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VIOLA  

NÉMETH ISTVÁN  

Hány virágot ismerünk? Nemcsak látásból, nev űk alapión is. Ke-
veset. Els őnek a rózsa neve jut eszembe (lánynév is), s ahogy ezt  
leírom, hogy lánynév, rögtön a viola jut eszembe, az a virág, amely  
szintén lánynév is (és még hány és hány virág lánynevünk van!),  a 
viola, az els ő  virág, amelyet megismertem. Persze nem mernék rá  
megesküdni, de így maradt meg az emlékezecembcn. Falusi pa-
rasztvirágnak számított. Ott mentem vagy meg csak tipegtem el  
melletti, ezzel szegték be a kicsi virágoskerteket. violával. Nóta is  
volt róla : Fehér violának eltörött a szára ... N сm ;;: nóta volt ez,  
hanem ének. Nótázni, dalolni a férfiak szoktak, a n ők énekeltek.  
Valahogy mindig a templomi ének hangján, azokn аk az áhítatával.  
Ez is lerakódott emlék bennem, pedig bizonyára hallhattam n ők aj-
káról pajzán dalokat is, amelyek semmiképpen se nevezhet ők áhítat-
tal teli, tiszta templomi énekeknek. Szagos mise, jut eszembe a n ők-
ről, az énekről, a virágillatról ... A viola alighan ~rl anyám kedvenc  
virága lehetett. Nem volt igazi virágoskertünk. Volt valami a gang  
előtt, a gang hosszában, de emlékeim cserepeib ől se tudnám már föl-
építeni ... igazi virágoskertje öregapámnak volt, apai nagyapámnak,  
s ez valóban az ő  virágoskertje volt, nem' a feleségéé, öreganyámé.  
Természetesnek vettem, hogy náluk ez így van, pedig a legtöbb he-
lyen a faluban a virágoskert az asszonyok m űve és gondja volt.  
Öregapámnak nemcsak a gang hosszában volt elkerített virágos-
kertje (a két végében egy-egy orgonafával), hanem a veteményes- és  
szőlőskert elülső  része, a méhkaptárak eleje is mind vi тиgokkal volt  
beültetve. Itt állt egy hólabdafa. Itt sorakoztak a rózsafák, igen,  

rózsafák, nem rózsabokrok. Itt nyíltak azok a csodálatos, ég őpiros,  
sárga meg cirmos tulipánok. Már halála után tudtam meg, hogyan  
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és ki szerettette meg vele a virágokat. Aki a méheket is. a kereszt-
komája. Ezt a topa lábú, topa kez ű , állandóan pipázó kicsi em-
bert jómagam is keresztapának szólítottam, pedig nem ingem, ha-
nem apámat és a testvéreit tartotta keresztvíz alá; és valószín ű leg  
nem is ő  maga, hanem ahogy lenni szokott, a felesét e. Egyszer féreg  
esett egy almafánkba, ez a folyton pipázgató ember tömködte be az  
almafa törzsén ejtett sebhelyet pipamocsokkal, elb űvölve álltam mel-
lette, míg a pipaszurkálójával, miegyébbel egy álló óra hosszat jóíz ű-
en pepecselve tömködte a pipamocskot az almafa sebébe. (A seb be  
is hegedt, s a féreg elpusztulta fában.) Ez az áldott emlék ű , topa  
lábú keresztapánk (a lábafeje helyén két bunkó volt, bunkószer ű  ci-
pőbe rejtve) kedveltette meg a duhajkodásra hajlamos öregapámmal  
a méheket és virágokat, épp azzal a rejtett szándékkal, hogy a „bo-
garak" meg a virágok hátha megszelídítik a keresztkomt. Csodák  
csodájára meg is szelídítették. Én már ezt a szelíd lelkület ű  öregapá-
mat ismertem a méhkaptáraival és a virágaival. (Ha tehet ősebb lett  
volna, most talán egy botanikuskart őrizné az emlékét szülőfalum-
ban. Mert annyira becsavarodott a virágaival és d;srnövényeivel,  
hogy a „világjárókkal" különleges virágmagokat, virágtöveket ho-
zatott, s ezt akkora szenvedéllyel csinálta, hogy botanikuskértet ala-
pít, ha nem parasztnak, hanem grófnak születik.) Hány virágnevet  
ismerünk? A rózsáé jutott els őnek eszembe, pedig én ezt a virágot  
sohasem szerettem. A rózsa illata mindig azt a gyerekkori iszonyatot  
ébreszti bennem, amikor még fojtogatóan féltem a haláltól, a halot-
tól, a ravataltól, a koporsótól, a gyászkocsitól, a temet ő től. A ha-
lottak ravatalát rózsákkal halmozták el, és ebbe a nehéz rózsaillatba  
talán a halott, a hulla szaga is elkeveredett. A viola nem érintkezett  
a halállal, ott nyílott a virágoskertekben, egészen közel kellett hoz-
zá hajolni, le kellett szinte hasalnia földre, hogy az iLatát vegyem.  
A hólabda egyszerűen elbűvölt. Elég ritka virágnak számított gye-
rekkoromban, nem is láttam másutt, csak öregapám kertjében. Talán  
a jácinttal kellett volna kezdenem. Ez húsvét táján nyiit дΡ  locsolkodá-
si ajándékként tűzték a kabátunk hajtókájára. Nem erre voltunk  
büszkék, és nem a Piros tojásra, annak örültünk, ha pénzt nyomnak  
a markunkba, akkor még ezért jártunk locsolkodni. A jácintról  a 
jázmin jut eszembe, az iskolaudvarban volt egy nagy jázminbokor,  
pontosabban az iskola kertjében, a bokor áthajolta kerítésen, s vi-
rágzásában nem maga a virág és a bódító illat b űvölt el, hanem  a 
lepkék a jázminbokron: a fehér szárnyú lepkék szinte megduplázták,  
megháromszorozták a bokron a virágokat. Az akácfa virágát, a „bag-
renát" a méhek lepték el, érdekes, hogy ezt, akárcsak az almafa  
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vagy a meggyfa virágát, nem tartottam virágnak, ugyancsak a hársét  
se, miként a mák virágát se; virágnak csak az Számított, amit a kis  
virágoskertekben neveltek az asszonyok, vagy rossz, lukas, kimust-
rált fazekakban, lábasokban az öregasszonyok. Ezekben leginkább  
muskátlit neveltek, ha levelet szakajtok róla, miel őtt eldobnám, min-
dig megszagolom. Mintha ösztönösen ellen őriznék valamit: azonos  
vagy még önmagaddal? Még a babérfa levelével vagyok így. De hol  
van még a babérfa! A mezőre se jutottam ki, az országút szélére,  
ahol a szarkalábat ismerem majd meg, a pipacsot meg a búzavirágot  
és a tarlóvirágot „a tisztesfüvet", és majd, jóval kés őbb, a búza  
virágzását, s a kender virágzását is. S míg ezeket sorolom, szinte  

már a kezdet óta, attól kezdve, hogy a rózsa nevét leírtam, állandó -
an itt várakozik bennem, szótlanul, türelmesen, di valami szomo-
rú szemrehányással, mint valami elfelejtett, halott rokon, az estike,  
amely mindig csak az illatával volt jelen, nappal elr гjt<zött, szinte  
észrevétlenné vált, annyira igénytelen. Ё  s ha m;%r az estikét meg-
említem, sárga kis kezét nyújtja a pitypang is, a gyermekláncf ű ,  
amit kutyatejnek ismertem meg, amikor még nem .sokat törődtem  
a virágokkal, sőt egyáltalán nem törődtem velük. Vannak, nyílnak,  
elvirágoznak, s nincsenek többé. Némelyikre, minta hólabdára, tu-
lipánra, orgonavirágra, néha rácsodálkoztam, talán gyönyörködtem is  
bennünk, nevüket a kenyér, a víz, a leveg ő  nevével együtt tanul-
harnam meg, gyerekkoromnak is a hajnalán, nem úgy mint, teszem  
.&zt, a begóniáét, az orchideáét vagy éppenséggel a bougainvilleát,  
.£melynek a nevét már meg akartam tanulni, mint annyi más vi-
rágnevet, szép magyar virágnevet, anyanyelvem szép szavait, ame-
lyeket mind a mai napig rest voltam beszajkózni. Ezek a virágne-
vek — ők vannak többen — ma is fehér foltjai ... minek is? Isme-
retemnek, tudásomnak? Az, hogy a viola nevét tudom, s ahogy tu-
dom, több a puszta ismeretnél, a tudásnál is több. Hány virágot,  
virágnevet ismerünk? Ott nyílnak a lábunk el őtt, sőt a szemeink  
előtt egy életen át; nyílik majd a sírunkon is, ha lesz egyáltalán  
sírhantunk. Ha nem körmöske, hát kakukkf ű . S ha nevét mindnek  
nem is, mert nem lehet, de a .  virágok — akárcsak a fák — „kimond-
hatatlan tetteit" meg kell tanulni. Miként öregapára megtanulhatta  
rózsafái közt.  



KÉK HEGYEKEN  

HERCEG JÁNOS  

Egy úriember jött be, magas cilinderrel a fején, két ujját még oda  

is emelte a széléhez, minta parasztok, ha úgy vélik, elég ennyit meg-
adni a tiszteletb ől, és jött egyenesen feléje.  

Babai azonnal felismerte, át is szólta többi ágy felé : „Csend le-
gyen, az anyátok mindenit!" Mert Veber váltig nyöszörgött. Kovács  

folyton beszélt, pedig senki sem hallgatott rá, Suta Jóska meg gaj-
dolta a nótákat, egyiket a másik után, tán hogy el ne felejtse őket.  
б  rögtön felült, összefogta mellén a gy űrött és izzadságszagú, kék  

csíkos inget, amely egy hete nem került le róla, csak aztán adtak  

frisset, és nem kellett, hogy az úriember megmondja, kicsoda, vagy  
ránevessen: „Mi az, Babai?", ő  mindjárt megismerte 4  tekintetes  
urat, Gyilaszánovics Pursit, hiszen tíz évig volt parádés kocsis  a 
csenei pusztán. Másfél óra alatt beért tüzes lovaival Verbászra, úgy-
hogy még várni is kellett a budapesti gyorsra, amíg leszáll magas sar-
kú cipőben a szőke dajnája, hogy a szoknyáját felcsípve, nagyokat ne-
vetve letegye magát a hintó hátsó ülésére a tekintetes úr mellett. б  
meg csak úgy a foga között sziszegett az almásderes paripának:  

„Csilás", és az rögtön megértette, olyan száguldásba fogott a pár-
jával, minta szél.  

Ettől a távoli emléktő l most úgy meghatódott, hogy azt mondta  
csak úgy maga elé motyogva, de mégis tisztességesen :  

-- Kezit csókolom, tekintetes úr!  
Szerette volna látogatójával azt is közölni mindjárt, hogy ő  már  

réges-rég várta. Most meg pláne, amióta itt van a szegények házá-
ban, álmatlan éjszakáin, félálmában nemegyszer ott látta magát a  

révész kunyhójában, a Kanális partján, mint el őtte az öreg Kusz-
turint meg Volicsot, a félszem űt, akik rendre mind odakerültek, mi-
kor már kiöregedtek a munkából. Nádból tapasztott kunyhó volt,  
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elfért benne a révész dikója, ládája, még egy asztal is székkel. Mi 
kell még az ember fiának, nem igaz? 

Ha odahelyezne a tekintetes úr .. . 
Apró, álmos szemével könyőrőgve nézett a földesúrra, de az nem 

felelt a kérelemre, csak mosolygott rejtélyesen, úgyhogy nem lehe-
tett tudni, elutasítja-e, vagy majd egyszer csalt azt mondja: 

Nohát készülj, indulhatunk! 
Igen, de most belépett Agatha n ővér, a vastag szemöldökű , csöcsös-

faros boszniai apáca, rá se hederített Gyilzszánovics Pursira, az se 
persze őrája, hanem odajött az ágyhoz, és azon mérgesen, amilyen 
már lenni szokott, rárivallt: 

Mit maga megcsinálta megint, asztamaszta nekije! 
Pedig ezúttal tiszta volt alatta a leped ő , mintha frissen húzták 

volna át az ágyat, úgyhogy a tisztelend ő  nővér el is tűnt mindjárt, 
csupán a tekintetes úr állt rejtélyes mosolyával, selymes Eény ű  cilin-
derében fölötte. 

- Mióta Kati meghalt, nagyon rossz sorom van, tekintetes úr. 
Mert odáig még küldött a fia Hamburgból pénzt minden hónapban. 
Mikor aztán meghalt, vége lett. Pedig én neveltem, ha nem is az 
enyém volt. Mikor a Kati másképpen maradt az ifiúrtól Dubokán, 
akkor az öreg nagyságos egy ezrest adott, meg még a lakodalmunk 
költségeit is 6 viselte. Két hétre rája meg odavezényelt minket a 
sorsa csenei pusztára, a tekintetes úrékhoz, az isten áldja meg... 

Ezen egy kicsit sírnia kellett, hogy mindez így eszébe jutott, a 
tekintetes úrról meg is feledkezve, mintha nem állt volna ott az ágya 
fölött, s miután ő  bekötötte a lovakat Srbobranból jövet, a Gavansz-
ki nagyságostól, már mehetett is le a Kanálishoz, elfoglalnia kuny-
hót. Hanem aztán oly hirtelen megöregedett, édes jó istenem, hogy 
mire körülnézett a kastélytól föl, az akácfás partig, Ka.it se látta 
sehol. Még hallani lehetett Gyurát, a bognárt, meg Keszeit, a ko-
vácsot, ahogy kinn a m űhely elđtt énekelnek vasárnap délután : Arva 
gyerek vagyok, elmentem messzire, kék hegyek aljáról nem is látni 
ide... Hanem akkor már jött az upravnik, hamar abbahagyták a 
dalt, és beszaladtak a m űhelybe, ő  meg addigra már ott volt ar. 
kunyhóban: 

Babai bácsi, húzzon át! — kiáltotta a túlsó partról Rapos Julis 
két nagy kosárral a karján, ahogy a pacséri piacra igyekezett. Árva 
gyerek vagyok, elmentem messzire, kék hegyek aljáról nem is látni 
ide... Ls ebben a kékségben állt Rapos Julisa két kosarával, Piros 
kendője is kék lett a fején, minta tiszta ég, csak át kellett volna 
menni érte, aztán szépen betessékelni a kunyhóba, megölélni, és le- 
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ülni vele a dikóra, ahogy az öreg Lázó szerette mesélni, mikor oda-
került révésznek, hogy ő  a menyecskéktől nem fogad el egy huncut 
vasat se, inkább hoznak neki egy kis szalonnát, túrót, és mi kell még 
aztán az évi három mázsa búzához, amit meg őrölnek a Dunán .. . 
Arva gyerek vagyok, elmentem messzire, kék hegyek aljáról nem is 
látni ide... És ebben a kékségben, a szeptember végi szilvafák er-
dejében most nem a pacséri piacra igyekv ő  kofa állt, hanem Gyila-
szánovics Pursi, és meg is szólalt egyszerre: 

Három mázsa búza? Annyit nem adhatok! Találd föl maga-
dat! Senkinek se járt akkora kommenció. Hazudtak, minta sánta ku-
tyák. Hanem csak a révpénz, az volt az övéké, semmi más .. . 

Igaz, igaz, szó se róla, tekintetes úr, kezeit csókolom, persze, 
hogy hazudtak, és tán mehernénk is már .. . 

Még várni kell — felelte a tekintetes úr. — Csak hadd szólja-
nak előbb az upravniknak, mert most đ  az úr a pusztán, láthattad .. . 

I~ s csak most lehetett látni, amikor ezt mondta, milyen hosszú 
sárga fog lóg ki a Gyilaszánovics Pursi szájából, mintha mind kiitta 
volna a jódot az üvegb ől, amikor Agatha nővér nem nézett oda, 
pedig 6 azt azért hozta, hogy bekenje vele a sebet, a marha Suta 
Jóska térde alatt, mert ki szokott állni az utcára a heged ű jével, és 
aki arra megy, annak eljátssza hamara nótáját. rJgy is esett el a 
múltkor, mikor berúgott, a lépcs őn legurulva, és összetörte a lábát. 
Fene a dolgodat, büdös csávó, nekem játsszad el inkább: Arva 
gyerek vagyok, elmentem messzire, kék hegyek aljáról nem is látni 
ide... Eztet én többet nem akarom hallani, to neszlobodno, mond-
ta erre az upravnik, hanem a Keszei szembeszállt vele: Mit akar, 
azt mondja, maga még a porban játszott, mikor én már szervezett 
munkás voltam, és zászló alatt vonultunk föl május elsején, árva 
gyerek vagyok, elmentem messzire, kék hegyek aljáról nem is lárni 
ide... 

Helyes — mondja erre Suta Jóska, és hátrabillenti a fején azt 
a selymes szőrű  cilindert, úgy néz le rá a sárga fogával —, csak az 
a kérdés, mit fizetsz, mert ingyen nem muzsikálok. 

Jaj, tekintetes úr, mit fizethetek én, 'sz úgy maradtam min-
den nélkül, mint az ujjam, mikor összeálltam a Rapos Julissal, mert 
a feleségem meghalt, ő  meg aztán kilökött az utcára bizonyos id ő  
múlva, vén dög, azt mondja, büdös lett az egész ház, mióta itt van... 

Ls erre a. tekintetes úr el őhúzza a zsebébđl a nagy, fehér zseb-
kendőjét, úgy törli könnyeit a szánalomtól, mintha nem is 6 lett 
volna Gyilaszánovics Pursi valamikor, akit a verbászi állomáson 
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mára vonat ablakába könyökölve várt Cserháti Ila, a sz őke sza-
badkai primadonna. 

— Elmegy, hát mégis elmegy? — kiáltja hangosan, amikor Agatha 
nővér odalép az ágyához, és összecsapja a kezét: „Mit maga meg-
csinálta megint, bozse moj, bozse moj !" — Elment, és itt hagyott! 

Még jó, hogy ő  mégis ott ül a bakon megint, mögötte a tekintetes 
úr, cilinder helyett zergeszakállas, zöld vadászkalappala fején, s a 
két jó lábú 16 sebesen száguld a fák alatta kék hegyek felé, amelyek 
fölött most jelent meg a hajnali nap Piros korongja; mire a kétol-
dalt elterülő  mérgeszöld búzatáblákon fényleni kezd a gyöngyhar-
mat, és így fogy el hosszú útjukon a messzeség. 



HENDIKEP 

Cantilena 

BÖNDOR PÁL 

Mint akinek a sorsa félbemaradt 
s a lehetđségek közt lehetőségként lebegve 
akárha a cet torkán lennék falat 
ahogy cigányútra szaladt 

sem kiőklendve sem lenyelve 
a kérdés mi más lehetne — 
ha rühellem a prófétaságot 
miféle kettős szerepet játszok? 

és sánta lábain versemnek 
egyáltalán mit akarok? 
mindenféle örökségemmel terhelten 
bennük miket motyogok? 

Mindenemben sánta 
éppen ezért valamiképpen 
egyensúlyba jutni 
az én hiú reménységem? 

Vagy csak azért mert nem tudok 
semmi mást 
gyakorlom mégis itt 
az igazmondást? 
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Ls nem annyira sánta  
alti mindkét lábára sánta?  
hogy ne eredhetne némi eséllyel mPgis  
a korábban rajtoltak nyomába?  

Igy talán még én is?  
akár még be is érhetem a végzetem  
elđbb mint az ingem érne el?  

Mi akik felekezetünk  
és nemzeti hovatartozásunk  
érdeklődési körünk és világlátásunk  
anyagi helyzetűnk  
és mindenféle más alapon ide  
oda s amoda tartozunk  
mikor és mennyiben vagyunk csak ђnmagunk?  

Kik lehetnek a szövetségeseink?  
kik az ellenségeink? És mit mondanak az eleink  
vannak e használható  
tđlük örökölt elveink?  

A fiatal tanító — apai nagyapám •--
holtában is ugyanabban a seregben szolgál?  
és mert a folyókat szerette  
csak azért maradt ott örökre az I, оnzбrál?  

Mindig akad ügyeletes eszme  
hogy a világot két részre szelje?  
— És azontúl nagyanyámnak a icike  
ezt a megoszlott világot tükrözte?  
Így védekezett hogy balsorsa tovább r_e üldözze?  

Aztán a következđ  háború  
valamelyik átlagosan szomorú  
hétköznapján a fényképeik is odavesztek.  
1✓s most hogy versemben is megjelentek  
előbb-utóbb majd harmadszorra  
és ezúttal véglegesen is semmivé lesznek?  
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Ik tehát már senkinek semmit zem ü :ennek 
még rajtam keresztül sem: hiszen 
emlékem róluk semmi sem 
és nem is él már senki sem 
aki tanúsíthatná 
hogy ennek komolykodó bohóckodását 
s annak gyógyíthatatlan tudathasad Јtsát 
milyen mértékben örököltem. 

És mert legtöbbször önmagammal pöröltem 
azért nem a gyilkos löveg 
és talán nem a zárt osztály 
— génjeimben zavarosa szöveg 
hanem mint apai nagyapámra 
a végleges kijózanodás vár? 
az árokban a fagyhalál? 

Akár a tisztes pékmester 
csak én a költőségembe bukik bele részegen 
amiből nem húz ki többé 
élve már senki sem? 

A talentumot — már amennyit — t őle örököltem 
anyai nagyanyámtól? akinek csíp5s nyelvét 
félte az egész falu? 
Emlékszem mennyire 
respektálta őt apu és anyu : 
nagyszüleim közt ő  volt az egyetlen 
de még ismerhettem. Ámbár 
akit — gyerekfejjel csupán — 

tudom hogy az egész valahogy úgy fest 
hogy mögöttem már több mint fél emberölt ő  
és én mintha még most sem tudnám 
hogy miért lettem költ ő . 

És egyáltalán hova akarna 
azzal kilyukadni 
ha családunk történetét 
valaki csak úgy találta volna ki? 
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Ls akit úgy hívok: én  
— minek a végén  
vagy a közepén vagyok  
vagy leszelt és milyen poén?  

Nem életrevalónak  
engem a szüleim udvariasnak neveltek  

és szófogadónak.  
Olyannak akit kicsinylőleg  
nevezünk jónak.  

Így aztán amikor kamasz-becsvágyаm  
a halhatatlanságból részt kért — 
egy maréknyiért  
halk szavú költőként és utolsónak  
álltam be a hosszan kanyargó sorba.  
Hogy világjavítónak  
sohasem is jussak sorra?  

Ehhez persze azért  
azt is tudni kell  
hogy költđ- 
ben a lázadó és a töprengő  
egyformán veszélytelen.  

Mikor elszürkül a földi lét  
olyankor kékebb lesz az é$ —  
az isteneknek és művészeknek  
megmártózni benne: kié a gyönyör ű ség?  

Ls nektek  
akik azt gondoljátok hogy ihletem  

meg sem érdemlem  
mert a világot mint görbe t űkörben látom  
és láttatom  

nektek csak azt mondhatom  
azért mert úgy Van: hogy nincsen  
éppen én vagyok az itten  
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aki ha hitetlenül is 
mégis đt szolgálom hívségesen 
aki megteremtette ezt a cifraságot 

legfőképpen azzal 
hogy észrevenni igyekszem minden apcóságot. 
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Reцényrészlet  

GION NÁNDOR  

Péntekig nem álmodtam semmir ől, így hát bórtоnről sem, nem  
izgultam túlságosan a bírósági idézés miatt, hiszel csak f gy rozoga  
kerékpár eltulajdonításáért vádoltak bennünket, tulajdonképpen eb-
ben is majdhogynem ártatlanok voltunk, Istentél ő  Dániel azonban  
gondterheltnek látszott, és furcsamód akkor derült fel az arca,  am: 
kor beléptünk a bírósági épületbe. Mert ez a bírosági pület der ű s  
volt, ami azt hiszem, elég ritka eset az efféle intézményeknél, ez  
azonban határozottan derűs volt, tágas el őcsarnokkal, széles folyo-
sókkal, hatalmas ablakokkal, melyeken kereszt űt még a halvány, téli  
napfény is majdnem ragyogónak látszott. Egy sziles folyosón ballag-
tunk végig, az ablakok előtt faládákba ültetett, magas pálmafák áll-
tak, a pálmafák levelei tisztán és fényesen zöldelltek, ami szintén  
ritkaság az ilyen folyosókra rakott növényeknél. Kés őbb megtudtam,  
hogy éppen ebben az időben a bíróság két új takarítón őt vett fel pró-
baidőre, és ezek nagyon igyekeztek a munkával, hetente háromszor  
lemosták a pálmafák leveleit, és egyáltalán mindent tisztán tartot-
tak, aztán amikor felvették őket rendes munkaviszonyra, gyorsan el-
kanászkodtak, nem törődtek többé a pálmafákkal, amir ől én is  
megbizonyosodtam, mert hónapok múltán, amikor ismét a bíróságra  
kerültem, a pálmalevelek éppen olyan pirosak voltak, mint min-
denütt, a világ összes folyosóján. De ekkor mg nem tudhattam,  
hogy ez lesz a pálmafák sorsa, majdnem vidáman lépkeeltem a nagy  
tisztaságban, a folyosó jobb oldalán, a pálmafákkal szemben csont-
színű  ajtók sorakoztak, az ajtók mellett néhol ideges emberek üld ё--
géltek a kirakott székeken, és várták, hogy beszólítsák őket az ajtók  
mögé, ahol majd elintézik ügyes-bajos dolgaikat.  



734 	 HID  

Keress egy becsületes kép ű  parasztembert — mondta Istenfél ő  
Dániel. — Bizonyára lelógó, ősz bajusza van, és fekete kalapot hord  

a fején. CS az, akinek kölcsönvettük a biciklijét, és most mereven  
ül az egyik széken, kicsit dühös, mert ilyen jelentéktelen ügy miatt  
elrángatták a tavaszi mezei munkáktól, de azért mirár_k nem ha-
ragszik igazából.  

