entzückt von ihrer Schönneit und Reiz und von ihrer  
Jugend! Verdannen Sie mich nicht. Ich fühle nur eme unendliche Ehre  
gegen Sie! (Sajátságos, hogy a némettudományom hasonló alkalmakkor  
mindig megháromszorozódik.)  

Felült, még engedte csókolnia kezeit, de újra nevetett. Kacagása nem  
volt csengő , hanem torz:  

Hihihi, hihihi.  
Ez lehűtött. Leültem. Még pár percig beszélgettünk közömbös dol-

gokról. De pénzt nem fogadtam el t ő le. Egyébként csak volt nálam.  
Nem is csekély rheumája hozta a fürd őbe, csupán nyaralni jött. Más-
nap elutaztak. De még aznap a korzón egy kedves és kissé gúnyos  
búcsúmosolyát fogtam el. Nagyon szerettem volna gyöngédségemr ő l ő t  
kétségbevonhatatlanul is meggy őzni, a kegyetlen természet azonban, amely  
a nőknél pontos terminusok közé szorítja a nemi élvezetek lehet őségét,  
megfosztott ettől a különleges örömt ő l.  

A nyár közepén jelentkezett rendelésemen egy gyászruhás, kék sze-
mű  asszony,,, ,$-né, később megtudtam, hogy született I szky  
lány, férjével. Egyike volt a fürd ő  legszemérmetlenebb hystericáinak.  
Az arcát és testét határozottan csinosnak lehetett mondani, de a hang-
ja, beszédmodora, intelligentiája lerontották a hatást. Naponta járt hoz- 



388 	 HTL  

zám. Kezdettől fogva kihívóan viselkedett, bókolt, intim dolgairól be-
szélt. Férje, egy nervózus és buta tót keresked ő , rendkívüli mód fél-
tette, és gyakorta írt neki hosszú, féltékeny leveleket. Ezeknek egyike,  

amelyben a férfi az egész életrajzát elmondta, hogy az asszonyt meg-
hassa, igen szánalmas, és mégis érdekes volt. Azt láttam ebb ől a le-
vélbő l, hogy a szerelem még az alacsony intelligentiájú ember kifeje-
zőképességét is hihetetlenül megnöveli. Az asszony fordította le nekem  
ezt a levelet, és közben jóíz űket nevetett; oly világosan éreztem, hogy  

mit akart ezzel elérni. Meg akarta akadályozni, hogy férjét esetleg  

őszintén megsajnáljam, és e réven az ő  megtámadásáról lemondjak. Nem  

sejtette, hogy hiába minden mesterkedése, mivel szívem teljes egészében  

le van foglalva. Majdnem hat hétig maradta fürd őn. Jó barátságban  
volt Zelmával, s míg .az a fürdőn volt, nem is próbált semmit, kés őbb  
azonban gyakran hívatott, szobájába • hysteriás izgatottságai idején, úgy-
hogy az összes szobalányok és a szobaasszonyok is nevették. Ennek az  

asszonynak csekély 5 darab leánya volt, akik gyakran írtak neki ked-
ves, szarkalábas leveleket, drága j б  mamuskának nevezték, és látszott,  
hogy nagyon vonzódnak hozzá. Nem értettem az asszony panaszát,  
aki ezzel mintegy mentegetni akarta magát viselkedéséért, hogy házas-
sági kielégítetlenségr ő l, elégedetlenségr ő l beszél. Elvégre 5 gyermeket csi-
nálni nem csekélység, és éppen nem mutat impotenciára. Mindegy. Sem-
mi hajlamot nem éreztem, hogy az asszonykának legalábbis kijavítsam  

boldogtalanságát. Csak néha, amikor az asszony vizsgálat alatta ha-
rántágyon, fűző  nélkül és szoknya nélkül, lihegve, könnybe borult sze-
mekkel, mintegy könyörg őn nézett rám, fordult meg a fejemben: mi  

lenne, ha megszánnám. De ez csak puszta gondolat volt, semmi érzés  

nem járt vele, mert eszembe jutott ilyenkor mindig kis Olgám is, aki  

most távol, a forró Budapesten egy harmadik emeleti, sötétre függöny-
zött szobában gondol reám, nyomasztó és édes érzések között, h űen,  
magányosan tesz-vesz, jár ide-oda talán gyenge fejfájással a vágytól és  

forróságtól, és ilyenkor távolabb voltam, mint valaha, attól, hogy meg-
szegjem a neki tett ígéretemet.  

B-néről egyébként, bár soha együtt vele a fürd őn nem mutatkoz-
tam, igen sokan azt hitték, hogy szeret őm. Talán azoktól az asszo-
nyoktól, mint Iláncsyné, származhatott ez a pletyka, akik a vendégl ő  
teraszán kezükben órával jegyezték, hogy ki meddig marad nálam.  

B-né valóban gyakran maradt soká. Úgy intézte a dolgot, hogy utolsó  

legyen a délel őtti rendelésen, hogy ne kelljen sietnie. — Gyakran kül-
dött csemegéket a férje üzletéb ő l. Sajtokat, kandírozott gyümölcsöket,  

mézet, borovicskát, amiket azonban sohase költöttem el. Valami un-
dort éreztem a holmijai iránt is, és mindet a portásnak és a szobalá-
nyoknak ajándékoztam. Milyen isteni élvezettel és mohósággal fogyasz-
tottam ezzel szemben azokat a finom gyümölcsöket, amiket kis Olgám  

küldött.  
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Jó tanácsok: 

Ne feledd el, hogy ha coitálni nem lehet: még mindig van alka-
lom az O. C., a f rott, a cunilingu, a colt. in anum, a f ellatio művele-
teire. 

A sikerben kételkedni kell, de viselkedjünk úgy, mintha egyálta-
lán nem kételkednénk. 

Nem szabad elfeledni, hogy a bróm, a borbély, a fürd đ, a tiszta 
fehérnemű, a szívmosás, a klyma, az orrmosás, az alkohol stb. oly 
eszközök, amelyek nehéz helyzetben sokat segíthetnek. 

Ha nem tudunk már uralkodni magunkon: még vegyünk be 1 gr. 
brómot, és várjunk fekve 1/2 órát. 

Egyenletes, számolt, lassú, mély légzések, hanyatt fekvés mellett 
önuralmat biztosítanak. 

Az akarat nevelése nagyszer ű  munka, örömet is okoz, de. 

1912. szeptember 19. 
A mai nehéz napot részletesen akarom leírni. A 19. számot nem 

szeretem. Ezentúl úgy kell intéznem a dolgaimat, hogy e napon lehe-
tőleg ne mozduljak ki a házból. — 9-kor ébredtem. Hamarosan 0,012 P -t 
helyeztem el, ezután visszafeküdtem az ágyba. Euphoria nem jelentke-
zett. Étvágy nélkül kávéztam, és a Cigaretta nem 361 esett. Lementem 
az osztályra és Somlyóval, Szamosi Elza paralitikus elvált férjével 
kezdtem beszélgetni. Ugrándozó fecsegése egy szimpatikus embert rep-
rezentált. Kedves és frivol dolgokat mondott el nemi életér ől. Megrázó 
volt utolsG, coitusának elbeszélése, amikor reggel kilumpoltan érkezett 
haza a Fészekb ől, meg akarta l őni nejét, majd pedig undorodva ki-
húzta penisét. Akkor már jól tudta, hogy az asszony h űtlen hozzá. 
Arra a hírre, hogy felhasználom az alkalmat, és elmegyek, megnézem 
azt a nagy [ ], amelyet egy ószeres megvételre ajánlott fel. A 
portás azonban felcsenget, és jelzi, hogy mesterünk els ő  előadásán va-
lamennyiünk jelenlétét óhajtja. Nem lehetett gondolkodni. Végig kel-
lett hallgatni el őadását, mely két óráig tartott, és teljesen érdektelen, 
színtelen volt. Sehol egy érdekl ő  pont, egy ügyes pedagógiai fogás, egy 
hangsúly, egy szünet, egy tehetséges gesztus. Hosszú mondatok, megkez-
dett és újrakezdett mondatrészek stb. Nagy fáradtságérzésem volt. Ak-
kor jelenti a portás, hogy Sassy, piktor barátom vár. Egy sz őnyeg-
szakértőt hozott, amire tegnap kértem. Megnézték a nálam mutatóban 
lévő  szőnyegeket, véleményt mondtak, a velük való társalgás annyira 
fárasztott, hogy csak nehezen tudtam udvarias lenni. Telefonhoz hív- 
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tok, elbúcsúztunk. Harmos telefonált, találkát kért. Adtam: a Kálvin  
térre 1/3-ra. Gondoltam, hogy Olgához menet majd elkísér, és ez alatt  
beszélgetünk. Megebédeltem. Az ebéd jólesett, de hibát követtem el az-
zal, hogy az egyes tál ételek között semmi szünetet nem tartottam. A  
cigaretta utána ismét nem nyújtott élvezetet. Bözsi is megzavart benne.  
A kislány viruló színben és kedvben jött fel. A hétf őn adott 5. sz. JK  
hatása szemmel látható volt. Maga is kijelentette, hogy sokkal jobban  
van tőle, és kért új injectiót. Adtam neki ugyanazt a dosist, minthogy  
37,5 -ös hőmérséke miatt az óvatosságot láttam tanácsosnak. Elkérte az  
arcképemet. Odaadtam. Együtt mentünk a Kálvin térig, és elkísértem  
még egy darabon a Kecskeméti utcában. A Kálvin térre visszamenve  
Harmost seholse láttam, bementem tehát a Báthory Caféba, egy ska-
tulya Luxort vettem. Elkedvetlenített az, hogy a csinos német kasszír-
nő , bár igen szíves volt, de mégse hasonlóan barátságos, mint 'én. Arra  
is gondoltam, hogy H. Desirét odaállította a telefonhoz, hogy dicse-
kedjék vele, hogy én találkozni kívánok vele. Az Estet olvasgatva át-
kocsiztam, és már meglehet ős P-éhséggel, gyalog siettem föl Olgához.  
Ocs otthon, ablakok tárvanyitva. Nagy kedvetlenségi érzés. — Cseveg-
tünk. Szépsége, tisztasága, formái felizgattak, és nem elégíthetvén ki  
szenvedélyemet, le-fel kellett járnom a szobában, hogy csillapodjam.  
Majd 0,045 P-t helyeztem el, de az euphoria ismét elmaradt. A lány-
ka uzsonnát csinált. Közben erkölcsi tanításban részesítettem hazugság  
miatt, ami miatt elszontyolodott, és dühös volt reám. Mindazonáltal  
édesnek és imádandónak találtam. Ozsonna után hamarosan távoztam,  
annál is inkább, miután az öccsben semmi hasonló szándékot nem vet-
tem észre. Vizitelni akartam Moravcsiknál. Nem volt otthon. Elmen-
tem Szabó Józsihoz, aki miután közel lakik, szinte fel volt véve  a 
programba. Őt se találtam otthon. A h űvös, szép estében nekiindultam  
a városnak, azzal, hogy bevásárlásokat fogok tenni. El őbb azonban. a  
Harmoniához vettem utamat, hogy zongorámat kifizessem. гj piani-
nómmal, amelyet két nap el őtt szállítottak, úgy alakult az ügy, hogy  
az egész zongora árát könnyen kifizethettem. Közben azonban Kohn  
zongorakereskedővel értekezve szomorúan vittem tudomásul, hogy  a 
Harmonia által nekem 840 koronába számított pianino tulajdonképp  
700 koronába kerül. De azután kiszámítattam, hogy 700 korona kétévi  
kamata tulajdonképpen 140 korona, és ennyi id ő  óta kölcsönzök én a  
Harmoniától zongorát. Eszerint nem csinálnék egészen rossz vásárt. Azon-
ban más baj jött közbe. Az igazgató könyveib ől az tűnt ki, hogy míg  
én 270 koronát törlesztettem, ők csak [ ] írtak a javamra. Bosz-
szankodtam a mézédes szavú, kövér fickón, aki adja a barátot és tisz-
telőt, s emellett úgy' meg akar nyúzni, mint egy vidéki földbirtokost.  
Elmentem, ígérve, hogy elismervényeimet behozom. Végigmenve a Vá-
czi utcán, a temérdek jól öltözött ember rosszkedvre hangolt. Láttam,  
hogy léteznek nálam jobban öltözött urak is Budapesten, holott én-
nekem az felelne meg, ha magamat tudnám e tekintetben a legjobbnak.  
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Hozzá Lacival, az öccsei találkoztam. Valószín ű, hogy hamarosan utá-
nam elment hazulról, tehát legokosabb lett volna a Moravcsik- és 
Szabó-féle nem sikerült vizitek után Olgához visszamenni, és Ámor-
nak áldozatot mutatni be! Míg ezen töprengtem, egy könyvet vásá-
roltam, E. T. A. Hoffman zenei iratait, melynek kiállítása figyelmemet 
megragadta. Majd ellátva magam A Nap friss példányával, a Gerbeaud-
hoz tértem be egy kis süteményre. Sajnos, az elsó ember, akit itt meg-
láttam, Farkas Pál volt, ez az undorító stréber, akinek esete élénken 
példázza, hogy a pénz mindenek fölött úr a világban, s véle szemben 
még önmagunk becsülése se ad egyensúlyt, mert hiszen hogyan becsül-
jük meg önmagunkat, ha akarjuk a pénzt, és nem tudjuk elérni. — A 
Gerbeaud closetjében egy újabb 0,012 P. vigasztalt meg. Fölvágtam a  
monoklimat, de a dohányzóban nem jól éreztem magam; pazarul öl-
tözött hölgyek hívták ki az irigységemet és dühömet, és egy kit űnően  
öltözött, kövér bolesz fiú, aki úgy nézett ki, mint Job Dániel kinézne  
90 kg-mai. Megettem süteményeimet, és elszivtm egy Gianadist a Nap  
olvasása. közben. Nem volt nyugtom. Egy sz őnyegkereskedőhöz men-
tem be a Gizella téren. Itt találtam is olyan kék halinasz őnyeget, ami-
lyennel az egész szobám padlóját óhajtottam bevonni, sajnos azonban 
oly drága volt, hogy egészen kedvetlenül távoztam. 120-140 koroná-
ba került volna a padló beborítása. Hogy mégis csináljak valami jS  
üzletet, a Keletihez mentem be, és kifizettem a számlám törlesztésére  
100 koronát. ,Ez némileg megnyugtatott. Hazaindultam.  

A zsúfolt utcákon minden érdekl ődés nélkül, dühöngve a gazdag em-
berekre és szégyellve szegénységemet, amely már mindössze csak 1200  
koronából állott, töprengve a téli kereset bizonytalanságán, s azon, hogy 
a Világtól sikerülni fog-e megkapnom a 3 hónapi kilégítést (ha mégis  
távoznom kell majd) — így mentem, mendegéltem. Szerettem volna  
venni tollakat, hogy még megmentsem az estét, de nem sikerült, mert  
a Kossuth utca közelében, a Múzeum körúton csak egy papírkereske-
dés volt, s ennek pedig tollválasztéka botrányosan kicsi. Nem találtam  
a kívánt íróeszközt. Fölültem tehát toll nélkül, mivel nem akartam  
megkockáztatni, hogy esetleg az Üll đi úton várva a kocsira a Megtelt  
táblákban gyönyörködjem. — A kocsi lassan haladt. A csinosabb n ők,  
akik benn ültek, semmi hajlamot se mutattak, hogy észrevegyenek.  
Nevettem hiúságomon, de való igaz, hogy most efféle siker segített  
volna nehéz helyzetemen. Leszálltam a klinikánál. Vettem ci-
pőkrémet, zsinórt és zöldpaprikát. Otthona portás újságolta, hogy egy  
németül beszélő  hölgy kétszer is keresett a telefonon. Agg бdtam, hogy  
G. mama Pesten van, és fölkeres. „Lásd — szóltam —, most meg kell  
enned, amit főzögettél."  

Az orvosi étkezőben egy ellenszenves arcú, vidám kolléga biliárdo-
zott. Milassin Jánosira emlékeztetett, és simplex butasága felkeltette  
irigységemet. Megvacsoráltam, de nem volt borom. Gyula megitta, és  
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nem hozatott mást. Az alcoholtól reméltem még valamit. Igy e remé-
nyem is kútba esett.  

Közben Winter megjött a találkáról. Egy közel lakó kislány ti. ta-
lálkára hívott engem „Krajner József"-nek címzett levélben. Wintert  

küldtük ki. A leányka ott volt, de nem szólította meg Wintert. Világos, hogy  
velem akart találkozni. Szobámba mentem tehát, és zongoráztam egy  
kicsit, hogy a látóhatárra csaljam. Jelentkezett is egy kis fehérnép, de  
hamarosan el is t űnt. Mit volt mit tenni; még sírós hangulatban neki-
kezdtem a szoba átrendezésének, de nem boldogultam a nehéz sz őnye-
gekkel, kifáradtam, abbahagytam.  

Azután arról gondolkodtam, hogy meg kellene a levelet írni Braun-
nénak. Az az irtózás fogott el, amelyet akkor érzünk, ha valamihez  
a sikertelens ég reményében fogunk hozzá.  

Végre naplóhoz ültem. Írtam... írtam. Már jobban érzem magam.  
1/2 11 órakor egy újabb 0,012 P-vel segítettem magamon. Közben lenn  
jártam az osztályon, és injectiót adtam egy paralyticusnak. Eközben  
megmértem a súlyomat, 80 kg. Ez annyi, mint ruhástól 82 1/2. Mégis  
híztam valamit az utolsó két napban talán. De mit ér mindez. Sehol  
semmi remény. A tükörbe néztem ott a szobában. A lámpák kormosan  

égnek, alig világítottak.  
„Komám, szedd össze magad — szóltam 	mert meg fogsz dög- 

leni, komám, meg fogsz dögleni."  
Igy szóltam, azután feljöttem az írást folytatni. Most 1!4 12. Meny-

nyivel jobb sorban vagyok, mint tavaly ilyenkor, és mégis sokkal bol-
dogtalanabbnak gondolom magam. Talán holnap jobb nap virrad!? .. .  
1912. IX. 20. Almom, amelynek dissonáns hangulatával ébredtem,  a 
tegnapi na' bajait folytatta. Szerepl ők én és Olga voltunk. Színhely:  
Iglófüred vagy Stubnyafürd ő . Megérkeztünk, elszállásoltak bennünket  
egy kis szobába, de bárhogy kerestük az alkalmat, nem sikerült áldo-
zatot bemutatni Ámornak. Kétségbeejt đ  helyzet volt. Mindenki zakla-
tott bennünket, sót a szobában éjjelre egy öreg parasztot helyeztek el.  
Végül pedig Bolemame zavart: konzíliumra hívón engem. Aggodalmas  
érzésem volt: „nem megyek, mert még az alatt a feleségemet valaki  
meglövi". Délelđtt klinika. Délután Olga nálam. Az újonnan megvá-
sárolt két szép perzsasz бnyegen küzdöttünk kétszer. A kislány édes és  
szép volt. Este náluk vacsoráltam, és atyja után elmondtam a zsidó  
kenyérimát. Késđbb, vacsora után jóíz űt csókolóztunk, hosszan, eped đn  
és virtuóz változatokban.  