Istenfélő  Dániel tehát megnyugodott, amint ilyen magabiztosan  
jellemezte felperes űnket, becsületes képű  parasztembert viszont se-
hol sem láttam, így háta tizennyolcas ajtót kerestem, mert ebbe  
a szobába szólt az idézés űnk. A tizennyolcas ajtó melle.t •em becsü-
letes képű  parasztember ült, hanem két n đ ; egy gyomorbajos kiné-
zésű , fonnyadt arcú és nagyon rossz kedv ű , középkorú asszony, szűk  
télikabátban, mellette pedig egy szép, fiatal lány, aki kíváncsian ránk  
nézett, de aztán gyorsan félrefordította a fejét. Megál!uink az ajtó  
előtt, aztán én leültem a kíváncsi és szégyenl ős lány mellé, aki mint-
ha el is pirult volna egy kicsit, Istenfél ő  Dániel pedig a másik olda-
lon a gyomorbajos asszony mellé ült, aki nem pirult el, csak egy  

árnyalattal rosszkedvűbb lett.  
Először van itt? — kérdeztem a fiatal lányt.  
Először — mondta, és most szemmel láthatóan elpirult.  
Többszőr is el kellene ide jönnünk — mondtam. Kellemes, de-

rűs hely ez a bíróság. Különösen a pálmafáik szépek. Maga is szere-
ti a pálmafákat?  

A diófákat jobban szeretem — mondta a lái у .  
Van egy festő  barátom — mondtam —, állandóan diófákat  

fest. Gyönyörű  diófákat. Ha akarja, egyszer elvezetem hozzá, és  
megnézzük a képeit.  

A rosszkedvű  asszony rám villantotta • a szemét, és szigorúan azt  
mondta:  

A lányom nem jár senkivel sem képeket  néni. 
Kár — mondtam. — A barátom nagyon tehetséges festő .  

Ezután elhallgatott mindenki, de én nem hagytam elbátortalaní-
tani magam, megkérdeztem a lánytól:  

Maga miért van itt?  
A lány helyett az anyja válaszolt:  

Mi károsultak vagyunk, kérem. Valami városi tekerg ők el-
lopták a lányom biciklijét, és mosta tárgyalásra f őttünk.  

Nyeltem egyet, Istenfél ő  Dániel meg csöndesen azt mondta:  
Attól tartok, hogy mi voltunk azoka városi tekerg ők. De  

higgye el, nem rossz szándékkal tettűk.  
Az asszony felugrotta székről, és felrántotta mell őlem a lányát is.  
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Szóval maguk miatt hurcolnak meg bennünket t — kiáltotta,  
es összeráncolta az egész arcát.  

Visszakapták a biciklit, vagy nem? — kérdeztem.  

Visszakaptuk, de... meghurcolnak bennünk ~t.  
Istenfélő  Dániel sóhajtott, és kétségbeesetten széttárta a karját.  

Miért van az, hogy egyes falusi asszonyok állandóan úgy jár-
nak a világban, mintha valami förtelmes b űz kcsarná az orrukat?  
Talán a sok háziállattól?  

A piaci kofák is megsavanyodnak néha — mondtam. — Ami-
kor nem kelendő  a portékájuk.  

Ne állj velük szóba! — mondta az asszonya lányának, és  
hátat fordított nekünk.  

Amúgy sem szellemeskedhettünk volna tovább, mert kinyílta ti-
zennyolcas szoba ajtaja, és egy kerek arcú n ő  nesz.ílitotta Istenfél ő  
Dánielt és engem. Mentünk a nő  után, aki kellemesen kövérkés volt,  

megítélésem szerint legalább két gyermeket szült már, de lehet, hogy  

szándékában áll megszülni a harmadikat is.  

Bent egy széles asztalnál egy másik n ő  ült, 	volt a bírónő , aki  
pedig behívott bennünket, a gépírón ő .  

Úgy látszik, ma egész nap n őkkel leszünk kikiilvéve — mond-
ta csöndesen Dániel.  

Zavarja ez magát? — kérdezte a bírón ő .  
Nem —mondta Dániel. — Maga egyáltalán nem zavar. És  

a tisztára mosott pálmalevelek is nagyon szépek.  
Nem csodálkoztam, hogy Istenfél ő  Dániel ilyen szabadszójúan be-

szélt. A bírón ő  szemüveges, sötét hajú n ő  volt, olyan volt, mint egy  
jóságos tanítónő , akihez szeretnek iskolába járnia gyerekek.  

Vicces kedvében van — mondta a bírón ő  Dánielnek. — Pe-
dig fél órán belül akár hat hónap börtönt is ka?hatn аk.  

Miért? — kérdeztem bambán. Aztán gyorsan befogtam a szá-
mat, és kissé riadtan szérnéztem az irodában. Afféle kisebb tárgya-
lóterem volt ez, bírói és gépírói asztallal és két sor székkel. Ilyen  
helyen tényleg elítélhetik az embert akár hat hónapra is. Istenfél ő  
Dániel is elhallgatott.  

Maguk kerékpárt loptak — mondja a bírón ő  igen hivatalosan,  
de én még mindig bíztam a jóságában. — Aláírták a jegyz őkönyvet.  

Engedje meg, hogy megmagyarázzuk — kérlelte Dániel ,  mert  
ő  sem szeretett volna fél évig börtönben  ülni. 

Üljönek le — mondta a bírónő .  
Leültünk az els ő  sorba, és őszintén elmondtuk, hogy mi történt  

mindenszentek éjjelén abban a tetves faluban. Áztunk és fáztunk,  
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nem tudtunk hazautazni, meglovasítottunk egy kerékpárt, és furi-
káztunk vele, azt akartuk, hogy a rend őrök bevisyenek bennünket  a 
börtönbe, hogy megmelegedjünk egy kicsit, be is vittek bennünket  
a börtönbe, ahol ugyan hideg volt, de legalább nem áztunk, ellenben  
majdnem a nyakunkba varrtak egy gyilkosságot, és természetesen  
ijedtünkben aláírtuk a jegyz őkönyvet a kerékpárlopásról.  

Úgy láttam, a bírónő  megértett bennünket, és egyútt érez velünk,  
de azért megint azt mondta:  

Hat hónapot kaphatnak. Attól függ, mennyit éra kerékpár.  
Ha a tulajdonos azt állítja, hogy a kerékpár értéke meghaladja  a 
harmincezer dinárt, kénytelen leszek hat hónapra ítélni magukat.  

Egy rokonszenves, fiatal lánya tulajdonos -- mondta Dániel.  
— O nem fog bezáratni beпnűnket. De az anyj#t ne Engedje be,  
mert akkor végűnk van. Állandóan bűzt szimatol a levegőben.  

Beszólftották a fiatal lányt, a rosszkedv ű , ráncos, falusi asszony  
kint maradt. A lányt Kovács Júliának hívták, ezt most tudtuk meg,  
és megint kipirult az arca, ahogy megállt mellettiink, a bírón ővel  
szemben. A bírónő  őt is leültette, én meg a fülébe súgt аm:  

Huszonötezer dinárt mondjon.  
A lány nem értette, hogy mit akarok, nem is volt ideje gondol-

kozni, mert a bírónő  megkérdezte tőle:  
Maga a piactéren tartja a kerékpárját?  
Csak amikor a városba jövök. Ott hagyom a buszmegálló kö-

zelében, és amikor visszautazom a busszal, kerékpáron megyek ha-
za. Mások is igy csinálják.  

Oldalba böktem Istenfélő  Dánielt, majdnem bűзzke voltam ma-
gamra, én ezt már akkor megmondtam, amikor az a két falusi lány  
kerékpárra pattant, és Ott hagyott bennünket a piactéren.  

November elsején a kerékpár éjjel is a piactéren állt — mond-
ta a bírónđ .  

Akkor késő  estig dolgoztam, és a városban aludtam az egyik  
barátnđmnél.  

Hol dolgozik?  
Kormányos Ferenc ékszerésznél.  
Rendes munkaviszonyban van?  

A lány egyszerre nagyon megijedt, láttam az arcán.  

Nem — hebegte. — Hetente háromszor járok be az üzletbe  
takarf tani, és néha csiszolom az ékszereket.  

Be van jelentve?  
Nem. Nem vagyok bejelentve.  



B0RTÚNRбL ALMODOM . . . 	 737  

Ez szabályellenes — mondta a jóságos bírón ő , a lány pedig  
szenvedett.  

Dolgoznom kell valamit — mondta keservesen. — Remélem,  
nem lesz baja az ékszerésznek, mert akkor én . . . 

Mennyit ér az a kerékpár? — kérdezte a bírón ő .  
A lány rám nézett, és akkor kapcsolt.  

Huszonötezer dinárt — mondta.  
Megkezdhetjük a tárgyalást — mondta a bírón ő , és mintha  

ránk mosolygott volna. A gépírón őhöz fordult: — Hívja be a köz-
vádlót.  

A kellemesen kövérkés gépírón ő  elment, és teliívta a közvádlót,  
egy zaklatott külsej ű  férfit, aki egy halom papírral érkezett, és jófor-
mán semmivel sem vádolt bennünket, a papírjait lar ozgatta, a bíró-
nő  pedig megismételte a korábban feltett kérdé& сket. Istenfél ő  Da-
niel és én azt mondtuk, hogy a kerékpárt csak kölcsönvettük,  é~ 

hajkurásztuk ott, a falusi f őutcán, hogy kicsit kimelegedjünk. Egy-egy  
hónap börtönbüntetést kaptunk, fél évre felfüggesztve.  

Amikor kimentünk a bíróság épületéből, azt mondtam Istenfél ő  
Dánielnek :  

Kovács Júlia megmentett bennünket. Meg kell hálálnunk va-
lamivel.  

A bírónőnek is hálásak lehetünk — mondta Dániel.  
Kovács Júlia vallomásán múlott minden — mondtam. —

jóravaló, becsületes falusi lány. Ha kitavaszodik, felkeresem, szerel-
met vallok neki, és megajándékozom egy Simoko Dics-féle diófával.  

Szavalóestet is rendezhetnénk a tiszteletére -- mondta Dániel .. 

— Egy este Kucsuk cukrászdájában. A Lírikusok csak Kovács Jú-
liának szavalnának.  

Nem bánom — mondtam —, rendezünk szavalóestet is.  
Akkor • azonban elkezdett esni a hó sű rű  pelyhekben, és úgy lát-

szott, hogy még messze van a tavasz.  
Késett is eleget abban az évben. A tél, min ~na c~ak arra várt  

volna, hogy mi túlessünk a bírósági tárgyaláson, akkor lendült neki  

teljes erővel, szórta a havat, hozta a hideg szeleket, a szelek meg  

hófúvásokat emeltek, a görög és egyéb teherautók megrekedtek va-
lahol a hegyekben, nem érkeztek a titkos szállítmányok Kucsuk  

cukrászdája elé, a Lírikusok unatkoztak, unalmukban több szavaló-
estet rendeztek a Kultúrkörben, szép sikerük volt, mert szépen sza-
valtak, de ennek sem tudtak igazán örülni, a teh er аutókat várták,  
azt hiszem, kifogyott már az ital- és cigarettakzietük, így hát  

elfogyott a pénzük is, és ezt csak részben pótolta a költészet szépsé- 
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ge. f;n viszont elégedetten üldögéltem éjjelenként a portásfülkében,  
a nagy fehérségben jóformán semmi sem mozdult körülöttem, ol-
vastam Thomas Mann műveit, nem állítom, hogy kiválóan szórakoz-
tam közben, de meg volt az elégtételem, hogy j б  könyveket olva-
sok, és nem keveredem bele semmiféle gyanús üzelmekbe, amelyek  
miatt esetleg a kerékpártolvajlásért kirótt egy hónapot le kellene  
ülnöm. Thomas Mann vaskos kötetei mellett még a Eehé к  és a fekete  
kandúr foglalkoztatott éjszakánként, đk a havas, szeles id őben is Pu-
ha léptekkel surrantak át az úttesten minden éjjel, mentek a szemét-
rakások felé, bár nem tudom, mit találhattak ott ilyenkor, hiszen  
a szemétkupacokat is betemette a hó, a két kandúr azonban oda  
járt rendületlenül, és minden bizonnyal oda jártak a n őstény macskák  
is, mert amikor eljött a párzás ideje, hangos nyávogást hallottam, és  
a kandúrok is egyre borzalmasabbak lettek.  

Körülbelül a kandúrokkal egyid őben szokott megjelenni Simoko-
vics úr is, a szerelmes macskákkal együtt dacolt az ítéletid ővel,  
végezte az éjjeli terepszemléit, amit nem egészen értettem, Simokovics  
úr sohasem festett téli tájakat, mindig tavaszi és nyári utcarészlete-
ket festett dús lombú diófákkal, de télen sem tudott meglenni az éj-
jeli kódorgások nélkül, néha szinte kékre fagyva bicegett be hozzám  
a portásfülkébe, ilyenkor teát f őztem neki, ő  pedig, amikor felmele-
gedett, leginkább az üzbég k őfaragókról beszélt, akik kifaragták a  
Tadzs-Mahalt, és akikről rendszeresen gyűjtötte információit Luki ć-
Leviathan Simontól, a Buharából elszármazott zsidó ékszerészt ő l.  
Feltételezem, hogy Lukié-Leviathan Simonhoz is kéken-zölden buk-
dácsolt be naponta Simokovics úr, és lehet, hogy az öreg ékszerész  
is forró teával kínálta meg.  

Aztán megjött a tavasz els ő  hírnöke, egy görög teherautó, megállt  
Kucsuk cukrászdája mellett, a Lírikusok vidáman rámolták ki bel ő-
le acsempészárut, én éberen figyeltem a környéket a portásfülkéb ől,  
és eszembe jutott, hogy kedveskednem kellene valamivel Kovács Jú-
liának. De vártam még egy ideig. Űjabb teherautók érkeztek, görög,  
török, német és holland rendszámúak, fellendült a Lírikusok üzlete,  

a Kultúrkörnek mára tájékára sem mentek, és a fák is kizöldültek.  

Akkor egy napon, egy szép, tavaszi délután elmentem Kormányos  
Ferenc üzlete elé a Posta utcába. Ténferegtem ott egy darabig, néz-
tem a kirakatban sorakozó ékszereket, majd merészen benyitottam az  
ajtón, és szembe találtam magam egy rosszkép ű  öregasszonnyal, aki-
nek boszorkányorra volt.  

— Kormányos Ferenc mestert keresem — mondtam zavartan.  
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Nincs itt — mondta a nagy orrú asszony. — 1 n a felesége 
vagyok. 

Tulajdonképpen Kovács Júliát keresem. 
Az asszony gyanakodva nézett rám, aztán valahová hátra kiáltott: 

Júlia ! 
Hátul a függöny mögül el őbújt Kovács Júlia, megkerülte az ék-

szerespultot, és odajött hozzánk. Elég kicsi volt az ékszerüzlet, kö-
zel álltunk egymáshoz Júliával. 

Beszélni szeretnék magával — mondtam. 
Nem ismerem magát — mondta Kovács Júlia, és elpirult, akár 

ott, a bíróságon, és én láttam rajta, hogy igenis megismert. 
A faluból jövök — mondtam. — Üzenetet hoztam az édes-

anyjától. Menjünk talán ki az utcára. 
Az ékszerészné továbbra is gyanakodva nézett rám, mi pedig ki-

mentünk az utcára, és megálltunk a kirakat el ő tt. 
Miért jött ide? — kérdezte szomorúan Kovács Júlia. —Így 

is elég bajt csinált már nekem. 
De háta bicikliügy lezárult — mondtam meglepétten. 
Nem zárult le — mondta egyre szomorúbban. — Kormányo -

sék megtudták, hogy ők is szóba kerültek a bíróságon. Hogy törvény-
ellenesen dolgoztatnak. Felmondtak. A jöv ő  hónapban már nincs 
munkám. 

Örüljön, hogy megszabadul ett ő l a vasorrú bábától — mutat-
tam a kirakat mögé, és megpróbáltam jókedv ű  lenni. 

Mi szegények vagyunk — mondta Kovács Júlia. — Dolgoznom 
kell. 

Gyorsan járt az agyam, eszembe jutott Simokovics úr diófás fest-
ménye és istenfél ő  Dánfelék szavalóestje, aztán eszembe jutott Lu-
kié-Leviathan Simon is. 

Hallott már a Tadzs-Mahalról? ,— kérdeztem. 
Nem — rázta a fejét. 
Menjen be a könyvtárba, és nézzen utána egy leFxikonban. In-

diában van, és nagyon szép épület. Üzbég k őfaragók építették. Az 
üzbé?eknek is nézzen utána a lexikonban. 

Kinyílt az ékszerészüzlet ajtaja, az ékszerészné kidugta a fejét, vé-
gignézett az utcán, jobbra és balra, és minket is megnézett. 

Mindjárt megyek — mondta Kovács Júlia. 
A boszorkányszerű  vénasszony visszahúzódott, én pedig megkér-

deztem Kovács Júliától: 
Mikor találkozhatunk? 
Holnapután dolgozom ismét. Este hat óráig. 
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Hatkor várom az utcasarkon. Addig olvasson a Tadzs-Mahal-
ról és az üzbégekrő l.  

Kovács Júlia bement az üzletbe, én meg hazaballagtam. Este tíz  
óra előtt, amikor dolgozni indultam, betértem Kucsuk cukrászdájába,  
Istenfélő  Dániel a Lírikusokkal Ott üldögélt, közeledett a záróra,  
már csak 6k tartózkodtak a cukrászdában, ők záróra után is ott ma-
radtak, arra az éjszakára is vártak külföldi rendszámú teherautót.  
Megígértem nekik, hogy ezúttal is éberen fogok figyelni, és kértem  
tő lük egy üveg jófajta italt. Istenfél ő  Dániel egy üveg jamaicai rumot  
adott.  

Azon az éjszakán nem teával, hanem jamaicai rummal vártam Si-
mokovics urat. Szemmel láthatólag megörült neki, azt hiszem, unta  
mára teát, meg aztán felmelegedett az id ő , már nem kékre fagyva  
jött be a portásfülkébe, nyilván nem is kívánta túlságosan a forró  
teát. Igy hát rumozgattunk ott csöndesen, Simokovics úr arról mesélt,  
hogy hamarosan kilombosodnak a diófák, és ő  rengeteg képet fest  
majd, és ha sikerül eladnia a képeket, elutazik Buharába, hogy meg-
nézze az üzbég kő faragókat. Hagytam, hogy beszéljen, és amikor már  
megfogyatkozott a rum, azt mondtam:  

Lukié-Leviathan Simon bizonyára nagyon magányos öregem-
ber.  

Legalább százéves már! — mondta Simokovics úr elmélázva. —
Gyermekei, unokái már régen szétrebbentek szerte a világban. S ő t  
még a dédunokái is. De azért jól tartja magát az öreg, és az üzlete  
is. jól megy. Bár még így is néha visszavágyik Buharába.  

Szüksége lenne valakire, aki a gondját viseli.  
Buharára lenni szüksége — mondta Simokovics úr, és kortyolt  

a rumból. — Ott volt fiatal, a f őtéren mindennap megnézte azt  a 
magas oszlopot, amelynek a tetejér ől a halálra ítélt b űnözőket do-
bálták le a kikövezett térre.  

Ismerek egy tisztességes, fiatal falusi lányt — mondtam. —  
Mos, főz, takarít és ékszereket csiszol, ha kell. Еrdeklődik a Tadzs-
Mahal és az üzbég kőfaragók iránt. Szívesen gondját viselné Lukié-
Leviathan Simonnak.  

Nem hiszem, hogy tisztességes, fiatal falusi lányokat különös-
képpen érdekelnék az üzbég k őfaragók — mondta Simokovics úr,  
aki még nem volt annyira résrag, mint ahogyan én gondoltam.  

A börtöntől mentett meg ingem és Istenfél ő  Dánielt.  
Simokovics úr hosszasan elgondolkozott ezen. Töltöttem neki  a. 

rumból, ő  pedig kés őbb megkérdezte.  
Istenfélő  Dániel küldi ezt az italt?  
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Igen.  
Kucsuk cukrászdája elé megérkezett a Lírikusok által várt teher-

autó, megmozdulta szavalókórus, gyorsan pakolták ki a szajrét, én  
pedig most az utcára figyeltem; ahogyan megígértem, és kevésbé f i-
gyeltem Simokovics úrra.  

Holnap majd beszélek az öreg üzbéggel — mondta.  
Holnapután este elvezetem hozzá a lányt — mondtam.  
A Nagypiacon van az üzlete. A börtönnel szemben.  
Ott csupán ócska bodegák vannak — mondtam. — Szegény  

kézművesek tengődnek bennük.  
Ne tévesszen meg a látszat — mondta Simokovics úr. — Há-

romszáz méterrel odább szép nagy háza van az őreg Simonnak. És  
szép nagy műhelye.  

A lány mindent rendben tartana — mondtam. —Még az öreg  
Simont is.  

Simokovics úr kiürítette poharát, és elindult, hogy folytassa a te-
repszemlét. Kereste az újabb diófákat a külvárosi utcában. Kissé  
imbolygott, és mintha jobban sántított volna, mint máskor, de én  
bíztam benne, hogy nem feledkezik meg ígéretér ől. A Lírikusok köz-
ben kipakolták a nekik szánt árut, és a teherautó is elment.  

Elmúlt két nap, és én a megbeszélt id őben találkoztam Kovács  
Júliával. Azt mondta, hogy elolvasta, mit ír a lexikon a Tadzs-Mahal-
ról, de nem tudott meg túl sokat, az üzbégekr ő l pedig még keveseb-
bet, ebből kifolyólag nem nagyon bízott látogatásunkban Luki č-Le-
viathan Simonnál. Én viszont bíztam Simokovics úrban, és vidáman  
vezettem Júliát a Nagypiac felé. A piactér üres volt, csak a kézm ű -
vesek szánalmas sufnijai világítottak a piactér mellett. Megtaláltuk  
az öreg Simon ékszerboltját, jóval szegényesebb volt, mint Kormá-
nyos Ferencé a Posta utcában. Beme пtünk, és udvariasan köszön-
tünk. Lukić-Leviathan Simon apró pult mögött üldögélt, ő  maga is  
apró őregemben volt, lehetett akár százéves is, a fején fekete, szögle-
tes sapkát viselt, vizenyős szemekkel nézetit ránk, de azért még így  
vizenyősen is jó szemei lehettek, mert nem hordott szemüveget.  

Si кΡдΡiokovics úr küldött bennünket — mondtam, és Júliára mu-
tattam. — Ő  Kovács Júlia, az a lány, akit nagyon érdekelnek az  
üzbég kőfaragók.  

Lukič-Leviathan Simon bólintott, de nem szólt semmit.  
Az üzbég sapka vagy zsidó sapka, ami a fején van? — kér-

deztem.  
Üzbég sapka — mondta az őreg Simon. —Mostanában gyak- 
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ran visszavágyódom Buharába. De én csak a lányt vártam, magát 
nem. 

Majd várok a piactéren — mondtam, és elköszöntem, és kimen-
tem az ékszerboltból. Nézel ődtem a piacon, de nem sok látnivaló 
akadt, szemben, a piactér másik oldalán halványan világítottak a 
börtön ablakai, de azok mögött sem láttam semmit. 

Kovács Júlia jó negyedóra múlva jött ki Lukié-Leviathan Si-
montól, és ragyogott az arca. 

Felvettek — mondta. — Felvett ez a jóságos öregember. Vég-
re lesz állandó munkahelyem. Ezt magának köszönhetem. 

Semmiség az egész — mondtam, és átöleltem a vállát. Nem 
tiltakozott, ezért a kezemet a vállán hagytam. 

Igy mentünk végig a piactéren, és elindultunk az autóbusz-állomás 
felé, mert Júliának haza kellett utaznia falujába. 

Milyen az a kóser étel? — kérdezte izgatottan. 
Bizonyára disznózsír nélküli — mondtam. 
Ilyen ételeket kell f őznöm az öregembernek. És segítek majd 

ékszereket csiszolni. Nagy háza van itta közelben, azt is rendben 
kell tartanom. 

Mikor kezd dolgozni? 
Amikor akarok. Majd megbeszélem az anyámmal. 
ATadzs-Mahalról nem beszélgettek? 
Azt mondta, hogy majd mesél nekem sokat aTadzs-Mahalról és 

az üzbég kő faragókról. Nagyon kedves öregember. 
Szereti a m űvészeket és a m űvészetet. Bizonyára a verseket 

is szereti. 
Nem tudom — mondta Júlia. Err ől nem beszélgettünk. 
Maga szereti a verseket? 
Szeretem, de nincs id őm olvasni. 
És szereti hallgatni, ha mások mondják a verseket? 
Ha szépen mondják. 
Szombaton rendezünk magának egy szavalóestet. 
Kicsoda? És hol? 
Majd megtud mindent. Istenfélő  Dániel és én meg akarjuk 

hálálni, hogy olyan rendesen viselkedett a bíróságon. 
Meghálálta már — mondta Júlia. --- • Szerzett nekem munkát. 

És ez a legfontosabb. 
De azért jöjjön be szombaton este a városba. Majd megvárom 

az autóbusz-állomáson. Azon az éjszakán nem dolgozom, és pazar 
szavalóestet rendezünk. Csak magának. 

Egy ideig még szabódott, szigorú édesanyjára hivatkozott, végül 
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mégis megígérte, hogy eljön szombaton. Lassan sétáltunk a sötét ut-
cákon, időnként megsimogattam Júlia haját. Kellemes, langyos ta-
vaszi est volt, akármilyen lassan mentünk, az volt az érzésem, hogy  
nagyon gyorsan odaértünk az autóbuszállomásra. Júlia felszállt az  

autóbuszra, integetett nekem, én visszaintegettem.  

Ha már itt voltam, benéztem Alihoz és Hasszánhoz a cukrászbó-
déba. Ott álltak mind a ketten, és vigyorogva néztek rám, módfelett  
boldogok voltak valamiért.  

Felcsíptem egy szép, falusi lányt — hencegtem.  
Láttuk — mondták vigyorogva. — Mi pedig kaptunk Ku-

csuktól egy motoros triciklit.  
Hol van?  
Gyere a kioszk mögé — intettek.  

Odamentünk, tényleg Ott állta motoros tricikli, nem sokban kü-
lönbözött a régi járgányuktól: három keréken egy ormótlan láda  

és egy ülés, csakhogy erre egy kis motort is rászereltek.  

Nem kell többé pedáloznunk — mondta Hasszán. — Nagyon  
untuk már.  

Nagyon rendes ez az izé — mondtam. —Hazavihetnétek raj-
ta. Sohasem ültem még triciklin, és ma már eleget sétáltam.  

Majd én hazaviszlek —ajánlkozott lelkesen Ali. — Legalább  

bejáratom egy kicsit. Ülj bele a ládába.  
Beleültem a ládába, ettől aztán egészen kicsi lettem. Ali messze  

fölém magasodott, felpattant az ülésre, és begyújtotta a motort. A  

kis motor élesen berregett, kikanyarodtunk a kioszkok mögül, és han-
gosan végigberregtünk а  сsёndesed б  városi utcákon. Kucsuk cukrász-
dája előtt megkértem Alit, hogy álljon meg, kikászálódtam az ala-
csony ládából, és bementem Kucsuk cukrászdájába.  

Néhány vendég ült a négyzet alakú asztaloknál, a Lírikusok még  

nem voltak itt, ők majd később jönnek, de Istenfél ő  Dániel itt volt,  
Kucsukkal beszélgetett, talán az éjszakai szállítmányok sorsáról. Oda-
mentem hozzájuk, és azt mondtam halkan:  

Szombat éjjelre függesszétek fel a csempészést és az egyéb sö-
tét üzelmeket. Szavalóestet kell rendezni Kovács Júliának.  

Nem vagyunk csempészek, és sohasem foglalkoztunk sötét üzel-
mekkel — mondta sértđdötten Dániel. — És szombaton egyébként  
sem várunk teherautót.  

Tehát rendben van?  
Rendben van — mondta Dániel. — Szép szerelmes verseket  

fogok összeválogarni.  
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Én pedig megrendelem a képet Simokovics úrtól. Azt a képe -
amelyiken a legnagyobb diófa van. 

Mást is kell csinálnod — figyelmeztetett Dániel. 
Mit? 
Szerelmet kell vallanod Júliának. 
Meglesz — mondtam magabiztosan. — Viszlát. 
Viszlát, Rómeó! — röhögött utánam Kucsuk. 

Azon az éjszakán a megszokottnál vidámabban olvastam Thomas 
Mannt, Simokovics urat is majdnem a keblemre öleltem, megköszön-
tem neki, hogy intézkedett Lukié-Leviathan Simonnál, megrendeltem 
tőle a diófás képet, és sokáig beszélgettünk. A két kandúr akkor éjjel 
sima szőrzettel és békésen kelt át az úttesten, elmúlta párzás ideje. 
Reggel vidáman mentem haza, ágyba d ő ltem, és nyugodtan elszen-
deredtem, de csakhamar rémülten felriadtam. Ismét börtönr ől ál-
modtam. Azt álmodtam, hogy este van, ingem megbilincselt kézzel 
vezetnek a börtön felé, a börtönablakok halványan világítanak, és a 
fények egyre halványodnak, ahogy közeledünk. Mire beléptünk a 
börtönbe, a fények teljesen kialudtak, engem pedig belöktek egy 
töksötét cellába, és még a bilincseket sem vették le a kezemr ől. 

Izzadtam, és rossz érzéssel aludtam el ismét. És ett ől kezdve szom-
batig, mindennap a börtönr ől álmodtam, és mindig ugyanazt. Nem 
szóltam senkinek errő l, még Istenfélő  Dánielnek sem, bár tudtam, 
hogy az bajt jelent, de éberen nem éreztem semmi bajnak az el ő -
jelét. 

Megvártam Júliát az autóbusznál, ő  nem vette észre rosszkedve-
met, mert ő  jókedvű  volt. Meglepően sokat beszélt, szinte végigbe-
szélte az utat Kucsuk cukrászdájáig, elmondta, hogy nagyon izgul 
a szavalóest miatt, de azért örül neki, de annak még jobban örül. 
hogy hétfőtől már az öreg Simonnál dolgozik, és hogy a gyomorba-
jos édesanyja sincs már olyan rossz véleménnyel rólam és Istenfél ő  
Dánielről, mint régen. 

Kucsuk cukrászdájában már vártak ránk a Lírikusok. Istenfél ő  
Dániel kezetcsókolt Júliának, a többiek csak meghajoltak, úgy üdvö 
zölték. Júlia most is elpirult, talán még pirosabb lett az arca, mint 
ott, a bíróságon. Leültünk, és limonádét rendeltünk, azt iszogattuk, 
és vártuk, hogy elérkezzék a záróra. Záróra el őtt megjelent Simoko-
vics úr, egy bekeretezett és papírba csomagolt képet hozott, és bak-
lavát rendelt, mert volt pénze, kifizettem neki a képet. 

TIz órakor Kucsuk bezárta az ajtót, Júlia akkor már majdnem 
elájult az izgalomtól. A Lírikusok felsorakoztak, nyolcan voltak, Is-
tenfélő  Dániel, a kilencedik, érces hangon bejelentette: 
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Júliána'k, aki tiszteli a tisztességet 1  
l~s megkezdődött a szavalóest. Istenfél ő  Dániel vezényletével gyö-

nyörűen szavaltak, csupa szerelmes verseket. Adyét, József Attiláét,  
Radnótiét. Júlia megfogta a kezemet az asztal alatt, idegesen szoron-
gatta, azt hiszem, nem tudta, mit csinál, talán azt sem tudta ponto-
san, mi történik, mindenesetre nagyon élvezte az egészet, és én örül-
tem neki, közben teljesen megfeledkeztem baljós álmaimról, tulaj-
donképpen én is élveztem a Lírikusok szavalását. Végezetül Istenfél ő  
Dániel egyedül elszavalta egy ismeretlen költ ő  szerelmes versét, a  
többiek meg zümmögtek hozzá. A versr ől sohasem hallottam azel őtt,  
négy sorát azonban megjegyeztem:  

„Didjakveiek sötét zöld je  
Betakar, ba pihenni térsz,  

A döglegyek messze elkerülnek,  

Mert te újbnld f ényében élsz."  

Hát, nem bántam volna, ha Istenfél đ  Dániel nem kotorja el ő  az  
ismeretlen költő  versét. De azért megtapsoltuk: Júlia, Simokovics úr,  
Kucsuk és én, sőt még Kucsuk néhány unokaöccse is bejött a konyhá-
ból, és ők is tapsoltak.  

Akkor felállt Simokovics úr, kihámozta a képet а  сsоmаgoІбpаpіг-
bбl, és odahozta Júliának, a képen természetesen utcarészlet volt  
diófával, de az utcának igen kicsiny részlete látszott, mert nagy  
volta diófa. Júliának tetszett a kép, letette maga elé az asztalra, és  
gyönyörködött benne, a Lírikusok meg lassan körülvettek bennünket,  
és kaján arccal engem figyeltek. Megértettem, hogy mire várnak.  

Felálltam, és hangosan közöltem:  
Fontos dolgot akarok mondani Júliának. De a pincében sze-

retném elmondani neki.  
Kucsuk erre szétlökdöste a Lírikusakat, engem karon fogott, és  

félrevonszolt.  
Ide figyelj, Rdmeó 1 — sziszegte. —Ennyi hülyeség mára éppen  

elég volt. Nem mutathatjuk meg idegennek a rejtekhelyet.  
Ez a lány szívvel-lélekkel az enyém — mondtam. — Lehet,  

hogy egyszer majd elveszem feleségül.  
Ha bajt csinálsz, miszlikbe váglak — mondta Kucsuk.  
Júlia megmentette Dánielt és engem a börtönt ől — mondtam.  

Jelenleg pedig azt sem tudja, hol van. Nem látja, hogy majd el ájul  
a gyönyörű ségtő l?  

Jól van, menjetek le — mondta rosszkedv űen Kucsuk.  
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A pult mögé ment, előretolta az édességekkel megrakott pultot, fel-
nyitotta а  сsаpба jtбt, és felkattintotta a villanyt.  

Mi ez? — kérdeze riadtan Júlia.  
Jöjjön csak utánam — mondtam, és elindultam a pincenyílás  

felé. — Valami fontosat akarok mondani.  
Lementünk a pincébe, Júlia borzongva nézte a felhalmozott italos-

ládákat és cigarettásdobozokat. Most nem volt piros az arca, mintha  
félni kezdett volna.  

Mi ez? — kérdezte még egyszer.  
Ez itt a törökméz alapanyaga — mutattam körül a pincébe.  
Mit akart nekem mondani?  
Szeretem magát.  

A Lírikusok odafönt a csapóajtó mellett vihogni kezdtek, Júlia Pe-
dig azt mondta:  

Ne gúnyolódjon velem. Menjünk fel innen.  
Tényleg szeretem magát.  
Nem is ismerjük egymást.  
A háború alatt itt egy férfi és egy n đ  rejtőzködött heteken át.  

Itt ismerkedtek meg, és aztán összeházasodtak.  
Nem szerernék hetekig itt élni — mondta Júlia. — Máris  

fulladok.  
Klauszrofóbia — állapítottam meg. — A maga kedvéért azon-

ban hajlandó vagyok falura költőzni, vagy akár tanyára is. Tanyára  
Plj önne velem?  

Lehet.  
Akkor menjünk fel — mondtam.  

Odafönt a Lírikusok már nem limonádét ittak. Whisky, rum és  
konyak került az asztalokra. Megtapsoltak bennünket, amikor el ő-
másztunk a pincéből, Kucsuk pedig a helyére tolta a pultot. Görög  
konyakot töltöttem magamnak, bár úgy emlékeztem, hogy a múltkor  
kissé olajosnak és ragacsosnak éreztem a görög konyakot, de azért  
jócskán felhajtottam bel őle most is. Kínáltam Júliának, de ő  nem  
kért, Simokovics úr diófáját nézegette, és kissé ijedtnek látszott, mi  
viszont ittunk tovább.  

Haza kell mennem — mondta kés đbb Júlia. — Nincs már  
autóbuszom.  

Körülnéztem, láttam, hogy Ali és Hasszán bejöttek a cukrász-
dába. Odaszóltam Kucsuknak.  

Kölcsönvenném a motoros triciklit. Haza kell vinnem Júliát.  
Szép, meleg tavaszi esténk van, kellemes utunk lesz.  

Viheted — mondta Kucsuk.  
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— Megtöltőm benzinnel a motort — mondta szolgálatkészen Ali,  
és kitolom a triciklit az útra. Ot perc múlva jöhettek.  

Elbúcsúztunk a Lírikusoktól, Istenfél ő  Dániel ismét kezet csókolt  
Júliának, de Júlia akkor már nagyon félt, mint aki rosszat sejt, és  
nem pirult el. Ot perc múlva az út mellett voltunk, Ali és a tricikli  
várt bennünket. Júliát beültettem a ládába, kezébe nyomtam Simo-
kovics úr festményét, én felültem az ülésre, Ali meg begyújtotta a  
kis motort. Elindultunk, és ekkor jöttem rá, hogy elég nehéz irányíta-
ni ezt az átkozott triciklit. Egy keresztbe er ősített vasrúddal kellett  
kormányozni, de az els ő  két kerék állandóan félrefordult, nyiklott-
nyaklott az egész járgány, kóvályogtam az úttesten, szerencsére vagy  

kétszáz méter után rájöttem, hogyan kell fognom a vasrudat, és ek-
kor már nyílegyenesen ment űk ki a városból. Bátorítóan rámosolyog-
tam Júliára.  

Kiértünk a városból a nyílt útra, és ekkor azt mondtam Júliának :  
— Alapjában véve kellemes esténk volt, és most kellemes utunk  

lesz.  
Júlia bólintott, most már mintha nem félt volna, bár a szoknyá-

ját állandóan a térdére huzigálta, ezt még a sötétben is láttam, és ar-
ra gondoltam, hogy egyszer talán tényleg szerelmes leszek belé. De  
azért nem gondoltam ezt túl komolyan.  

Ennek ellenére elkezdtem mesélni Júliának. Azt meséltem, hogy  
az egyetem befejezése után elveszem őt feleségűt, elmegyünk valami  
tanyai islCOlába, nagy tágasság lesz körű lőttűnk, kopasz fej ű  tanyasi  
gyerekeknek fogok beszélni az irodalomról, đ , Júlia pedig akkor már  
kitanulja az ékszerészmesterséget, gyönyör ű  arany- és ezűstholmikat  
készít, havonta egyszer majd behozza Lukié-Leviathan Simonnak, aki  
eladja a gyönyörű  holmikat, és majd sok pénzt keresünk. A kis mo-
tor hangosan berregett, Júlia a felét sem értette annak, amit meséltem,  
de mégis mintha felderült volna az arca, és lelkesen bólogatott.  

Rajtunk kívül senki sem járt az úton, abban az id őben még kevés  
volta kocsi mifelénk, egy rend őrautóval találkoztunk csupán, az út  
szélén vesztegelt, két rend őr állt mellette, megijedtem, hogy leállíta-
nák, és majd mindenfélét kérdeznek, de nem állítottak le, csak gya-
nakodva néztek rám, ezt viszont már megszoktam, a rend đrőknek az  
a dolguk, hogy gyanakodva nézzenek az emberekre, és akkor az ju-
tott eszembe, hogy Kormányos Ferenc boszorkaorrú Felesége teljesen  
indokolatlanul nézett rám gyanakodva. De most nem t őrđdtem a  
csúnya ékszerésznével, továbbra is a tanyasi iskoláról beszéltem Jú-
liának, megígértem, hogy szavalókórust alakítok a tanyasi gyerekek-
bđl, és gyönyörű  verseket fogok szavaltatni  velük. 
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Nem vettem észre, hogy el őttünk egy pótkocsis traktor megy. Ta-
lán azért nem vettem észre, mert leszegett fejjel meséltem a ládában 
kuporgó Júliának, és csak fél szemmel figyeltem az utat, közben 
már arról beszéltem, hogy lehet, hogy magam is verseket fogok ír-
ni, és azokat taníttatom be a tanyasi gyerekekkel. A traktor pótko-
csija már el őttem volt, amikor észrevettem. Meg akartam el őzni, hi-
szen senki más nem járt az úton, de ahogy az lenni szokott, ezúttal 
szembe jött valami, láttam a fényeket, ekkor jobbra rántottam a vas-
rudat, és lebukfenceztünk az útszéli árokba. 

Hallottam, hogy Júlia élesen felsikolt, aztán percekig nem hal-
lottam semmit. Nem ájultam el, de rettentően zúgott a fejem, és 
sötét volt körúlöttem. Kés őbb felültem ott az árokban, és arra gon-
doltam, vajon mi lett Simokovics úr diófájával. Láttam, hogy az út 
szélén ott álla pótkocsis traktor, mellettem pedig az égnek mered 
a tricikli három kereke. Aztán ott áll el őttem az a becsületes kép ű  
parasztember, akiről Istenfélő  Dániel beszélt a bíráság folyosóján. 
Fekete kalap volta fején, és lekonyuló ősz bajuszát az arcomhoz 
nyomta. 

Kiss Lajos vagyok — mutatkoztam be kábultan. 
Fölegyenesedett, és ő  is bemutatkozott: 

Szabó Pál vagyok. 
Azután adott egy hatalmas pofont. 
Meginogtam, de azért igyekeztem egyenesen tartani magam. 

A lány meghalt — mondta a becsületes kép ű  parasztember. 
Kitörte a nyakát. Térj magadhoz, fiam. 
Hogyhogy meghalt? — kérdeztem. 

Erre kaptam még egy hatalmas pofont a másik oldalról. 
Bajban vagy, fiam — mondta a parasztember. — Érzik a le-

heleteden, hogy ittál. Hívnunk kell a rend őrséget. 
Kimászott az út menti árokból, a traktorhoz ment, és rátenyerelt 

a traktor dudájára. Éles, visító hang hallatszott a csöndes, tavaszi éj-
szakában, talán száz kilométerre is elhallatszott. Hamarosan megér-
keztek a rend đrök. 
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SZ Ő GEDI sZABO B L 1.A  

ha mégis rám találsz Lina  
újból az ölembe veszlek  
s majd hallgatjuk  
hogyan halnak meg éjjelente a sáskák  
és festik zöldre a vizet  
hisz zölden vénül meg itt minden  
a hidak a rézszobor Tamás bácsi udvarán  
s ne lepődj meg ha ő  is egyszer  
mondom Tamás bácsi  
zölddé érik vagy éppen  
virágok hajtanak rongyos  
kabátján ne lep ődj meg  
hisz ő  titkon simára csiszolta  
a macska gerincét  
s most köszönet neki  
magát Tamás bácsit  
gerincét ki fogja megemelni  

ugye Lina majd eltemetjük  
oh persze ceremónia nélkül  

meghagyom te győztél Lina  
utolsó találkozásunk óta  
konzervsört iszom  
és egyre többet gondolok arra  
hogy még mindig  
szeretem a mohát a tetők északi oldalán  
és Izlandot  
meg is mászom olykor  
hogy megkaparintsak csak egy ósdi cserepet  
hisz a mohának egy cserép is elég  
hogy megtelepedjen  
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Tamás bácsi avval töltötte 
napjait hogy a varjakat számolta a vetésen 
hogy aztán nyugodtan élhessen 
madárijesztőt sem használt 
éjfélkor mikor a hold 
szemérmetlen gyanakvással 
tekint a vetésekre 
Tamás bácsi maga ment 
a madárijesztő  helyére 
miután a jámbor szalmalegényt 
ágyába fektette 
ekkor az öreg úgy nézett ki 
mint Jézusa kereszten 
oly ártatlan és semmirekell ő  mégis 

zavar Gauguin képe körül 
a rézkeret melyet lassan zölddé fest az id ő  
akár Tamás bácsi rézszobrait 
a képek megrepedeznek 
csak szeműk fog ragyogni mert talp n 
Gauguin smaragdzöld szemének spektruma az 
talán önfeláldozása odáig ment 
hogy saját szemét kivetette 
a bolygó hollandus Van Goghgal 
és 6 maga illesztette a tahiti n ők 
szemének helyére hogy aztán 
meg tudja hipnotizálni önmagát 
egy végleges döntés érdekében 
Tamás bácsi is hipnotizálta a tyúkokat 
hogy növekedjen a tojáshozam 
de azt mondta nem sikerűi 
nem megy a tyúkoknak 
a dű lőutak túl keskenyek 
hogy az ember részegen eljusson a városig 

a rézszobrok is 
tyúkszarosak az udvar közepén 
hisz a tyúkok odatelepszenek és azota 
rézszagúak lettek 6k is 
s ami a legborzasztóbb 
azóta soványodnak kezdenek szoborrá változni 
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de hát ez nagyszerű  
mondtam neki 
hús-vér tyúkszobrok 
ezután szobrokat sem kell készítenie 
a róka sem viszi el đket 
melyik rókának kell rézszagú tyúk 

Lina most már kaptam munkát 
verseket írok ugye hihetetlen 
a havas vetésekről a varjakról 
Lina most ugye eljössz 
kifestelek megígérem 
zöld szoborrá leszel 
kiállítalak szobám közepére 
köréd szökőkutat építek 
hol teknősbékák úszkálnak majd 
s én életem végéig filléreket dobálok nekik 
mígnem ezüsttekn őcökké érnek 

Furcsa látogatók lépnek néha he ide 
hogy felfalják az ezüstbékákat 
majd megvakulnak 
úgy kell kisegítenem őket 
dédanyám is akkor halt meg 
mikor a kályhát festette 
Lina most megdöbbentél 
de ne félj 
most ezűstteknđcök vigyáznak rád 

nem Lina nem akartalak megijeszteni 
csak el akartam lopni 
közülük néhányat 
már pár napja nem tudok aludni 
oly hangosan sustorognak ezek a békák 
ne Lina ne félj nem bántani akartam őket 
csak le próbálok faragni róluk 
egy darabot s a filléreket 
talán így könnyebben tudnak élni most újból 
faragok akár Tamás bácsi udvatában 
de az ember ilyenkor 
mindig megsért valamit 
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felsérti magát 
látod megvakulnak kezem közt 
a teknőcök is 
ne menj közel a vízhez 
nem hallod 
a sáskák újból 
kijöttek a partra 
de reggelre eltűnnek 
csak bőrük világít 
ez a vakságtól van 
a vakok bőre mindig világít 



АТLбК  (2.)  

JuiAsZ ERZS Ё BET  

Mint hosszú visszafogottság után a szívszaggató, elapadhatatlan  
sírás, úgy zúdult vidékünkre az es ő  egy fullasz*.ó, nyáti délutánon,  
amikor a ruha is már hetek óta úgy tapadta testünkre, mintha  
maga is fáradt emberi b őrré akart volna átváltozni. Szell ő  sem rez-
dűlt. Csak az ég ereszkedett egyre alább és alább, mindinkább el-
veszítve kékségét. Még végül ráborul a földre, s aztán vége a vi-
lágnak — mondogatták a sokat tapasztalt öregek, olyan egykedv ű -
séggel, mint akik biztosan tudják, hogy mint minden ebben az élet-
ben, háta világ is, egy szép napon véget kell hogy szakadjon. Az  a 
néhány gyerek, aki még légezett ezen a vidéken, már kora reg-
gel, ahogy kinyitotta a szemét, máris usgyi, ki a [olyóra. Nagy ne-
kifutásból ugráltak a folyóba, versenyre kelve az elmocsarasodott fo-
lyópartot ellep ő  békahaddal. Estefelé még mindiga vízben voltak,  
de ekkor már csak álldogáltak csöndesen, öreges béket ű rć s sel, várva,  
hogy beesteledjen végre, s hazamehessenek nyugovóra térni izzadc-
ságtól, kipárolgásoktól örökké nyirkos ágyaikba.  