(Folytatjuk)  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

VAJDASÁG KÉPZđMtJVÉSZETE* 

Adalékok a X X . századi m űvészettörténeti 
kutatásokhoz 

BÉLA DURÁNCI 

Az első  világháború után Vajdaságból nézve megváltozott a két f ő - 
város „helyzete": Belgrád van határon innen és Budapest a határon 
túl. A hagyományok azonban erősek voltak, s a két f őváros vonzereje 
még sokáig hatott. 

Az áhított cél — „befutott" m űvésszé válnia központokban — egy-
úttal az alkotói személyiség, az er ős, autentikus m űvész önigazolás -
nak próbáját is jelentette. Milan Konjovi ć  példája, aki mindenkit mer--
lepett azzal, hogy a harmincas évek elején visszatért Zomborba, mintha 
Van Gogh 1889-es felismerésére utalna: az ábrázolt tárgy és az ábrá-
z_olás módja közöttti összhang eredményezi a stílust és a min őséget! Év-
tizedekkel később ennek a „valamilyen" hitnek a• kitartása, szívóssága 
erősebbnek bizonyult az elbátortalanító vidék „el ő  saránál". 

A két háború közötti vajdasági szorbászatnak nem volt ilyen, Ko-
njovićhoz hasonló, határozott irányvétel ű  vezéralakja. Baranyi Károly 
(1894-1975), a megfelel ő  adottságú szobrász nem használta ki óriási 
tehetségét és kifogyhatatlan energiáját, hogy elérje a kínálkozó alkotói 
magaslatokat. A harmincas évek elején a nincstelenség űz e vissza szü-
lőföldjére Budapestr ő l, de meg volt győződve róla, hogy csupán a ke-
gyetlen sors ideiglenes szeszélye játszik vele, megfosztva őt a sikerhez 
való jogától. 

Baranyi Károly Újvidéken született, gyermekkorát Karlócán töltötte, 
a szobrokat viszont Verbászon fedezte fel. Sajátságos családi körnve-
zetben nő tt fel. Apját tisztelte: „ ... katonás, pontos, megbízható, a vég-
telenségig kitartó és talpig becsületes ember volt. (...) Alagutat fúrt, 
hegycsuszamlást állított meg, vashidat csinált, órát javított. Nem volt 
Olyan gép, amelyet meg nem tudott volna javítani. Szóval, amolyan 

Második rész 
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ezermester.  ..." (Ikarosz szárnyán. $néletrajz. Életjel, Szabadka, 1970.)  
Édesanyját szerette: „ ... mikor minden készen volt, akkor édesanyám 
elővette a könyvet, és olvasott. Itthagyta ezt a világot, és elszállt a 
képzelet szárnyán pihenés helyett." 

Mint más tehetséges gyerek, ő  is sokat rajzolt, és fest ő  szeretett vol-
na lenni. 1913-ben Verbászon megnézte Pechón József és Medgyessy 
Ferenc kiállítását. Medgyessy alkotásai feledhetetlen élményt jelentettek 
számára, visszaemlékezéseiben egyebek között ezt irja: „ ... naivul meg-
állapítattam, hogy hát ilyen szobrokat én is tudnék csinálni. Medgyessy-
nek nagyszerűen leegyszerűsített szobrai primitíveknek tetszettek ne-
kem". 

A helyesen észrevett „primitivizmusnak" s az ösztönzésnek, hogy a 
szobrászat felé forduljon, a Pechón révén történt verbászi megismerke-
désének Medgyessyvel — amely 1926 táján Pesten barátsággá mélyült  
— nem volt hatása Baranyi m űvészetére. Mélyen gyökerezett benne ap-
ja racionalizmusa, de ugyanakkor anyja képzel őerejét is örökölte, a 
„képzelet szárnyán" a Karlócán, Újvidéken vagy Verbászon túli tá-
jakra szállt. 

Medgyessy jelentőségét késđbb sem ismerte fel, örökre elszalasztva az 
гgyszeri, megismételhetetlen alkalmat, hogy autentikus, különleges erej ű  
s Konjovi ć  példájához hasonlóan a szül őföldhöz kötődő  szobrásszá vál-
jék. Medgyessy művészetének kiváló ismer ő je, Németh Lajos írja: „Mi-
kor (Medgyessy) megtalálta hangját, azonnal olyan f őművet mintázott, 
mint a Súroló asszony (1913), a plebejus humor, a pajkos groteszkség,  
a rusztikus plasztika és a mesteri kompozíció remekét. (...) Medgyessy 
ületműve a modern magyar szobrászait legmagasabb rend ű  termékei kö-
zé tartozik. Művészete a magyar hagyományban és etnikumban gyöke-
rezik, a magyar etnikumot azonban nem etnográfiai különlegcss ć 'k ćnt 
ábrázolta, hanem azt valóban plaszikai nyelven tudta megformálni. (...l 
Egyéni stílusa a negyvenes évektől iskolateremtővé és ezzel a modern 
magyar szobrászat nemzeti jellegének egyik legfonitosabb meghatároz б -
jává vált. (Németh Lajos: Modern magyar művészet, Corvina, Buda-
pest, 1972.)  

Baranyi Károly nem a szokásos módon képezte magát fest ővé, illet-
ve szobrásszá. El őbb Pechón Józseft ő l tanult, majd valamivel hosz-
szabb ideig és alaposabban Oláh Sándortól, míg a szobrászattal egyedül 
próbálkozott — a verbászi kiállításon látott Medgyessy-szobrok hatá-
sára. „Meg is kíséreltem, de állandóan éreztem valaminek a hiányát —
írja önéletrajzában. — Most már tudom, hogy hiányzott az anatómiai 
tudás, hiányzotta komponálási készség, hiányzotta tömegegyensúly is-
merete, és még sok minden, amitől a szobor jósága függ." Még 1970-
ben is, amikor önéletrajzát irja, a „sok minden" alatt csupán a mes-
terségbeli tudást érti, vagyis azt az el őfeltételt, hogy „ezermesterként" 
ily módon is kifejezze magát, de nem említ semmiféle ifjonti alkotás-
vágyat, hogy bizonyos tartalmak sajátságos ábrázolását adja. 
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Baranyi Károly: Krisztus-fej  

Az első  világháború egyik „eredményeként" egymás után emelték az  
elesett h ősök emlékműveit, ezért a szobrászat mellett döntött. Az apjá-
tól örökölt ügyességgel, a kézm űves kitartásával Baranyi kétségteleniil  
Pontosan megvalósította a vállalt feladatokat.  

A háború után nem tért vissza Verbászra, hanem Budapestre ment.  
Ott találkozott Pankotai Béla (1885- 1945) szobrásszal, aki németorsz ~í-
gi akadémián végzett, és kiváló eml ~ékműkészitőként vált ismertté, egye-
bek között az ő  munkája az építész Lechner Údön szobra is (1930) a  
budapesti Iparművészeti Múzeum előtt. Baranyi szavai szerint „P. Far-
kas Béla a kiváló mintázók közül is kimagaslótt. Istenáldotta tehetség.  
Rengeteget tanultam t ő le. Boszorkányos ügyességgel és érzéssel formálta  
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az anyagot. Jobb kezekbe nem is kerülhettem volna. Az alatta fél év  
alant, míg nála voltam, egész felfogásom a szobrászatról megváltozott."  

Itthon elsajátított akadémizmusával magyarázható, hogy Baranyi Ame-
riká a,,menet Párizsban megállt, s a Garnier cégnél vállalt munkát. A  
neok asszicista épületek díszítőplasztikáján végzett rutinmunka Baranyi  
akadémizmusát a stilizálás felé irányította.  

Plakettjei, a Pankotai Farkas Béla (1922), a Szül ők (1923), vagy az  
1925-ben Párizsban megformált Luigi Pirandello korrekt realista al-
kortások, amelyek messze túlhaladták a rendszertelen képzésben része-
sült, autodidakta szobrász szintjét.  

Sikeres szobrász-felügyel őként Baranyi elállt korábbi kalandvágyó ter-
vétő l, hogy Amerikába menjen. 1925 végén hazatért, és házasságot kö-
töm Zlata Markovval. Az akkori, mindenki számára nehéz évekr ő l ír-
va, Baranyi a m űvészi érvényesülést próbálja hangsúlyozni: „Id őköz-
ben felvettek a Független Képz őművészek Egyesületébe, és minden ál-
taluk rendezett kiállításon eredményesen szerepeltem. Azonkívül — 19-
ban — kiállítontam a Műcsarnokban is." Az akkori id ők kétségtelenül  
legjobb ismer ője, Lyka Károly így jellemzi az említett egyesületet:  
„Stílus szempontjából eléggé tarka együttes, amely programja szerint a  
»tiszta magyar m űvészet szolgálatában állott«. Ami körülbelül azt  a 
látszatot kelti, hogy aki nem tagja ennek az egyeslületnek, nem áll szol-
gálatában a »tiszta magyar m űvészetnek«. Azt azonban elfelejténték  
meghatározni, hogy mikor »tiszta magyar« valamely kiég, mikor nem.  
Talán éppen ez a fogalmi zavarosság az oka a лnak, hogy ennek az egye-
sületnek alig jutott szerep a m űvészeti életünkben." Nem értékeli ked-
vezőbben a M űcsarnokot sem, „amely a Képz őművészeti Társulatnak  
volt székhelye, általában a konzervatív, akadémikus, a világtól elma-
radt művészek Eldorádójának tekintették" (Lyka Károly: Festészetünk  
a két világháború között. Budapest, 1956, 95. oldal).  

Az akkori kor és a m űvészet tragikus ellentétét maga Baranyi is le-
írja önéletrajza egyik jellemz ő  részletében: „Mindenki egyéniségnek tar-
tott a szobrászatban, de én a lelkem. mélyén nem voltam megelégedve  
megoldásaimmal. Olyat kell csinálnom, ami senkire sem emlékeztet és  
kizárólag engem jellemez. (...) 1926-27 táján már azt írta egy kritikus  
a Nemzeti Szalonban kiállított próbálkozásaimról, hogy érdekes a szo-
bor. (...) De kés őbb itt, Újvidéken is csak újszerű  stilizációnak vagy  
valamiféle kialakult dekoratív munkának tekinte tték törekvéseimet."  

Másmilyen kritikát a vajdasági műértéktő l nem is kaphatott! Párizsi  
és pesti vándorlása ugyanis egybeesik azzal az évtizeddel, amikor  
művészet, különösen a szobrászat avantgárd el őretörése mind érezhe-
tőbbé válik vidékünk műértő  értelmiségi köreiben. Míg ő  a „lelke  m i 
lyén" zavarodottan érezte az alkotásaival szembeni konfliktusát, és mind  
jobban talajt vesztett a — tévesen választott —pesti kör ürességében,  
addig. Szenteleky Kornél már megírta ihletett sorait a m űvészi törekvés  
céljairól és a szobrászatról mint különleges alkotói m űfajról. Éppen ak- 
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Petar Palavićint: Don Quijote, 1922 

kortájt, amikor Baranyi hátat fordít a párizsi „dekoratív elemeket gyár-
tó iparnak", és meggondolatlanul a még rosszabb Pesti körülményeket 
választja, a vajdasági városok közönsége már a zágrábi Proljetnji sa-
von vándortárlatát láthatja. A szabadkai kiállítást az akkori egyik leg-
jobb ilyen témájú cikk jelenti be az itteni magyar nyelvíí sajtóban! 

„A Proletnji salon művészei, akik itt Suboticán most nyvtották me 
tárlatukat, egytő l-egyig ezt az új m űvészetet képviselik, amely leg-
alább elvben már győzedelmeskedett a jugoszláv piktúrában. Tizenhata_i 
vannak, valamennyi ismert név. (...) A szobrászok közül els ősorban 
Pallaviccini nevét kell fölemlíteni. A Prima vers szobra a kiállítás egyik 
legjobb darabja. Finom és abszolút művészettel megcsinálta lányportré-
ja is. Stojanovics különösen lány-figurájával vonja magára a figyelmet. 
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Van néhány reliefje, amelyek szintén becsületére válnak. Turkelj Ro-
din követője, akinek Sebesült című  bronza hatásos erej ű , megrázó.  Ivo 
Kerdics tizenkét darab szobrot állított ki. A legérdekesebb a Mártír,  
amely igen erőteljes művészi munka. Hinko luhntól Vodonoša cím ű  
bronz metszett legjobban, érdemes dicsérni" (13ácsmegyei Napló, 1925,  
január w.).  

Ugyanannak a tárlatnak az újvidéki bemutatójáról írva Ozren Su-
botić  idézi Veljko Petrovi ćot, aki megnyitotta a kiállítást: „ez a fajta  
művészet a változások és útkeresés m űvészete". Azzal a megállapítással,  
hogy „a kiállítás szobrai sokkal jobbak a festményeknél", talán igaz-
гágtalan Bjeli ćtyel, Šumanoviétyal, Tartagliával és más fest őkkel szem-
ben, habár nem vonható kétségbe az az értékelése, miszerint „Don  
Quijote szobra bizarr és jellegzetes.. ." (Zastava, Újvidék, 1924. XII. 25.)  

A Don Quijote (1922) és a Rastko Petrovi ć  portréja (1922), ame-
lyekkel Petar Pallaviccini (1887-1958) a modern jugoszláv szobrászat  
határkövét rakta le, azoknak az elméleti törekvéseknek („tömegegyen-
súly” és „komponálási készség") a megval бsulását jelentették, amelyekre  
Baranyi vágyott, s amelyek miatt annak idején elvitette Medgyessy „pri-
mitivizmusát". Ha felidézzük Pallaviccini másik szobrát, a szabadkai  
Jovan Nenad Crni emlékm űvet (1927), a rokonság még nyilvánvalóbb  
(Baranyi: Lбfej, kerámia, 1928).  

Pallaviccini, az ürögi születés ű  Joza Turkalj, Sreten Stojanović  és  
mások művei mellett a talán kései irányvételhez példát mutathattak az  
akkor már neves Ivan Meštrovi ć  és Frane Kr§ini ć  alkotásai is, akik  a 
Függetlenek (Ne . -,avisni) csoportjával 1924-ben Újvidéken, Zomborban,  
Becsén és Zentán állítottak ki, s ahol Marin Studin Baranyi eszméivel  
rokon szobrokat mutatott be.  

1927-ben pedig a VI. Jugoszláv Kiállítás Újvidéken „minden" ju-
goszláv szobrászt egybegy űjtött, közöttük jelent ős számú „konstruk.  
tivistát" is.  

Baranyi azt állítja, hogy Párizsban a követségek útján megpróbált  
kapcsolatot teremteni a jugoszláv és magyar m űvészekkel, de eredmény-
telenül. Pedig 1)28 - ig ott tartózkodott Risto Stipovi ć , 1925-27-ben 
Roman Petrovi ć  festő , az egykori pesti diák és a Nagybányai M űvész-
telep részvevő je; Milan Konjović  1924-ben ment Párizsba, és ott Cz бbel  
Bélával barátkozott, aki mint Sava Šumanovi ć  is, 1925-ben érkezett  
oda. Ugyanabban az évben ment ki az újvidéki Mihajlo Petrov és a  
szegedi Csáky József (1888- 1963) szobrász is, akinek a nevét már jól  
ismerték ottani körökben, és állandó párizsinak számított.  

1925-ben a dekoratív m űvészet párizsi nemzetközi kiállításán az el őbb  
említett jugoszláv szobrászok mindegyike és számos magyarországi m ű -
vész is részt vett. Nem is soroltunk fel minden Párizsban tartózkodó  

művészt, Baranyi azonban egyedül csak Liszkai Kovács Zoltánt fedez-
te fel, aki később is Párizsban maradt, és 1934 táján szerzett bizonyos  
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Tóth József : Halászok, 1934  

hírnevet. Nyilvánvaló, hogy a létfenrrtattás annyira lefoglalta Baranyit, 
hogy nem mélyülhetett el a forma kreatív átalakításában.  

Hazatérése után két ambiciózus m űvel, az Arnauta vagy Albán fér-
fi (1930) és a Katonatípus (1932) című  szoborral mutatkozott be. Min-
kettőt a Bácskai M űvészet Kiállításán láthatta a szabadkai közönség  
1932-ben, amikor Baranyi Károly mellett debütált Baranyiné Markov  
Zlata is. Az említett szobrokra az akkori építészeti díszít őplasztika  
nagyfokú stilizáltsága jellemző . Nem maradtak fenn, két másik szobor-
ral együtt csupán fényképr ől ismerjük őket. (Baranyi Károly élete és  

művei. Forum, Újvidék, 1974) A másik két szobor, a Krisztusfej (1932)  
és a Tanulmányfej (1935) keltezése pontatlan, a Krisztusfej ugyanis a 
negyvenes évek elején keletkezett, s Baranyi is a Szépmíves Céh szege-
di kiállítása alkalmával említi. Az akkori majdnem „hivatalos" stílus 
minden ismérve felt űnik rajta — a neobarokk és a stilizált „római is-
kola" keveréke, míg a Tanulmányfej a „turáni" irányvétel rutinos pél-
dája. Az elsőbbiek és e két utóbbi közötlt nagy különbség mutatkozik  
a modelláláslian, habár ugyanabba a körbe tartoznak. Lesújtó, hogy  a 
művész az évtized végén visszatér annak kezdetéhez, az id őközben al-
kotott maradandó értékek ellenére.  

A harmincas években a vajdasági szobrászatot kétségtelenül a Bara-
nyi házaspár jelenti: ők dolgoznak legtöbbet, leggyakrabban ők kapnak  
megbízást, kiállításokat rendeznek, s pályázatok díjait nyerik el neve-
sebb szobrászok elől. 1931-től 1941-ig évente készítettek dekoratív  
plasztikát egy vagy több új épülethez is, tanúsítja Baranyiné Markov  
Zlata a Baranyi Károly élete és művei című  könyvben: „Hosszú volna  
felsorolni, hogy ezek mellett a munkák mellett hány figurális síremléket  
készített carrarai márványból, bra či kőből vagy Laf arge cementes m ű -
kőbő l, mellszobrokat, portrékat és plaketteket."  
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Baranyiékhoz hasonlóan azokban az években szintén korrekt hom-
lokzati szobrokat készít Kara Mihály (1887- 1970?); Péterváradon pe-
dig Vojislav Šikoparija-Ratimirovi ć  (1892- 1966) szobrász dolgozik, 
aki Baranyival egyidej ű leg volt Párizsban, s akire, habár vetélytársuk 
is, Baranyiék nem emlékeztek. Ivan Tabakovi ć  festővel együttműködve 
Baranyi Károly 1937-ben részt vesz a párizsi Világkiállításon, ahol ke-
rámiapannóikat Grand Prix-vel tüntetik ki. 

A szobrászat mellett a Baranyi házaspár sikeresen foglalkozott kerá-
miával is, Vajdaságban úttör ője volt e míívészeti ágnak, s nagy érde-
meket szerzett ennek kés őbbi felvirágoztatásában. Az az állítás azon-
ban, hogy Baranyiék kerámiakiállítása volt az els ő  ilyen Jugoszláviá-
ban, nem fogadható el. El ő ttük már önálló tárlatot rendezett Bezerédy 
Lajos-Lujo, a kiváló keramikus (1898- 1979), amint arról a zágrábi 
Svijet 1929. október 12 -ei száma is beszámolt. Baranyiék majd 1934 
őszén tartják meg újvidéki kiállításukat, amelyen Baranyiné feljegyzé-
se szerint „eladtunk mindent az utolsó darabig, úgyhogy a kiállítás tar-
tama alatt újból kellett égetnünk, hogy kielégítsük a keresletet". Ez a 
feljegyzés, akárcsak a korábbi megrendelésekre vonatkozó is, arról ta-
núskodik, hogy a vajdaságiak a két háború közötti id őszakban is igé-
nyelték a szobrászati alkotásokat, természetesen jelent ősebb anyagi be-
fektetések nélkül. 