Ezen a nyáron mindenki súlyos étvágytalanságban szenvedett. Kö-
telességből bekaptak ugyan néhány falatot olykor-olykor, de sem-
minek sem érezték többé az ízét. S ez kezdetben nem is szúrt senki-
nek szemet, csak amikor egy napon megpillantották Veisz urat, aki  
fergeteges kövérségér ől volt nevezetes, olyannyira, hogy messzi vi-
dékekrő l jártak csudájára azok, akik viszont épp e;'.enkez őleg, kró-
nikus étvágytalanságból ered ő  soványságban szrnvedtek. Veisz úr  
ezen az aszályos nyáron a szó szoros értelmében szemlátomást sová  
nyodott. Ezt mindenkinek óhatatlanul észre kellett vennie, minthogy  
Veisz úr, egy ócskásbolt tulajdonosa lévén, úgy döntött, hogy beül  
saját boltjának kirakatába. Ablaka nem volta sz űkős kis helyiségnek,  
s Veisz úr, hogy hosszú és unalmas életét némileg kitöltse, azt vélte  
a legcélszerűbb megoldásnak, hogy mutogatásra igen csekély mérték- 
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ben alkalmas árukészlete helyett, ő  maga ül be a kirakatba, így az-
tán egy csapásra két legyet üthet agyon: egyf ~ lől az ócskaságokat  
nem kell már eleve (az esetleges) jámbor vev ő  szeme elé tárnia,  ё  
maga viszont figyelemmel kísérheti a nap minden szakában azokat,  
akik főutcai boltja el őtt elhaladnak. Mindezek alapján mindenkinek  
szint meggyőződése volt, hogy Veisz úrnak pontos áttekintése van  a 
helybeliek magánéletér ől. Ugyanis mindenki szentül hitte, hogy Veisz  
úr belelát az emberek veséjébe — ,  ahogy mondani •7zokás —, ebbő l  
következően pontosan tudja, hogy ki milyen ügyet elintézend ő  vo-
nul el ócskásboltja előtt, sőt még legrejtettebb gondolataikról, óha-
jaikról, jó és rossz kívánságaikról is pontos tudomása van. Nos hát,  
Veisz úr ezen a tikkadt, forró nyáron szemlátomást soványodott, s  

az addig egész testével kitöltött kirakat egyre üresebben tátongott.  
Az emberi természet szerves tartozéka, hogy valamiféle bosszúra  

vágyik, kárpótlásul az őt ért vélt vagy valóságos sérelmekért.  Eb• 
bő l következendő  mindenki közös, kaján öröme az volt, hogy tudni  
vélte, Veisz urat titkos szerelem f űzi Pőcz Katicához, a helység  
egyetlen trafikosnőjéhez. Ennek a hiedelemnek az volta legmeg-
győzőbbnek vélt alapja, hogy Katica közelítette meg n őnemű  válto-
zatban Veisz úr terebélyességét a leginkább. Kajánságok, s őt ocs-
mányságokig menő  tréfák és mendemondák egész sorozata kelt szá ~ -
ról szájra kettőjük szerelmi együttléteinek részletzs ec etetéséb ől. Így  
aurán nekünk megadatott az a lehet őség, hogy a pajzán népmesék  
keletkezésének él ő  tanúi lehessünk. De Katicát sem kímélte meg  
ennek az aszályos nyárnak a végzete. Igy elfogyott szegény, mint  a 
csonkig égett mécsbél. Az addig egész testét kitölt ő  trafikjában oly  
apróra zsugorodott, hogy a vásárlóknak csak hosszas ágaskodás után  
sikerült felfedezniük, vajon Katica benn tartózkodik-e, vagy éppen  
eltávozott. Egyszóval: nem látszott ki a tolóablakon. Mi azonban  
mindketten már apró gyerekkorunk óta a gyógyíthatatlan embe*i  

együttérzés betegségében szenvedtünk, s így éppoly súlyos levertség-
gel éltük át Veisz Béla (úr) és P őcz Katica . kövérse:gét, mint ahogy  
lárvára emlékeztető  lesoványodottságukat is. Minden nehezen meg-
szerzett garasunkat arra gy ű jtögettük, hogy hetente leg г lább egyszer  
vásárolhassunk valamit Veisz úr ócskásboltjában vagy Pőcz Katica  
trafikjában. Számunkra — ha jobban megforgatjuk csodálatos  
volt ez az aszályos nyár. Amíg a többiek mind a ;olyón, mi ketten,  
felhasználva a tájék általános kihaltságát, hosszú hetekte valóságos  
bennlakókká alakultunk át az említett emlékezetes helyiségekben.  
Mi tagadás, kezdetben csalta régiségek, vagy ahogyan a köz elne-
vezte: ócskaságok mennyisége ragadtatott el oennünket Veisz úr  
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boltjában a fölösleges és elévült tárgyak olyan tárházát а  bukkan-
tunk, hogy még a lélegzetünk is elállt, amikor el đször n•egpillantot-
tuk. Volt ott minden cl sem képzelhet ő  holmi, s olv zűrzavaros egy-
veleget képezett az egész, hogy még legmegveszekedettebb álmaink-
ban sem lettünk volna képesek hozzá foghatót produkálni. Voltak  
ott olyan szerszámok, amelyek rendeltetését egyetlen eleven ember  

ezen a világon el nem magyarázhatta volna. Felismerni véltünk pél-
dául egy hatalmas franciakulcsot, amelyről szentül hittűk — a belénk  
rögződött, gyerekes tévhit alapján, hogy a szavak azt jelentik, ami  

bennük foglaltatik —, hogy ez a kulcs, különösképp, mivel francia,  
valamely titkos zár nyitására szolgál. Csak épp a titok nyitjának is-
merője távozott el egy ismeretlen, másik világba. S őt_ egyre mé-
lyebb meggyőződésünkké vált, hogy e franciakulcs eredeti tulajdo-
nosa nekünk kettőnknek hagyta hátra — irgalmatlan kajánsággal,  
a galádja! —, hogy meglássa, vajon kiálljuk-e a próbát, rátalálunk-e  
arra az ajtóra, amelynek kizárása majd egy egész más világra nyit  

számunkra bejárást.  
Különböző  elképesztő  csavarok, szögek, kalapacsok, bakancsok,  

lakkcipők, cilinderek, vihar- és petróleumlámpák, dóznik, fest őfák,  
feszítővasak, mák- és kávédarálók társaságában volt éz a francia-
kulcs. De mindezen holmik tőszomszédságában ott sorakoztak kü-
lönböző  réges-régi n ői táskák, papírkofferok, egy t űzoltósapka, réz-
trombita, s őt egy első  világháborúból származó tiszti egyenruha réz-
gombjai is. De ugyanitt felfedezhettünk egy üvegszemet s egy kor-
hadófélben lévő  falábat is. Mindezeken az elképeszt ően felfoghatat-
lan rendeltetésű  holmikon kívül még a réges-régi n ő i éc rérfikalapok  
sokasága bűvölt el bennünket. Ez az aszályos nyár bennünket úgy  
érintett, mintha legalább hatvan év hullámhosszán mozognánk, min-
den pillanatban helyet és id őt változtatva, s őt cikáznánk ezen id ő-
kön belül szüntelenül ide-oda, ön- és helyzetism еrсtünk elvesztése ré-
vén tulajdonképpen örökösen: összevissza.  

Csekély önazonosság-tudatunk utolsó morzsáit is feléltük már.  
Ez az aszályos nyár nemcsak a vidék népét, de bennünket is ki-
billentett addigi megszokott látás- és gondolkodásrnGdunkból. A ki-
sebb-nagyobb kibillenések, önazonosságvesztések a mindennapi élet  
szerves tartozékai. Mi talán csak abban különbóztúnk a többiekt ől,  
hogy — minden bizonnyal életre szólóan — ekkor veszítettük el  a 
kedvünket attól, hogy valaha is vissza akarjunk térni a mindennapok  
megszokott, szükségszerűen igen szemellenz ős, md Іk'eg т  formában  
korlátozott (korlátolt?) látás- és gondolkodásmódjához.  

A Veisz úr ócskásboltjában megélt tapasztalataink elválaszthatat- 
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lanok voltak mindattól, amit Pđcz Kática trafikjában fs:lfedeztünk.  
Az apró trafik mélyén ugyanis olyan újságokra, évkö.,yvekre, egyéb  
kiadványokra bukkantunk, amelyek sokkal érdekesebb híreket, ri-
portokat és (somms) kommentárokat tartalmaztak, mint együttvéve . 
mindazok az újságok és egyéb sajtótermékek, amelyeknek árusítására  
Pőcz Katica megbízatása szólt. Országra szóló korrupciók és mani-
pulációk hihetetlen sokaságáról olvashattunk itt, s emellett öngyil  
kosságok olyan mennyiségér ő l, hogy hihetetlennek t űnt, hogy valaki  
is életben maradhatott egyáltalán az el ődeink kбzúl. Halálos félté-
kenység, halálos szerelem, halálos anyagi vagy erkölcsi bukás. Ha-
lált választó elviselhetetlenségérzet azért, mert az élet még csak meg  
sem közelíti azon emberi igényeket és elvárásokat -- ,  hogy az elér-
hetetlen, eleve megvalósíthatatlan vágyakat ne is említsük itt —,  
amelyek emberformájúvá tehetnék az emberi életet.  

Néhány nappal a vihart megel őzően történt, hogy amint kikanya-
rodtunk a főutcára, egyszeriben minden délibábosan rebegni kezdett  
a szemünk előtt. Mintha csak néhány perc, és hirtelen minden láng-
ra gyúl. Még a forróságot sem éreztük, csak azt, hogy mi magunk is  
néhány lépés után vibrálni, majd párologni kezdünk, s mire Veisz  
úr ócskásboltjához érnénk, egyszer űen kipárolgunk ebb ő l a világból.  
Mindez azonban merđ  érzékcsalódásnak bizonyult, mert hiszen si-
került elérnünk az ócskásig. Soha eddig nem tapasztalt érzéssel lép-
tük át a küszöböt. Pontosan érzékeltük, hogy jelen vagyunk az ócs-
kaságok e labirintusában, ám mégis, mintha nem mi magunk len-
nénk mégsem, hanem mintha csak emlékeznénk önmagunkra, a bolt  
furcsaságainak tárházára, s magára Veisz úrra is. Nyilván ennek  a 
megszépítés felé eltolódott emlékezetnek tudható be, hogy Veisz úr-
ról is egyszeriben lepergett a lárvaszer ű  álarc. Egy sudár férfi állt  
előttünk, csodálatos szép, mandulavágású szemekkel. Sz аkasztot.  
olyan, mint 1~ nekes Krisztina imádott Krisztusa. S ami még ennél  

is különösebb volt, minden megrendültség nélkül egyszeriben ráéb-
redtünk arra, hogy a mi kett őnk összetartozása merő  fikció, hisz  
nem is övagyunk ketten, csupán egyvalaki van, aki végtelen magá-
nyosságát többes számmal nevezi néven.  

Ettől a naptól kezdve Katica nem jelent meg többé a trafikban.  
Tárva-nyitva állt az ajtó, s az üvegen olykor püspiiklila fény csillant,  
és Katica sehol már többé. Nem csoda, hogy mindkett őnkben az  a 
gyanú kezdett mindinkább gyökeret verni, hogy helyettvnk ő  párol  
gott el végül is, s hogy talán épp neki adatott meg a „franciakulcs"  
titkának nyitját kibogozni, s most már ott lubickol egy másik, ész- 
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szel fel nem fogható, s a mi képzelet űnkben meg nem idézhet ő  világ 
végtelen vizeiben. 

Az óvatosság sohasem volt erős oldalunk, a félelem és szorongás 
viszont alkati adottságainkhoz tartozott mindig is, afféle évszázados 
örökségként, most azonban nem így s nem ezért kezdtünk félni,  ha-
nem magáért a félelemélményért, reményteljesen féltünk. Az is le-
het, hogy öntudatlanul is csak átkereszteltük ejt az érzést, holott 
lényegében légszomjból ered ő  kalandvágy volt, súlyos élményínség. 
Tény azonban, hogy ettől a naptól kezdve soha többet nem meré-
szeltük betenni lábunkat Veisz úr ócskásboltjába és P őcz Katica tra-
fikjába. Mi is, minta többiek, mindjárt ébredés utána folyó felé 
vettük az irányt. A különbség csak annyi volt, hogy mi ketten so-
hasem fürödtünk. Naphosszat ;iltünk a parton, nekitámasztva há-
tunkat egy terebélyes tölgyfának. Bizonyosan mindketten arra vár-
tunk, hogy most majd végre valóban elpárolgunk, éreztük, hogy most 
már nincs többé se csillapulás, se elodázás, számunkra végérvényesen 
megért az id ő , hogy eltávozzunk innen, átlépve igy másik világba. 

A túl hosszúra nyúló várakozás általában átcsap saját ellentétébe, 
közönnyé lesz, egyetemes, mindent átható egykedv ű séggé. Teljes kül-
ső  és bels ő  tespedtség lett végül is úrrá az egész vidéken ezen az 
aszályos nyáron. Az es őzés kezdetére föl sem neszelt már senki. Min-
den mindegy volt már. Sőt amikor már zuhatagként omlott órákon 
át, az sem tudott érzéketlenségünkb ől kibillenteni bennünket. Zuho-
gott megállás nélkül még másnap reggel is, amikor felébredttink. Itt 
minden kert domboldalba nyúlik, már térdig ért a sár az udvaro-
kon, amikor szétnéztünk odakint. Még ekkor is Étzekcsalódásnak hit-
tük, hogy az eső  valóban megeredt. Sőt mintha ekkor kezdtük volna 
átélnie nyár forró aszályát a maga teljes valóságiban. Mintha csak 
most engedhettük volna meg magunknak, hogy testeshil-lelkestül át-
érezzük mindazt, amire immár végérvényesen ráereszkedett a múlt 
idő . 

Legalább két hétig ki sem tettük a lábunkat a házból. Ekkor kez-
dett lassacskán alábbhagynia mindaddig szakadatlanul zuhogó esó. 
Még hetek múlva is csak hatalmas gumicsizmákban volt lehetséges 
a közlekedés. Ősz utóján végre szikkadni kezdett a föld, s a meg-
áradt folyót már félcip őkben is megközelíthettiik. A tölgyfák, bok-
rok, cserjék még ekkor is térdig vízben. Hihetetlennek t űnt, hogy 
nem is oly rég, még annak az évszázados tölgynek vetettük hátun-
kat, amelynek öreg gyökerei is kimeredtek a partoldal homokos 
földjéből. S most mintha csak állnánk, gyökértelen?il, a puszta leve-
gőben. Hosszasan elnézegetve a vízbe borult part látványát, egysze- 



758 	 HID 

riben holtbiztossá vált bennünk a csalhatatlan felismerés, hogy a víz 
alá került fák, bokrok és cserjék közt ott ül ] ✓nekes Krisztina, és re-
ménykedőbben, mint valaha is e víz feletti világban várja az 6 
Krisztusát. 1~ s az 6 örökös kiszámíthatatlanságra ítélt tudatában, 
íme, már meg is érkezett az 6 Krisztusa. Már indulnak is egymás 
felé, botladozva, már karjuk, ölük, ágyékuk is tárva egymás sza-
mara... Nincs ennél hihet őbb semmi, de semmi; csak egy víz alá 
került világban adatik meg ez a feltétlen, kölcsönös kitárulkozás és 
odaadás, és az a víz feletti világban soha meg nem érthet đ  teljesség, 
-hogy két lény eggyéolvadjon végre. 



CSORBA BÉLA VERSEI 

A DUNA-PARKBAN (VAGY HOL) 

Lukas cipđkkel jártalak, 
te mocsokba fagyott, 
nyírfasöprő  fák alatt 
jókedvem rég elhagyott. 

Kakaduk seggében a szálka : 
rubin, zafír, smaragd... 
S változatlan a szegények írva! 
S váltatlan cinkosság dagad 

Új Rendek jeges áramában 
— az értelmiségi lét. 
Hogy megtermékenyített mámorában 
árulja világnézetét. 

. S főve önlevűktől felkent 
bíráknak friss poronty: 
a „poézis" is mindig elkelt! 
(Néma zsinegen a ponty.) 

AMA CSÜTÜRTOK Ё  JSZAKAJAN 

Elđszőr az erényes rablók jönnek, 
Kobakjukban zsong majd a józan ész, 
És hullik a hulla a hullámsírba, 
És testeden csorog az oltott mész. 
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Jönnek utánuk a plébános lelkek, 
„Ne ölj !" — de csörög a zsebben a un, 
1~ s bukik a bulla e szűzi pírra, 
,,.Bourgeois legyél, s ne citoyen." 

Tájtékzó lovakon a Vizigótok, 
Útjukat jelzik friss akasztófák, 
Berobognak, hogy megteremtsék ismét 
Kristálypaloták Köztársaságát. 

Nem Kromoszóma, Isten, Világsze!lem, 
Olajfa-hegyedre Kémbolygó néz, 
Ki itt az áruló: Jézus vagy Júdási' 
„Szempont kérdése újra az egész." 

Az Igazság gőze is szertefoszlik, 
Minta megromlott gombapaprikás. 
E sárteke csak lassan, halkan oszlik, 
Még olyan kerek — hát szeresse mái. 

SZIBILLÁK OCSKA KONYVE 

Ady Endrébex 

Rajtunk már Talizmán nem seq,t. 
Sem űstököscsóvákból ködl ő  
mérges Cianid. 
Mint vámpírfogtól sebzett 
üde leányajkak, 
repeg a meggörbült Tér. 
Arca hamis tükrébe mered, 
ki látta itt cherubok seregit 
ég és föld között lángoló 
phallosszal szállani. 
Térdiga vérbea, 
könyökiga könnyben i' 
Onottan hanyatlik századunk : 
temeti művetélt Messiásait, 
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Csátb Géxábox 

Zőld herében, alkonyatkor. 
Mint benzinnel felgyújtott, lángoló 
kutyák .. . 
Én ismerem ezt a hentest. 
Ez az anyánk. 



KASSEL FÉNYEI  

SZATHMARI ISTVÁN  

A hofgaismari aggok háza a park végén süppedt önnön malter-
színébe, száraz, rezg ő  fákkal körülvéve; ablakain tompán ültek a rá-
csok, mivel bolondokháza is volt egyben, vagy inkább mentális és  
testi terápiaház azoknak, akik denevéreket láttak esténként, és akik  
állandóan hallják az es ő  dalát. Kapuit zöldre festették, és piciny  
kis ablakokkal látták el, amelyek valami behemót szemre emlékez-
tettek, légyszemre, véres-ízelt darázsszemre, amely forog, forog, és  

• saját veséibe is belelát. Szúnyogháló volt ezeken a kis kukucskáló-
kon, számtalan kis zöld kocka. És bent zümmögtek a betegek ápo-
lóikkal együtt, 1e-föl, le-föl, keresztül kasul az emeleteken és a föld-
szinten, a kádban, az asztalon, a vizeny ős folyosókon, egymásra állva,  
ülve, gurulva. A melléképületek odébb voltak, a ház keleti oldalán,  a 
betonút és a parkoló mellett, és ezekben a modern faházakban min-
dig égett a' villany, mintha az itt dolgozók állandóan világosb аn  
akartak volna élni, mintha a sárga fény er őt adott volna nekik ahhoz,  
hogy legyenek, és hogy néha, vasárnaponként a templomból jövet  
ne tapossák agyon a virágágyásokat a száraz, halott füvek mentén.  
De volt, amikor sötétbe fagyott itt is a világ, és ilyenkor csak a szö-
gek és a kalapács surranását lehetett hallani. Vagy inkább nyögé-
sét, nyögéseket, mert elszabadult lelkünk összes démona — mond-
ták —, vihar forr idebenn, és ilyenkor szögekkel verjük agyon az  

időt és magunkat is. Nyugtalan, csatangoló lelkünket, ösztöneink  
matt vitrázsát, az akarást, a marást, a kérést, a gy őzelmet, a birtok-
lást. Mert az alkalmazottak is kacérkodtak a falon mászó szellemek  
egyikével, a maguk módján ők is a sárgába révedtek esténként, mi-
kor a zárt szobák mellett ragyásra kínzott hörgések és vijjogások  
ostromolták az arra téved őt. És ki tévedt arra? — csakis az, aki  

szétszórt gondolatait görgette, fricskázta maga el őtt, aki elmúlt, ki-
aludt, hamuba fagyott szikráin álmélkodott még, aki nagybet űkkel  
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írta a holnapot, csak a jelent, ezt az átlátszó, képlékeny valamit nem 
tudta sarokba szorítani, ezt a seszín ű , szomorú madarat. I✓s maradt 
a fekete kövű  folyosó, a tágas, vizeletszagú szobák sokasága, a püf-
fedt arcú mongoloid ápoltak tolókocsija, a papírhajók, kuglik, fércek, 
golyók, barna újságok kiszakított lapjainak neszezése. 

Hatvankilencben engem is elérte tenger üveges hulláma, és mint 
aki úszni kész, vártam a következ ő  csattanást. ]✓s nemsokára fehér 
köpenyemben álltam a zöld szín ű  kapuk egyike el őtt, és az apró koc-
kákon kiáramló szagot és hangokat gyömöszöltem a zsebembe. A 
padláson kaptam szobát, a labirintusok pihen ője mellett, ahol a 
karfiolkép ű  szakácsn ő  pihentette mázsás tagjait egy szakadozott mat-
racon a délutáni sziesztákon. Rézsútosan ömlött a fény a helyiségbe, 
és a szabadon hagyott gerendák egyikén harapások nyomait láttam. 
A padlás, mint később hallottam, a rakoncátlan lelkek, betegek kam-
rája volt egykor, azoké, akik számára túl egyszer ű  az élet. Ápoló 
lettem tehát, köpenyem csak úgy szárnyalt, futkosott ide-oda. Nagy, 
barna tálcákat vittem mindenféle csöppekkel és mandulaszer ű  finom 
kis tablettákkal, majd golyókat, melyek közepén, mint a t ű  hegye, 
fénylett valami. Siklottam, mint szán a havon, oda, ahova hívtak, 
szólítottak és ahová már senki se ment. Közben a gerendák a fejem 
fölött ki tudja, mire emlékeztek. Korán keltem, és a szakácsn ő  már 
rég otthon volt, mire kopott matracára ültem egy percre, hogy lás-
sak. Nyár volt, és a távoli nagyváros fényei pontokat hagytak ben-
nem esténként, amint kés őbb az ablakhoz léptem, halványan szivár-
gó, pici kis hegyeket. Ott álltam tizenhat évesen. 

Wölfimek hívták az egyik ápoltat, aki kurta lábaival kilométereket 
tett meg naponta a kert körül, gyorsan, szinte futva, mintha gyer-
mekkora lila papírsárkányát kergerné kíméletlenül. Az elfáradás per-
ceiben apró papírdarabokra sajátos, egyéni írásával, mely vonalakból, 
pontokból és furcsa kihagyásokból állt — talán tudatának h ű  képe-
ként —, szerelmes leveleket irkálta lányoknak, n őknek, akik ismer-
ték. Ilyenkor szégyenlősen csúsztatta öl űkbe a vallomást, és zavartan 
hunyorított ferde savószemeivel; mindig félrenézett, és várta a vá-
laszt, vagy a simogatást, vagy az ölelést, amit csak sejthetett, de so-
hasem érzett. Még álmaiban sem. 

A tolószékek első  pacsirtája egy hatalmas fej ű , kis barna emberke 
volt, aki koponyája súlyát, mint ritka trófeát, büszkén, de izzadva 
viselte. Kocsijában szűk életének minden nyoma: dohány, pelenka, 
nagy mellű  újságnők halmaza, pipa és húgyszag. Általában vidám 
típus volt, Piros szája, mint meztelen csigák ölelkezése a torz arcon. 
Fülei hatalmasak. És szeretett bennünket, engem is, aki csak a geren- 
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dóban maradt, gerendámba szoruló fogak nyomaira gondolta man-
zárd barnájában. f✓s a pacsirta énekelt, közben ide-oda száguldott  
fémkerekein. Táskarádióját inge alá rejtette, és úgy figyelte a titkos  
hangt kat. Ls csak úgy bugyborékoltak bel őle is a hangok, neszek,  
zörejek : 'kész szimfónia ez már, ingre, kearekekre, roggyant lélekre írt.  
De néha sírt, és ilyenkor némán ülte meg fekete rádiója sz őrösen zi-
háló mellét. Kifogyott az elem. A dala szívére fagyott. A sós köny-
nyek, mint sziksó, trónoltak arcán.  

A távoli nagyváros apró cseppjei továbbra is eliuto:tal: hozzáni.  
Wölfi egy nap eltűnt. Sárga bđrcipđi fennakadtak a csipkebokor  

szúrós ágain. Nadrágjának barna foltjai szállingóztak az enyhe szélbe,i.  
Sáros кerékvágásban találtak rá. Kezében levelei, papírdarabkák  
mindenhol. Talán választ kapott rájuk, talán ez zavarta meg, lehet,  
hogy igent mondott valaki, lehet, hogy őrá vár.  

A gömbfejű  pacsirta napok óta nem evett; szájából, mint vízesés  
halvány sugara, folyta nyál. Rádiója darabokban, rugók, elemek  
szerteszét. Arca fehér, mint Wölfi kezében a papiros, fogain dohány-
törmelék. Mindenki érezte, tudta: megvadult, felbolydulta világ.  
Szobámban néha kialudta fény, és minden ok nélkül hullámozni  
kezdett az ágy. A kövér szakácsn ő  már jó ideje csak a konyhában  
aludt, a személyzet a melléképületeket festette, festette. Valaki meg-
húzta a ravaszt, valaki rosszkor köszönt el, valaki másra hárította az  
életét. Úgy éreztük ezt, mint mosta hajnalok enyhe g đzét. De sen-
ki nem mondott semmit. Halottá válta hang.  

Ls ekkor, minden átmenet nélkül, mint amikor a villám elevenbe  
vág, megszólalt az ing alatta rádió. A pacsirta megkövülten nézett  
a dombról lefelé. Őlmos szemeiben kinek az árnya táncolt, kinek  a 
leple lengett sejtelmesen? Mit látott a bokrok alatt, a kertek alján;  
a meredek út tövén? Apja, anyja árnya suhanását, a gyerekkor hal-
vány villanását, Wölfi betű inek egyikét, önmagát feszesen, büszkén  
és előkelően, szép, kerekded arccal? Ezt csak 6 tudja már, mert hir-
telen, hörgő  kibuggyanással felhúzta kocsija fékjét, és eszeveszetten,  
feltartóztathatatlanul zuhant, száguldott lefelé, mint Ady szekere  
az éjszaka kocsi-útján, lefelé, kísérnetiesen foszforeszkáló ködöt hagy-
va maga után.  
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CSATH GLZA  

MORFINIZMUSOM TÖRTÉNETE  

1910. április 19-én történt, hogy Kuthy Dezsđ  egyetemi tagár mell-
kasomon kopogtatva így szólt: „Egy kis jobboldali apicitis." A fél-
homályos, carbolszagú rendelđben hirtelen kriptaillat csapott meg. Jég-
hideg szaladt át rajtam. „Tehát mégis elért az, amit đl legjobban retteg-
tem." Erđt vettem magamon, bízni akartam, és összeszedtem minden  
energiámat. Kemény legény voltam akkor. Barátaim el đtt se mutattam  
megdöbbenést vagy kétségbeesést. De aznap nem tudtam aludni regge-
lig semmit. A múlt emlékei tódultak fel fejemben egymásra, a boldog  
бráim gyötrđ  szépségei, és a bűneim, mindaz, amit helytelenül tettem,  
az önvádak, nđk ellen elkövetett aprб , gaz dolgaim, Katб , Lyoa, Irén-
ke! ... 12 órakor vettem be az els đ  brómadagot, kettđkor a másodikat,  
ötkor a harmadikat, és reggel fél hatkor a gyönyör ű, tavaszi nap su-
garaiban fecskendeztem be az asztalomon lev đ  fecskendđv°l az ugyan  
ott pihent oldatból az els đ  adagot, 0,02 M-et. (Akkora nđi osztályon  
egy tabeses morfinista asszonyt kezeltünk.) Nem éreztem semmi külö-
nös hatását, nem is álmosodtam el, csak a bels đ  gyötrelmek csillapultak  
gyorsan, meglep đ  gyorsan. Megnyugodtam. Néhány perc múlva bejött  
a szobámba Winter, akntđl Veronalt kértem, Is elmondtam neki, hogy  
gondolkoztam, fecskendezzek-e be morfint. 0 erre „majd adok neked"  
kiáltással elvitte az üveget és a fecskend đt. Ettđl kezdve nem éltem  a 
méreggel. Űjtátrafüredre utaztam, összeszedtem minden energiámat, és  
csak a Hypnobromidot tartottam meg, amellyel a toxikusnak vélt ál-
matlanság és közérzetzavarok ellen éjjel küzdöttem. Nem akartam  

gondolkodni a dolgomon, azok a rémes képzetek, amelyekkel a spe-
cif. megbetegedés nálam össze volt kötve, arra kényszerítették, hogy  
meneküljek elđlük.  

Újtátrafüreden május vége felé egy alkalommal igen er đs bélfájdal-
mak és gyomorfájás kfnoztak. Ekkor vettem reggel felé 25 cs. ópiumot.  
Segített. Ez volta második találkozásom a méreggel.  

Hatodik rész  
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Június elején fđnököm, Szontagh 14 napra elutazott. Ebben az  idő-
ben igen, rosszul éreztem magam. A túl sok munka, a sok nehéz be-
tek tarka haemoptoéi, s hogy emellett adnom kellett az er ős, tapasztalt,  
egészséges orvost, nagyon kimerítettek. A kimerülés lelki volt, mert f ő-
képp azon alapult, hogy azt képzeltem, hogy minden nap, minden óra  

amit munkában töltök, reparálhatatlan károkat okoz. Ekkor egy szép  
délután, vizit előtti időben fecskendeztem egy centigrammot az ott ké-
szenlétben lévő  phiolák közül. Utána rögtön hánytam, majd nagy  
euphoria öntött el. Az alhasban édes melegséget éreztem, amely mint  

egy meleg áram, terjedt el a sympatikus ideghálózatban. Boldogan men-
tem vizitet tartani, türelmes voltam, kedves és Heinrichné nev ű  beteg-
nél hosszú ideig elüldögéltem, beszélgettem. Ezalatt a tájat néztem, az  

eget. Minden rendkívül harmonikus, kedvez ő  benyomást keltett ben-
nem. Aznap Hypnobromid nélkül remekül aludtam. Másnap nem is  

gondoltam az egészre. Az élvezet megismétlése meg se fordult a fe-
jemben. Gyorsan híztam, er ősödtem, étvágyam nagyszerűen fokozódott,  
úgyhogy jún. végéig 75-rđl (ápril.) 80 kg-ra híztam.  

Július elején azonban Jolán iránti vonzalmam mind nagyobb és  
nagyobb hullámokat kezdett vetni. Az asszony nem akarta mutatni,  
hogy viszontszeret, én reszkettem érte. Amellett délutánonként a köz-
ér'лésváltozások sokkal nagyobbak lettek, mint azel őtt. Vagy a spec.  
méregérzékenység növekedett, vagy új fert őzést kaptam (ez a valószí-
nűbb), vagy pedig a fokozott, hatalmas anyagforgalom, a példátlan,  
disznószerű  étkezések okozták azt! A hideg-meleg érzések és paraesthe-
siбk ellen ebédutánonként átlag másod-harmadnaponként júliusban 0,006  
M-rel éltem. A viszontvallomás idejéig, különösen az ezt megel őzđ  
esős, rémes napokon négyfelé osztottam a 0,01 g-os dosist. 10-kor, há-
romkor és hatkor vettem 0,0025 g-okat mindiga bal alsó lrarba adva.  

Akkor ez úgy hatott, mint ma 0,01. Jolán elutazása után újra megszün-
tettem a mérgezést. Augusztusban Olga következett. .Édes napokat  
kezdtem átélni anélkül, hogy tudatában lettem volna, milyen boldog  
is vagyok. A távollevő  asszony leveleit azonban százszor is elolvastam,  
és minden fortélyomat összeszedtem, hogy ott maradt barátn ő iével, H-né»  
val beszélhessek róla. — Olykor rossz hírek érkeztek fel đle. Ilyenkor  
haladék nélkül mindannyiszor 0,01-0,007 grammot vettem magamhoz.  

Csak szeptemberben és októberben kezdtem a hetenként 2-3-szori  

adagolásra rászokni. Rendesen ebéd után vettem, és Olgáékhoz men-
tem utána feküdni. Azzal az ürüggyel éltem, hogy fgy jobban képes  
vagyok nyugodtan feküdni, s az, amit ártok, kevesebb, mint amit ezzel  
használok. Megtörtént azonban, hogy az M helyett 10-20 csepp ópiu-
mot vettem, s ennek hatása 1-2-szer tartósabbnak is bizonyult. Las-
sanként azonban mind kevesebb és kevesebb élvezetet adott ez a kis  

adag, úgyhogy nyugtalanság és fejfájás jelentkeztek bizonyos bágyadt-
sággal kapcsolatban. Majd az M nélküli délutánokon mély levertség,  

szótlanság fogott el, úgyhogy Olga minden kedvessége ügyessége se  
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tudott jókedvre hangolni. Az altatószerek használatát sem hagytam ab-
ba. Codeint kombináltam paraldohyddal és brómmal, s az esti adagon  
körülbelül 1 g bróm, 1 g Paraldehyd és 0,01--0,02 g Codein volt  
0,05 g Veronallal súlyosbítva. Ezt, ha éjjel 3 és 5 között felébredtem  
ami igen gyakori volt, megismételtem. Míg a hatás beállott, a Nyu-
gatot, s ebbđl is különös elđszeretettel Halfasz Imre politikai visszaem-
lékezéseit olvastam. Sajátságos és feledhetetlen érzés volt ez. Tátrai éj-  
jel. Nyitott ablak, künn s űrű  köd. Csobogó vizek szerteszét: Villany-
lámpák alatt, nyakig ágyba bújva olvasok, mialatt a falon a pusztulás  
és gonosz sejtelmek árnyékai tolonganak szakadatlan mozgolódásban.  
Budapestre visszatérve az adaggal nem mentem föl, 0,07-0,008 g  

mellett maradtam, s ezt rendesen délután 2 és 6 között alkalmaztam.  
Jó szellemem megóvatta dosis növelését đl. Az euphoria hatása alatt  
jól tudtam írni, dolgozni, majd aludtam 1-2 órát, s csak 5-6 tájban  
öltöztem föl, hogy a városba menjek, vagy Olgával sétálni, vagy hozzá  
ölelkezni és frottage-t tenni, vagy a Világhoz, hangversenyre stb. Ily  
módon szépen berendeztem az életemet, és átlag 300-400 koronát ke-
restem. Ezt a pénzt azonban Dezs đvel szépen elköltöttük, mert a ke-
zembe vettem a fiú specifikus gyógyításának ügyét, és nagy örömömr(  

szép eredményt sikerült elérni már rövid idđ  alatt is.  
Karácsonyra nem mentem haza. A szentestén 0,02 g-mai a b đröm  

alatta Valériából bandukoltam haza, és valami méltóságos, embergy ű-
1ölđ  érzéketlenséggel bújtam az ágyba.  

A rtéli hónapokban Hültlhöz já гtam. Testi egészem igen jó volt, de  
a reggeli állapotok gyenge suffobrilitással collapsusszer ű  lustaságot okoz-
tak. Nem bírtam a műtđterem nagy melegét, az állást, a mosdást.  Az 
altatásban nagyon elfáradtam.  

Nagy baj volt, hogy már hónapok óta nem közösültem. Kuthy nem  
tiltotta meg, de a gondolat képtelenné tett nemi lelkesedésre egy puella  
publicával szemben. Aggódtam a sikerért, és így a kísérletek nem si-
kerültek. Emellett mindenféle bonyodalmak jöttek. O. iránti vonzal-
mamba beleszólt a féltékenység is. Az M megvigasztalt. Márciusban  
mégis elhagytam. Egy egész hónapig mell đztem. Mikor újra vettem,  
ismét nagy hányingert okozott, és Olgáék klosettjén kiadtam az egész  
vasárnapi ebédemet. Májusban jöttem rá el đször, hogy milyen jólesik a  
reggeli adag, és milyen ltönnyűvé teszi a nap megkezdését. Ekkor reg-
gelenként 0,015 g-mot vettem, s az ágyban Siklós hangszereléstanát ol-
vasgattam. Valami sajátságos improduktív élvezettel, amelynek pontos  
analysiséhez hosszabb idđ  kellene. Darabomat, a Janikárt akkor készí-
tette elđ  a Magyar Színház. A próbák fárasztó idején a napi adagom  
0,04-0,05 g lett, s hozzá még euphoriát alig okozott. Ellenben izza-
dást, fáradtságot és étvágytalanságot annál inkább. Mégis a premierre  
egészen formához jöttem, s ha jól emlékszem, aznap könnyűszerrel  
megálltam, hogy csak este, miel đtt a színházba indultam volna, vegyek  
0,01 g-mot.  
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A nyarat Stбszon töltöttem. Júniusban írtam meg könyvemet a für-
dőn. „Az elmebetegségek psychikus mechanizmusát". Folyton ezen dol-
goztam 4 ,hétig. Ez alatt az idő  alatt mentem fel az adaggal egészen  
0,20 g-ig. Rendesen reggel, felébredéskor vettem 0,04 g-mit. Megreggeliz-
tem, Kingre, vagy Sepheard' a Hotelre gyújtottam, azután dolgoztam  
3/4 8-ig. Megmosdottam; dolgozni mentem 1/2 9-x đl 11-ig. Írtam egy  
órát. Ebéd. Utána 0,03 g. Írtam 3-ig. 3-1/2 5-ig újra villamozás.  
5-7-ig munka. 5-kor is 0,03. — Vacsora után hasonlóképp 0,03-0,05.  
Ilyen módon a munka nagyszerűen haladt. Türelemmel és élvezettel ír-
tam. Nagy baj az volt csupán, hogy er đs szívfájdalmak és székrekedés  
jelentkeztek. Előbbi ellen étert és coffeint, utóbbi ellen klysmát alkal-
maztam.  

E hó 11-én látogattam meg Jolánt Ojfüreden. A viszontlátás nagy  
csalódással járt. Tisztán éreztem, hogy ez a n đ  képtelen arra a nagy és  
Izolda-szerű  odaadásra, amelyet neki szupponáltam, s folyton attól  
fél, hogy bennem egy professzionátus n đcsábász rejlik, és az az elha-
tározása torzítja vonzalmát, hogy egy bravúrvállalkozásnak eshetik ál-
dozatául. Csak este, amikor könnyű, nyitott nyaki selyemblúzban át-
ölelt, és éreztem, hogy nincs rajta nadrág, se als бszoknya, akkor tud-
tam meg kétségbeesett és mohó csókjáb бl, hogy az enyém akar len-
ni. Most már nem kellett. Menni akartam. Nem volt kedvem, vá-
gyam, impulzusom és condome-om. Féltem, hogy helyre nem hozható  
károkat okozok neki, és nem lesz képes többé a családjában megma-
radni. Ma is úgy érzem, hogy j бl cselekedtem, hogy nem coitáltam  
meg. —  

Július elején megérkezett Dezs ő . Holtsápadt voltam már akkorra  a 
méregtől. Az elvonást haladéktalanul elkezdtük. Azt is fölfedeztem,  
hogy a Fantopon nagyszerűen helyettesíti az eredeti szert. Pár nap  
alatt 0,06, majd 0,05 g volt az adag, fele P és fele M-b đl. Néhány  
hét múlva már 0,04 P-nél tartottam. Ha akkor nem jut eszembe egy  
tuberkulinkúrát csinálni, ami a közérzést lényegesen megzavarta, még  
ott elvonhattam volna teljesen. De a féltékenységi és tehetetlenségi  
kényszergondolatok se engedtek. Még nyár végén is 0,03 P-nél vol-
tam.  

Majd itthon, Budapesten sikerült teljesen megoldani az impotencia  
ügyét. Sikerrel és teljes kéjérzéssel coi хáltam Szidiit és Olgát. Csrömem  
határtalan volt. A szerencse érzése és a boldogság tartottak meg-
szállva. Még fél év múlva is, ha visszagondoltam erre az estre, amely-
ben akarattal, ügyességgel, kitartással és találékonysággal rendeztem  
ezt a rendezhetetlennek látszó ügyet, nagy örömérzés fogott el. En-
nek az örömére azután újra fecskendeztem. Val б  igaz, hogy az öröm  
és a fájdalom egyformán elviselhetetlenek egy igazi M-istának.  

Októberben és novemberben napi 0,05 g volt az adagom, 2%-osra  
kevert P- és M-oldatb бl reggel vettem ágyban 0,016-ot, ebéd után  

vagy coitus után következett a második adag, és coitus után vagy este  
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5-6 közt a harmadik. Olykor egy negyedik 0,012 g-mos adagot is  
elhelyeztem este 9 tájban. Ebben az id őben sohasem kerültem ki  a 
túlmérgezettség állapotából, alig élveztem valamit, és szívizgatókkal  
voltam kénytelen élni, hogy ellensúlyozzam collaptoid állapotomat.  
Végre egy este, november 27-én, amikor a New York kávéházban egy  
feleslegesen adott kis adaggal nagyon sokat rontottam a m гΡíris rossz  
közérzésen, rendkívüli elkeseredés fogott el. Osváthnak beszédéb ől le-
becsülést éreztem. A fiatal írók úgy néztek rám, mint egy lejárt em-
berre, hiszen nem írtam már hónapok óta semmit. Hazamenve a tü-
körben leköptem magam, és majdnem síró hangon, könyörtelenül szid-
tam magamat.  

Másnap történt hosszú idő  után elđször, hogy reggel méreg nélkül  
mentem munkába. Ezen a napon csak este 1/2 6 felé fecskendeztem  
0,02 g Pantopotxt, mely nagyszerű  euphoriát okozott, és kielégített 24  
órára. Másnap, harmadnap ugyanúgy cselekedtem. F đ  elv volt a na-
ponta egyszeri adag. Már a második éjjel nem ment az alvás. Az  

alalkoholnak, brómnak, aszpirinnek hideg víznek és meleg fürd đnek  
ügyes kombinálásával és a szakadatlan, er đs elhatározás fenntartásával  
sikerült elvonni a mérget teljesen. Dec. 5-én fecskendeztem az utolsó  
az évi adagot. Legnehezebbek voltak az éjjelek. Ilyenkor, ha feléb-
redtem, rémes szívszenzációk gyötörtek. Álltam őket. Fürödtem órákig,  
majd 50-100 hideg szívmosást csináltam, s csak ezek után fecsken  

deztem 0,01 P-t 1 0/o.-os oldatban. Ily módon az álom hamarosan hely-
reállt. Csak kevés brómot vettem esténként.  

1912. januárban és februárban, márciusban, áprilisban, egész május  

5-éig tehát, öt teljes hónapig méreg nélkül éltem. Csak átlag kétheten-
ként történt, hogy bels đleg 5-6 cseppet vettem egy 20  /o-os oldatból,  
mely Gyula szobájában állt (ami mindössze 0,005-0,006 g-nak felel  
meg). Ez a kis adag 5 percen belül hatott, majdnem úgy, mint egy in-
jectio. Amiatt is szükségem volt erre, mert Olga bátyja, akit halálos be-
tegen Pestre hoztak, lehetetlenné tette a szabad és gond nélküli nemi  

életet, és nemegyszer csak il .y módon akadályozhattam meg az onaniát.  
Ma is vallom, hogy a két rossz közül az M kisebb rossz. Másik motívu-
ma volt ezeknek az apró visszaeséseknek a cigaretta. Ha a dohány nem  

jól esett, mindig eszembe jutottak az M-euphoriák, amelyeknek közepet-
te a dohányzás nagyszerű  és hasonlíthatatlan élvezet. — 

Május 5-én, amikor elhatároztam, hogy Stubnyára megyek, tértem  

újra vissza a méregihez. Az utazgatások alatt 0,015 P-t vettem. Ezáltal  

az egy helyben ülést tettem lehet đvé, és képes voltam azt az id őt értéke-
síteni, olvasásra stb. felhasználni. Cagliostro életrajzát ekkor olvastam,  

de korántsem csinált olyan nagyszabású élvezetet, mint Casanova ira-
tai, amelyek az M-mentes hónapok közül a márciust tették feledhetetlen-
né. Reggeli fürdő  után, megmosott szívvel, kávézva és szájamba egy  
nagyszerű  Luxorral vagy Gianacliddal, szürcsöltem ezeket a vidám, ked-
ves és bölcs füzeteket, amelyek megkétszerezték életkedvemet, lecsök- 
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kentették fékékenységemet, és a nemi komplikációk el őidézésére irányuló  
hajlamaimat.  

Hasonlíthatatlan élvezetek között, de minden lelki vonatkozás nél-
kül közösültem ebben az időben, és dec. 5-1t61 kezdve minden hónapban  

szerencsésen teherbe is ejtettem a leányt.  

Májusban tehát az utazgatások hajtottak újra a méreghez. Átlag  

minden 3. nap délután vagy reggel, de csak egyszer fecskendeztem 0,02  
g P-t.  

Júniusban hasonlóképpen cselekedtem. Egyrészt az unalom az üres  
fürdőn, másrészt az aggodalom az orvosi siker, karrier miatt és a biz-
tos, nyugodt fellépés elérésének vágya vittek rá, hogy abba ne hagy-
jam. A szert úgy állítottam e18, hogy a magammal hozott pasztillákat  
forralt vízben glycerinnel és abs. alkohollal feloldottam, azután pedig  
a vizeletszűrő  tölcséren megszűгtem. Így 3%fos old tból vettem 1/2-3/4  
cmđ-t.  

A július hбban is csak minden másnap éltem a méreggel. Ily m бdon  
teljesen kielégített, és elég könnyen végezhettem el sok munkámat, amit  
különben nem bírtam volna. Voltak betegek, akik idegessé tettek. Pl.  
Kovácsné Dasi faradizálása éppen az asszony túlzott szemérmessége,  
öregkora, kedvessége, süketsége miatt. Mindenáron igen [...) reggeli  

előtt vettem az els ő  adagokat '0,01 M alakjában. Ezzel a felöltözés,  
munka megkezdése a legkínosabb, sőt borzalmas aktusokká változtak.  
igya délelőtti depresszió sokkal nagyobb volt, mint bármikor. Azután  

úgy rendeztem a dolgokat, hogy egész estig vagy kés ő  délutánig nem  
fecskendeztem, de itthon, vacsora után, rövid id őközökben még 2, ső t  
3 adagot is alkalmaztam. A mai dosis nagyságát tisztán mai influenzás  

állapotom indokolja, mert míg az e18z8 napokban 0,03-0,04 M-et vet-
tem, ma 0,045 P és 0,013 M-re volt szükség. Mit csináljak. Ez a hét az  

utolsó, amelyhez minden reményemet fűzöm.  
Január 31. Egymás után számolok be a véres kudarcokról, amelyet  

saját magammal való ütközeteimben szenvedtem. A szerencse még így  
sem akar kedvezni nekem. A hét elég jól indult 0,044 és 0,046-os napi  
adagokkal, amelyeket 3-  és 4-felé oszitottam el, de tegnap és ma ismét  
belejutottam abba az iszonyú circulus vitiosusba, amely a legszégyenle-
tesebb önvádlósok forrása. Ilyenkor mindig onnan ered a baj, hogy  
nincs erőm bevárni a délelőtti defecatiбt. Mert ha ez sikerül, és a bél-
b81 újra felszívódб  M-mennyiség távozott, akkor mindig jelentkezik egy  
egész napos és kellemes M-éhség, mely a rendes adaggal csillapftható. Ha  
ellenben reggel még ágyban, vagy székelés el őtt fiegtörténik az els ő  bűn,  
akkor az adag rendesen nem érvényesül, nem is okoz euphoriót, a te-
tejében a székelés is elmarad (ebéd után csak nagy kínnal tudok valamit  
napvilágra hozni), és :a végbélb ől újra felszfvбdб  méreg teszi kétségbe-
esetté a délelőttöt. Vétkezni is és ártani, és még nem is élvezni — ez  
a keserves gondolat üldöz ilyenkor, és sokszor ha pisztoly volna a kö- 
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zelben, egy mp alatt szétrobbantanám ilyenkora fejemet. Ehelyett azon-
ban mit teszek? ... Rendesen még idő  előtt, 3-4 órával az első  adag  
után veszem a másodikat. Ez rendesen 20-30 percig tartó euphoriát ad,  
azután ismét j8 a legszánalmasabb, legnyomorultabb közérzés, amelyben :  

Minden emberi cselekedet iparkodás, szorgalom, munka kinevetni- és  

gyűlölnivalónak tűnik fel.  
Minden beszéd fárasztó és buta.  
Minden terv kivihetetlen és rettenetes.  

Minden nagyszerű, szép és nemes eléehetetlen és céltalan.  

Ilyenkor szívom egyik cigarettát a másik után, mfg azután az ízst  

sem érzem többé a füstnek. Eszem a narancsokat, mfg bele nem unok.  

Undorral zongorázom. Megmosdom. Olgához дnegyek. Az életet t űrhe-
tetlennek találom. Igyekszem őt mulattatni, de hiányzik bel ő lem az iga-
zi szexuális érdeklődés, tehát csakhamar nagyon unom magam nála.  
Miután a szexuális érdekl ődés majdnem nulla, és tudom, hogy miért  
— tehát erővel túlzom azt, folyton ölelem, csókolom, és ha kell, ha  
nem, forszírozom a coitust, amely szégyenletes félerecti бban folyik le, és  
részérő l 2-3, részemről 1 ejaculatiót eredményez. Utána legjobban sze-  
retnék eljönni, hogy tehát elviselhet đvé tegyem ottmaradásomat, újra  
0,02-0,03 g-mot helyezik el undorral a WC-ben. Este, vacsora után  
ismét 0,02, majd 0,01 és újra 0,01 következik. Ez utóbbi azon ürügy-
gyel, hogy ez mára holnapi napba számít.  

Mérhetetlenül undok, megvetni való élet ez. Oly undok, gyenge ćs  
szánalmas vagyok, hogy valósággal csodálkoznom kell Olgán, hogy még  
szeret, és nem csal meg. Hogy nem undorodik még végképp gyenge, fá-
tyolozott hangomtól, folytonos tükörbe való nézegetésemt ől (amely az  
egészégcomplex természetes reflexmozgása), cinikus és töpörödött peni-
semtől, ványadt pofánktól, szellemtelen beszédemt đl, impotens, munka  
nélküli életemtől, gyanús egzisztenciámtól, akarat nélküli mivoLtomt б l,  
szemérmetlenségemtđl, amellyel mindennap elég hosszú id đre a WC-re vo-
nulok, butaságomtól. Azt hiszem, büdös is vagyok, mert a szaglásom  
romlott lévén, sem a rosszul kitörölt seggemnek, se az odvas szájamnak  
a szagát nem érezhetem.  

Ma pedig erős voltam. Reggel szépen öltözni kezdtem méreg nélkül.  
Dolgoztam. Egész 1-ig semmit se vettem. Mikor az átkos PVZ-hek akar-
tam nyúlni, mindig eszembe hoztam, hogy Pista bácsi 68 éves, és még  
hetenként coitál. Tehát nekem is biztos reményem van rá, hogy 60 éves  
koromig aktív férfi leszek. Istenem, még 34 év, mennyi élvezet, meny-
nyi jó nap, mennyi könyv, mennyi szép eszme, mennyi táj, szag, tej,  

cigaretta, virág, vagyon, pénz, dics őség, zene, gyermek, boldogság, új-
ságolvasás, az élet teljessége, még 34 évi élet, élet, amelynek minden nap-
ja többet ér, mint ez az álgyönyörrel és valódi, keserves szenvedések- 
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kel telftett élet, amely . csak 5 évre van tervezve, de amelyb đl 100 év  
se ér fel ennek a 34-nek a reális, igazi élvezeteivel.  

Szóval ezen az alapon kilátásom volt, hogy a mai napot sikeresen  
végzem, csak este és ágyban veszem be a nap egyetlen adagját.  

Mi történik. Bözsi, aki ebédre ígérte magát, késik. Nem szívesen vár-
tam, de ha már jön, jöjjön rendesen. Mit bontja meg a rendet az elbi-
zakodott taknyos-szegény! Kis jasszlány. Jó, mfg jön, komponálok. Le-
ülök a Naplegenda mellé, amelyet tegnap kezdtem, és hogy jobban  

élvezzem, és tovább tudjak menni az eXpoziciб  megkonstruálásával,  
veszek 0,02 P-t 4a/%. oldatban. Mindez egészen jó volt, de csakhamar  

megbántam, mert szellemem élénksége elveszett. O-nál újabb kellemet-
lenség. Gardy Aranka cselédje és kisfia ott voltak, a fürdđszobába vittem  
tehát a lányt, mert hamar ,túl akartam esni a +-on, hogy az újabb P-
adagot beadhassam. O. rettegett, akadékoskodott, alig volt élvezetem. 7  
órakor eljöttem, azzal az ürüggyel, hogy a  -ba megyek. Út-
közben azonban 4a/o  M-oldatot csináltattam. Még vacsora el őtt itthon  
0,03 M-et helyeztem el. Irkáltam, apró-csepr ő  számításokat, tervezgeté-
seket •a jövđ  hónapra, öncsaló, ostoba kis listák ezek, életem hitvány  
voltának ragyogóan komikus bizonyítványai» Közben bej đ  Pбli ágyazni.  
Nekiugrik. Akarom látni experimentumképpen, hogyan viselkedik az  

agyra döntve alattam. Megszúrom magam egy gombostűjében. b vörös,  
liheg a vágytól, de a hajamba kapaszkodik, a professzort emlegeti,  

és kiált. Abbahagyom — kilépek, a folyosón Mariska leselkedik. El-
mondja — újabb kellemetlenség, hogy Vajda kórrajzának gépfrásáva!  

még mindig nincsen készen, mert egp helyen kétsége volta beszú-
rásra vonatkozólag. — Megvacsorázom, de a küzdelemben elveszett  

a méreg langyos, egyenletes hatása. Utána újabb 0,03 M, két adagban  
(0,015) 10 percnyi intervallummal. Naplóírás, elkeseredés. Undorérzés.  

A holnapi nap programja. Semmi „M". Semmi pótszeх . Semmi alko-
hol. Semmi nicotin. Csinos szenvedésekre van kilátás, de mindegy. Most  
már szenvedj, kutya, ronda, szemét ember, szenvedj, és rágd a falat.  