Baranyi Károlya két háború közötti Vajdaságban minden más itteni 
szobrásznál nagyobb számban készített homlokzati szobrokat, sírem-
lékeket és kisplasztikákat, ám ezzel még nem vívott volna ki magának 
különleges helyet a vajdasági szobrászatban. Ezt csak 1938-ban érte el 
a monumentális Ikarosz szoborral (amellyel megnyerte a légier ő  pa-
rancsnoksága zemuni székházának díszítésére kiírt pályázatot — a 
felesége, Zlata neve alatt). 

Az Ikarosszal Baranyi felülmúlta önmagát, pontot tett a modern 
szobrászati folyamatok közötti bolyongásaira, s behegedtek a díszít ő -
plasztika rutinmunkája okozta lelki sebei. Helyzete miatti elégedetlen-
ségét, az elérhetetlen utáni kétségbeesett vágyakozását végre egy őszinte, 
spontán megnyilvánulásban oldhatta fel. 

Vajdaságban magányos farkasként dolgozva megszabadult a Pesti kö-
töttségtől, szobrai az itteni egyszer űbb formájú épületekhez idomultak, 
átvette az anyag nyugodtabb ritmusát, és szakította túlzott stilizálás-
sal. Az építészet és szobrászat szintézisében elt űnt a külső , ideológiai 
követelmények kielégítésének kényszer űsége, a „forma élete" kizárólag 
a plasztika törvényszer űségeihez közelített. 

A zemuni feladat esetében Baranyi el őtt Dragiša Bratovan építész 
nyugodt tagolású homlokzata állt, amelyen az Ikarosz motívuma a 
jelképekkel erőteljes kontraszttá bontakozhatott ki, a vallomás alkotói 
pillanótát sejtetve. 

Elölnézetből a méltóságteljes, robusztus alakot a függ őleges szárnyak 
monumentálissá növelik, az oldalnézet viszont a megfeszül ő  test gör 
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Baranyi Károly: Ikarosz, 1938  

csős ívét mutat ј a, mintegy hangsúlyozva odaszögezettségét, azt, hogy  
nem válhat el a háttért ő l — az ellenpont révén a megragadott pilla-
nat van el ő ttünk. Baranyi Ikarosza csupán ember, akit megfeszítve lá-
tunk égbe nyúló vágyai és a mindennapok földszinti könyörtelensége  

között. Eze  az Ikarosz sohasem repülhet fel! Hitelessége annál meggy ő- 
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zőbb, mivel saját tulajdonságainak az áldozata: elégedetlen a már elért-
tel, és állandóan az elérhetetlen után vágyakozik.  

Az erőteljes lendület és a hatásos forma eredetét a meštroviéi voká-
ció élményében kereshetjük, maga a megvalósítás azonban egyesíti Ba-
ranyinak az építészet és a szobrászat szintézisében szerzett tapasztala-
tát, a szerz ő  érzéseinek az eredeti megnyilvánulását s 1 szobrászati ki-
fejezésmódok sajátságos alkalmazását. Ugyanakkor a m ű  az emberfelet-
tinek a fenséges áldozatát („feszület"!) is ábrázolja, aki egyidej űleg épít  
és rombol is. Baranyi háború el őtti szobrászatának a „fináléja" egyút-
tal magánviselt a „pillanat” jegyeit — a szorongást és a közelg ő  ka-
taklizma sejtését is, amely felé reménytelenül sodródik az ember.  

Baranyi Ikarosza a hagyományok összegezésével és a modern for-
manyely visszhangjának kifejezésével, a történésekre való reagálásával  
és keletkezésének „történetével" bizonyos módon e- vidék két háború  
közötti szobrászatáról is tanúskodik. A képz őművészeti központok kö-
zött hányódó tehetséges egyének, magukba zárkózva és döntésre kép-
telenül, az események mögött kullogtak. Ennek ellenére, tehetségük ere-
jével és kitartásukkal mégis olyan korszakos alkotásokat tudtak létre-
hozni, amelyeke vidék művészettörténetéb ől nem maradhatnak ki.  

Az önfeláldozás és az elérhetetlen cél Ikarosza egy másik m űvészt,  
Tóth Józsefet (1916- 1935), a fiatal zentai szobrászt juttatja eszünkbe,  
aki a mitológiai repül őhöz hasonlóan nem tudta elérni a célját.  

Tóth József ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyet a harmincas  övek 
második felében az éppen megalakult Híd folyóirat fedezett fel. A  
szerkesztőség felhívta a közvélemény figyelmét néhány tehetséges fia-
talra, és akciót indított felkarolásukra. Igy került felszínre néhány  ma 
már ismert vajdasági alkotó. A szegény sorsú Tóth Józsefet is az elemi  
iskola négy osztálya és az asztalosinaskodás évei után így ajánlották  
Ivan Meštrovi ć  figyelmPbe. Mint rendkívüli tehetséget, a Képz őművé-
szeti Akadémia befogadta. Rövid zágrábi tartózkodás után azonban  
hazatért Zentára, ahol 1935-ben, tizenkilenc évesen végezte be az éle-
tét. Néhány ifjúkori munka, mellszobor és domborm ű  maradt utána, a  
Forum 1970-ben fo гбmonográfiát jelentetett meg róla. s a magángy ű j-
teményekben és a Zentai Múzeumban lev ő  művek így, . közvetett úton  
ismertebbé váltak. Faragásai természetesen nem szobrászati m űalkotá-
sok, de tehetsége elvitathatatlan. Nyilvánvaló a formaérzéke, a lapidá-
xis kifejezésmód, a témaválasztás és a céltudatosság. Az iskolázottság  
hiánya miatt „érintetlenül" jöttek létre ennek az autodidakta naiv szob-
rásznak a művei. A diófába faragott Halászok domborm ű  a szűkös  
megélhetés magvas tanúsága, kidolgozása összhangban van az anyag adott-
ságaival, nincsenek részletek, csupán a lényeget hangsúlyozza, a forma  
xitmusával együttérz ően beszél a halászok mindennapjairól. A Talicská-
zó szintén diófába faragott domborm ű, amely a tömören bemutatott  
jelenetét a durva faktúrával még inkább hangsúlyozza, s tökéletesen  
a lényeget, a nehéz munkát ábrázolja. A Futballista szintén diófából  
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készült, rendkívül kifejez ő  a mozdulat, míg a Formát meghatározza az  
anyag, a kidolgozás sommás maradt.  

Az említett munkák, valamint a portrék és a mindennapi életb ől vett  
unás kompozíciók ellenállhatatlanul emlékeztetnek Van Gogh már idézett  
lelkesedésére az ősi egyiptomi szobrok és a naiv m űvészek magas ki-
fejezőkészsége láttán. Ugyanakkor emlékeztetnek Medgyessy sajátságos  
figuráira is, amelyeket annak idején Verbászon állított ki. Ha idézünk  
Tóth József zágrábi leveléb ől: „ ... kitartok, mert indulni akarok a  
geniek földjére, hogy egy maroknyit szerezzek, nagy út, hallatlan nagy,  
de mindegy, művész leszek, még halálom percében sem mondok le ...",  
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy utat vesztette határozott irányvétel ű ,  
elkötelezett alkotó, aki az otthoni környezet után sóvárog: „... odahaza  
jobb volt, mint itt, ebben a b űzös városban, nem bírom nézni, hogy  
mennyi munkanélküli nyomorog és éhezik, turkálnak a szemétben,  a 
piszokban, amit az utcára kitesznek, hogy a kocsi elvigye, és azt ösz-
szehasonlítom a pár lépésre fekv ő  fényes hotellel. Itt aztán van az  

embernek témája, csak dolgozni kell..." (Ács József—Szeli István:  

Tóth József. Forum, Újvidék, 1970.)  
A halál meggátolta abban, hogy megformálhassa emberközpontú m ű -

veit, s kortársaival együtt állíthasson ki a szabadkai Népkör 1938. évi  

tárlatán.  
Az ezen a szemlén részt vev ők megvalósított opusai igazolják, hogy  

Tóth József is az új m űvész megszemélyesít ő je volt. Korai halála miatt  
csupán a két háború közötti id őszak reménysége maradt, de minden-
képpen fordulópontot jelképgz. A tizenkilenc éves Baranyi Károly a  
fővárosba és művészeti központba vágyott, ahol tehetségével a legjob-
bak között remélt sikeres m űvésszé válni. Provinciális polgári nevelése  

követke.ztéb ::i eszményévé a presztízs vált. Tóth József ezzel szemben  

tudta, hogy alkotóerejét a szül ő föld táplálja. Kortársai a világkataszt-
rófa utáni id őszakban bekapcsolódnak majd a világ képz őművészeti fo-
lyamataiba, elhajítva a fővárosok és művészeti központok között meg-
lapuló vidék terhes örökségét.  

KARTAG Nándor fordítása  

(Folytatása májusi számunkban)  
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Hornyik Miklós: Titokfejt ők. Forum Könyvkiadó, Újvidék, . 1988 

Akárcsak Hornyik el őbbi — Szabálytalan napló (1981) című  —
könyve, ez is a gyűjteményes kötetek azon változatát gyarapítja, amely-
nek összeállításakor a szerz ő  a tárgyát s róla kifejtett véleménye meg-
alapozottságát, tudományos, kritikai értékét megel őzően önmagát kí-
vánja olvasói elé állítani. Nem az a fontos, amit ír, hanem hogy ő  ír. 
Ezt élvezi, saját hangját, mondatait, stílusát. Nem bánva — ha van 
— könyve színvonalának vegyes jellegét sem, amit nemhogy elrejteni 
igyekezni, hanem szinte tüntet vele. Kizárólag önmagára figyel, s köz- 
ben többet árt éppen önmagának, mint egyáltalán gondolhatná. Mert 
különben mivel lenne magyarázható, hogy Hornyik is könyvének mind 
a mai magyar irodalom kapcsán összeállított els ő  részében, mind pedig 
a másodikban, melyben a jugoszláviai magyar irodalom múltjáról és 
jelenéről készült írások találhatók, több, kötetbe nem ill ő, méltatlan 
dolgozatát is besorolta. 

Az első  fész Irodalomismereti vázlatok című  „fejezetében" A szür-
realista regény alapformáiról olvashatunk, s annak ellenére, hogy a cím 
prepotens, mert a rendszerességet ígér ő  alapformák helyett inkább csak 
néhány változatról értesülünk, az írás jelzi, hogy Hornyik tudna err ő l 
a témáról tanulmányt is írni; igyekszik tárgyát körüljárni, ami egyéb-
ként nem tartozik szokásai közé, kevésbé csapong, mint szeret. S an-
nak ellenére, hogy az olvasó joggal számon kérheti t ő le például az 
„igazi regény" pontosabb értelmezését, kivált, ha ett ől eltérő  „alapfor-
mákra" kívánja felhívni figyelmünket, s ha ezúttal is, mint mindig, 
túl nagy 'számú idézettel, idegen gondolattal operál, a kötet nyitó írása 
a legegységesebb, élvezhet ő  esszéje. Figyelemfelhívó érték ű  Heltai Je-
nđ  Álmokháza című  regényéről készült dolgozata, amelynek szerintem 
nagyobb értéke a m ű  kapcsán felvetett irodalmi párhuzamok, a ha-
sonló vagy egyivású regények említése, mint egyetlen megállapítás, 
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hogy az Almokháza inkább „szűrrealizáló" — jó terminusa „zsurnál-
szürrealista" is —, mint kifejezetten szürrealista m ű . Vitára ingerl đ  a  
Németh László metaforáiról készült írás. Nem a túlzott tisztelet okán,  

inkább mert a megértés mértéke kisebb annál, aminek kimondása kö-
telezné Hornyikot. 0 ugyanis azt lobbantja Németh László szemére,  
hogy képözönös fogalmazásmódja „igen gyakran nem ad semmilyen  
többletinformációt; egyszer űen túlméretezett", ami önmagában, még  
ha igaz is, semmit sem mond. De mondana, ha azt vizsgálná a szerz đ ,  
hogy a képözönből miféle szemlélet olvasható ki, mert kiolvasható, azt  
Németh László gondolkodói formátuma kétségtelenné teszi. Ha Hor-
nyik úgy véli, hogy Németh László metaforaözöne öncélú, ami szintén  
elképzelhető , akkor ennek bizonyítására sokkal nagyobb apparátusra len-
ne szüksége, mint amit írásában felvonultat. Hitem szerint az alapos-
ság, a mélybe merülés azonban nem Hornyik Miklós, hanem éppen  
Németh László felé billentené a mérleg nyelvét. Hornyik azonban nem  
belülről, hanem kívülr ő l, idegen példák említésével igyekszik nyomaté-
kot adni szavának. A stílusának expresszivitásáról nevezetes Szabó De-
zsőt veti be, anélkül hogy kell ően differenciálna Szabó és Németh kö-
zött, s ami a Szabó Dezs ő  felé történ đ  sarkításnál — Szabó Dezs đ  
rémképével más írásában is el őszeretettel ijesztgeti az írókat és az  
olvasókat, anélkül, hogy a jelenség igazi magyarázatát adná! — ve-
szélyesebb módszer, hogy elfelejti Németh László esszéit a magyar esz-
széírás hálózatába bekötni, s ennek folytán megállapításai is kifejezet-
ten félоldalasra sikeredtek. Még egy s űrűn előforduló hornyiki eljá-
rásra mutat példát ez a dolgozat: a fedezet nélküli párhuzamokra,  a 
jól hangzó, de kell ő  indoklást nélkülöző  utalásokra. Szabó Dezs đ  és  
Juhász Ferenc kapcsán jegyzi meg, hogy đk „nem olyan okokból,  
nem úgy s nem olyan művészi szirrtmagasságon rendhagyók, mint  a 
kortárs nyugat-európai avantgárd irodalom reprezentánsai". Ha elte-
kintünk attól, hogy Szabó és Juhász „nyugat-európai avantgárd" kor-
társai nem ugyanazok, akkor is fölöttébb homályosa néhány vonatkozó  
szó („olyan” — kétszer, „(igy" — egyszer!), amelyek Hornyik benn-
fentességét jelzik ugyan, de az olvasó ett đl nem lesz sem okosabb, sem  
tájékozottabb. Hasonlóképpen kétségek között hagy bennünket a szer-
ző , mint könyvének címével és címlapi képével is teszi. Ugyanis az  
egyik írásból sem derül ki, hogy miért titokfejtđk azok az írók, akik-
ről Hornyik ír, meg az sem miféle titokról van szó. Az sem világos  
hogy mit keres Kosztolányi Dezs đnek a Színházi Élet 1930. május 4-i  
számából átfényképezett keze Hornyik könyvének borítóján, ha a kö-
tetben nincs egyetlen Kosztolányiról készült írás sem. A nagy író  

szellemujját kell csodálnunk? Szívesen, bár fizikai valósága helyett  

inkább tartalmában, gondolatiságában szeretnénk a dolgozatok olva-
sásakor csodálni, köszönteni Kosztolányi jelenlétét. József Attila kép-
világa és a modern magyar próza párhuzamba állítását ígéri a követ-
kezđ  szöveg. Elsősorban Mészöly Miklós novelláinak viszonylatában  
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próbál Hornyik kötődéseket kimutatni. S: kerrel teszi, de ennek elle-
nére nem szabadulhatunk az esetlegesség, a vélet}enszer űség gondolatá-
tól, annál is inkább, mert az apró, szó- és szókapcsolat-egyezések sem-
miféle értékmeghatározó szerepet nem kapnak a novellákban. József 
Attila mindenkiben, aki olvasta verseit, s őt abban is, aki sohasem hal-
lott róla, mélyen és megkerülhetetlenül él, de az efféle párhuzamok írók 
esetében lényegében semmitmondóak. Hogy szereti Hornyik ezt az egy-
másba nyíló művek játékát, azt a Mészölyr ől írt munkájából is látjuk. 
Ennek végén a Csöndes délután című  novella mellé Arany János Csa-
ládi körének néhány sorát idézi. De ez Mészöly szövegének értéke, mi-
nősége szempontjából teljesen irreleváns, s ezért ha komolyan vesszük, 
inkább degradáló, mint rangot adó Sokkal fontosabbak, értékesebbek 
azok a novellaelemzések, amelyek az egész kötet legszebb, legemléke-
zetesebb oldalai. 

A mai magyar irodalmi tömb legproblematikusabb írásai az Ottlikról 
szólók, holott tárgyához nagyobb rajongással sehol sem közeledik Hor-
nyik, mint éppen ezekben. Azon túl, hogy kifejezetten alkalmiak, zsur-
nálszintűek, s ezért nem kötetbe valók, illetve a gy ű jteményt vegyesre 
rontják, árulkodóan elnagyoltak is. Miután elmarasztalja a szegény ma-
gyar olvasót, hogy — „tengerek és tengernagyok idült hiányában" —
képtelen megérteni a propellerrel kapcsolatos irodalmi hasonlatot, —
szegény magyar, mi mindent nem érthet a nagyvilágból, még a jég-
hegyeket vagy a vulkánokat sem, hogy mást ne is említsek! —, Hor-
nyik kinyilatkozza, hogy a kilométernyi opust körmöl ő  Jókai és Krú-
dy „szellemi hazájában" két regényével Ottlik a „legjobb" regényíró, 
amit el is lehetne hinni, ha ismernénk az érveket. Ezekr ő l azonban szó 
nem esik. Arról igen, hogy a „harmincas évek elejét ől a mai napig 
sokezer könyv süllyedt el, mállott semmivé Európában és Magyarorszá-
gon is, Ottlik húsz novellája, egy kötetre való tanulmánya és két re-
génye azonban csendben átvészelte a múló id ő  változásait, aztán vá-
ratlanul feléledt, és jelent őségében megsokszorozódott: az új magyar 
irodalom szilárd, rádioaktív magjává vált". Éppen Ottlik minden leirt 
sora? Ha igaz is, mit ől, és milyen értékmutatók alapján mondható ez 
ki? Magam is szeretem Ottlik munkáit, jelentőseknek is tartom őket, 
de abszolútummá tenni mégsem merném, ahogy más sem merné, kivált 
ha a kinyilatkozás mögött nem áll m űelemzés. Hornyiknak a Minden 
megvan című  Ottlik-novella „a legszebb magyar elbeszélés", de ezt bi-
zonyítás nélkül kell elhinnünk. Sajnálom, nem hiszik neki. Már csak 
azért sem, mert nincs legszebb vers, legszebb novella ;  legszebb regény, 
illetve az semmit sem mond, ha neki, valakinek épp ez vagy az a 
mű  a legszebb, de ezt nem tudja bebizonyítani. Mert a kölcsönvett 
idézetek, amelyiket felvonultat nem a kinyilatkoztató véleménye, ha-
nem másoké. Ha lehet, még fokozódik ez a megalapozatlan Ottlik-
imádat a Ceruzasorok egy megkezdett regényr ől című  munkácskában. 
Megtudjuk: Ottlik is a „lehetetlent kísérti", ahogy minden m űvész, 
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de neki sikerül is a „káprázatos csoda és tüneményes véletlen". Más-
nak, ha szerencséje van, ez egyszer sikerül, Ottliknak viszont, minden 
művével. Minden könyve „csoda," még a meg sem írt, „a szület ő  új 
regény, a Buda" is. Igaz, hogy csak „16-17 rövid fejezetét ismer-
jük", tehát Hornyik is, de csoda voltát ez nem befolyásolhatja. S kell 
erre jobb, mélyebb érv, mint hogy a „polinéziai" olvasó is eligazodhat 
benne, mert segíti „az író bravúrosan árnyékolt, feddhetetlen m űgondja, 
intuícióval hitelesített, ragyogf- szerkesztésmódja, fesztelenséggel palás-
tolt művészi szigora". Hogy mirđl szól a Buda, Hornyik úgy érzi, hoby 
„Csupa megfoghatatlan dologról", de ezt bízzuk a m űre. Ottlik sze-
rint mindiga „regény maga mondja el, mir ől szól", s ez igaz is, csak-
hogy ehhez ismerni kell a regényt, s ezt senki sem mondhatja el ma-
gáról, talán a szerz ő  sem. Akkor is hasonlóan bűvészkedik Hornyik, 
amikor Kosztolányi, Radnóti — nem is az író adományozta! — és 
Ottlik azonos, Próza című  könyvének címoldalát egymás mellé fény 
képezi s aláírja: „Hármasegység". Am err ő l a hármasegységr ő l egyet-
len írásban sem olvashatunk, hogy kifejtésér ől ne is beszéljünk. Látsat, 
látszat .. . 

A magyar irodalomról szóló részhez hasonlóan a jugoszláviai ma-
gyar blokk is két részre oszlik. Egy nagy terjedelm ű  írásra, ámelyben 
a Mi Irodalmunk cím ű, a Reggeli Újságnak a harmincas évek elején 
kiadott „mellékletér ől" olvashatunk. Dicséret illeti a szerzíSt, mert el-
sőnek foglalkozik egy fontos kiadvánnyal, jóllehet, vele kapcsolatban 
kevésbé azzal, amire a cim kötelezte volna, kevésbé az irodalommal, 
inkább az irodalmi élet körülményeivel. A kötetet záró Metszéspontok' 
párhuzamok című  fejezet nyolc írása szinte magától négy „alfejezetre" 
szakad, de zavaróbb, hogy alig varr köztük olyan, amelyik rászolgált 
a kötetbe sorolásra. Kifejezetten alkalmi jelleg ű  a Forum egyévi könyv-
kiadása és a becsei középiskolás vetélked ő  mezőnye fölött elsuhanó 
ironizáló röpte. A Kopeczky Pesti szerz ői estjét bevezet ő  írás szelle-
mes, élvezetes is, de könyvben csak legalább még 3-4 hasonló jel-
legű  esszé társaságában lenne helye. A Megőriött hang f ölvételek még 
tisztelgésnek sem elegend ő  a két kérdezett, VUji č ić  D. Stojan és Szeli 
István előtt. Hornyik, emlékszünk, kiválóan tud interjút készíteni, de 
ezúttal csak mikrofont tart a kezében, s közben tiszteletköröket ró a 
szerzők körül. Ugyanezt teszi a Szeli István nyugdíjba vonulására írt 'lírai 
emlékidézőben, ami párhuzamaival emellett visszás is. A blokk három 
kritikája közül a kötet magasztaló recenzensének, Herceg Jánosnak a 
novelláskönyvéről, az Árnyakról írt méltatása legkomplettebb; elemez 
s kedvet csinál a könyv elolvasásához. A Műkedvel őkről (Juhász Erzsé-
bet) önellentmondásba keveredik, el őbb függetleníti a regényírót a do-
kumentumoktól, a modellektől, majd számon kéri t őle, ,miért nevez 
néven egyeseket, másokat pedig nem. Súlyosabb mulasztás azonban, 
hogy a Műkedvel ők nem művész-, hanem közérzetregény, s ezt a kri- 
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tikus nem hangsúlyozza kell ő  mértékben. A Vébel Lajos publicisztiká-
járól irt írás egyetlen hibája, hogy kritikátlan dics ő ítés.  

Tartalommutatója szerint fontos könyvnek gondolhatnánk Hornyi-
kбt, de csupán az anyag fele-harmada érdemli meg a kötetbe történ ő  
átmentést.  

GEROLD László  

TÜNDÖKLŐ  ÚTTČSRÉS, ÚT NЕLKÜL 

Hornyik Miklós: Titokfejtők, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988  

Címében rejtélyes újabb könyvének anyagát tervszer űen rendezi el  
Hornyik Miklós. Első  részében általános irodalmi kérdéseket vet fel,  
elidőz egy-egy klasszikusunknál, majd a modern magyar irodalom ki-
emelkedő, ma is élő  alkotói felé haladva, Mészöly Miklós pályakezdé-
sét világítja meg, a másodikban pedig, ugyancsak a múlttól indulva,  a 
jugoszláviai magyar irodalom alakulástörténetét és jelenét érint ő  elegyes  
szövegeket tesz közzé. A m űszakilag ragyogóan megmunkált, tükrében  
kivételesen tiszta, sajtóhibáktól csaknem teljesen mentes kiadványt ál-
talánosságban a választékos stílus jellemzi. Nincs még egy írónk, aki  
szenvedélyesebben iszonyodna nyelvhasználatunk henyeségeit ő l, mint  
Hornyik Miklós. Igényessége parancsára olyan képleteket, megoldáso-
kat, mondatszerkezeteket alkalmaz csaknem tüntet őleg, melyek az egyé-
ni stílus sajátosságait meghaladva, akár egy elvont irodalmi nyelv al-
kotóelemei is lehetnének. S ezt a stílust, mindenekel őtt a kötet első  
részében, világirodalmi utalásokkal, párhuzamokkal dúsítja. Irodalom-
ismereti vázlatait azonban, nyelvének kimunkáltsága ellenére, végül  
mégis szorongva olvassuk. Hogy miért, hadd illusztráljam egy kis ki-
térővel.  

Németh László esszéinek metaforikus jegyei kapcsán nemcsak addig  
a lesújtó következtetésig megy el, hogy írónk „sorjázó szóképei pusztán  
szemléltetđ  jellegűek, rosszabb esetben stílusdíszek, öncélú remeklések",  
hanem egyúttal kimondja azt is, hogy a magyar esszé kereteit a nyelvi  
kifejezés tekintetében „kezdetleges fokon rekesztette meg". Nem kí-
vánok vitát kezdeményezni. Ha Hornyik Miklós így hiszi, ám legyen.  
Módfelett zavaró azonban, hogy Ottlik Gézáról rajzolt két portréjában  
pontosan a Németh Lászlónál kárhoztatott szóképiség vezérli. Az Is-
kola a határorrt „titkos hatalmú könyvnek", „prózában írt hatalmas  
szimfóniának", „kozmikus nagyköltészetnek", „meghökkent ően bonyo-
lult metszésű, legnagyobb keménységi fokú, szüntelenül sugárzó ékszer-
prózának" nevezi. Félreértés ne essék, nem maguk ezek a patetikus mi-
nósitések váltanak ki ellenérzést. Manapság, amikor a tudományosság  
és a fölényeskedő  tudákosság műhelyeiben egy-egy irodalmi mű  gyak-
ran a szakmai élveboncolás puszta tárgya csupán, akár örülhetnénk is  
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a lelkesültség efféle megnyilatkozásainak. A baj abban van, hogy Hor-
nyik Miklós még csak kísérletet sem tesz rajongásának aládúcolás i ra.  
Ottlik Géza „ékszerprózájáról" nincs analitikus szava, a Minden meg-
vanról annyit közöl szűkszavúan, hogy a „legszebb magyar elbeszélés",  
a „gazdagon áradó" Budárt pedig, elemző  kedve leghalványabb nyoma  
nélkül, az író „bravúrosan árnyékolt, feddhetetlen m űgondja", „intuí-
cióval hitelesített, ragyogó szerkesztésmódja", „fesztelenséggel palás-
tolt művészi szigora" miatt dicséri. S ha mindehhez hozzávesszük,  
hogy sugallata szerint Ottlik Gézának „mérhetetlenül sok volta mon-
danivalója", akkor egyszerűen nem értjük, miért tér ki újra meg újra  
az elemzés elő l, hisz épp a „mérhetetlen" mérése lehetett volna igazán  
izgalmas feladat.  

Hasonlóképpen jár el a világirodalmi utalások, képzettársítások, pár-
huzamok esetében is. Tagadhatatlanul megnyert, hogy vázlataiban is-
m~ telten kitekint a nagyvilágba, és Cervantest ő l kezdve Rabelais-n át  
Joyce-ig példák sokaságával próbálja plasztikusabbá tenni a magyar  
irodalom jelenségeirő l alkotott ítéleteit. Csakhogy példái többször funk-
ciótlanok: csupán tájékozottságának megdemonstrálása céljából hozza  
fel őket. „Joyce nem dúlta szét az angol próza bels ő  rendjét, Lautréa-
mont sem zilálta szét a francia költészetet" — állítja példának okáért  

Németh László metaforáiról szóló, idézett dolgozatban, majd kifejti, 
hogy velük szemben Szabó Dezs ő  a „Péterfy fellépését ő l számítható vá-
lasztékosan pontos magyar esszéstílus tartós válságát idézte el ő". Úgy  
látszik, Hornyik Miklós az utóbbi id őben a francia lírát és az angol 
próza belső  rendjét is behatóan tanulmányozza, különben honnan tud-
hatná, hogy Lautréamont és Joyce, e „csüggeszt ő  példák", kiknek „m ű-
vészien hiteles" tolmácsolásával is „adósak vagyunk önmagunknak" (a 
Лiа ldoror énekeinek 1981-es fordítása is hiteltelen?), miit nem dúltak  

s ziláltak szét. S egyáltalán, a különbejáratú világot teremt ő  alkotó 
szétzilálhatja-e a meglev őt, az irodalom évszázados vonulatait? Mindet-
ő l függetlenül és mindezen túl elég Babits Mihály esszéírására gondol-

nunk, s Hornyik Miklós Szabó Dezsőre vonatkozó világirodalmi dig-
ressziójá máris darabokra hull. 

Ezek a jelek és a hozzájuk hasonlók arra vallanak, hogy Hornyik 
Miklósa horizontális szerkesztés elvét követi vázlataiban, tisztán tün-
döklő  felületeket, asszociációs hálózatokat hozva létre, ezek azonban, 
gondolkodásának természetéb ől következően, nélkülözik a mélység 
dimenzióját. 

A kötet tán legambiciózusabb, ám megannyi kételyt támasztó fejezete 
A hajlékteremt ő . Ebben a tanulmányban két háború közötti irodal-
munk történetének egy olyan szépirodalmi mellékletét dolgozza föl, 
amelyről eddig csak szórványos refle х iбkat, hivatkozásokat, általáno-
sító összegezéseket olvashattunk. A Vajdasági írást (1928-29) az Ugart 
kell törnünk cím ű  gy ű jteményes kötet hozta közelebb hozzánk 1983 -
ban, a Kalangyáról (1932-44) könyv készült 1984-ben, Szenteleky 
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Kornél és Csuka Zoltán szervez ői munkásságának „közbülső" orgánu-
ma, A Mi Irodalmunk (1930-33) azonban jószerével mindeddig fehér 
foltnak számított. Hézagpótló tanulmányról van szó tehát, s alkalma-
sint épp ez tévesztett е  meg Hornyik Miklóst, midőn, Szenteleky von-
záskörébe jutva, irodalomtörténet-írásunk részeredményeinek radikális 
újraértékelése jegyében fogott hozzá munkájához. 

„Ma már közfelfogásnak számít, hogy a jugoszláviai magyar iro-
dalom 1918-bon, az államfordulat évében született meg" — írja a dol-
gozat elején, majd kisvártatva hozzáf űzi: „Kevéssé látszik valószín ű-
nek, hogy kisebbségi irodalmunk eszmeileg és m űvészileg is napraké-
szen: 1918 november—decemberében született volna meg." „Nem igé-
nyel különösebb bizonyvitást, hogy Hornyik Miklós már itt a felel ő tlen 
csevegés eszközeivel é1, hisz nem létez ő  vitapartnernek dobja oda a 
kesztyűt. Egyáltalán nem utal azokra a forrásokra, melyek az állító-
lagos „közfelfogás" ' kialakulását el ősegítették, s a „naprakész" meg-
születés vallóiról is simán megfeledkezik. Ehelyett, a tárgytól kissé el-
kanyarodva, hosszas vitába bonyolódik Bori Imrével arról, hogy 1918  
előtt volt-e magyar „vajdaságiasság" vagy sem, s ha netán volt, az 
államfordulat után hatott-e irodalmi életünkre. Bár nemleges érvelése 
meggyőzd, továbbra is válasz nélkül hagyja a kérdést, hogy a „vaj-
daságiasságnak" ugyan mi köze az immár „közfelfogásnak számító", 
„naprakész" megszületéshez. Elfeledte volna, hogy a húszas évek vitáit, 
intézményesítési kísérleteit áttekintve épp Bori Imre mondta ki els ő -
ként, hogy két háború közötti irodalmunk a „születésnek, a keletkezés-
nek, de a meg nem születésnek is jellegzetes és tünetérték ű  permanens 
állapotában élt és alakult"? Bori Imre e summázata épp húsz esztend ő-
vel ezelőtt látott napvilágot, s ha a kiagyalt „közfelfogást" nem is, 
literátorainak gondolkodását mindenképpen befolyásolta. Ilyenformán 
Hornyik Miklós csattanós „felfedezése", m јszerint „1918 történelmi, 
de nem irodalmi korhatár is egyben", nem más, mint fából vaskarika. 

A felelőtlen kérdésfeltevés térségén, ahol lépten -nyomon Herceg Já-
nos egyigaznak tételezett írásai mögé próbál bújni, Hornyik Miklós tart-
hatatlan megállapításokra ragadtatja magát. Noha Kende Ferenc még 
1935-ben is arra hívja föl a figyelmet a Kalangyában, hogy a magyar 
többségi magatartás „ezernyi megnyilvánulása él bennünk", továbbra is 
kísért „megyeházi leveg őből öröklött szellem", a középosztályt pédig 
döntően áthatja a múlt, kíséri útjain, irányítja gondolkodásában, gá-
tolja cselekedeteiben, Hornyik Miklós mégis kategorikusan kimondja: 
„Az államfordulat után majd egy évtizednek kellett elmúlnia ahhoz, 
hogy a jugoszláviai magyarság status quo-létszemlélete, kisebbségi ön-
tudata kialakuljon." Igencsak heterogén kisebbségünk egységes létszem-
lélete, öntudata, méghozzá a húszas évek végén? Tréfának is rossz. 

Dolgozatának egy kés őbbi fejezetében A Mi Irodalmunk megjelené-
sével és megsz űnésével kapcsolatos pontatlan adatokat lajstromozza 
hosszú oldalakon át. Szokatlan eljárás ez, a hasonló filol б- 
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giai kérdéseket lapalji jegyzetben szokták tisztázni a szerz ők. Végül  
maga Hornyik Miklós is elt űnődik, szükség volt-e egyáltalán a pon-
tatlanságok „túlzóan aprólékos" számbavételére, s azt a következtetést  

vonja le, hogy igen, mert a „Szenteleky szerkesztette mellékletr ő l ma  
már csak téves adataink vannak». Ne tör ődjünk most azzal, hogy ki-
zárólagosítб  megállapításával irodalomtörténet-írásunknak de még meny-
nyire létező , pontos adatait tagadja. Arra ügyeljünk inkább, hogy su-
gallata szerint hanyag irodalomtörténészeink föl se lapozták a forrás-
anyagot, hanem „egyszerűen kézrő l kézre adták a téves információkat",  

melyeket aztán neki, Hornyik Miklósnak kellett kínos aprómunkával  

kiigazítania. Én ... én ... én ... De hihetünk-e aránybontó ügybuz-
galmának, ha maga is pontatlanságokat sorakoztat föl kés őbb? Úgy  
tudja, hogy a Vajdasági Írásnak van egy 1928. szeptember 18-i száma  

(a lap 1928. szeptember 23-án indult), hogy Dudás Kálmán „Magyar-
országra távozása el őtt kiadta Déli szél című  versgyűjteményét"  
(a könyv 1939-ben hagyta el a sajtót, Dudás Kálmán viszont 1947-ben  

még a „topolyai magyar gimnázium tanára", mint a Téglák, barázdák-
ból tudjuk), hogy Fekete Lajos „forradalmi indulatú" költ ő  (holott in-
dulatai sokkal inkább a miszticizmus felé hajlanak). Kárörvendjünk?  

Nem tesszük, alászállásunknak fontosabb állomásai is vannak.  

Hornyik Miklós újraértékelő  intenciói A Mi Irodalmunk program-
cikkeinek, vitáinak ismertetésekor tet őznek. Abból indul ki, hogy ta-
nulmányainak és cikkeinek tanúságaként Szenteleky Kornél „gyakran  

csak irodalmi témát keresett politikai gondolatainak kifejtéséhez". Ez-
zel nincs és nem is lehet vitánk, azt azonban már igen furcsállom,  

hogy az irodalmi és politikai nézetek egybefonódását problémátlannak  

látja Szentelekynél. Hogyan, két háború közötti irodalmunk annyira  

rendhagyó lett volna, hogy sajátosságaival háttérbe tudta szorítani az  

irodalom és a politika alapvető , hogy ne mondjam, örök ellentmondó 
sosságát? Vagy arról volna szó, hogy a kisebbségvéd ő  politikum rend-
szerint harmonizál az irodalommal, a többségi, a hatalmat gyakorló 
viszont soha? Akárhogy véli Hornyik Miklós, értekez ő  prózánk tényeit 
ezúttal is mell őzve, kioktatón leszögezi: „Stílustörténetileg osztályozzuk, 
eszmeileg elbíráljuk és esztétikailag min ősítjük a kisebbségi korszak 
irodalmi műveit és programjait, de óvakodunk attól, hogy a korabeli 
kisebbségi helyzetr ő l valamit is mondjunk." Itt ismét néne annyira az 
a fontos, hogy prekoncepciója érvényesítése kedvéért mi mindent hall-
gat el, hanem inkább az, hogy a súlyt az irodalomról a kisebbségi 
helyzet áldatlanságára helyezi át. Akár néhány oldallal kés őbb: „A  

harmincas évektő l kezdve napjainkig sokan idézték Szenteleky vonat-
kozó sorait, többnyire gúnnyal, megvetéssel; sikerült is kell őképpen le-
járatniuk »szeressük azt, ami a miénk« jelmondatú programját — bí-
rálói és ellenlábasai csupán a lényegr ől: e program társadalmi hátteré-
rő l és politikai összetev ő iről, a kulturális életlehet őségeitő l megfosztott  
magyar kisebbség korabeli állapotairól feledkeztek meg."  
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Szó se róla, Szenteleky programjáról sokáig csakugyan a korabeli  
társadalmi háttérnek és a kisebbségi helyzet adottságainak figyelembe-
vétele nélkül szóltak egyesek. Kapásból hivatkozhatnék szerz őre, ki  
balos elfogultsága védőbástyája mögül már-már profasiszta eszmeiség ű  
íróként láttatta Szentelekyt az ötvenes évek elején, s említhetnék ké-
sőbbi dolgozatot is, amely a vidékiesség báva megtestesít őjének vélte  
ő t csupán. De vajon ezek a leegyszer űsítő , dogmatikus, két háború kö-
zötti irodalmunk fő  vonulatának nyornorúságáért Szentelekyt személyes  
felelősséggel is terhelő  szövegek elfogadható támpontot jelentenek-e  
ahhoz, hogy ma, „posztmodern korunkban", amikor erre felénk kö-
nyökük roncsolta karrieristák egy olyan Európáról álmodoznak, ahol a  
hagyományoktól kezdve a nemzeti könyvtárakig és színházakig minden  
fölös teherré fog válni, hogy ma a másik véglet felé tájékozódjunk,  
s a bálványfaragás t őszomszédságában minden egyéni rövidzárlatért,  
tévelygésért is a korabeli valóságat hibáztassuk? Aligha. Márpedig Hor-
nyik Miklós épp ezt teszi. Ha a lényeg a társadalmi háttér, a politikai  
együtthatók, a magyar kisebbség áldatlan helyzete, mint hirdeti, akkor  
nyilvánvaló, hogy Szenteleky programjának összes eszmei és esztétikai  
ellentmondása csakis periferikus lehet. Nehéz megbékélni ezzel a né-
zettel. Ma már megvan hozzá a távlat, hogy a küls ő  és belső  ellent-
mondásokat egyaránt mérlegre téve, viszonylag teljes képet alkossunk  
Szentelekyrő l, anélkül hogy a komplex elemzés odaadását, áldozatkész  
szervező i munkájának szerepét és jelent őségét leértékelné. Ha viszont  
a jelenségek összességébő l kiemelünk és elkerítünk valamely „lényeget",  
mindegy, hogy milyen ideológiai meggondolásból, óhatatlanul vétünk  
az igazság ellen.  