Éjjelre, de csak 12 után, engedélyezve van 0,03 P subcutan.  
Édesanyám halála napjára, febr. 6-ára teljesen szabad leszek. Utolsó  

injectio február S -én. A legutolsó az életben.  

Mérleg 1913. januárról:  

Kerestem: 260 koronát.  
Költöttem 390 koronát.  
Coitus: 45-ször.  
Olga élvezett: 58-szor.  

Vele való életemben coitus történt eddig 424 — éspedig végbement  
345 nap alatt, ami annyit mond, hogy naponta 1,268 coitus történt ezen  
345 nap alatt. (1911. szeptember 15.-1912. január 31-fiéig, leszámítva  a 
nyári 100 napos távollétet, a 20 vasárnapot és Frédi betegsége idejéb ő l  
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30 napot (tulajdonképpen 42), amikor nem találkozhattunk, s így más  

nővel voltam kénytelen élni. (óriási bánatomra.)  

Elhasznált  
M: 170 centigramm  

átlag naponta tehát  
5,6 cg = 0,056  

(A be f ejez đ  rész a kővetkez ő  számunkban)  



ÉLETEM T~RTÉNETEI (IIT.)  

ER Ő S ISTVANNÉ KOVACS TERLZ  

С REGAPб  HAZA  

Tágas, nagy udvara szérűvel egyben, hatalmas, nagy ház, nagy gang.  
A ház nem volt kiépítve az utcára, gyönyörű  kis virágoskert, teli virá-
gokkal, két méter magas, minden színben pompáztak, „fátalan" volt  a 
neve (majd évek múlva tudtam meg, hogy az mályva volt), és én gyö-
nyörködtem. Minden szép volt. Pillanat alatt elfelejtettem a mi kis fe-
hérre meszelt házunkat az Újsoron. Apámat is. Még meg sem szok-
tam, s már elköltöztünk. Itat akkora volt az els ő  szoba, hogy kongott az  
ürességtő l, elveszett a mi kicsi holmink benne. Akkora gangból az ereszbe  
mentünk. Az ereszből három ajtó nyílt (vagyis négy, mert a gangajtó  
volit az első): a nagyház-ajtó jobbra, a kicsipáz-ajtó balra, középen a  
kamara, s onnét a padlásra lehetett menni. 36 széles grádics volt. A  
nagyházban nagy-nagy kemence, az ereszből tüzeltünk. Nagy tűzhely,  
alhova le lehetett raknia szalmatálokot, abban meg a kenyértészta, szép,  
fehér takargatóban. Anyoka nekem minden sütéskor sütötit egy gyönyö-
rű  szép, kicsi cipócskát (még miel őtt bevette a kenyereket a nagyok-
nak), meg lángost, mfg kisült a szép kenyér. Azt angoka szépet tudott  
sütni. Az volt a jelszava, hogy „kéz után keletlen, s lapát után sület-
len". 361 kidagasztotta, jól béfűtött, a kenyerek örökké szépek voltak.  
Mán délután lehozta a lisztet, megszitálta, kovászt csinált, úgy azután  
meg az élesztőt. Olyan fánk nagyságú volta kovász. Ahány kenyér,  
annyi kovászt áztatott. Hat óra hosszát hagyta a kovászt, majd azután  
dagasztott. Szépen letakarta, hogy keljen a tészta, akkor kezdett f űte-
ni. Egy ideig egyik felén tüzelt a kemencébe, akkora parázst, hamut át-
húzta a másik felébe. Mikor a kemence feneke szikráit szórt, akkor ki-
szedte a szénvonóval a parazsat, piszkafára egy vizes rongyot csavart, az-
zal törölte fel, hogy a kenyér vagy a tészta tiszta kemencefenékre ke-
rüljön. Kenyérsütő  lapátra ügyesen kiborította a szalmatálból. Oda volt  
készítve vfz és kés, egy kicsit mintha megmosta volna a tésztát, oldalán  
a vizes kést végighúzta, úgy vette bé a kemencébe. Akkor az ajtót oda- 
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állította a kemence szájához, tíz percet várt. Ha igen megpirult, akkor  
kieresztett a lebjibбl, hagy nehogy elégjen a karéja. Majd csak azután  
sárval körültapaszrcotta az ajtót, és hagyta sülni. Mikor kisült, vette  a 
lapátot, betette a kenyér alá, kihúzta, s újra megmosdatta a kenyeret. A  
tűzhely felett volta kémény. Hatalmas, nyitott kémény, kilenc disznó  
húsát is lehetett volna füstölni benne. Nem is láttam senki házánál  
olyan kémenyt.  

A kicsi házból újra volt egy ajtó, azt „puliciá"-nak hítták. A ház  
valamikor bíróház volt, s az a pulicia rabtartó volt. Olyan kisebb bűnt  
akik csináltak, oda zárták, s a neve megmaradt. Addig, míg az öreg ház  
állt, a puliciából az istállóba lehetett menni. Az is óriási nagy volt. Ak-
kor jött a szinyaj, a szinyaj felett meg hatalmas nagy szénás hiju. Édes  
jó öregapám hét testvérével jött ki Bukovinából, a T бt úton kaptak  
mind egymás mellett egy-egy numerát (az egy lakhelyporta kertvel  
együtt, azért mondták numerának), de olyan aljban voltak azoka nu-
merák, hogy esős üdében örökké teli volt az udvar, a fal meg omlado-
zott le, minden nyáron újra kellett tapasztani. tgy öregap б  meghallta,  
hogy ez a ház eladó, eladta az övét, egy lánc földet a tízb ő l reátoldta,  
s kijött a békalikból. Itt meg a ház után volt egy és negyed lánc föld  
— így hazahozta a földjit a faluba, még többet, mint amennyit eladott.  
Hát ebbe a nagy, de öreg házba költöztünk haza 1918 nyarán.  

Ahogy körülnéztem, egy kicsit se sajnáltam az otthonomat. Pedig ez  
öregapámé volt, de engem az nem izgatott. Mire lemásztam a kocsi-
ról, mán a jószág az istába, a diszny б  a pajtába zárva — és nem igye-
nesen ki az utcára: az érdekelt a legjobban. A kapun tolózár volt, el-
húztam, s mán nyílta kapu. Kilépek, két leánka a harmadik háznál  

játszódtak. Egyik t81em öregebb, a másik fiatalabb. Ahogy megláttak  
elkezdték verni a kujakjikot, s kiabálni: „Debellácsi cigány, debellácsi  
cigány!" — de sokszor. Én úgy megharagudtam... Az anyátoknak, hát  

bántottalak? De 6k csak tovább mondták az 6 bétanult csufolkodásikot.  
Én se lettem rest, elkezdtem nagy nyugodtan kiabálni: „Csángó, pulic-
ka!" Mondtam volna én estig is, de öregapó meghallotta: „Bétakarodj,  
te! Te isten keze vétke, te, te, hogy vesztél volna ott, ahol voltál!" Hát  
elhallgattam, de a torkom keserű  lett, fojtogatott a sírás. Panaszkodtam  
volna, de nem volt kinek. „Hogy mered te ezt a szájadon kiereszteni?"  
„Hát — mondom —, míg Debellácson laktunk, a nénjeim mindég azt  
mondták, hogy én csángб  vagyok. Itt, még alig mentem ki — itt meg  

debellácsi cigány vagyok. Hogy tudja meg, öregapó, hogy én nem va-
gyok se csángó, se cigány. Nem bánom, ha mög is vernek, de én többet  
nem hallgatok, visszamondom, ha ki is kapok, osztón akkor . beleugrik  
a kútba ..." úregapб, mikor látta az elkeseredett, harcias viselkedé-
sem, megsajnált: „36, j б, leánkám, mondjad es mindenkinek szemibe,  
hogy te se csángб, se cigány nem vagy. Nem volt szép a nénjeidtel, hogy  

azt mondták. Igazán, másfajta magyarok 8k, de 6k se cigányok. Én  
most neked elmesélem, hogy mént ragadt ránk a csáng б  név."  
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Leültünk, egy öregember s egy gyermek.  
Fiam, síkraszállj értünk, a nemzetedén, bátran mondd meg, mikor  

olyan szürke lesz a hajad, mint az enyém, hogy mü bukavinai székely  

magyarok vagyunk. Hát, leánkám, a csángók, azok es magyarok, nem  
kell ők se szégyelljék magukot, mert egy ügyes, de szenved ő  nép. A ma-
gyar kormán tudomást szerzett rólik, kiment a deputáció Moldvába,  

hogy kitelepítse đköt ide a Duna mentire. De đköt nem adta ki a ro-
mán, így aztán visszafelé jövet Andrásfalván megpihent a papnál. Ott  

mint tanok emberek elbeszélgettek. Elmondták, hogy mi járatban voltak,  

s akkorapap azt mondta: „Ugyan, édes uraim, miért nem viszik ezt  

a szegén székely) népet? Ennek j б  része •tavaszon elmenyen egy taris-
nyával Moduvába, hogy amit mán megedtek, ledolgozza, s a jöv ő  télre  
es keressen. De, fiam, ősszel, ahelyett hogy ennivalót hoztak volna, hoz-
tak inkább tetveket. Mán kora ősszel kellett hogy kérjenek az uraság-
tól egy petráj gabonát, vitték a zsákocskát, ha többet nem, bár egy fel-
öntővel, s kezdődött újra az adósság." Igy jöttünk ki mü es. Mikor  

Felső-Magyarországra értünk, az állomáson meleg étel-ital várt, s egy  

szép diadalkapu, s arra valami reáírva. A bátrabbak megkérdezték, mi  
van oda frva, s azt mondták, hogy: „Isten hozta a csángókat!" E1 đbb  
csak suttogott a nép, de aztán mind hangosabbak lettek, s készültek  

vissza Bukavinába, hogy mü nem vagyunk csángók ... S az urak rög-
tön köpönyeget fordítottak, megnyugtattak, hogy ez tévedés, majd Sz đ -
regnél kijavítják.  

Szóregnél nem diadalkapu várt, hanem székely díszkapu. Leánkám,  
tévedés ide, tévedés oda, de mikor meg akarnak sérteni, csak azt  

mondják, hogy „csángó"; pedig egypár ember elment mán deszkát  

árulnia hertelendi temetőbe. 36 volna, ha volna annyi ezer koronám,  
ahányan véres fejvel futtak sírva az anyjuk ka гincájához. Hát, fiam, nem  
csak a debellácsiaknak, az egész világ tudja meg: nem vagyunk csán-
gók.  

Igy mesélte öregapó, biztosan többször is, mert szóról szóra tudom.  
De még most se mondja senki, mert nem vagyunk azok! Hát megbé-
kültünk öregapóval, de đ  se restellte ki jönni a kapuba, бgy vigyázott,  
minta kiterftett búzára, nehogy valamelyik megint kiáltsa, hogy de-
bellácsa — addig, míg megtanultam a nyelvükön. Másnap mán kiabál-
ták: „Trézsike, gyere játszódni!" Én meg mondom: „ dösanyám, ki-
möhetök játszani?" Nlindjárt rám szóltak a lányok: „Nem úgy kell  
mondani, hanem бgy, hogy mAnyoka, menyek játszódni.«"  

De elég hamar elsajátítottam, mert mást nem hallottam. Ahogy mond-
ták, próbáltam mondani. Sokszor kikacagtak, de többet nem csúfolkod-
tak. Mindenki csak arról beszélt, hogy milyen rossz az apám, pedig  
nem volt igaz: a világon 6 volt hozzám a legjobb. Csak anyámmal  
nem tudtak egyezni, egyik se engedett a negyvennyolcból. Igya gyer- 
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meksereg megszeretett, hamar jó játszótársnak bizonyultam. Ebb81 az-
tán ki is vettem a bicskarészt: játszódtam reggelt ől estig, futtam, fá-
radságot nem éreztem.  

GYERMEK JÁTÉKOK  

Ezt nem lehet elvitatni: ahogy hazajöttünk lakni, két falu gyerme-
ke lettem. Hiába volt sok pajtás, visszavágytam Debellácsra. A mü ki-
csi házunk meg szebb lett, húzott a szívem, csak haza, haza — pedig  

itt játszhattam körömszakadásig.  

„Jár a kosár, mi jár benne? Aranyalma, aranykalász, neköd adom  

Hodi Misát" — ezt háromszor ismételték, de mind a háromszor más  
fiúnevet, amit sohse hallottam azel őtt. Akkor kerdi: „Kit teszel a t űz-
be?" Hát ezt meg ezt. „Kit a vízbe?" A másikat. „Kit teszel az ágy-
ba?" Természetes, egynek maradni kellett, azt tettem az ágyba. J б t  
nevettek rajtam. Én meg szégyelltem magam. Akárhogy csalogattak, én  
sohase játszódtam többet a „Jár a kosár" ,t, csak mint néző . S a többiek  

.ért is kikacagtak.  
Voltak nagyobb lányok, okosabbak, hét hájjal megkent lármafák.  

Olyan játékokat tanultam, hogy azt csak még a feln őttek is elbámul-
hatták volna, ha egyáltalán tör ődtek volna a gyermeksereggel. Ki tö-
rődött velünk! Ha éppen evés ideje volt, egyik-másikot hazakiáltatták  

enni, a többi maradt. Hát ott volt nálunknál a megállj, onnét mentik  
haza, hogy tíz perc múlva oda jöjjenek vissza. Csak azt nem értem,  

hogy volt türelmük arra a nagy lármára feln őtteknek. Igaz, az asszo-
nyok szőttek-fontak, székely varrottast varrtak. Ehhez mindenhez csend  

kellett, így az utcalármával nem törődtek. Az nagy por! Sokszor nem  
láttunk a portól. Egy hosszú ingecske rajtunk. egy kocsánszálot a lá-
bunk közi kaptunk — az volt a 16 —: ki Jobban tudott poroznil  
Hát ezt, ha észrevették, ezért az ostorval megindították a bandát.  
Elillantunk.  

De később jobbra fordultunk, nem húztunk ujjat a nagyokkal. Ak-
kor meg elkezdett mindenki a saját tengelye körül forogni. Énekelve  
mondtuk (de általában mindent énekeltünk, és én kit űnő  tanuló let-
tem a játékban): „Szédi budi bácsi, nem kell nekem kácsi, egye meg  a 
bácsi." Hát végehossza nem volta ricsajnak. Jött egy a libák közi,  
azt mondja: „Cibaracka bíró!" Aki kitalálta, az a bír б . A sáncok ki  
voltak minden ház el đtt ásva, hogy esős naдokon a sáncba húzódjon  
a víz, így a sánc volt a bíró háza. Egy húsz játékos — hát ebb ől fog-
jon meg, ha tud, egyet, hogy az legyen a bíró. De a bíró, míg egyet  
kergetett, a bíró házában mindent csináltak. De a birбnak védni kel-
lett a házát, senkit meg nem tбirt. Mihelyt a sáncba visszaért, ugráltak  
ki a sáncbб l, nehogy 8 kelljen legyen a bíró. Hát megtanultam ügyesen  
ugrálni.  

Akkor sorba álltunk — olyan sor volt, minta lénia —, meneteltünk:  
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„Száz liba egy sorban ..." Egynek eszibe jutott a rendet elrontani  
(„Elöl isten, közből kiráЛy, hátul jő  egy lombos cigán"). Isten s ki-
rály mindenki akart lenni, de lombos cigán, a' meg senki. Senki nem  
vállalta, hogy 5 volt az utolsó, de valakinek lenni kell. De hogy a jó  
futókval es ki legyen babrálva, egy elkiáltja magát: „Elöl úr, szar-
ban túr!" Hát ezt még úgyse ... Lett olyan kavarodás: most meg ne  
első  lenni! Estünk eleget, mert sohse tudtuk, hogy melyiknek jut eszi-
be, mikor mondja valaki, de arra számot tartottunk, így egymást  1 
nagy szorgalomban elüttök. Akkor aki földön ült, az ott es maradt,  
aki állott, keresett magának párt. Egy göröngyöt vagy vessz ődarabot  
vagy papírt, kinek mi keze ügyibe került, azt fogta, s ledobta a föl-
dön ülőnek, s azt mondja: „Add fel, szolgám, a korsót!” Még százszor  
es elkéгte a korsót, s szolga örökké feladta addig, míg az uraságot  át 
nem vette a szolga, s ameddig belé nem untak. Еrdekes, hogy egyik se  
ragaszkodott az urasághoz vagy a szolgasághoz.  

Akkor meg: „Ki lopta el baltát?" Hát ezek ártatlan játékocskák  
voltak, amit napjában sokszor eljátszottunk. Egymást megfogtuk pá-
rosként, egynek nem volt szabad párja legyen. Futtunk egymáshoz,  
karjába kapaszkodtunk, avval a másikhoz. Állandóan énekeltük, gyor-
san: „Ki lopta el baltát, ki lopta el baltát?" Egyszer csak elhallgattunk,  
s mind leguggoltunk. Csak akinek nem volt párja, az volta balta. De 
az meg es futamódott , amerre szabad volt az út. De végül is a balta  
fizetett reá, mert mikor utolértük, mindegyik csípett egyet rajta, vagy  a 
haját húzta. Mikor jбl kikapkodtuk, újra kezdtük elölr ő l. Sohse lehe-
tett tudni, hogy ki lesz a balta.  

Elég hosszú ruha volta divat, csak éppen lábunk feje látszott ki  a 
hosszú ing alól. (Volt, akinek rokolyája es volt.) Elmentünk a sáncra  
csihányért. De ugyan össze kellett keresni egy marok csihánt, mert ta-
vasszal majd minden házban volt pipecske, s gazdasszonnak gondja  
volt, hogy a darába csihánt vágjon, mert jobban fejl ődtek a pipék. De  
nekünk es kellett, mert a .„csóré báránkákot” nem lehetett csihán nél-
kül kihajtani. Hát esszejártuk a falu végén a határsáncot csihányért.  
Akkor visszajöttünk, mert nálunknál volta megállj. Akkor csináltunk  
egy jб  nagy kört, a rokolyacskánkot felhúztuk térgyig, borzasztóan  
mutogattuk, hogy itt a csóré báránka. A középen volt a hajtogató.  
Neki es csak szabad kézvel volt szabad megfogni. Ahol látta legma-
gosabban a rokolyát felózva, odaugrott, kezdte csipkedni, ahol ér-
te. Mindegyik lekucorodott, a lábát takarta — de a kezit nem tudta  
eltakarni: ha a láb nem kapott, kapott a kéz. De harag, az nem volt  
szabad, mert :a csóré báránkát ki kellett hajtogatni. Hát mindenkinek  
kijutott személy иálogatás nélkül a csihánból, ahol érte. Az biza eleg  
jб1 sütött, viszketett, sokszor nyálozgattuk, tapogattuk, amíg a tüze meg  
nem szűnt; s hogy el ne sírjuk magunkot, inkább énekszóra kerültünk  
(„csihán csípte, kutya marta, Orbán gyógyította"), és biztosak vol-
tunk, hogy meggyógyul. Ki kicsibbet kapott, annak Orbán hamar meg- 
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gyбgyitotta — a másik, a' még sokáig tapogatta a csihánval megvert  
lábát vagy kezit. De ezt önként vállalta mindegyik, nem volt, aki ki-
állt a sorból. Ezen mindenki keresztülment. De ez is játék volt.  

Játszottuk a hosszú ugrást: ki hosszabbat ugrott, azt jegyeztük. De  

sokszor egy-egy araszval a bíró hosszabbat Irt — hát akkor fellázadt  

mindenki, letettük a bírót, másikot választottunk. Az se volt különb:  
a testvérinek többet rajzolta porba. De mán a magasugrásnál nem  

ment a csalás! Fától fáig köt őt köttünk. Ha nem tudta átugrani, el-
szakadt. Vagy elesett. Eleget er đlködtünk, mindegyik nekiment a leg-
magasabbnak; az aztán nem soknak sikerült. De az aztán elismert  

magasugró volt.  
Akkor jött a fáramászás. Kiválasztottunk egy olyan fát, amit két  

kézzel át lehet érni. „Na, ki tud fára mászni?" Hát az aznapra elég  

volt, mert sokan voltunk, s mindegyik sorba kellett jöjjön. De az nem  
soknak sikerült — úgy is akartuk, hogy ne sikerüljön: körülfogtuk a  

fát, mindegyik az 5 hangján mondta: ,,Mássz, kicsike, csússz vissza!"  

Ezt szakadatlan mondtuk addig, míg el nem kacagta magát. Ha egy-
szer elkacagta magát, ott mán vége volt, hogy felmásszon a fára.  

Aztán hintát köttünk egy kiálló ágra. Mindenki els őnek akart fel-
ülni. Egyik kötelet vagy láncot szerzett, a másik felkötte, harmadik: az  

S házuk elđtt van a fa; a másik — erősebb... Így ihát sorsoltunk.  
Ujjal mutattuk az eredményt („Két kakas összenéz, kérdi t đle, mit  
emészt. Tücsköt, bogarat, mindenféle szamarat"): lerakott mindegyik  
két ujját a másik térdére. De annyi ujj volt, hogy se szeri, se száma.  
De minden keze ujjára rea kellett mutatni, nem volt személyválogatás.  
„Pad alatt patkó, hátán Lackó"; „Ciber, liber, négy lábon jár"; „Kis  
utcában süt a nap, beharangozott a pap. Gyertek, fiúk, iskolába, öl-
tözzetek papruhában, ec-pecc, kimehetsz, holnap délre bejöhetsz"';  
.,Egyedem-begyedem, kallantyú, nem vagyok én félnyakú. Csak vagyok,  
csak vagyok isten kovácskája, Szent Pál lovát patkolom, sárga szeggel  
szegelem. Irmán, fodormán, hajtsd ki innét Sütő  Péter Pál"; „Egye-
dem-begyedem, tengertánc, hajdú sógor, mit kívánsz? Nem kívánok  
egyebet, csak egy darab kenyeret"; „Pestre ment egy hintó, benne ült  
egy ringyó. Hej, ringyó, ropogó, fehérvári bugyogó, bugyburutty!" —  
ezt amíg az utolsó ujjacska is elfogyott (mert minden versecske végén  

az ujját elvette az utolsó). Az ült els őnek a hintára. Hintáztunk estig.  
De annyin voltunk, hogy nem jött mindegyik sorba.  

Máskor meg laptóztunk. De bé kellett szerezni a laptót. Hát ez ta-
vasszal volt lehetséges, mert tavasszal hányja el a sz đrét tehén  i 
16. Mikor pucolták, kefélték a sz őrt, esszeszedték. Akinek lovuk vagy  
tehenyik volt, 56 sok sz őrt összegyűjtöttek. Csináltak egy kicsit, tere-
búzaszem nagyságú laptót, akkor megvizesítették, tenyerükben állandó-
an nagyobbították, amekkora laptót akartak, de j б  keményre. Akkor  
spárgával esszevissza kötözték, olyan keményre, hogy ha odavágták  
haragból a laptót, hát fájt is. De a gazdagabbaknak mindenre jutott.  
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Vettek a városból széllaptót. Hát az valóságos vagyon volt! Csak az  
játszhatott vele, akinek hagyta a gazdája. A szegényebbek csak fájós  

szívvel kísérték a szemükkel, a lapta hova, merre repül. Еn nem ál-
modtam, hogy valaha laptóm lesz. Hát így leccseztünk. Hátba, vagy  

hezzáértünk a másikhoz, kiáltottuk, hogy „Leccs, futunk!" Akit a leccs  
megütött, az volt leccs. Món futott, hogy valakit érjen utol, hogy ne  

ő  maradjon a „leccs". Hót feltaláltuk magunkot.  

(Folytatjнk)  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

KЕPEK KONCI ISTVANROL  

TOLNAI OTT Ő  

Az els ő  kép, amit őrzök róla: ül a nagytemplom hátsó bejáratának  

márványlépcsőjén, és vizsgáztatja a ministránsnak jelentkez đ , kopasz,  
mezftlábas gyerekeket. Hallgatja, hogyan mondják fel a latin szöveget.  

A templom belseje, a papok, az apácák, az valami egészen más volt,  

azok már ahhoz a máshoz, szinte magához a másvilághoz tartoztak,  

de, hogy valaki közülünk, a Tópart, a Postakert, vagy a Széles utca  

gyerekei közül is kapcsolatba kerülhetett azzal a mással, az teljesen  

megbénított.  
Nagyon szerettem volna ministráns lenni, ministrálni. Nyakig húzott  

málnaszoknyában, csörgősre keményített csipkeingben csoszogni a feke-
te-fehér kđlapokon, majszolni az ostyareszlit, az apácáknál, az oltár el đ tt  
tartani, a Pap elé emelni a hatalmas misekönyven. Felettébb foglalkoz-
tatott a templom hangulata, az oltárok szobrai, a stációk festményei.  