Nem véletlen hát, hogy ezen a süppedékes talajon Hornyik Miklós  
csakhamar a következ ő  konstatáci бt fogalmazza meg: „Közép-Euró-
pában, az etnikai tarkaságok között, a regionális vonzódásoknak jó-
val több a jogosultságuk, mint a nemzetileg homogén orsz,ágokban."  
Micsoda képtelenség! Hiszen ha a regionális vonzódás maradandó esz-
tétikai értékeket teremt, a jogosultság kérdése fel sem merülhet. Az  
érték itt is, Ott is érték, semmiféle program vagy célkit űzés nem kérdő -
jelezheti meg, ha viszont az értékteremtés mozzanata elmarad, a le-
vegő tlen, parlagi regionalizmust a kegyesked ő  mitizálás sem húzhatja  
ki a kátyúból. Ugyanitt, a zavart tovább növelve, a „beolvadás elleni  
harc" ismérveit sorolja el ő  Hornyik Miklós, anélkül, hogy az asszimi-
láció válfajait megkülönböztetné. Szentelekyre hivatkozik, de jellemz ő  
módon ezúttal nem idézi, majd miután a „nemzeti önérzet" és az  
„emberi méltóság" hatásvadász szólamait felröppenti, egy mer őben ab-
szurd receptnél állapodik meg: „Aki kell ő  időben olvassa el a János  
Vitézt meg a Toldit, A k őszív ű  ember fiait és az Egri csillagokat, nem  
elveszett lélek a magyar kultúra számára." Teljes káosz — egyetlen  
mondatban! Gondoljuk meg, amennyiben valaki Balassit, Csokonait,  
Berzsenyit, Adyt, Kosztolányit, József Attilát stb. olvas, „kell ő  idő - 



KRITIKAI SZEMLE 	 413 

ben" és ragyogó érzékkel, elveszett lélek az ún. magyar kultúra szá-
mára. Ha viszont a Hornyik Miklós által felsorolt m űveket böngészi, 
szemernyi esztétikai fogékonyság nélkül akár, nyugodtan lemondhat az 
anyanyelvi iskoláztatásról, az anyanyelv ű  sajtóról, rádió- és televízió-
műsorokról: az út végén a megváltottak paradicsoma várja. Csaknem 
hihetetlen, hogy válságok között gyötr ődő  korunkban Hornyik Miklós 
nem megalapozott, széles körű  kultúrát kíván a különböző  nyelvű  em-
bereknek, kik közül a kisebbségben él ők épp kulturáltságuk fokától 
függően tartják meg és ápolják vagy hagyják parlagon anyanyelvüket. 
Úgy látszik, valahol út közben elfeledte Kazinczy szép sorát: „Nékem 
az emberiség, s Pest s Buda tája hazám." 

Ebben a fejezetben a Titok f ejt ők írója szemlátomást azonosul a Szen-
teleky-féle program politikai mögöttesével, s őt olykor meg is hosszab-
bítja az egykori er ővonalakat, hogy aztán az útjában álló akadályokat 
félresöpörve, tervszer űen időfelettivé próbálja tenni azt. Érdekes azon-
ban, hogy a tanulmány további fejezeteiben, amikor már a melléklet 
szépirodalmi vonatkozásait fürkészi, túl tud lendülni a holtponton. 
Mintha csak régi kritikai érzéke támadna fel halottaiból, most már nem 
hallgatja el, hogy tételeit Szenteleky a „folyton alakuló viszonyokra 
igyekezett alkalmazni, s ez önellentmondásokba, kompromisszumokba 
vitte", hogy elképzeléseinek „kisebbségi eszmei tehertételei" is vannak. 
S a dolgozatba betóduló frissebb leveg ő  áramában most már fontosnak 
látja idézni Babits Mihály gondolatát is az erdélyi regionális öntudat-
ról, amely „kedvezett a dilettantizmusnak, és nem kedvezett a kritiká-
nak". Végre hazaérkezett tehát, s err ő l mi sem tanúskodhat meggyőzőb-
ben, mint hogy a melléklet „sok-sok nyafogó-selypeg ő  költeményét, 
otrombán életes anekdotáját és idegen parfümt ő l illatozó szalondrámá-
ját" fölényes iróniával elmarasztalja, A Mi Irodalmunk Almanachja 
kapcsán pedig a „harsány kolompszó", a „fáradt vidékiesség", a „te-
matikai és ízlésbeli z űrzavar" fogalmait emeli ki. S őt a gyönyörtele 
ironizálás pillanataiban a melléklet „kitenyésztett tehetségei"-nek felró-
ja azt is, hogy „csak elvétve tesznek tanúságot valamiféle »kisebbségi 
öntudat«-ról". A feddést, mellesleg, meg is érdemlik, tenném hozzá hal-
kan, hiszen olyasmit herdáltak el, amit mint láttuk, Hornyik Miklós 
mára húszas évek végén kalandozva a jugoszláviai magyarságnak ado-
mányozott. 

A szellemes minősítések görögtüze, sajnos, teljesen elfödi a melléklet 
irodalmi anyagát. Hornyik Miklós rámutat ugyan, hogy a két költ ő-
felfedezettnek, Bencz Boldizsárnak és Dudás Kálmánnak A Mi Irodal-
munkban közölt korai versei „közül is kisz ű rhetők értékek", ám a 
szűrés műveletére nem vállalkozik; felhívja rá a figyelmet, hogy a 
mellékletben Szirmai Károlynak húsz, Herceg Jánosnak pedig nyolc 
novellája jelent meg, de magukról a novellákról egy árva szót sem 
szól; Csuka Zoltán és Fekete Lajos verseit, B őrcsök Erzsébet és Farkas 
Geiza írásait úgyszintén kiemeli a dilettáns szövegek „törmelékhegyéb ő l", 
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anélkül azonban, hogy legalább pillanatokra elemzés tárgyává tenné 
őket. 

Az eszmei és politikai vonatkozások er ő ltetett újraértékelésébe, úgy 
látszik, belefáradt kissé, s így igazi feladatát, a melléklet szépirodalmi 
közleményeinek felmérését már nem végezhette el. Nem túlzás épp 
ezért végkövetkeztetésként kimondani, hogy A hajlékteremtőt elsősor-
ban a feltárt és közzétett adatok avatják fontos dokumentummá, még 
inkább a dolgozathoz szervesen hozzátartozó repertórium, amely azon-
ban a kötetből kimaradt. 

A Titokfejt ők legkülönösebb, irodalmi életünkben és könyvkiadá-
sunkban egyaránt rendhagyó részét a Metszéspontok, párhuzamok cí-
mű  utolsó fejezet képezi. Hornyik Miklós itt alkalmi ii?ásainak ko-
rárntsem üde mezei csokrát nyújtja át a nyájas olvasónak. 1982-ben 
például vázlatos összefoglalóban ismertette a Forum Könyvkiadó el őző  
évi produkcióját, s bár a megjelent könyvekr ő l természetszerű leg csak 
semmire se kötelez ő  nyúlfarknyi ítéletet mondhatott, az írást mégis 
besorolta a kötetbe. Hasonlóképpen járt el a Középiskolások M űvészeti 
Vetélkedő jéről írt alkalmi tudósítása, a Kopeczky Lászlóról szóló al-
kalmi méltatása, a Vuji čié D. Stojannal és Szeli Istvánnal készített, 
ugyancsak alkalmi interjúja esetében is. Az esetlegesség minden szimp-
tómája együtt van itt, a tarkaságból csak a Műkedvel őkrő l irt kritika 
emelkedik ki részben. Terjedelmi gondokkal küszködött volna Hor-
nyik Miklós? Nem bízik talán az utókor bátor tekintet ű  kutatóiban, 
kik összegyűjtött műveit tető  alá hozhatják egykoron? Esetleg úgy véli, 
hogy amit csak leír, föltétlen és mihamarabb kötetbe kívánkozik? Alig-
hanem mégiscsak ez utóbbiról lehet szó, mint Az alapozó ć imű  „me-
moár-esszéje" is sejteti. Az emberi hiúság, tudom, félelmetes démon, 
kisebb-nagyobb mértékben mindnyájunkban Ott neszez, mégsem hiszem 
azonban, hogy Szeli István, aki mindig is az elérhetetlen teljesség b űv-
körében alkotott, megérdemelte volna a megemlékezésnek ezt a visszás, 
önfelmutatóan szembedicsér ő , törleszkedő  gyöngyszemét. 

A kötetet Herceg János recenziójának részletei zárják. Meglep ő , hogy 
jeles prózaírónk milyen pazarló b őséggel dicséri Hornyik Miklós rend-
kívüli tájékozottságát, elemz ő  hajlamát, tárgyilagosságra törekv ő  judí-
ciumát, közvetlen hangvételét, írásainak magas nívóját. Err ő l, kritikám 
nagy részével összhangban, Szenteleky egy Fekete Lajosnak írt levele 
jut eszembe, melyben egyebek között ezt olvashatjuk: „Nagyon örül-
nék, ha közölnéd velem, hogy ki írjon könyvedr ő l az írásban? Én na-
gyon szívesen írnék, csupán azt nem tudom, nem lenne-e fonák és íz-
léstelen, ha én dicsérnélek, akit Te éppen felmagasztaltál." 

Megnyugtató tudni, hogy Szenteleky Kornél, akihez feltehet őleg a 
„boldog maradék" is vissza-vissza fog térni — a dicséretet sohasem irts 
meg. 

UT ASI Csaba 
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LEFÉKEZETT REGÉNY 

Judita Šalgo: Trag ko čenja (Féknyom). Jjvidéki Íróközösség, 1987  

Judita Šalgo regénye a paradoxonok és inverziók vonzásában fohant.  

A mondatszintű  látszólagos ellentéteken túl a m ű  alapvető  paradoxoni,  
hogy nem az alkotás végtermékét, hanem magának az alkotásfolyamat-
nak az ábrázolását nyújtja.  

Művét a szerző  Élőregényre, Regényre és Utóregényre tagolja. A  
tagolási intenció a törzsanyagon, a regényen belül is kifejezésre jut: ez  

a rész 21 fejezetb ő l áll (a 14. hiányzik, nem tudni, miért). A regényt  

azonban nemcsak a tagoló, hanem a taglaló jelleg is intonálja. Az író  

logikai karikákat egybef űzve halad előre, gondolatfűzésének alapvet ő  
jellemzője a valóság és a képzelet, az élet és a regény különnem űségeinek  
kijátszása és egybejátszása. A prózaírás m űhelygondjait taglaló — mond-
hatnánk poétikai — eszmefuttatások, tépel ődések olyan paradoxonokat  
teremtenek, amelyekben a valóság és a fikció közti oszcillálás leleplez,  

meghökkent és mosolyt kelt: „Még egyes szám els ő  személyben írok,  
még szövegemmel másokhoz fordulok; úgy képzelem, hogy ha regényt  

.írok, szövegemmel mások fognak énhozzám fordulni. Egyel ő re minden-
ki másban és minden másban magamra ismerek. Amikor majd belépek  
a regénybe, mindenben, magamban is másokra ismerek. Majd a szöveg  
egyelő re ismeretlen pontján életemb ő l átlépek a regénybe. Leírom azt  
bűvös mondatot a márkin őről, aki öt órakor sétára indult, vagy vala-
mi hasonlót az autóvezet őről, aki egy órával később már az országúton  
halad, és leírva, hogy az országúton halad, tudni fogom: jó úton járok.  
ez az, elkezdődött."  

A regénynek ez az önmagáról gondolkodó rétege f ő leg a történet el-
indításával, a h ős megteremtésével foglalkozik, tehát az els ő  1'n ssel. 
Ezért ennek az alkotói impotenciának, a problematizált alkotótevékeny-
ségnek szüksége van humoros lök бmechanizmusokra: a mesébe rendár  
toloncolja be a könyvtolvaj h őst, az egyik szerepl ő  gépkocsival robog  
be a regénybe, olykora történetet a praktikus kézikönyvek haszonelv'í  

tanácsai görgetik el ő re.  
Nemcsak a m ű  önreflexiós metanyelve forog a teremtés képzetkül - -

körül, hanem a regény másik rétege is, amelyben már „igazi" h ősök  
mozognak. A születés problematikája elvonatkoztatva és cselekmény-
szinten is vörös fonálként szövi át a szöveget. A narrátor-h ős nővére  
pl. áldott állapotban van; gyermekkori élményei közt egy szexuális fel-
világosító kézikönyvet, s egy rajzot tartanak számon, amely a keresztre  
feszített Krisztus halála el ő tti világmegtermékenyít ő  potenciáját ábrá-
zolja. Az autos ftu törtenetsikján is fomotivum a nemzokepesseg. Sot  

amint az emlékezésekb ő l kiderül, az egyes szám els ő  személyben fellép ő  
narrátor („a Judit nev ű  apokrif hősnő") egy sikertelen abortusz után  
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jött a világra. Emotívumkörben azonban cselekményszinten és meta-
nyelvi szinten sem jutunk túl a fogantatáson.  

Igy paradox módon jön létre a regény, amely arról szól, hogy regény 
nem jöhet létre. Mire a szerz ő  a mű  végén hosszas nyomozások után  
elcsípi a hősmodellül választott fickót, elmegy t őle a kedve, nincs mit  
kérdeznie. Egy helyütt be is vallja: „Képtelen vagyok folytatni. Nem  
vagyok meggyőződve róla, hogy létezik valami, amit lehet és szük-
séges folytatni."  

Ezekkel a fontos írói ellenérzésekkel dacolva alakítja ki a szerz őben  
működő  másik belső  kényszer a dokumentumokkal és fikciókkal elegyí-
tett családtörténetet. Az elbeszélés feltárja az apa és a n ővér jelenét  
és múltját, fizikai és szellemi világát, alkalmaz leíró és cselekedtet ő  anód-
szert is. A fragmentumszer űen ható rövid fejezetek mozaikokként rög-
zítik és állítják össze a főhősök élettörténetének töredékeit. Ennek az  
írói építkezésnek nem az id ő  a mozgató elve: sem az id ő rendet, sem a 
történet egynem űségét nem őrzi meg. A zilált sorrend s a h ősök váltoga-
tása mellett a szaggatottságot fokozzák acéltalanul száguldó autósfiú  
jelenetet is. Igy végül is három szál fonódik össze a regényben : az au -
tбvezetđ , a könyvtolvaj és a család történetének fejezetei. A hangsúly  

a család sorsának ábrázolására tev ődik; azonban mire az olvasó el ő tt  
úgy-ahogy kirajzolódik az „igazi h ősök", az apa és Vera alakja, a  
narrátor-hős egy levéllel tudomásunkra hozza, hogy a helyzetleírások  

kitalálás eredményei: a megjelenített emberek még a második világhá-
borúban odavesztek. Igy rá kell ébrednünk, hogy a papíríz ű  könyvtolvaj  
figurájának több valóságalapot tulajdoníthatunk, mint a m ű  „igazi" h ő -
seinek.  

Az inverziós világkép, az ellentétek egymásba kényszerítése, a hatá-
rok elmosása metanyelvi szinten is többször megfogalmazódik. Az au-
tóval száguldó fiú fejezetei az id ő- és térhatárok felbontását sugallják.  
Az ablaküvegként elképzelt sziluetth ős pedig arra szükséges, hogy a vi-
lág zavartalanul áramoljon ki-be a szubjektum tudatán. Ablaknyitás a  
világra, látásmód, megszólalási mód és mondanivaló-keresés: az elbeszél ő i  
nézőpont, a narrátor szerepének a kialakítása. (A h ős és a narrátor  
„ajkai összeérnek. Nyelvük közös lesz.") Tulajdonképpen efféle gon-
dokról van itt szó. A fordított, de következetes logika téteti fel az író-
val a kérdést: „Ember maradok-e a h ősökkel keveredvén?"  

A szerző  meghökkentő , paradoxális gondolatfűzése az Utóregény cí-
rnű  záradékot is jellemzi. Itt a szöveg szerves részeként prezentálja ol-
vasóinak, recenzenseinek véleményét, kifogásait, javaslatait.  

Az önreflexiós regénynyelv ellentétének tekinthet ő  dokumentarizmus sok  
újvidéki, adai és magyar vonatkozásban ismerhet ő  fel.  

Judita Šalgo regénye korrekt, fegyelmezett és átgondolt munka ered-
ménye. A mű  önreflexiós rétegében sikerül eljátszania a paradoxszal és  

az abszurddal, azonban mindez rég nem újdonság az irodalomban, s ő t  
olykor már csak divat. A szándékos visszafogottság miatta szerz ő  egyik  
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irányba sem mozdította ki a regényt, melynek képzetkörével élve mond-
hatnánk: az ötlet megtermékenyült, de esztétikai értékként nem jött  
világra. Az író túlságosan lesz űkítette azt a rést, „amelyen át önma-
gában másokat és mást ismerhet fel", holott a regényírással ez volt  a 
célja.  

CSÁNYI Erzsébet  

VALб sАG ÉS KÉPZELET HATARAN 

Grendel Lajos: B őröndök tartalma. Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1987  

Grendel Lajos novelláinak legújabb gy ű jteményében, a Bőröndök tar-
talma azonos című  elbeszélésében az író és kiadói lektor elbeszél őnek  
szokatlan tudás kerül a birtokába: arra kérik fel, olvasson el egy több-
bőröndnyi kéziratot, amelynek nincs kezdeti és vége, oldalai számozás  
nélküliek, tehát tetsző legesen felcserélhet ők. A mamutkézirat ismeretlen  
és véletlenül felbukkanó szerző je „nem néhány szerepl ő t, hanem töme-
geket mozgatott. (...) Szerepl ői beúsztak egy pillanatra a képbe, aztán  
örökre eltűntek, mintha azt akarnák példázni, hogy egy bizonyos ab-
szolút látószögb ől nézve, ezeknek az embereknek az élete nem hosszabb,  
mint amikor egy pillanatra felkattintjuk a villanyt a szobában, majd  
újra lekapcsoljuk. Egyetlen mondatba s űrítve ábrázolta sorsukat, de  
mivel a sorsukat ábrázolta, abban benne volt egész életük, elt űnésiek  
semmiben sem hagyott hiányérzetet. Hamarosan az a benyomásom tá-
madt, hogy emberem kézirata magában foglalja az összes lehetséges em-
beri sors ábrázolását, s így abban mindenki felvonul, aki valaha is élt  
a földön. (....) Emberem szövegében egymásra torlódxak az esem--
nyek, egyik mondatról a másikra változtak a helyszínek, s miközben  
a boldogság érzésének vagy az elmúlásnak, vagy a szerelmi közösü-
lésnek, vagy a kamaszkori melankóliának s az emberi létezésre jellemz ő  
egyéb érzelmi és tudati állapotoknak az elképesztően sokféle variációit  
idézte meg, szabadon kalandozott az id őben, s egy pillanatig sem pró-
bálta elhitetni, hogy olyan ponton vetette meg a lábát, ahová a száz-
ezerfélé szétfutó jelenségek megérkezni törekednek".  

Már ebből a kötetnyitó, a lét és az alkotás allegóriájaként is felfog-
ható elbeszélésből is kitetszik az, ami tartalmi determinánsként az itt  
olvasható szövegek legtöbbjét kisebb-nagyobb .mértékben meghatározza:  
hogy a világnak egyetlen jelensége sem rendelkezik az egyediség kri-
tériumával, semmi sem egyszeriségében csodálatos, hanem szinte eleve  
elrendelésszerűen minden csak ismétlés, valaminek az árnyéka, mása.  
Egyszer már minden dolog megtörtént valahol másutt. A világ jelen -
ségei nem behatárolhatóak, csupán ismétl ődésük determinált. A B őrön-
dök tartalma című  novellában az elbeszélését író f őhős szövegét, de  
magát a főhőst is, egyszer már megírták a végtelen kéziratban. Biz  
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unokatestvérek című  elbeszélésben el őbb a rokonként bemutatkozó Szil-
via emlékeiben, tudatában léteznek csupán a szerepl ők és az események, 
majd Bandinak, az elbeszélőnek az álma materializálódik: közvetlenül 
ébredése után fényképek sorát kapja kézhez álmának jeleneteir ő l. „Bi-
zonyos értelemben csupán a tükörképe vagyok annak a férfinak, aki 
hagyta, hogy lecsalogassák a kis belvárosi pincegalériába az id ős oni-
rista festő  kiállítására" — kezdi monológját Az onirizmu7 tréfáinak 
elbeszélője, hogy a novella végén megállapítsa: az okfejtés „mintha fél-
álomban hallottam volna". A Csehszlovákiai magyar novella főhőse ad-
dig kutat egy elfeledett költ ő  életének dokumentumai és vershagyatéka 
után, hogy egyszer csak azon kapja magát: „Eljátszott a gondolattal, 
hogy ő  és Páll Imre egyazon személy". Az Egy ponyvaregény végé-
nek író elbeszél ő jét abba a faluba hívták meg író—olvasó találkozóra, 
amelyet ifjúkori regényének lapjain talált ki, s bet űrđl betűre megele-
venednek előtte s lejátszódnak vele a regényként még fiktív történet 
jelenetei. A Szemérmes beszámoló egy álom közepér ől című  novellában 
pedig még egy lépéssel beljebb hatolunk az irracionális tartományába: az 
álom az álomban ismétlődik meg és teljesül be, olyanban, „amelyb "l 
nincs ébredés". 

Grendel Lajos novellái a „valóság és a fikció határán" keletkertek, 
s nem véletlen, hogy a kötetet a Jorge Luis Borgesnak ajánlott elbeszélés 
indítja. Szövegei között vannak olyanok, amelyekben az alteregóképzet, 
a kettős élet, a misztikus és az irracionális kerül túlsúlyba, míg mások-
ban inkább a kisszerű  élet tragikuma, végzetessége kerekedik ki. A 
kétféle novellatípust a szerz ő  lényegében azonos módon formálja meg: 
egy hagyományos elbeszél ői eljárás, az elodázó feszültségteremtés segít-
ségével. Mfg a túlsúlyban irracionálisnak nevezhet ő  novellákban a fe-
szültség arra irányul, elkerülhet ő-e a tragédia, bekövetkezik-e a már 
nyilvánvaló vagy még sejtett végzet, addig a másik csoportba tarto-
zókban inkábba sorsábrázolás kerül el őtérbe, s a szövegek végkifejlete 
a hđs jellemének, cselekedeteinek következménye. E novellák szerepl ő i-
nek közös jellemzője, hogy menekülnek. A Legutolsó ítéleté kezdetben 
anyja elől, ám miután hazudozásaival anyját öngyilkosságba kergeti, 
múltja, önmaga elől. A Még innen hősétől „emigrálnak" a szavak, s 
úgy érzi, „mintha hajlékony üvegtáblán sétifikálgatnánk harmincméteres 
szakadék fölött, s mi behunyjuk a szemünket, hátha Igy biztonságo-
sabb", A szabadság szomorúságában pedig az apa halála miatti lelki-
furdalás kfséri végig az elbeszélőt, s míg ugyanitt e novellák végkicsen-
gése fgy fogalmazódik meg: „az eszköz igenis meghatátozza a célt, 
jobban mondva, a választott eszköz mindig módosítja a célt, s tlem 
egészen oda érkezünk, ahová elindultunk", addig az „irracionális" el-
beszélésekben az tudatosodik: „senki sem lépheti át büntetlenül a való-
ság és a fikció határát", s ezekb ől olvasható ki feltehetőlege szövegek 
szerzđ jének ars poeticája is: „Ott is egy frdval találkozhatom- csak, aki-
re a szemtanú kétes érték ű  szerepét bízta a sors, de akinek egyetlen 
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szava is elég lehet, hogy megzörgesse bilincseit a determinizmusba vert  

világ."  
Valóság és képzelet határának keskeny sávján egyensúlyozva e no-

vellák mindentudó elbeszél ője nemritkán szentenciákban fejezi ki ma-
gát: „Az igazság, az erkölcs és sok más pozitív töltés ű  fogalom, gon-
doltam, nem más, mint védekezés a halállal, a megsemmisüléssel szem-
ben", vagy másutt: „Csak így tágíthatók ki a végesség határai, s gy őz-
hető  le az idő , amely könyörtelenül elbánik mindennel, ami kilép a  
létezés előtti homályból, és megmutatja magát, hogy cserében lemond-
jon a tökélyrő l, amilyen a nemlétben volt." Ezek azonban érdekes mó-
don nem teszik filozofikusakká vagy intellektuálisakká még a kifeje-
zetten az irracionálisra rájátszó szövegeket sem, sokkal inkább emelke-
detteknek vagy meditatívaknak mondhatnánk őket. Mert átjárja őket a  
tehetetlen beletör ődés végső  nyugalma, hogy a rövid emberélet „bármely  
pillanatban kioltható, s nem remeg beli a világ rendje, és nem rendül  

meg tőle a lányok szíve", az ember parányságának a tudata.  

S nem utolsósorban az „él ő", életszerű  figurák mentik meg a Gren-
del-szövegeket az esszéisztikus intellektualitástól. Minden novellában ott  

a cselekmény, életek esszenciája csapódik ki akár csak néhány oldalon  

is. Ezek a történetek — bármennyire képtelen léthelyzetet vagy irra-
cionális sorsot jelenítsenek is meg — sohasem szenzációsak. Csupán ele-
gendőek. Elegendőek arra, hogy teljes mértékben betöltsék a novellá-
kat, hogy fenntartsák érdekl ődésünket. Ugyanígy ezeknek az írások-
nak a stílusa sem szenzációs. Nyelvezetük letisztult, dísztelen, mégsem  

kopár. Csupán elegendő  egy kompakt novellavilág létrehozására.  

Minden lehetséges, ezért minden magától értet ődő , természetes ezekben  
a novellákban, melyek nem könnyed storyk, de nem is megfejthetetlen  

rébuszok. A nagyfokú írói mesterségbeli tudás mellett éppen ez: a be-
fogadhatóság, a stílus és a nyelvi anyag egyszer űsége teszi Grendel La-
jos legújabb kötetének szövegeit meggy őzőekké, mi több: emberközeli-
ekké.  

TOLDI Еva  

ÍNHAZ  

ATTÜNTETЁ  SEK  

ígéretesen kezdődik az előadás: részben még égnek a néz őtéri lám-
pák, mikor Döbrei Dénes és Bakota Arpád egy-egy kényelmes karosszékben  

helyet foglal a közönséggel szemben, a két színész néhány percig fi- 

Végei László: Áttüntetések. —  Szabadkai Népszínház. Rendez ő : Ljubiša  Ris-
ić . Díszlet és jelmez: Banka Adži ć  Ursulov. Zene: Lengyel Gábor. Szerepl ők:  

Löbrei Dénes, Bakota А rpád, Törköly Levente, Bada Irén, Gyenes Zita, Ta-
иja Tasić, Varga Henrietta, Búbos András, Arcson Rafael és Vajda Tibor.  
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gyel bennünket (Kik đk és miért vizsgálnak bennünket? —cikázik át 
bennem a gondolat, s nyilván nem egyedül vagyok, aki kezdi kelle-
metlenül érezni magát.), majd elhangzik az els ő  móndat: „Mit gon-
dolsz, mikor valósul meg a kommunizmus itt Bácskában?" (Valóban 
mikor? S másutt mikor? Vagy ott — távol, közel — már kommuniz-
mus lenne? Mi megint lemaradtunk? Hogyan? Miért?) Sorjáznak to-
vább a kérdések és a válaszok — köztük provokatívak is. „Ki kell 
dobni a gazdát" — mondja az egyik. Továbbá: „Aki máma nem rom-
bol, az mind bűnös." Vagy: „Az egyes ember nem létezik." De mintha 
már nem nekünk címeznék őket, egyre inkább úgy t űnik, a két fia-
talember csak beszélget egymással, t őlünk függetlenül. Kár, érdekl ődé-
sünket már felkeltették, s amir ől említést tesznek, például a sztrájkok, 
semmiképpen sem távoliak mindennapi valóságunktól. Aztán bevonul 
egy nđ, megáll az egyik asztalnál, kenyeret vesz el ő , szeleteli, ha jól 
látom, ken rá valamit. Érteni vélem, a két fiatalember beszélgetése af-
féle témafelvető  bevezetés volt, most kezdődik az előadás, amely majd 
arról szól, amire egy-egy elejtett kérdés vagy kijelentés utalt. Azután 
kezdem nem érteni, amit látok és hallok. Mintha egészen másról szólna 
a folytatás, mint amit a „prológus" ígért. S különben is ki kicsoda, 
mikor játszódik mindez, miféle helyszíneken, milyen a szerepl ők kö-
zötti kapcsolat, ki kinek micsodája, miért beszélnek egyszer szerbül, 
máskor magyarul? Teljes a z űrzavar. S különben is szimplán illusztra-
tív minden jelenet. Egy súlyemelőnek öltözött férfi olykor kijelenti, hogy 
tenni kell valamit, cselekedni kell, s ennek bizonyítékául rendre feje 
fölé kapja a súlyzót, közben pedig korholja az egyik férfit, aki f ősze-
replő  ugyan, de a nevét sohasem mondják ki, hogy magyar létére szerb 
nője van. A súlyemelő  tehát afféle magyarkodó. Egy asztalnál munká-
sok ülnek, akik szimtén a cselekvés szükségér ől szólnak meg a pártot 
említik. Közvetlenül mellettük két frakkos férfi kapaszkodik fel egy 
székre, pezsgőspoharakat ürítenek, đk a polgárok, az egyik nagyságos 
úr, így szólítja a társa, aki hozzá hasonlóan részeg disznóként viselke-
dik, így ripacskodják a színészek, egyikük a hitleri seregek biztos sike-
rére, a másik pedig az els ő  igazi magyar mozisztárra, Jávor Pálra iszik. 
Ezt követően a színpadra vezetnek egy veres arcúra maszkírozott fér-
fit, akit társai ápolásba vesznek, szedik le róla a vércsomókat, s köz-
ben barátságukról biztosítják. Hallunk zsidókról, rend ő rségrő l, pártról, 
megszállókról, szerbekről, németekről, s néhány ismert újvidéki szín-
helyről. A második világháború alak- és szituációsablonjaira ismerhe-
tünk. „Hamvas új világ következik" — mondják többször is. Majd a 
színpad jobb szélén megszólal egy szemüveges, jegyz őfüzetes n đ : „A ki-
tartásról szól a film?" Miféle film? — csodálkozhat a néz ő . Az időn-
ként vibráló ekrár}fény tehát filmre utal. Felvételeznek? Kik, hol, mi-
kor? Kideríthetetlen, most is, kés őbb is. A kérdező  hölgy ugyan még 
visszatér, de mára bordélyházi n ők csábos öltözékében, kezében mik-
rofonnal, kérdez, jegyez és szeretkezik. 6 a prostituált újságíró. Egye- 
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nes beszéd, jól kiosztották a sajtónak. Általában gyakran és sokan sze-
retkeznek, vagy jelentőségteljesen beszélgetnek, mondataik azonban tér-
ben is, időben meghatározatlan kötődésűek, kóvályognak a szerepl ők 
feje felett, anélkül hogy kifejezetten bármelyikük tulajdona lennének. 
A másfél órányi el đadás utolsó harmadában szemtanúi lehetünk egy 
legalább húszpercnyi vetk őzési-öltözési jelenetnek. Az el őadásban Olya 
névre hallgató Gyenis Zita cselekszi, a látvány izgalmát fokozva bújik 
egyik ruhacsodából a másikba, s bár közben az életét tárja elénk meg 
az őt figyelő  néma férfi elé — a néma helyett Olga hol magyar, hol 
szerb mondataira egy másik férfi válaszolgat, aki itta néma alteregója 
lehet, bár egyébként más„ szerepe tan —, de mivel a n őnek nincs egyet-
len őszinte mondata sem, nehezemre esik hallgatni, legföljebb gusztá-
lom és számolom a ruhákat, hány lehet még a fogason, s találgatom, 
hányat vesz fel még közülük ebben a „drámai" jelenetben. Majd tanúi 
vagyunk egy fájdalmas szerelmi búcsúnak, amit vizuálisan érdekessé tesz 
a két szerepl ő  alaktriplázása. Jelenetük az el őadás legszebb részlete. 
De így sem hozza közelebb, értelmezi az egész el őadást, amely láttán 
a néhány szépen megoldott, világktott jelenet ellenére sem szabadulha-
tunk a gondolattól, hogy a ristiéi ismert ötletparádé továbbra sem 
egyéb mert külsőségnél, rendszer és folyamatosság nélküli. Egyes jele-
netei kétségtelenül hangulatot ébresztenek, de az összkép az érthetetlen-
ségig következetlen. Egyesek színpadi esszéknek mondják az efféle el ő -
adásokat, s ha szertelen, rögtönzések sorából álló csapongást értenek 
ezen, igazuk van, csakhogy az esszé több ennél, csak látszólag szerte-
len, az ötletek mélyén gondolat van s rendszer. Ez viszont itt hiányzik. 
A szép háromszoros búcsújelenet — színpadi megvalósítása feledteti 
szituáció és a szöveg erősen melodrámai jellegét! — folytatásaként az 
ágylepedők zászlókká válnak, s egybefonódik a szerb, a párt- és a 
magyar zászló, ami jelképnek is, színpadi megoldásnak is szép, de nyil-
ván nem tekinthet ő  teljes értékű  válasznak az elđadás kezdetén felénk 
intézett kérdésre: „... mikor valósul meg a kommunizmus itt Bácská-
ban?" 

Miért ilyen áttekinthetetlen ez az el őadás? Mert netán azt szeretné 
közölni, tudatosítani velünk, hogy hasonlítunk a többnyire névtelen 
szereplőkhöz, összemosódunk, nincsen arcunk, egyéniségünk, mindenki 
mindenki lehet? Nincs azonosságtudatunk? Elképzelhet ő, de ennek ér-
dekében sem célratör ő  Ljubib. Ristić  rendezése, hiányzik bel őle a tuda-
tosságnak az a foka, ami nélkül az ötlet csak ötlet, esetleg szemet gyö-
nyörködtető  kép marad, nem lesz el őadássá. De 'lehet-e, ha az alapul 
szolgáló szöveg sem kevésbé kusza? Ha nem segíti a néz ő  tájékozódá-
sát? Mert az Áttüntetések kétségtelenül cserbenhagyja azt, aki tudni sze-
retné, ki kicsoda, mikor s hol játszódik a történet. Még annak is problé-
mái lehetnek, akik ismerik a dráma el őzményét, a regényt, hát még an-
nak, aki ezt nem olvasta. 

Az előadás lényegében igyekszik hű  lenni a regényhez, melynek igazi 
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főszereplője a konstrukció. Emlékez đ  regényében Végel ugyanis három 
idősíkot szerkeszt egybe, három történetet vezet párhuzamosan. A je-
lenben egy filmforgatás zajlik, ennek a szerepe, hogy alkalmat adjon 
arra, ami a prózának đsidőktől fogva meghatározó sajátossága: elme-
sélni egy történetet. De a film emlékidézés is, mert az 1941. évi meg-
szállást és a hozzá kapcsolódó illegális tevékenységet eleveníti fel. És 
emlékként jelennek meg a forgatást megel őző , mintegy tíz évvel koráb-
bi események is: 1968 — a film készítđinek ifjúsága. Ismerve az író ér-
deklődését és hajlamát, azt várhatná az olvasó, hogy a közbüls ő , a 68 -as 
szál adja majd a m ű  gerincét, mivel maga a forgatás csak alkalom, szi-
tuáció régi szituációk felidézésére, a 41-es megszállás pedig távoli is, idegen is 
számára ahhoz, hogy az élmény erejével tudjon róla írni. A regény azon-
ban rácáfol elvárásainkra. A legterjedelmesebb a 41-es rész, 68 alig, 
jelzésszerűen van csak jelen. Ennél is nagyobb hibája a m űnek, hogy a 
két történet között nincsenek igazi megfelelések. Tény, hogy minden 
korban vannak, lehetnek kételyeikkel viaskodó fiatalemberek, akik sa-
ját helyüket szeretnék tisztázni, akik nem szeretnének elfásulni, fel-
szívódni az általános szellemi és lelki közönybe, de a különböz ő  kor-
szakok egymásra úsztatásához, az átt űnéshez mindez kevés; kell a két 
kor azonossága vagy nagy mérték ű  hasonlósága is. Ez pedig az Át-

tüntetésekben nincs meg, illetve csak a konstrukció síkján létezik, az 
idősíkok közötti váltások az írb cikázásai, s nem tartalmi megfelelések-
ből adódnak. Az sem elegend ő , hogy a filmet forgató színészek a 41-es 
történetben és szerepl đkben saját 68-as problémáikra ismernek, mert 
Végel 41-ről kevesebbet monda történelemkönyvek közhelyeinél, még 
inkább pedig, mert 68-ról ennél is kevesebb a közölnivalója. Hiába 
talált ki konstrukciót, ha ennek a m űködése nem magától adódik, ha-
nem csak az író hozza működésbe -- gombnyomásra. 