Tán éppen annak a stációnak a képei (és majd a szabadkai barátok  

templomának Fekete Máriája) el đtt lettem képzőművészeti kritikus; riú-
zeumokat, képtárakat járva Párizstól New Yorkig, Pestt đ l Moszkváig,  
Amszterdamig, még mindig azt az elmélyült állapotot, végs đ  soron azt  
a pózt keresem: végtelen térdelni a hideg k đlapokon a kép elđtt. Rég-
bta készülök utánanyomozni, ki és hogyan is festette azokat a képeket,  

mién van, hogy azt a hatást, megrendülést azóta sem tudta egy híres  
kép sem elő idézni bennem, nem, még a Sixtus-kápolna kormos mennye-
zete sem, jóllehet ott, Rómában, a véletlen folytán még egykori kanizsai  

apácákkal is találkoztam ... Mint valami egzotikus lényeket, végtelen  
tudtam nézni a kényelmetlen padokban kuporgó nénikéket, bácsikákat —  
azt a valamit, ami vidékünkbő l sötét ruhájukba, ráncos arcukba húzó-
dott, aszalódott, azt az erđlködést, ahogy a földdel, anyaggal valб  mun-
kában megpuffadt, deformálódott, hatalmas ujjaikat megkísérelik imára  

kulcsolni — pontosabban kalácsolni, mert ha végül is sikerült összefon-
ni őket, pontosan úgy nézett ki az öklük, akár a fonott kalács. Mondom,  
mindez felettébb izgatott, legalább annyira, minta futballpálya vagy  

a cserkészotthon világa, rendje. Tanulni is kezdtem a latin szöveget, de  

az a sokk — mármint, hogy a Pista, a Koncz boltos fia (az én apám is  
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boltos volt) ül ott a márványlépcs ők legtetején, és valami még nem  
látott komolysággal hallgatja a latin szöveget, hallgatja, mintha csak az  
anyanyelvét hallgatná — annyira megzavart, hogy végül a kitűzött na-
pon nem jelentkeztem helyetteseinél, nem jelentem meg a márványlép-
csőknél, nem járultam a f đministráns elé. És igy nem maradt más hátra,  
mint a fújtatás a harmóniumon (ezt már tudtam, a szomszéd kovács  
parazsa alá is fújtattam olykor, meg hát szerettem is, mivel a lányok  
mind ott énekeltek a kórusban), meg a harangozása toronyban. Ha  

nem is annyival, minta ministrálás, de ez is pénzzel járt, ezért is korán  

kellett kelni, és végső  soron a kórus és a torony is része volt annak  a 
másik, túlnani, fenrtibb világnak, egészen közel a mennyezeti angyalok-
hoz, noha itt fennállt veszély, hogy ha nagyon igyekezett az ember  
a fújtatással, elszellenteote magát az angyalok, illetve a lányok el őtt — 
és máris zuhant, fejest a pokolba...  

Igen, ez az első  kép, amit őrzök róla. És ez a kép azért is fontos  
számomra, mert magában foglalja a világról való legels ő  képeim egy  
részét is. Tán nem is kellene másról értekeznem, csak err ől a képről.  
Ahogyan ül ott fenn, a félkör alakú márványlépcsők legtetején. 6, a fő-
ministráns, akinek külön relációja van a sekrestyéhez (a perselypénzek  

is átmennek a kezén!), a papokhoz, az apácákhoz (Beatrixhez, a feste-
gető  főnővérhez, akinek súlyos márványhaatyúit és angyalait Salvador  
Dali is megirigyelhetné), sőt az se lehetetlen, hogy magához a bérmá-
láskor kiszálló püspökhöz is. Ahogy ül ott fenn, és messze — hová?  

merre? — révedve hallgatja a sáros bokájú, klorofillal festett térdkalá-
csú, búzaporos fülű, olajos kezű , а  Кіs-Тisz г6І , a töltésközi futballpá-
lyáról, az aratásból, valamelyik rigolyás kisiparos műhelyéből felszaladó  
gyerekeket. Hallgatja, hogyan darálják, saját nyelvüket is bedarálva,  
fulladozva, a teljesen érthetetlen latin szöveget. Hallgatja, ahogy da-
rálják neki habzó szájjal, de — hiába — tele hibával, neki, a f őminist-
ránsnak, aki egyedül érti; látszik az arcán, formás fejének biccenésein,  
hogy érti, látszik, hogy nem csal, érti, mintha csak anyanyelve lenne;  
mert ha nem lenne anyanyelve — második anyanyelve —, honnan  a 
fenébő l tudná, értené, még mielőtt az iskolában tanulni kezdenénk, hon-
nan a fenébő l, hisz a nap legnagyobb részét 5 is apja boltjában segftkez-
ve, aKörösön, а  Тіszn vagy házuk előtti Széles utcán focizva tölti . . . 

A második kép, amit őrzök róla, az ötvenes évek legelejér ől való.  
Néhány évre eltűnt a szemem elő l ,  nem láttam. Bár valószínűbb, hogy  
én tűntem, vesztem el, valószínűbb, hogy akkortájt különben sem lát-
tam senkit, semmit, egy pillanatra sem dugtam ki ugyanis az orromat  
a különben is sokszorosan ledugaszolt (és igy ott, Bácska legészakibb  
csücskében egy valóságos gyerekparadicsomot füllesztve, varázsolva) ha-
tárvároska folyójából. Valami eufórikus viszonyban éltem a természet-
tel, a kocsiút porával nem kevésbé, mint az égboltozat csillagzatával.  
Számtalan éjjeli tájékozódáвi, csillagolvasási versenyen vettem részt mint  
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kiscserkész, ám én didergđ  delejű  buszolával a tenyeremen nem tájéko-  
zбdni, betájolódni kívántam, nem összekötni a csillagokat, nem kivonal-
zózni az égboltot, én épp azt szerettem, ha ilyen éjszakákon eltévedt  
őrsünk, és hol őzet, hol vaddisznócsordát riasztva, összevissza ődöng-
tünk hajnaliga tölgyesben, amikor is teljesen váratlanul a hajnali táj,  
a harmatban izzó Lehegđ, Haterem és a reggeli nap vakítóvá súrolt  
cintányérja hirtelen nagyot csattant, szinte összelapítva az orrunkat is!  

Szóval néhány évre eltűnt a szemem elől az a fđministráns. Noha  
tudtam, hogy a zentai gimnáziumba jár; bátyám osztálytársa volt  
ugyanis. Tudtam azt is, hogy Szeli és Tđke a magyartanárjuk; bátyám  
szép dolgozatait, leckéit rendszeresen á ttanulmányoztam. S đt azt is tud-
tam, hogy kitűnő  önképzőkörük van, és hogy Pista a zentai gimnázium  
ifjúsági szervezetének elnöke. Mégis meglep ődtem, látványa nem kisebb  
sokkot jelentett, minta márványküszöbön trónoló f đministránsé, amikor  
egy kis, a nikotintól máris aranyló bajuszú, komoly férfi ült ki a ka-
nizsai Ifjúsági Otthon vörös zászlóval takart asztalához.  

Akkortájt Dobó Tihamér barátomnak köszönhet ően már én is aktív  
voltam nyolcosztályos iskolánk, a zárda önképzőkörében, sőt a Magyar  
Szó élőújságját is láttam mára Szövetkezeti Otthon dísztermében (Far-
kas, Rahák, Bogdánfi, Vébel, Kalapis, Németh István stb.).  

Szóval Ott ült az előadóasztalnál, kezében egy puha kötés ű , vörös  
födelű  könyvvel. Azonnal feltűnt nekem, a zöldön és kéken pihentetett  
szeműnek a templom lilája és fehérje után a vörös színnek ez az elural-
kodása.  

Nem a poén miatt találtam ki, valóban úgy emlékszem, bár lehet,  
hogy tévedek: előadásának a címe A marxizmus és a vallás volt. Lassú,  
akadozó beszédmódja — ami mostanság annyira hiányzik nekem e  
csúszósan folyó, ömlő , hasmenésszerű  beszédrengetegben! — szinte lát-
hatóvá tette agyát — ahogy különösm бd versei is láthatóvá teszik  
agyát, versei is azt mutatják —, látszott, a megakadások nem elakadások,  

hanem a fogaskerék fogainak mind nagyobb rendszerbe való bekapcsoló-
dásai, beakadásai, mind nagyobb teher felvállalásai tulajdonképpen. Tá-
tott szájjal hallgattam. Pontosan úgy, mint ahogyan a márványküszö-
bön történő  vizsgáztatásait hallgattam néhány éve.  

6 volt az első  ember, akit gondolkodni láttam. (Csak most döbbenek  
rá, későbbi életem folyamán se láttam sok gondolkodó embert, ha jól  

meggondolom, négy-ötöt mindössze.) A természet ölén, ahol addig leledz-
tem, mi inkább intuiciбval, csellel, csapdákkal, a kalózok és az indiánok  

módszereivel — érzéssel dolgoztunk.  
Elkárha latinul beszélt volna. Szavait hidegen csillogó — igaz, maga  

bányászta, faragta — kockákként rakta egymásra. Hallottam én akkor  
már párttitkárunkat, a nagy bajszú szövetkezeti elnökünket és hát a  
Magyar Szó főnökeit is beszélni, de azoknak a szavai, ha szabad így  
mondani, kategóriái — ezt a gyerek is pontosan megérezhette —  mű -
rostosak voltak, úgy csellengtek, minta kerék, amelyben nyolcas van.  
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Az övéi viszont metszettek, súlyosak, akárha márványból. Akkornájt  

olvastam, hogy egyes szobrászok egész hegyeket bontanak le egy-egy szo-
borról, úgy éreztem, olykor neki is egész sziklákat, hegyeket kell lefej-
tenie egy-egy kifejezésért, meghatározásért. Mondom, akárha latinul be-
szélt volna, annyira különbözönt a nyelvi attól, amit beszéltünk a Ma-
jomszigeten táborozva, halászattal, vadászattal, apróbb tolvajlásokkal  

tartva fenn magukat, a mi szavaink mintha csak mohával, meleg homok-
kal, tollal lettek volna kitömve, forróak voltak, mint a fészek tojásai,  

pihegve költő  énekesmadarai.  
A másik nagy élmény, ami lassan teljesen el is szakította természet-

tđl, a mozgalom eszméjének felmerülése volt, nem a napi mozgalomé  
amelyrđ l a párvtitkár és a nagy bajszú szövetkezeti elnök vagy a Ma-
gyar Szб  fđnökei beszéltek, hanem Robespierre és Lenin, ha szabad igy  
mondani, romantikus mozgalmáé. Olyan teljesen új, szédít đ  fogalmak,  
mint az illegalitás, ellenállás és persze mindenekfelett a revolúció.  A kiг  
lönös az egészben az volt, hogy ennek az eszmének a csíráit már ott  

éreztem a cserkészotthon és a templom körül is, a katonásdiból az utcai  

bandák intenzív hadmozdulataiból, harcaiból (gerillizmusából) nem volt  

nehéz átvedleni a mozgalom, a forradalom katonájává.  
Ezért lehetett tehát az, hogy akkor, ott semmiféle ellentmondást sem  

éreztem a rövidnadrágos fđministráns stuccolt bajszú aktivistaként való  

felbukkanásában, sđt — mint  mondottam — nyelvét, a latint azonosnak  

véltem továbbra is.  
Ha az első  kép —afféle naiv, illetve gyermekfestmény — Koncz  

Istvánt, a jógit mutatja, akkora második: a komesszárt.  
Néihány év múlva én is Zentára kerültem, és hamarosan én is bekap-

csolódtam az önképzőkörbe, meglehetősen felpörgetve azt, mi több, Koncz  
István helyét örökölve, én lettem a gimnázium ifjúsági szervezetének el-
nöke is. Mondanom sem kell, az én táskám is megmerült — megbukott  
abban a vörös födelű  literatúrában, aTestvériség—Egység kiadó m űrostos  
papírra nyomott Marxizmus-leninizmus sorozatában  .. . 

A harmadik kép a jógi és a komesszár utána költ đt, az irodalmárt  
mutatja.  

Az Ifjúsági Otthonban tartott előadást követő  egy-két évben ismét  
eltűnt a szemem elő l. De közben én Tihamérnak és magyartanáraimnak  
(Vajda József, Földi Zsuzsanna) köszönhet đen mindinkábba művészetek,  
az irodalom vonzáskörébe merültem. Rendszeresen olvastam Majtényi  

nagy formátumú, már-már magazinszerű  Hidját, amelyben a Belgrádban  
tanuló fiatalok (Acs, Pap, Sáfrány) már elkezdték az új jugoszláv köl-
tészet felfedezését; és hát akkor már az Ifjúság Szavában is beindult a  
Modern irodalom útja, az a terjedelmes rovat, amely az egész magyar  
nyelvterület viszonylatában is fontos ártörést jelentett...  

És akkor (tán 53 lehetett) beküldtem egy semmis kisprózát az If jú- 
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sághoz — lám, még ma is ilyesmiket* írok, ez a műfajom, hisz például  
e képeim se mások, mint olyan semmis kispr бzák!  

Mivel nyaranta honorárium ellenében éppen a gimnazista Koncz szer-
kesztette az újság irodalmi rovatát, levelem, semmis kisprózám az đ  ke-
zébe került. Rossznak, valóban semmisnek tal kа  természetesen, ám nem  
dobta el, zsebbe tette, és amikor legközelebb hazajött Kanizsára,  lel-
lított az utcán, pontosabban a korzón, ahol épp egy Kanizsáról elszár-
mazott belgrádi lányrokonát picéztem nagy koncentrációval  .. . 

Leültünk, és el ővette levelemet, kiteregette nyegle, semmis kisprózá-
mat, és lassan, nyugodtan elmagyarázta, mi a probléma, mi benne a  
nyegle, a semmis. Megmagyarázta, hogyan kell megírni egy írást, már-
mint azt, hogy az írást meg kell írni, elmagyarázta, mi is valójában az  
irodalom. Mindent. Ma pontosan tudom, mindent. Mindent, amit el  
kell, el lehet magyarázni. Csak egy dolgot nem magyarázott el akkor  
ott nekem. Azt, hogy — az 6 szavaival — a verset nem szabad túlélni.  
Csak egy hibát követett el akkor, hogy nem beszélt le, nem zavart e1  
durván az irodalom közelébő l, mert azt ő  tán még megtehette volna —,  
no, de ez a felismerés, vallomás id đrendben nem ide, a legvégére tarto-
zik . .  

Akkor kezdődött barátságunk (amihez csak Tihamérhoz és Domon-
koshoz fűzđdő  barátságom fogható). Könyveket kaptam t đle, amelyek-
rő l végtelen tudnék mesélni, értekezni, hiszen olyan könyvek voltak,  
mint p1. Edgar Allan Poe novellái, Kassák regényének, az Egy ember  

életének a kötetei vagy Bródy kis könyve, amelyt đ l azóta se váltam meg,  
amelybő l, ha az indulásrб l esik szó, azóta is minden alkalommal idézek  
(Rembrandt): „Tíz zsidók jöttek kissé korán, virrasztóba jöttek, és az  il-
letS még élt, mégpedig ergsen", Adyt és Baudelaire-t szavalt, de Vignyt  

és Mallarmét is, és jál emlékszem arra is, ahogyan a Kéz a kilincsen és  

a Jobbágyok unokái puha fedel ű, merészen illusztrált kiadásait bemutat-
ta nekem. És jól emlékszem arra is, ahogyan jellegzetes, fekete bútorú  
nappalijukban — számomra az egyik legfontosabb pont ez a világon  — , 
megismertetett Ineze Sándor népszer ű  lapjával, a Színházi Élettel, amely-
nek különös véletlen foly лtán most is épp itt van egy példánya az asz-
talomon, itt van, hogy Kosztolányi (akit szintén ő  ismertetett meg elđ-
ször velem, akit félig-meddig kanizsai írónak tekintettünk) kezét nézzem,  
hogy Kosztolányi kezérđl — a magyar irodalom számomra legfonto-
sabb írókezérđ l — olvassak benne: „A mutatóujj Olyan hajlékonyan fut  
egészen a kis tollig, mintha valami varázslat folytán bel őle jönnének a  
szavak ..."  

Saját verseit is megmutatta persze. Egy alkalommal, akkor má г  Zen-
tán tanultam, S meg Belgrádban, velem küldte el els ő  kéziratos kötetét  
Burány Nandinak. Ez 54-55-ben lehetett (különös, mert kötete majd  
csak 69-ben jelenik meg). Emlékszem, a zötyög đ , füstös vicinális világo-
sodó ablakánál Olvastam el a kis füzetlapokra írt kötetet — hihetetlen,  
hogy az a kurta reláció Kanizsa és Zenta között (a Tiszán is persze)  
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milyen végtelenné tudott olykor tágulni, ma is az egyik legfontosabb  
végtelen számomra, hiszen nekem még mindig az a verseskötet a ver-
seskötet, én még mindig olyan kézírású könyvet szeretnék írni, noha  
tudom, már sosem sikerül.  

Mint jeleztem, Zentán aztán megörököltem irodalmi és aktivista (ko-
misszári) pozícióit, jócskán fel is pörgetve körülöttük a dolgokat, jól-
lehet engem akkor már inkább egy másik reláció, egy másik végtelen iz-
gatott: mit csinál Pista Belgrádban, egyáltalán mi történik Belgrádban.  
Én is oda készültem, s őt úgy gondoltam, azt a valami újat, amit szeret-
nék, ott Belgrádban kellene megcsinálni, valahogy ott a helye, ambíciói-
val oda illik, oda, a Moszkva teraszára  .. . 

A főváros Duš~anovac nevű  külvárosában élt (du$anovaci rapsz бdosz-
nak nevezte magát) egy regénybe kívánkozó, monumentális magyar öreg-
asszonynál Dobossal, a történésszel (aki akkortájt egy ürülékkel foglal-
kozó könyvet tanulmányozott, magyarázott megállás nélkül), Kanyóval,  
a jogásszal és báiyámmal együtt.  

Szünidđkben rohantam Belgrádba. Persze egy kicsit a fent említett,  
végül is kipicézett rokon lányhoz is (aki,, igaz kipícéztetett, de hódo-
latomat nem viszonozta teljes egészében, mert mint Pistának megsúgta  
— mi mindent kellett szegény Pistának tudnia rólunk! —: kicsit nagy-
nak találta orrómat).  

Az abszurd dráma betörésének pillanatai ezek. A Godot-é és a Székeké!  
Életem legnagyobb színházi élményei közé tartozik a Székek Atelje-beli  
előadása. A néma szónok siövegét még ma is hallom; valójában világunk-
ban azóta az a néma szónok szónokol egyfolytában, jólleheit mi azt hit-
tük, Ionesco irodalom, méghozzá másodlagos abszurd irodalom!  

De ugyanolyan nagy élményem volt Pista belgrádi élete, életvitele is.  
Korán kelt, akárha katona, rab lett volna, precízen eligazította vas-
ágyát; apiros paprikába hempergetett hazai szalonnaoldalból elfogyasz-
tott egy nem nagy szeletet; majd maga mellé, az ágyra helyezte a cip đs  
dobozban a sárga dohányt, és -tanulni kezdett. Ha meglátogatta barátn đ -
je, Magda, aki valóban Múzsa volt, ina is káprázik a szemem, ha rá-
gondolok, akkor fél órával érkezése el őtt egy kék borítékból el ővette  
fényképét, és belehelyezte a kis kerek asztal közepén lev đ  vásári fény-
képtartóba. Este színház (tán minden el đadását látta a Godot-nak,  a 
Székeknek), éjszaka pedig lassú alámerülés Belgrád alvilágába.  

Az Ifjúság vezet ői Bányait szemelték ki az új, ambiciózusabb mellék-
let szerkesztőjéül (igaz, ő  Deákkal együtt egyszer már próbálkozott az.  
Ifjúság szerkesztésével, és nem történt meg a „csoda"), de mivel épp az  

Index című  egyetemista lap főszerkesztője volt (az irodalmi rovatot  
Slobodan Beljanski csinálta kitűnően), így rám esett a választás, vagy  
Bányai javasolt maga helyett, nem tudom pontosan...  

Első  dolgom volt hazautazni Pistához, hogy beleegyezését kérjem, fel-
írhassam nevét a melléklet szerkeszt đi közé. Attól kezdve szinte he- 
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tente hazautaztam hozzá, Kanizsára, ahol mint bíró kezdett el dol-
gozni éppen. Ott, a kompig sétálva dolgoztuk ki a Symposion koncep-
cióját. Noha szenzibilitásukban Bányai és Domonkos közelebb állt hoz-
zám, a mi háromszögünk volt az alapja, alapjele a Symposionnak, mégis 
ő  volt a legfontosabb számomra, nélküle nem mertem volna belekezdeni 
abba a kalandba, nem, még akkor sem, ha sejtettem, hajótörésekkel 
lesz teljes. (Mert hát miféle kaland is az, amelyben nincsenek hajótö-
rések?) S lényegében így történt kés őbb, a hajótörések idején is persze, 
hetente, havonta hazaugrottam, hogy a Tisza mellett sétálva megtár-
gyaljuk a dolgokat. 

Természetesen ezt a telepi estet is meg fogjuk majd tárgyalni ott, a 
Tisza mellett. És Pista meg fogja magyarázni nekem, mi volt tűrhető  be-
vezetőül szánt képeimben, és mit kellett volna másképpen csinálnom, mi 
volt bennük továbbra is az a rám olyannyira jellemz ő  semmis valami. 
És én igazat adok majd neki, mert igaza lesz — ám legközelebb ismét 
el fogok véteni ezt-azt, valami semmiségert bár .. . 

rljabb irodalmunk valójában úgy vette kezdetét, hogy barátaimat meg-
ismertettem Koncz Istvánnal. 

Negyedik s egyben utolsó képünkön a jógi, a komesszár és a költ ő  
után az ügyvédet (vagy az alliteráció végett mondjunk inkább jogászt: 
jógi-jogász) látjuk. 

Valójában ezt a képet is ugyanolyan szájtátva nézem, mint az el đző  
hármat, noha közben elt űnt az a néhány (pontosan négy) év, ami elvá-
lasztott bennünket, festés közben a modellhez öregedett a fest đ, sőt fe-
hér szakállával akárha el is hagyta volna már, és ő  lenne az öregebb, 
a miniátor. Igen, ez valahogy hozzá is tartozik a portréfestés, portré-
írás művészetéhez: megtalálni, felmutatnia modellben az id&lent. 

Szeretek beülni ügyvédi irodájába. Ha van benn valaki már, künn 
várakozok a többi ügyféllel együtt a régi képek, régi bútorok között. 
Hisz egy kicsit — vagy nagyon — én is ügyfélnek érzem magam min-
den egyes alkalommal. Csak ha benyitok, nem bajaimról kezdek el 
beszélni zavartan, dörögve vagy sírva épp, mint felei, hanem az els đ  kon-
vencionális mondatok után azonnal az irodalmi életr đ l (ami jóllehet nincs 
is már) kezdünk csevegni, arról hamarosan: a hatalom hogyan manipu-
lál épp .. . 

Mondom, szeretek behúzódni valamelyik sarokba, és nézni!, hogyan 
érkeznek egyenként vagy párosával ügyfelei, akiknek majd elintézi, el-
simítja ügyét, akiket majd védeni fog. 

Igen, Pista ügy-véd. Védi az embereket, akiknek bajuk támadt, ügye 
van. A védés szenvedélye jóval nagyobb már, mint az egykori mi-
nistrálás, az aktivizmus, az irodalom vagy a vádemelés szenvedélye 
volt bíró korában. (Igaz, ami az irodalmat illeti, a Symposion után so-
sem is kapcsolták be irodalmi életünkbe, sosem is gondoltak arra, hogy 
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folyóiratot adjanak neki, pedig hát ő, még mindig ő  független — jóllehet 
egyre imagináriusabb — irodalmi köztársaságunk elnöke!) 

Megállás nélkül érkeznek az emberek, akiket lassan felismerik (együtt 
játszottam velük, vagy ha nem velük, akkor szüleikkel vagy gyerekeik-
kel), megállás nélkül érkeznek a tanyákról, a falukból, Németország-
ból, Afrikából, az idegenlégióból és közel, mind közelebb lépve az ügy-
véd úrhoz, gyónni kezdenek. Meggyónnak mindent. Meg, hogy válni 
akarnak, hogy loptak, sikkasztottak, gyilkoltak, hogy megverték őket, 
hogy megverték anyjukat, feleségüket, lányukat, apjukat, hogy átgázolt 
rajtuk a szomszéd többmázsás hízója .. . 

Ülök ott, hallgatom, ahogyan hallgat, ahogyan celebrál, kérdez, ciga-
rettát csavar a cipős dobozból vagy a dózniból, issza óriás adag feketé-
jét, diktál, köszön, s érzem, ugyanúgy tud valami lényegeset most is, 
mint akkor tudott, ott, a templom félkör alakú márványlépcs ő jén, vagy 
az Ifjúsági Otthon vörös zászlóval letakart asztalánál. Rövidre z4rt ni!-
lantásaival, amiket olykor ügyfeleire vet, pontosan látom: valami más-
felé .néz — hová? merre? —, mint akkor, kopaszra nyírt kobakjaink fe-
lett, valami más felé. Igen, Pontosan látom, érzem: a lényegre, a lét-
re van ráláitása, a létre van ablaka, ajtaja. És éppen itt, ebben az irodá-
ban (műhelyben, mert ez a műhely azonos a költői műhellyel, illetve 
a költői műhely ebben a műhelyben szűnt meg, haladtatott túl) teljese-
dett ki rálátása, itt lett teljessé, totálissá, totalitássá feleinek ügyében. 

Különös, ott gubbasztva nála mindig azt éreztem, ahogyan a minist-
rálásból kimaradtam (és csak a. fújtatás maradt), úgy maradtam ki a 
pámból, végső  soron az irodalmi életből is (hisz már régóta nem szer-
kesztek), sőt magát a költészetet is megszentségtelenítettem, kimozdítot-
tam helyéből ahonnan tán nem lett volna szabad —, mindinkább 
azt érzem ott, az irodában, miközben az ügyfelek és az ügyvéd rituálé-
ját nézem, hogy az életb đl, a létbő l is ki-kimaradoztam, egy semmis iro-
dalmiságba (semmis kisprózáimba) rekedve, kimaradoztam, vagy ahogy 
Pilinszky mondaná: kimerevedtem mindinkább. 