Ugyanez figyelhető  meg a regény alapján készült el őadásban. Azzal 
a különbséggel, hogy ez még kevésbé érthet ő., követhető , konfúzabb. 
Hiányzik a filmforgatási keret, felismerhetetlenek az id ősíkok, illetve 
csupán következtetni lehet 41-re, 68-ra, mert hallunk róluk, de az 
egymásra fényképezésnek még a gondolata sem merülhet fel a regényt 
nem ismerő  nézőben. Irt ugyan Végel egy er ősen politizáló szándékú be-
vezetőt, de ez sem kapcsolódik szervesen a folytatáshoz. Ami viszont 
közös a regényben és a drámában: a szólamszer űség; üres, sablonmon-
datokból épül fel az is, ez is. Sem élmény, sem felhajtó írói er ő  nincs 
bennük. 

Az elđadás sikeréhez lényegesen nem járulhat hozzá a fegyelmezett 
társulat három fiatal színészének — Döbreinek, Bakosának és Törköly 
Leventének — vitathatatlan tehetsége sem, éppen úgy, mint ahogy Gye-
nes Zita, Varga Henrietta vagy Tanfia Tasi ć  szerényebb képessége sem 
befolyásolja meghatározóan. Ami megmaradt bennem, az néhány szép 
kép, és néhány dallam Lengyel Gábor zenéjéb đ l. 

GEROLD László 
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к É Р Z омОи É вхЕт  

OROSZ-SZOVJET MŰVÉSZET 1910-1932  

„A világot megrázkódtató" két évtized m űvészeti valóságát bemutató  
kiállítás a minap zárulta budapesti M űcsarnokban, s a bécsi Iparmű -
vészeti Múzeumba költözik, ahol márciusban és áprilisban kerül sor a  
tulajdonképpeni nagy bemutatóra. A budapesti kiállítás ugyanis feléb-
resztette az európai közvélemény érdekl ődését, és megszüntette a gya-
nakvást e hosszú ideig tabuként kezelt m űvészet iránt. Err ől tanúsko-
dik a gyönyörű  katalógus előszavában Peter Noever bécsi múzeum-
igazgatónak a következő  mondata is: „Az, hogy csak most szembesü-
lünk a szovjet avantgárd utópiával, olyan mulasztás, amit nehezen  
lehet megérteni."  

Laronov, Goncsarova, Malevics, Kandinszkij, Tatlin, továbbá Chagall,  
Rodcsenko, Majakovszkij, Altman, Pevsner, El Liszickij és mások nevét  
jól ismerjük a XX. századi művészet hajnalából, s nem csupán orosz  
viszonylatokban; Muhina nevét a szovjet filmek bevezet ő  képsorán  
látható kettős szoboralak őrizte meg, Dejneka és Geraszimov neve Pe-
dig egybeforrta szocrealista múlttal, és nagy szerepük volta mi há-
ború utáni festészetünk irányvételében is. Kusztogyijevet, Sterenberget,  
Szamohvalovot, Labaszt vagy Brodzskijt a szakemberek szúk körén kí-
vül kevesen ismerik, akárcsak Piroszmani tbiliszi naiv m űvészt.  

Néray Katalin, a Művészcsarnok igazgatója talán ezért hívta fel  a 
figyelmet arra, hogy a 240 művész 704 bemutatott alkotása azt a fo-
lyamatot is érzékelteti, „amelyben az orosz avantgárd a tízes évek-
ben kibontakozott, bemutatja a derékhad«-at, amely a korszak szug-
gesztív alkotóinak hatására id ő legesen vagy örökre magáévá tette az  
új formanyelvet, és bemutatja azt a folyamatot, ahogy a forradalmi  
művészet lassan átfordul a harmincas évek mer őben más kultúrpoliti-
kai igényeinek megtestesítésébe".  

Ehhez hozzáadhatjuk Anatolij Sztrigalyovnak, a kiállítás komisszár-
jának a szavait is: „A művészet nagy átalakuláson ment át. Az új —  
amely nemrégiben még az eltévelyedés, a dekadencia bélyegét viselte  
magán — kivívta az őt megillető  helyet, élni kezdett és fejl ődni a  
régivel egy sorban, amelyt ől az még inkább réginek, »ósdinak« hatott."  
E kiállítás megmutatja, hogy mind az „új", mind a „régi" a forradal-
mi átalakulás szintegén fejl ődött s a kreatív tartalmat sem az egyik-
től, sem a másiktól nem lehet elvitatni.  

A polarizálódás még a háború alatt, tehát a nagy októberi szocia-
lista forradalom előtt végbement. Az új m űvészet, a „balfront" az eu-
rópai avantgárd történések örvényléséb ől tájjellegű  sajátosságával vá-
lik ki: a kubista futurizmus, a szuprematizmus, s őt a konstruktiviz-
mus is egységes a század elejei futurista törekvésekben, a forradalmi  
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valósággal való azonosulással pedig er őteljes töltést kapnak. A folklór 
realizmus „a nép szolgálatában" álló passzív tradicionálizmusával a 
korabeli történésekhez ragaszkodik. A „régi" profilú m űvészek, az 
AHRR (Aszocijacija hudozsnikov revolyucionoj Rassziji) soraiba tömö-
rülve rájöttek a fennmaradás varázslatos jelszavára, ez pedig a „h ősi 
realizmus", amelynek a világ minden környezetében, s nem csupán a 
háború utáni orosz térségben, kétféle szimpatizánsa van: a polgári iner-
ció, valamint a hatalom, amely az önelégültség aranyketrecével „kedvez 
a tömegeknek". 

A „balfront" sajátosságait nem kell bizonygatni, a társadalomban 
végbemen ő  forradalmi változások magukkal hozták a forradalmi, lát-
noki művészetet. Tény azonban, hogy az úgynevezett INHUK-ban, a 
Művészeti Kultúra Intézetében, amelynék programját még Kandinszkij 
szellemisége határozta meg, 1921 -ben szakadás állt be. Az egyik olda-
lon találjuk az absztrakció és Malevics szuprematizmusának „labora-
tóriumi művészetét", vagyis azt a szellemiséget, amelyet semmiféle köz-
vetlen funkciójú művészetbe sem lehet besorolni. Az avantgárd másik 
pó4,1sát Tatlin képviselte 'az „anyag kultúrájával", a konstruktivizmus-
sal és a konstruktivista eszmék ösztönzésével, amelyek részben „prolet-
kulttá" alakulnak át. A „balfront" koherenciája megbomlik, a vezet ő  
alkotói személyiségek Európa m űvészeti központjaiban folytatták a 
munkát. A szovjet avantgárd lendülete még körülbelül egy évtizedig 
tartott, visszhangját pedig különböz ő  mozgalmakban, például Mi ć ić  
Zenit, vagy Kassák Ma című  folyóiratában fedezzük fel. A „prolet-
kult" úgyszintén feloszlik, Malevics és Tatlin let űnnek a színről. A 
vizionáriuso'k elhallgatása az AHRR köré , tömörült alkotóknak ked-
vezett. A rendkívüli személyiségek elveszítették vezet ő  szerepüket, s a 
szerényebb tehetség ű, de megalkuvásra hajlamos alkotók kaptak esélyt. 
A nagyok közül Dejneka (1899-1969) maradt fenn továbbra is, aki-
nek a tehetségét senki sem vonhatta kétségbe. 

Havas Valéria és Peter Noever, a kiállítás rendez ői úgy válogatták 
össze az alkotásokat, hogy a látogatók el őször a központi helyet el-
foglaló együttesre figyelnek fel: Kandinszkij 1913-ból való Kompozí-
ció No. 6. című  nagy vászna mellett Kazimir Malevics A vörös négyzet 
(1915), valamint Vlagyimir Tatlin Akt című , 1913 -ban készült képe 
látható, előtte pedig szintén Tatlin rekonstruált makettje, A III. Inter-
nacionálé emlékműve. 

A kiállított műveket különböző  részlegekbe csoportosftották: a kép-
zőművészet, a propaganda művészete, iparművészet — formatervezés, 
plakátok és nyomtatványok, színháztervek, építészet. A legjelent ősebb 
szerzők sokoldalú alkotók, akik tevékenységüket fest őkként, jelmez- és 
díszlettervezőkként, formatervezőkként, sőt építészekként vagy peda-
gógusokként, és propagandistákként fejtik ki — egyszóval egy dinami-
kus kor történéseinek igazi aktivistái. Ez a sokoldalúság sejteti a szov-
jet avantgárd célkit űzésének a szintézisre való törekvését. Leny űgöző  
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például El Liszickij totális konstruktivista színházának terve vagy 
Csernyihov Építészeti fantáziaterv című  sorozatának nyolc rajza; Pru-
szakov 1929-b ő l való plakátjai a mai plakátm űvészetben is megállnák 
helyüket, akárcsak a porcelánok, a textíliák, jelmezek és egyéb tárgyak 
szuprematikus díszítései. David Burlyuk Nő  tükör előtt című  1920  
elő tt készült képe koloritásával, faktúrájával, az applikált csipkével, 
bársonnyal és tükörcserepekkel xnir тtegy előrevetíti a nyolcvanas övek 
posztmodern festészetét. 

A kiállítás azonban arra törekszik, hogy bemutassa az „érem másik 
oldalát" is, ezért a „formalista m űvészet" alkotói mellett jelen vannak 
a szovjet valóságot hagyományos módon bemutató alkotások is. Kusz-
togyijev Bolsevikje (1920) az utca népe, sőt a templomok kupolái fölé 
nyúlik, vörös zászlót lobogtatva, Dmitrij Moor vörösgárdistája pedig, 
aki 1920-ban a néz őnek szegezi a kérdést: „Te feliratkoztál önkéntes-
nek?", mára képnek ezután betöltend ő  funkcióját sejteti. Rokonszen-
ves e szerz ő  A szovjet répa című  1920-ban keletkezett plakátsztripje 
is, de ezt már semmiképpen sem mondhatjuk Natalija Danyko-Alekszejen-
ko 1924-ben alkotott Lenint ábrázoló porcelán tintatartójára. Lehan-
goló Altman különben kiváló Lenin-portréja is M. Adamovics tányér-
ján, amelynek szélén a következ ő  felirat fut körbe: „Aki nem dolgo-
zik, ne is egyék." 

Mindez a végletes ellentétek koráról tanúskodik, amikor az élet az 
utcákon folyt, s a m űvészet valamennyi formája jelen volt az é иet  
minden pórusában, s a jöv őbe vetett hitet tükrözte. 

A bemutatott alkotások egy része a propaganda m űvészetének tár-
házából való. 1922-ig ugyan a mérleg a „Laboratóriumi m űvészet" ja-
vára billen, viszont a korszak második felében a hagyományos képz ő -
művészet felé fordulva az új tartalmaknak nehezen talál megfelel ő  for-
mát. E hagyományos forma nyilvánvalóan ellentétben áll a kor rit-
musával. David Sterenberg 1928-ban festett Agitátorának nehezen tu-
lajdoníthatnánk magvasabb jelentést és maradandóbb alkotói feszültsé-
get. A kép a napi politika dokumentuma, amely mára fellép ő  szocia-
lista realizmust sejteti. 

A bolsevik párt központi bizottsága 1932-ben határozatot hozott az 
irodalmi-művészeti szervezetek átszervezésér ől. A „balfront" homályba 
merült, Kandinszkij adatai a katalógusban 1933 - ig, Malevicsé pedig 
1929- ig terjednek. A sokoldalú Tatlin m űvészi pályafutása a katalógus 
szerint 1932-ben ér véget, amikor bemutatta Letatlin című  repülđszerke-
zetét, ezután feledésbe merült, s csupán a „peresztrojka" új szelei fúj-
ták le műveirő l a port. Lavinszkij, Majakovszkij díszlettervez ője s A 
Patyomkin páncélos impresszív filmplakátjának megrajzolója m űvészi 
tevékenységét 1928-ban fejezte be, pedig csak negyven évvel kés őbb 
halt meg. Dejneka egész sor funkció után, 1968-ban az Akadémia tit-
kára lett, és számos elismerésben részesült. Alekszandar Labasz, az 1929-
ben festett Az első  traktorok a Kaukázusban című  kép szerző je 1983 -  
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ban hunyt el érdemes m űvészként, akárcsak Iszak Brodzskij, a Lenin 
a Krimi előtt (1924) festője is, aki szintén érdemes m űvészként, a 
művészettörténet doktoraként halt meg 1939-ben. Alekszandar Geraszi-
mov és Szergej Geraszimov nevénél, Dejnekáéhoz hasonlóan, a kataló-
gusban számos tiszséget és elismerést találunk, viszont a kiállftáson 
nem szerepel Arkagyij Plasztov. Pedig éppen đk négyen — a szocialis-
ta realizmus képvisel ői — mutatták be 1947-ben Belgrádban „a tar-
talmában szocialista, formájában pedig realista" m űvészetet. 

A budapesti orosz-szovjet kiállftáson, minthogy az 1910-1932 kö-
zötti idđszakot öleli föl, az alkotók későbbi alkotásait nem láthatjuk, 
mondjuk ki: szerencsére. Mert a maradandó „új" mellett a kés őbbi 
művek elavultaknak tűnnének, mint ahogyan azt Anatolij Sztrigalyov, 
e valóban történelmi szemlének a m űvészeti vezetője is hangsúlyozta. 

KARTAG Nándor fordítása 	 Bela DURÁNCI 

MrtJVÉSZET ÉS FORRADALOM 

Egy páratlanul fontos, monumentális kiállítás els ő  szfnhelye a budapesti 
Műcsarnok. A szovjet m ű történészekből álló munkacsoport több mint 
240 alkotó 704 művén keresztül próbálta meg bemutatni az orosz, il-
letvq szovjet művészet 1910 és 1932 közötti periódusát. Azt az id đszakot 
tehát, melynek meghatározó szerepe volt az els ő  szocialista ország kul-
turális életében, és amelynek kisugárzása sok tekintetben a nyugati m ű -
vészet történetére is dönt ő  befolyást gyakorolt. 1910 és 1932 között a 
Szovjetunió területén lejátszódott a modern m űvészet egyik legszenzá-
ciósabb forradalma, ez a forradalom egyedülálló szimbiózisra talált a 
társadalmi forradalommal, majd a sztálinista kultúrpolitika részér ől olyan 
kegyetlen elnyomásban lett része, hogy igazi felfedezésére több mint £él 
évszázadig kellett várni. A M űcsarnokban látható tárlat izgalmát min-
denekelőtt ez a hosszú várakozás okozza. Az orosz avantgárd ehhez 
mérhető  bemutatására ugyanis vidékünkön még nem volt példa, de 
Európa többi részén sem sokkal jobba helyzet. Az 1922-ben Német-
országban rendezett Els ő  orosz kiállítás óta a nyugati közönségnek egyet-
len alkalma volt arra, hogy viszonylag szolid betekintést nyerjen az 
orosz-szovjet avantgárd alákulásába: a párizsi Pompidou Központban 
rendezett legendás hírű  Párizs—Moszkva elnevezés ű  tárlat. 

A budapesti kiállítás semmivel sem szegényesebb, mint a párizsi volt. 
A rendezők szemlátomást arra törekedtek, hogy még átfogóbb, még 
komplexebb képet nyújtsanak a szóban forgó id őszakról: nem eléged-
tek meg a szűkebb értelemben vett m űvészeti mozgások föltérképezé-
sével, hanem ezen túlmen ően magának a korhangulatnak az érzékelte-
tésére is vállalkoztak. A tárlat magvát szerkezetileg természetesen az 
a műfaj képezi, amelyben az irányadó eszmék szinte minden esetben 
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megszii.lettek: a festészet. A központi termekben részletesen végig lehet  
követni a valóság passzív ábrázolása elleni küzdelem folyamatát, mely  
az impresszionizmustól a posztimpresszionizmuson, neoprimitivizmuson,  

kubizmuson és kubofuturizmuson keresztül mára tízes években elvezet  

a tárgynélküli művészet négy legjelent ősebb válfajához: a larionovi  
lucsizmushoz, a malevicsi szuprematizmushoz, a tatlini konstruktiviz-
mushoz és a Kandinszkij-£éle absztrakcióhoz. A néz ő  elégedetten nyug-
tázza, hogy az avantgárd sokáig mell đzött vezéregyéniségei ezen a'tár-
laton végre rangjukhoz méltó teret kaptak, még ha például Malevics to-
vábbra sem kulcsfontosságú m űveivel szerepel a tárlaton. A festészeti  
részleg további nagy meglepetése, hogy egy egész sereg alig ismert vagy  

egyenesen ismeretlen művész is helyet kapott benne, akik rendszerint  
kilógnak ugyan az avantgárd úgynevezett fejl đdésvonalából, de leg-
alább csodálatosan jó képeket festettek. Közéjük tartozik mindenekel őtt  
Drevin, Petrov-Vodkin, Rilov és Udalcova, dia sort még sokáig le-
hetne folytatni. Sokáig, de nem a végtelenségig, hiszen — mint az len-
ni szokott — egyszer minden jónak vége szakad. Ez történik a festé-
szeti részleg utolsó t еrmében, ahol a húszas évek végének és a har-
mincas évek elejének festészeti produkcióját mutatják be. A korábban  
tapasztalt rendkívüli sokrétűség, lázas útkeresés és kísérletezés itt egyet-
len dimenzióvá vékonyul: a politikai valóság együg j ~ű  idealizálásává.  
A kör elegánsan bezárul: a m űvészetpolitika ugyanazt a szimpla ál-
realizmust tette kötelez đ  irányzattá, amely ellenében az egész forradal-
mi művészet kialakult.  

A festészeti részlegben felvázolt ,kör az oldalsó termekben mondhat-
ni koncentrikusan szélesedik ki: itt kaptak helyet azok a m űvészeti  
műfajok, melyek a forradalom körüli id őszakban különösen fontos sze-
repet nyertek: az építészet, a díszlettervezés, a plakátm űvészet, az ipari  
formatervezés, a tipográfia és ,pékfául az agitációs tömegm űvészet. Sok  
minden leolvasható ezekrđl a fantasztikus tervekr đ l és sok minden meg-
érezhetđ  abból, amit korhangulatnak szakás nevezni. Tanúi lehetünk  a 
modern értelemben vett környezetalakítás megszületésének, az élet és  
a művészet eddigi legszorosabb és legtermékenyebb összekapcsolódásá-
nak, de világraszóló butaságokból sincs hiány. Láthatunk például m űvészi  
kivitelezésű  tányért, melynek peremén az olvasható, hogy aki nem dolgozik,  
ne is egyék, de a tányérból igazi j б  falat, egy Lenin-fej tekint ránk. Egy  
másik tányérfölirat azzal fenyeget đzik, hogy a III. Internacionálé láng-
ra gyújtja az egész világot, a harmadik pedig azt ígéri, hogy (a szocia-
lizmus?) „virágoskertté változtatja a világot". Radakov plakátja sze-
rint az írástudatlan olyan, mint a vak, csakhogy az egészet épp azok  
nem érthetik, akiknek okítására készült: az írástudatlanok.  

Az efféle művek jelenléte természetesen mit sem von le a kiállítás  
с-' rtékéből. Épp ellenkezđleg. Egyrészt teljesebbé és árnyaltabbá teszi az  
orosz-szovjet művészet legendás idđszakáról kialakított, rendkívül tö- 
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redékes, következésképpen misztifikált képünket, -másrészt pedig kit ű-
tđen érzékelteti, hogy mi lesz a sorsa annak a m űvészetnek, melyet egy  
naiv utópia szolgálatába próbálnak állítani.  

SEBŐK Zoltán  

MODOSULI VILÁG  

A zágrábi aprókerámia világtriennále díjazott alkotásai. M űvészeti Gyű j-
temény, іуjvidék  

Impozáns kiállítási anyagot, a tavaly Zágrábban megrendezett II.  
aprókerámia világtriennálé díjnyerteseinek alkotásait mutatta be az  új-
vidéki Művészeti Gyűjtemény Galériája. Atfogd, a világ kerámiam ű-
vészetének legfontosabb tendenciáit bemutató volt ez a triennále, hi-
szen 43 ország több mint 400 keramittusa vett részt rajta, de az itt  
láthatб  kis híján 100 alkotásból álló vándorkiállítás is tükrözi nagy-
jából a műfajon belüli főbb irányokat.  

A kortárs kerámiaművészet 50-es végén kezdődő  forradalma, az ezt  
követő  viharos váltások eredményei mára tanulságokká értek. A m ű -
vészeti ág alkotóinak élcsapata a díszít ő  funkció, s az 'ezzel párhuza-
mosan létező  funkcionális szolgálat rabságából kilépett, és miközben  
egyre tágította az anyagalapítás l вhetđségeinek, módozatainak határát,  
a kompozíciókat szinte észrevétlenül szobrászi igénnyel megformált ki-
fejezéssé alakította.  

A zágrábi triennále anyaga nemcsak „a m űvészeti ágaknak, m ű-
fajoknak és technikáknak a korunkban ugyancsak általánossá vált egy-
bemosódását mutatja" (Németh Lajos), hanem ugyanakkor rávilágít a  
képzőművészeti alakítás, megformálás egyik alapproblémájára is, ne-
vezetesen magának a plasztikának a létezési módjára, kifejezési lehe-
tőségeire, esetenként határaira is. iJgy t űnik, a bizonytalan bizonyos-
ság vagy éppenséggel a bizonyos bizonytalansága kartárs kerámiam ű-
vészet alapérzése (is). A történéseket, kapcsolatokat, konfliktusokat,  
viszonyokat, jelenségeket és állapotokat a keramikusok legnagyobb há-
nyada az időszerű  irányzatokkal összhangban, szabad m űvészi futa-
mokban rögzítve, a konkréttól elvonatkoztatva közli. Tulajdonképpen  
soha nem adnak pontos útbaigazítást a hovatartozásról: az intellektus  
és az emóció egyaránt feldolgozhatja a motívumokat. A triennále nagy-
díjas alkotása, a belga Jean-Claude Legrand Szembehelyezkedés cím ű  
keramoplasztikája ennek eklatáns példája. Avatott kézzel, fölényes szak-
mai tudással megformált darabja az egyik lehetséges, természetesen szub-
jektív éгtelmezés szerint éppen a fentebb említett „bizonytalan bizo-
nyosság" megtestesítője, e bizonytalanságon túl pedig a sejtelmesség a  
töredezettség, a látszólagosság fogalmazódik meg benne. A Legrandhoz  
hásonló, a - hagyományos plasztikai eljárásokhoz közelít ő  keramikusok  
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egész sora jelentkezett ezen a kiállításon, akik azt t űzték ki célul, hogy 
a keramoplasztika körülményei között váltsák ki a fenségesség érzetét: 
Brian Ring, Annette Merkenthaler, Gerhard Lutz, Mary White (NSZK), 
Christiane Paquin, Giuseppe Dolaroli (Olaszország), Mari Kerassoti-
Exonomides (Görögország), Rico Azorin, Lluis Castaldo (Spanyolország), 
José Nuyens Van den Ven (Hollandia), Annie Lambert (Belgium),  
Maxime Darnaud (Franciaország), Francoise Froesch, Edmund Deinbock 
(Svájc), Szekeres Károly (Magyarország), Rita Daini (Venezuela) Ame-
lia Carballo Moreno (Argemtina), Yoshimichi Kitsuki, Sueharu Fukamu 
(Japán) és a legkiválóbb hazai keramikusok egy csoportja: Hanibal 
Salvaro, Ljerka Njer, Zorka Vlahovi ć, Ivan Šverta§ek és Berki Mihály-
fi Marika. Érdekesmód, e vonulat képvisel őinek legtöbbjénél jelentős  
szerep jut a taktilitásnak, e munkák kézbe vehet ők, forgathatók,  ta-
pinthatók, simíthatбk, s alighanem ezen a ponton köt ődnek leginkább 
a kerámia ősi hagyományaihoz, harm6niát teremtve az „els ő" és a  
„második" természet, az évezredes kultúra és a ma technikai civii іzá-
ciója, az ember és világa között.  

A másik vonulatot azoka keramikusm űvészek képviselik, akik köze-
lebb állnak a hagyományos, ezáltal populárisabb kerámiához. Termé-
szetesen itt is gyökeres változások tanúi lehetünk, ennek az irányzat-
nak a képviselői között is akad szép számmal az anyaghatárokat és  
lehetđségeket tehetségesen és sokat ígér ően feszegető  keramikus, például  
az angol Sasha Wardel, akinek Keresztesváza cím ű  alkotása a fakó-
sárgák, halványkékek, világoslilák, a porosszürke, és a fehér decens  
harmóniájával a triennále egyik emlékezetes darabja, akárcsak az iz-
raeli Talia Tokatly csodálatosan finom vonalú, mértékletes, de rend-
kívül kifejező  színhasználattal 615 vázája, vagy az NSZK-beli Horst  
Göbbels, Karl Scheid, a francia Jean-Gilles Vivier, az argentin Juditú  
Di Falco, az ausztrál Greg Daly és Malcolm Cuki alkotásai.  

Ha ezeket a világ minden tájáról ideseregl ő  alkotósakat kizárólag  
csak minta kerámiatörténet leg űј  b fejleményeit tekintenénk, a lehet ő  
legnagyobb hibát követnénk el. Annyi azonban bizonyos, hogy a Je-
len kiállítás tükrözi azt a harcot, amelynek tanúi lehetünk a kerámia-
művészetben. A szobor évezredes méltósága áll szorítóba a kerámia  
újulási törekvéseivel. Mindezt pedig nem kevés játékossággal teszi. A  
játék viszont, a keramikusok számára is a világ elsajátításának jó esz-
köze. Élni kell vele.  

P. NÁRAY Éva  
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FEST '88. —Tizennyolcadik alka-
lommal tarnották meg Belgrádban ja-
nuár végén és február elején a világ  
legjobb filnr ~jeinek szemléjét, a  
FEST '88-at. A Du аn Makavejev,  
Bora Dralković  és Gardan Mihi ć  
szelektorok által összeállított prog-
rammal a nézők és a kritikusak  
egyaránt elégedettek lehetnek, a fesz-
tivál kilenc napja alatt ugyanis hu-
szonhat ország százhat filmjét vetí-
tették le, közönségcsalogató sikerfil-
meket és művészfilmeket egyaránt. 
Az  egyre  sokasodó gazdasági nehéz-
ségek és az anyagi ondak ellenére  a 
FEST nemcsak megőrizte színvonalát,  
hanem az idén jóval tartalmasabb  
volt, mint a korábbi években.  

A kritikusokból álló nemzetközi  
zsűri az idei fesztivál legjobb film-
jének Wim Wenders Az ég Berlin f e-
lett cimu alkotását kiáltotta ki. A  
film témája, hogy a nyolcvanas évek-
ben filmet forgatnak az 1945. évi Né-
metországról, a világháború befejezése  
utáni napokról, főhősei azonban an-
gyalok, akik láthatratlanwl sétálgatnak  
Berlin utcáin, közülük az egyik be-
leszeret egy szegény cirkusz artista-
nejébe, s választania kell az őröklért  
és a földi szerelem között. A szakér-
tek rangsorában második helyen Ber-
nardo Bertolucci Az utolsó kínai csá-
szár című  filmje állt. A közel há-
romórás alkotás pergő  jelenetek sorá-
ban állítja elénk Pu Jit, akit 1908-
ban, hároméves karában ültettek trón-
ra, aki később földi istenből egysze-
rű  halandóvá lett, s kertésrként élte  
meg a hatvanas évek Kínájának kul-
turális forradalmát. Amellett, hogy  
a film árnyaltan álllitja elénk a csá-
szár ijellemének fjl ődését, nemcsak ;  a 
kor szokásairól és hagyományairól  
szól. A történelmi változások mögött  
nem a mindenre elszánt, határozott  
zsarnok áll Bertalucci alkotásában,  
hanem a magárahagyatott, gyakran  

cselekvésképtelen, kiszalgáltatott em-
ber. Annak ellenére, hogy nagy érdek-
lődés előzte meg Temgiz Abuladze al-
kotását, a Vezeklést, amelyet 1984-
ben készített, ám csak két évvel ké-
sőbb mutathaaták be, a kritikusok  a 
filmszemle mezőnyében a harmadik  
helyre tették. A film cselekménye a  
Mussolini-ruhás, Sztálin-képű ,  Hitler-
bajuszú vezérről szól, akit holta urtán  
életében elkövetett gonosztetteinek  
megbosszulásaképpen az egyik áldozat  
minduntalan kiás a sírjából. A he-
1yenként jб  rendezđi ötlettel megol-
dott film azonban inkább tartalmá-
nak politikuma, mintsem m űvészi ér-
téke alapján érdemel figyelmet.  

A fesztivál produkciójából kiemel-
kedik még Louis Mali pszichológiai  
drámája, a Viszontlátásra gyerekek,  

amely a II. világháború idején ját-
szódik, s a zsidó és a keresztény kis-
diákok összefogásáról és szolidaritá-
sáról szól. Brian De Padma A meg-
vesztegethetetlenek cím ű  filmje Al Ca-
pone, a hírhedt chichagói gengszter-
vezér történetéi mondja el; a leny ű-
göző  díszletek és Ennio Morricone  
kiváló filmzenéje teszi élvezetessé. Az  
Umberto Eco regénye alapján Jan-
Jaques Annaud rendezte A rózsa ne-
ve egy középkari bűnügyi históriát  
mesél el. Az észnek és a titkos értel-
mű  rózsának, a szereleminek a gonosz-
ság felett aratott diadalát hirdeti.  

Az idei FEST kísérőrendezvénye-
ként az érdekl ődők ismert filmgyár-
tök nem szokványos produkcióivál, 
kevésbé  ismert  filmgyárak alkortásai-
val, elsőfilmes rendezőkkel is meg-
ismerkedhettek. Válogatást mutattak  
be a kínai filmm űvészetből, valamint  
Andrzej Wajda és John Huston film-
jeibđl. 'Közvetlenül a FEST befejezé-
se után pedig megt ~artatiák a gyer-
mek- és ifjúsági filmek hagyományos  
szemléjét is.  

Т . E.  
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KRLEŽA ESSZÉI NÉMETCJL. —
A frankfurti Atheneum könyvkiadó-
nál megjelentek Miroslav Krleža esz-
széi németül. A könyv kilenc esszét  
tartalmaz, Krleža Marcel Proustról,  
Ady Endrérđl Reiner Marja Rilkér ől, 
Stefin Georgérđl, Kari Karusról szó-
ló munkáit, valamint más irodalmi  
és művészeti tárgyú írásait. A kötethez  
Reinhard Lauer, a göttin .gaj egyetem  
szlavisztikai szeminárjumának vezet ő-
je írt bevezetőt, aki korábban Vuk  
Stefanavjć  Karadži ćróil. és Vasko  
Pipa költészetéről szervezett tanács-
kozást.  

ABDULAH SIDRAN KAPTA A  
ZMAJ-DÍJAT — A Pavle Popovi ć  
(elnök), Bolko Ivkov, Božidar Leovac,  
Slavko Mihalj ć  és Božjdar Timotijević  
összetételű  bírálóbizottság az 1987. évi  
Zmaj-díjat Abdul,ah Sidrannak ítélte  
oda eddigi költői opusáért, valamint  
a nemrégiben megjelent Sarajevska  

zbirka i nove pesme (Szarajevói gyűj-
temény és új versek) cím ű  kötetéért.  
A díjat a Matica srpska napjának al-
kalmából megtartott díszülésen, feb-
ruár 16-án adták át ,  amelyen megem-
lékeztek az intézmény fennállásának  
162. és Platon Atanacković, a Ma-
tica első  elnöke születésének 200. év-
fordwlójáról.  

SZÍNHÁZI MÚZdEUM ALAKULT  
— Január elsején rJjyidéken megala-
kult a Vajddasági Színházi Múzeum.  
Az újdonsült intézmény változatos  
munkaprogramot jelentett be az idei  
évre: megemlékeznek a M űkedvelő  
Vándorszínház megalakulásának száz-
ötvenedik és Branislav Nuli ć  halálá-
nak ötvenedik évfordulójáról, tanács-
kozást szerveznek a televízió, a rádió,  
a filmvállalat, a színművészeti aka-
démia és a színházak együttm űködé-
séről, szorgalmazzák, hogy a legjobb  
színházi előadásokat rögzítsék video-
szalagra, valamint megjelentetik  A 
vajdasági színházak almanachjának  
huszadik füzetét.  

A TERRA ELSO FILMJEI —  A 
tavaly megalakult Terra fjlmvállalat  
az jdén tíz dokumentumfilm és három  
játékfjlm elkészítését vette tervébe.  
Májusban kezdik meg A határon cf- 

mű  film forgatását, amelyet Deák Fe-
renc forgatókönyve alapján Živojin  
Pavlbvić  rendez. Jovan Stenija Popović  
Hazafiak című  drámájából Biri  
Dra3~ković, Snežana Guidi ć  fargatб-
könyve alapján pedig Aleksandar Fo-
tez készít filmet.  

,ELHUNYT ĐORĐE JOVIĆ  —
Újvidéken hatvanéves korában elhunyt  
Đorđe Jović  művészettörténész és kép-
zőművészeti kritikus. A Dnevnik majd  
az Újvidéki Televízió kritikusaként  
évtizedeken keresztül követte els ősor-
ban Vajdaság, de az ország és Euró-
pa képzőművészeti eseményeit, s írá-
sajt kötetekbe is gyűjtötte. 1968-ben  
jelent meg a Savremeni likovni umet-
nici Vojvodine (Mai vajdaságj kép-
zőművészek) című  kötete, majd a het-
venes évek derekán Crtež likovnih  

umetnika Vojvodine (Rajz a vajda-
sági képzőművészetben) címmel adott  
közre újabb monografikus kiadványt. 
Közben Szjlágyi Gábor, Stojan Tru-
mić  és Milan Kerac munkásságáról  
értekezett nagyobb lélegzet ű  tanurná-
nyikban. Közvetlenül hdalála előtt  
hagyta el a nyomdát legújabb Ka  
ssmetnosti (A művészet felé) kötete,  
amelybem az elmúlt másfél évtized  
írósajt gyűjtötte. Đarđe Jović  1981-
ben alapítója volt a pancsovii szob-
rászati bjennálénak, amelyet éppen  a 
közelmшltban tüntettünk ki Farum  
Képzőművészet] Díjjal.  

Halálhírének vételekor eszünke jut  
legújabb könyvének néhány keser ű  
mondata is. Ezt írja egy helyen: „Vaj-
daság képzőművészetének már van  
irodalma. Csak — sajnos — nincs,  
aki olvassa. Mindegy, léteznek az al-
k ~otások és a peleírt Lapok. Ha nem  
a mának, hát akkor a halnapnak  
szólnak."  

B. D.  

RESTAURÁLJAK A FRUŠKA  
GORA-I KOLOSTOROKAT —  A 
Tartomány] Műemlékvédelmi Intézet  
vezetésével tavaly hat Frulka gora-i  
kolostor restaurálása kezd ődött meg.  
A Novo Hopovó-i, a grgetegi, a ja-
zaki, a ravanicai, a vrdniki és  a 
krulsedoli kolostor tetőszerkezetét ja-
vítatták meg. Az idén folytatják a  
már megkezdett mentési munkálato- 
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kat, valamint tervbe vették a Pri-
vina Glava-i kolostor megőrzését is.  
A műemlékvédelmi intézet tervbe  
vette ezen objektumok dokumentá-
ciójának rendezését, valamint egy  a 
Fruska gora-ii kolostorokkal foglalko-
zó monográfia elkészítését.  

A FORUM KС NYVKIAD0 RE-
GÉNYPALYAZATANAK DÍJAI —
A Forum Könyvkiadó regénypályáza-
tának bírálóbizottsága — Bosnyák  
István (elnök), Fekete J. József és  
Juhász Géza — elbírálna a beérke-
zett öt pályaművet, és egyhangúlag  
úgy döntött, hogy az 1987. évi re-
génypályázat els ő  díját Kontra Fe-
rencnek a Drávaszögi keresztek,  a 
második díjat pedig Apr б  Istvánnak  
Három folyó cím ű  regénykéziratáért  
(téli oda. A zsűri véleménye szerint  
„Kontra Ferenc kézinata egy konkrét  
tájegység közösségi létérzésének  é' 
tájmítoszának sikeres alkotói megra-
gadása. A lírikus szerkesztésmód és a  
prózaversritmus embersorsok sokasá-
gát fogja össze füzérszer űen, s e sors-
közösséget a tragikum balladai han-
gulata hatja át. A hangulatteremtés  

hatásos eszköze a szövegben a letisz-
tult, gazdag, helyeanként pedig meta-
forikus és szürrealisztikus nyelv. Ap-
ró István keretes Legénye a jelen ta-
pasztalatainak prizmáján keresztül  
nyújJt bepillantást a századel ő  valósá-
sába, s ily módon a történelmi  tema-
tika időszerű  jdlentéssel is árnyalódik.  
A többsíkú, dokumentumanyagra épü-
lő  szöveg jб  korismeretről és az epikus  
hitel megteremtésének képesslgér ől ta-
núskodik."  

KONCI ISTVÁN KAPTA A HÍD-
DÍJAT — A Híd-díj bírálóbizottsága  
(Gerold László, Gion Nándor — elnök,  
Gobby Fehér Gyula, Jung Károly és  
Mák Ferenc) az 1987. évi Híd  Irodal-
mi Díjat Koncz István Ellen-máglya  
című  kötetének ítélte oda. „A bírál6bi-
zattság 28 tavaly megjelent irodalmi  
művet értékelt, és megállapította, hogy  
az 1987. évi könyvtermés rendkívül  
színvonalas volt, minden m ű fajban  
találhatók az átlagosnál igényesebb  
alkotások. Közüliié Koncz István  
könyve legegységesebb esztétikai érté-
keivel érdemelte ki a Híd-díjat" —  
indokolta meg döntését a zs űri.  
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