Nézem, hallgatom, s hallom, mintha latinul beszélne, latinul diktálna 
folyékonyan, akárha anyanyelvén (a szerb nyelv nem berzenkedik 'az 
idegen, a latin kifejezésekt ől)... Csak ott, latinját hallgatva döbben-
tem rá : nekem mindig is ő  volta klasszikus. Mert az én szemszögemb ő l 
például Baudelaire-nál sem a modern borzongásokon volt a hangsúly, 
különösen nem, ha Pista szavalta nekem, hanem rómaiságán, illetve any-
nyiban modernségén, amennyiben rómaisága volt az a modernség... Ott, 
az irodában gubbasztva értettem csak meg igazán — igazán a magam 
számára — verseit. Klasszicizmusának mibenlétét, természetrajzát. Vég-
telen birkózásait rögeszmés fogalmaival (költ ői kategóriáival), amilyen 
a műhely, a forma, a rend, a mérték stb. Azt például, hogy valójában 
mit is jelent nála a mértéken való inszisztálás. Kitartás. Elint írja Mit je-
lent az, hogy klasszikus? cím ű  tanulmányában: „Ezt a mértéket elég 
volt egyszer megteremtenie (mármint Vergiliusnak): e feladatot nem 
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kell többé elvégezni. De e mérték meg őrzése szabadságunk ára, szabad-
ságunk védelme a káosz ellen."  

Azt, hogy sorsunk — idéznünk kellene Eliotnak a száműzött Aeneis  
sorsáról, sorsérzetéről irt szavait is — csak igy ragadható meg, azt is ott,  
irodájában gubbasztva értettem meg. S ott vált számomra láthatóvá az  

is, ahogyan ezeket a kiharcolt, megvédett kategóriáit meghaladja. Ahogy  

a költészetet meghaladja — noha minden látványosság nélkül — az iroda  
néma spektákulumában, mégis szinte rimbaud-i radikalizmussal ... 

Sok versét halljuk majd ma este, ezért csak két rövid idézettel élnék  

most befejezésül, amelyeknek igazi akusztikát az az ügyvédi iroda, az  

az officina ad:  

A legnyomorultabb élet is  

jobb lehet az adott rend elfogadásánál.  
(Róma égése — ellen-máglya)  

Vállalom mindazt, ami  
bennem  

és benned vagy asszonyod  
alélásában mértéken f elüli, — 

vállalom Krisztust is, aki  
mértéken f elüli (...)  

(Himnusz — suicid)  

UTбSZб  

Képet akartam róla festeni, kapom fel a fejem papirosaim közül. S  

hirtelen barátomra gondolok, a festőre, Tihamérra, aki szinte mindenkit  
lefestett (még a karakterisztikus vonások nélküli, rózsaszín-gömböly ű  
gyerekeket is zseniálisan), csak Pistát nem. Többször nekifutott, de aho-
gyan đ  szokta, minden alkalommal leöntötte firnájsszal.  

Valójában most én is ezt a gesztust, a visszavonás gesztusát keresem.  

Mert ha Tihamér nem festette meg őt, az azt jelenti, hogy nagyon is  
komoly oka volt rá. Azt minden bizonnyal, hogy Pista volt az egyetlen  
ember, akiről nem akart olcsó, semmis képet készíteni. Csak Pistához  
méltót lett volna hajlandó kiadni a kezéb ő l. Hisz đ  (hozzám sokban  
hasonlóan), noha egész életében mindenben Pista ellen dolgozott (nem  

vette komolyan a m űvészetet, olcsó képeket festett), mégis vapamiféle-
képpen a legjobb tanLtványa volt, mégis đ  becsülte Pistát legtöbbre, an-
nál is inkább, mivel egy városkában, szomszédjaként élte le életét  .. . 

Szóval felkapva fejemet e papirosok, papírképek közül, egy másik  
poréra gondolok, egy másik kép kezd lebegni szemem el őtt: egy ob-
jektív, amilyent halott barátunk olyannyira érzelmes és mégis olyannyi-
ra objektív szeme lát.  



790 	 HfD 

Halott festő  barátunknak szeretném ajánlani e semmis kis kísérleteket, 
azért is, mert az ötvenes években ő  hozott el el őször ide, a Telepre (ahol 
immár egy egész kis kanizsai kolónia él, estünk részvev ői is majd mind-
annyian kanizsaiak): emlékszem, nála aludtam, de hogy háziasszonya ne 
vegyen észre, az ablakon másztunk be... Ő  mesélte akkory  hogy itt, a 
Telepen mászkálva, ha véletlenül a zombori vágányhoz ért, mindig le-
térdelt, és megcsókolta a síneket: annyira vágyott haza, oda a Körös 
sarkára, Pista szomszédságába — oda, ahol főbe lđtte, majd megmérgez-
te magát. 



ÉRZELMES ISMERTETÉS  

HERCEG JANOS  

Sokaknak páratlan kultú гtörténeti dokumentum lesz B. Szabó György  
két posztumusz kötete. Nekem kisértetek vidám kavalkádja, mint Bosch  
valamelyik grotekszül félelmetes kompozícióján. A posztumusz életmíí,  
amelyet Bosnyák István érzékeny filológiai apparátussal és tanítványi  
szeretettel rendezett és tett áttekinthet đvé, egy izgalmas vajúdással és  
szülési fájdalmakkal teli korszakát idézi vissza a jugoszláviai magyarság  
bontakozó szellemi mozgalmának. Az a két évtized, amelynek B. Szabó  
harcos hđse és menthetetlen áldozata volt ezen a tájon, szélesebb geog-
ráfiai átlón Belgrád és Budapest érintkezési pontjaival, az itt él đ  népek  
és kultúrák szellemi vércseréjével, meghatározó jelent őséggel bírx egész  
jövőnkre nézve. Ellentmondások kereszttüzében, nemzedéki konfrontá-
cióktól sem mentesen, de mindenkora hazatalálás örömével, amelyben  
már ott volta jövő  ígérete is. Kapcsolattörténeti jelzéseket sem elha-
nyagolva ebben a modus vivendiben, amit annyi minden tett indokolttá  
tér és idő  koordinátái között.  

A szerep, amelyet B. Sz. Gy. kénytelen volt vállalni, irodalom, képz ő-
művészеt, pedagógia és iskolapolitika terén, csöppet sem volt hálás, s ő t  
a direktívák korában olykor egyenesen megalázó. De đ , ha csendes dör-
mögéssel is, emberi dignitásán esett sérelmeket észre se véve, vállalta ezt  
a szerepet.  

Én még korábban kerültem kapcsolatba vele, Pesti diákként jelent meg  
időnkért napokra nálam, képzđművészeti beszámolókat írt a háborús  
Kalangyának, mint aki filoszi min đségében pályatévesztettségén próbált  

volna javítani. Megismertettem Konjovi ćtyal, hogy aztán majd évekig  
Zombor legyen vándorútjainak egy-egy állomása, s őt a kishitűség és  
szorongattatás napjaiban Baranya, hegyoldali házammal és Baranyai Júlia  

vörösmarti tuszkulánumával. „Gyurkának külön szobát építtettem, afféle  
manzárdot, hogy ne zavarjuk jelenlétünkkel a nyugalmát" — tudósítot-  

érzékeny vénkisasszonyi kedvességgel „a tanárn đ", ahogy Baranya-szerte  
nevezték. Ott írt vagy rajzolgatott aztán, amíg csak kötelesség vagy  
család haza nem szólvtotta. Szép idđben ablakából odalátszotta fehérre  
meszelt pincesorok fölött a zöldbe borult Misina-aet đ, esténként meg  
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a csárdás Ilonka cimbalmozását hallgathatta, és bársonyosan mély hang-
ját a régi magyar nótákkal. Hazatér őben néha befordult hozzám, felol-
vasta, amit ínt, megmutatta, amit rajzolt, és lassú fejbólintásokkal na-
gyokat hallgatott. 

Nem tudom, hogy kiderül-e írásaiból, hogy gyógyíthatatlan kishit ű -
ségben szenvedett, amit mélységesen szégyellt és tdle telhet ően titkolt. 
Lassú mozdulatokkal kísért töprengd megfontoltsága is innen eredt. Ezek 
a tulajdonságok azonban mára háború után rakódtak rá. Mi még úgy 
ismertük meg diákkorában, mint jókedv ű , rajongással teli, könnyed moz-
gású, szinte virgonc fiút, aki gátlástalanul tudott lelkesedni M. m ű ter-
mében. 

Elég átfutni legalább a bácskai fest ők Pesti kiállításáról szóló ismerte-
tését, ahol magabiztos fölénnyel és dicsér ő  jelzők között mégis elmondja, 
tapintatosan persze, elmarasztaló kritikáját például szegény Husvéth La-
josról vagy Csávosiról, s mennyi vívódással teli a vajdasági fest ők első  
közös kiállításáról írt ismertet ője a szocrealizmus szempontjainak kény-
szerű  elfogadásában, amikor, ha érezhet ő  zavarban is, de egy halk „ta-
lán"-nal Jovan Popovi ć  határozottan elutasító Konjovi ć-bírálata előtt 
hajtja meg magát. 

Kritikusi szempontjai gyakran együtt alakultak a pillanatnyi lehet ő -
ségekkel, sokáig a kapott utasítások, illetve sugallatok szerint. És mivel 
a vajdasági magyar kultúrélet mindenese volt, feleldsséggel inkább meg-
bízóinak tartozott, és a pártfegyelemnek. Elképeszt ő , hogy e két kötet ta-
núsága szerint mi mindent kellett vállalnia! Részletkérdéseken is szájba-
rágóan elidőzni, mint amilyen a magyar könyvkiadás vagy a rádióiskola 
megalapozási munkája volt, amire megint csak ő  volt illetékes az elkép-
zelést elfogadtatni. A nagy politikai átalakulás idején, amikor az IB 
határozatával csaknem az egész magyar vezet ő  káder kompromittálta 
magát vagy félreértés áldozata lett, B. Szabó György megbízhatósága 
szavatolta a magyar kultúrmunka zavartalanságát. 

Hogy miért kell mindezt most elmondania posztumusz életm ű  meg-
jelenése után? Mert enélkül az elkerülihetetlen ellentmondásokat a mai 
olvasó aligha értené meg, s félek, hogy felejthetetlen barátunk alakja 
árnyékban maradna, s még kevésbé lenne érezhet ő , hogy tehetségével, 
érzékeny egyéniségével több lehetett volna, mint aki lett. 

De hát végül is 6 volta honfoglalója, törvényhozója a jugoszláviai 
magyar irodalom és művelődés, iskola és színház alternatívájának, az 
„ahogy lehet" szellemét olykor tisztességesen tágítva, mint mi, vala-
mennyien, társai a kibontakozásban tér és id ő  primitív viszonyai között. 
Az, ami ma van, színesebben, gazdagabban és igazabban, sok tekintetben 
mégis neki köszönhetd. 

Mert sírnivaló, milyen szürke és szegényes ez az ő  aprómunkája recen-
ziókban, előszavakban és fülszövegekben! CUssze se lehet hasonlítani a 
mai esszéirodalom gyakorlatának széles diapazonjával, nagyvilágias ele-
ganciájával, amelyet már az 6 halála után megjelent nemzedék m űvel, 
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úgyhogy észre se lehet venni micsoda sötét és parlagi világ mélységeib đ l  
jött fel egynémely írójuk.  

De mégis ez volt ővele a kezdet, enélkül hova is lettünk volna!  

Nézem, miket irt rólam, jóindulatú túlzásokkal, vállalva a baráti el-
fogultságot is, mint aki tudja, hogy kevesek között nincs helye a kritikus  

sebészkésének, amely olykor miskároló kézbe kerül, s minden konfron-
táció az elnémítás veszélyével jár! S milyen iskolás modorban volt kény-
telen Tömörkényrđl, Móráról írni, mert számolnia kellett olvasóinak  
igénytelenségével.  

Ne higgye senki egy pillanatra sem, hogy lenézem ezt az đ  kényszerű-
ségben született, szerény attit űdjét. A tiszteletemet akarom így, a halálon  
túl kifejezni. Mert amíg élt, erre nem volt semmi szükség, hiszen a bará-
tom volt, s mint ilyen, magányos, akárcsak én. Idđnként, ha már nem  
bírta az értetlen utasításokat, a rajzhoz menekült. Kor čuláról meg  a 
szlovén hegyekbő l irt leveleiben egyetlen szó sincs irodalomról, pedig  
végigülte velem a ljubljanai írókongresszust, ahol Krlda leszámolt a szo-
cialista realizmussal, s már itt voltak az „Aprilisi Híd" fiataljai, Majté-
nyi meg kivette szájából a pipát, és mutatóujját int őn magasra emelve  
azt mondta: „Na azért vigyázzunk, fiúk!"  

Igen, mert hétpróbás ,kisebbségi írók" voltunk, meg a háborút is át-
vészeltük, s nehéz volt elhinni, ha saját szemünkkel láttuk is — az ol-
vadást.  

Közben egyre-másra jelentek meg könyveink, a palicsi Magyar Ünne-
pi Játékok keretében megrendezett „magyar" fest ők és szobrászok kiállí-
tását ő  nyitotta meg, s -jött Đilas felesége, Mitra Mitrovi ć , Szerbia  mű -
velődési minisztere, és azt mondta Hangya vásznai előtt megállva: „Ni-
sam znala da je vasa umetnóst na takoj zavidnoj visini." Hármunkat  
Majrényival és Sinkóval filmen szerepeltettek, s hivatalos kocsival vit-
tek mindenfelé, még Zentára is, a „magyar" pártiskola, s az igazgató, Ar-
gyelán István elkiáltotta magán: „Škola, mirno!"  
Ő  közben felfedezte Vajda Lajost, s maga is nekigyürk đzött a fekete-

fehér kompoziс iбkhoz, már egyéni formanyelvet is találva hozzá a  
„Bogánccsal", mire mindenki bogáncsot festett. De ha írnia kellett, nem  
tudott megszabadulni a belé sulykolt szocrealista sémáktól, még Sinkó  
segítő  figyelmeztetésére sem. Közben az „Aprilisi Híd" fiataljai nagy-
korúak lettek kin őtték a vidéki kereteket s ugyancsak Sinkó hatására  
Európához próbáltak távlatot venni, mélyen lenézve a „templomto-
rony-romantikát". Ő  megpróbált alkalmazkodni hozzájuk és az új hely-
zethez, de kés đn. Még kijött hozzám Batinára Nagy Józseffel, aki ab-
ban az időben első  embernek számított a magyar aparatcsikok között, s  

akinek ott a sz ő lđhegyen az volt az első  dolga, hogy puskámért nyúlt,  
és elkezdett a gerlékre lövöldözni. IJgy szólt oda hozzám, fél szemét  

lehunyva: „Hán mit szólsz a professzorhoz?"  

S két hét múlva Sinkó lett a katedrafđnök. mert figyelmen kívül  
hagyták a magyar elvtársak ajánlatát. Pedig itteni viszonylatban és pa- 
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pírforma szerint, meg érdemei után is, másfél évtizedes pedagógiai  

gyakorlatával, mondjuk, megérdemelte volna ezt a kitüntetést. Sinkó  

alakja, világfias fellépése s nagyobb távlatokhoz szokott szemlélete meg  

nem utolsó sorban az IB elleni országszerte ismertté vált magatartása  

azonban értihetően predesztinálóbb volt az övénél. Nem panaszkodott,  
csak belehalta dologba. Nem tudok ugyanis szabadulnia gyanútól, hogy  
nem a tbc és nem is az idđnkénti eszméletlenségig fokozott alkoholmámor  

végzett vele, hanem kihasználtságának vigasztalan felismerése, ha száz-
szor tudomásul is kellett vennie Sinkó óriási szellemi fölényét.  

Ez az ó tragédiája természetesen nem olvasható az utána maradt élet-
mű  egyes cikkeiben és tanulmányaiban, csak miwtán összegezi az olvasó  

ennek a két kötetnek embert és szerepet jellemz ő  következtetéseit, s fi-
gyelembe veszi az idevágó gazdag magyarázó anyag vonatkozásait, ak-
kor éli át B. Szabó György önfeláldozó munkásságának tragikumát.  

Ma már senki se fog tanulni ezekből a könyvekből, de annál in-
kább megrendülni, mi mindennel küszködött szegény. Mindenekel őtt igye-
kezett kitaposott, járt utakon járni esszéinek fogalmazásában, szószegé-
nyen, bizonytalan elemz đkészséggel, ha ugyan nem elégedett meg az  
egyszerű  állítással, minden megvilágító magyarázat nélkül, s mindenkor  
megalkuvással készen.  

Végtelenül elszomorító például elképzelt párbeszéde az irodalomról és  
a marкizmusról, ahogy elbújik a kérdező  személyébe, mert szíve szerint  
annak a véleményét vallaná, ehelyett azonban sután és mereven, a  
marxizmus esztétikájának egyoldalúságával „megmagyarázza a bizonyít-
ványát". Mintha mindig résen kellett volna lennie, hátha észreveszik,  

amit magában gondol és érez, amikor pedig már nemcsak Belgrádban és  

Zágrábban alakult ki bizonyos szólásszabadság irodalom és m űvészet  
relációiban, de már az itteni fiatalok is — Persze iskolán kívül! —  
ugyancsak sürgették a kötetlenséget. B. Szabó az alkalmazkodásnak  

ebben a kiszolgáltatottságában nem volt egyedül. Magamról tudom, Pe-
dig én akkor már nem is voltam párttag, csak „társutas".  

És mégis, mintha h őskor lett volna — nem győzöm mondani — küzdel-
mek és ellentmondástik interferenciáiban a jugoszláviai magyar szellemi  

életnek ez az időszaka. Mert mind több és több volta f őiskolát végzett  
magyar, és eszközeiben, s őt intézményeiben is gazdagabb az egykori „ki-
sebbségi" életnél.  

B. Szabó György nem bírta ezt az iramot. Már az a tény is, hogy  

mindenvett Ott kellett lennie, és sebtében írt, apró újságcikkekben szét-
forgácsolnia az erejét, milyen jellemz ő  szerepére és egész útjára a tragé-
diája felé.  



AZ ONMAGUNKHOZ VEZET6  ÚT 
KERESÉSE*  

Hermann lesse regényei  

VAJDA GABOR  

A képzelet szabad játékához vezető  út rendkívül nehezen járható  
írónk számára. Ha első  három regényében a makro- és mikrotársada-
lom lehúzó ereje, képzeletgyilkos elvárásai ellen tiltakozott, akkor a  
Demian a képzeletre hagyatkozás veszélyeit, a Siddhartha pedig az  
önálló vízióra való jogot, de egyben a bágy аtt érettség szükségszerű  
időbeli eltolódását példázza. A pusztai farkas, a mai fiatalok körében  
is rendkívül népszerű  regény, az előző  Hesse-művek két alaptípusának  
szintetizálásaként született. A húszas évek német társadalmának való-
ságából indul ki, s noha főhősének jellemvonásai mindvégig e konk-
rét életviszonyoknak a függvényei, fokozatosan egy átlényegít ő , má-
gikus erőnek engedi át magáit.  

lesse egyik korábbi regényében sem érezte szükségét annak, hogy  

ilyen sok vádat zúdítson főhősére, s hogy ugyanakkor annak öniga-
zolási érvényeit is ekkora változatossággal sorolja el ő . Éppen ezért  A 
pusztai farkas önelemzésnek, önleszámolásnak is tekinthet ő . Hogy mi-
ért volt erre szükség, a regény arra is választ ad. A pacifizmusa kö-
vetkeztében egyre magányosabbá váló író az er ősödő  jobboldali tö-
rekvések hatására a saját lényegével, szerepével való szembenézésre  
kényszerült. Nem hiába bukkan fel a regényben az antropológiai el-
mélyültség igénye: Harry Haller lénye rendkívül változatosan s nem  
is csupán külső  és belső  jellegzetességei szerint, hanem a benne rejl ő  
öntudatlan lehetőségeket is felszínre hozva nyer bemutatást. Egy kor-
szak hozta létre, ám mivel az akkori létfeltételek kisebb-nagyobb át-
alakulással ma is léteznek, e figura manapság is eleven és időszerű .  

Második rész; folytatás az el őző  sz.s, inunkból  
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A pusztai farkas a ,Demianban már alkalmazott psziohoanalfzishez 
való visszatérést is jelenti. Ama romantikát is gyakran emlegetik vele 
kapcsolatban. Ez természetes is, hiszen lesse h đse, amennyire betege-
sen elmagányosodott az egyre hazugabbá váló polgári világban, leg-
alább olyan mértékben fejlesztette ki magában saját kiválóságtudatát. 
S a művelđdés eszményei között is olyan (f đleg romantikus alkotók 
szerepelnek, akiket koruk értetlensége vagy magánéletük boldogtalan-
ná tett. Az írók közül els đsorban Novalis, Jean Paul, a még nem klasz-
szicizálódott Goethe és Nietzsche szellemi társaságában érzi jól magát 
Harry Haller. Érdekl đdése azonban a klasszikus zenére, mindenekel đ tt 
Mozart műveire (a Varázsfuvolára) is kiterjed, s ,tulajdonképpen ze-
neélményében, illetve a zenével kapcsolatos vitákban kerülnek felszín-
re aHesse-hđs és a kor közötti erkölcsi és ízlésbeli különbségek. Ezért 
a mozarti opus s külön a zeneköltđ  személye is szerephez jut. Azon-
ban egy mélyebb (nyfltan kimondatlan), Mozarttal kapcsolatos összefüg-
gésre is ráismerhetünk. Haller (s maga a regény) hasonló fejl đdésen 
esik át, mint csodált mintaképe. A lfrától, az elvágyódástól a drá-
máig, a komikumig, sđt a groteszkig vezet az útja. E változás jelle-
gét szem el őtt tartva a romantika fogalma mellett a rokokó kategó-
riáját sem mellđzhatjük. S korántsem csupán Mozart szellemárnyának 
jelenléte miatt. Az öngyilkosság 'és az đrület határán fizikai és lelki 
gyötrelmek között 116 Harry Hallert ugyanis egy olyan szekta veszi 
szárnyai alá, amelynek életfelfogása sokban emlékeztet e kétszáz év-
vel ezelđtti stílus fđ  jellegzetességeire. A titkos társaság tagjai ugyanis 
az erotikával kapcsolatos élvezetekért élnek. A percet és a hangula-
tot imádják, a gondolkodást lesajnálják. A játékéi rajonganak, az al-
kalmi szerepet szeretik, ami fđ leg az álarcosbálon tanúsított magatar-
tásukon látszik. Mindez azonban csupán színezi, ellenpontozza a ro-
mantikus vonásokat, a romantika szelleme ugyanis nem csupán a bál 
kék lámpafényének köszönhet đen marad jelen, hanem azét is, mert a 
hangulat a mágikus színházba való belépéstđl kezdđdđen átlényegülés-
sé, valójában mélyebb felismeréssé fokoz đdik. Igy is mondhatnánk, 
hogy az, ami a regény elején, vagyis Haller magányos verg đdése ide-
jén csupán vágy volt, az mosta mélyebb önismeret szintjén valósággá 
lesz, illetve lehet. A tudatalattinak a színházbeli játék által való fel-
szabadítása a teljesebb önismeretet, s ennek megfelel đen a szabad ön-
alakftást szolgálja. Am nem a gyakorlatias realizmus szellemében! Al 
fđhđs előtt felvonultatott szereplehet đségek sokasága, az egyéniségala-
kítás játékként való felfogását jelenti. Abban az értelemben, hogy — 
miként a Haller személyiségét boncoló antropológiai betét jelezte —  
a humora „legcsodálatosabb és legzseniálisabb vívmánya az emberiség- 
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nek", azután pedig olyképpen, hogy az ember ötszellemesítését teszi  
lehetővé. Az előbbi (a •humor) ellensúlyozza az utóbbit (a megisteniesü-
lést), ezért nem tudálékosan misztikus, hanem emberien eleven A Pusz-
tai farkas világképe. A magánytól a baráti közösségig, a komolyság-
tól a játékosságig, a görcsösen đrzött jellemvonásoktól, az el ő ítéletek-
tđl teljesen függetlenített személyiségfelfogósig, a prüdériától a sze хuá-
lis szabadságig jut el tehát a Pusztai farkas, jelezvén, hogy a túlvilág  

felé lendülő  romantikát az evilági rokokó nehezékeivel hozta szinté-
zisbe a megoldást saját maga számóra is keres ő  német író. A pszicho-
analitikai gyógyterápia végén szürrealista lazasággal kapcsolt képek é s  

szimbólumok formájában szembesül önnön lényegével. Saját példáján  

győződhet meg az emberben rejl ő  riasztó lehetőségekről, ezért okkal  
menekül attól a szobortól, amellyé neveltetéséb ől is kifolyólag és vélt  
társadalmi feladatból merevíteni igyekezett magát. lesse tehát úgy ta-
nít a korabeli élet nehézségeinek elviselésére, úgy figyelmeztet az ál-
erkölcs korlátai közül való kitörésre, a túlzott komolyság halálosan  

veszedelmes voltára, hogy közben játékosan teremt öntörvény ű  mű -
alkotást. A regény ugyanis a romantikus irónia kiteljesüléseként áltöre-
dékekbđl épül fel.  

A pusztai farkas csattanwal fejeződik be. Ekkor derül ki: Harry  
ocsúdtatásában a szellemtelenségében f đellenségnek tekintett dzsesszze-
nész játssza a fđszerepet. J6, ha a szereteté és a szolgálaté a hatalom  
— látja be lesse h đse. Az entellektüel időtlen •értékekre hivatkozó  
finnyáskodása életképtelenségének a jele. Megoldásként a másokkal  
való azonosulás kínálkozik: ha tehát a szecesszió (a fiatal lesse és  

Thomas Mann) tapasztalatával szemben nem érzünk szakadékot m ű -
vészet és élet között; ha az elvegyülés és a különválós dialektikáját nem  
tragikus kényszernek, hanem természetes megoldásnak érezzük. Nos,  e 
végső  mondanivaló szempontjából lesse regénye csupán anyagában,  
problematikájában romantikus, a lényegét tekintve id őtlenül realista.  

Ennek az időtlen realizmusnak az igénye ihlette Hermann lesse leg-
regényesebb s egyben legkölt ő ibb művét, a Narciss és Goldmund cím ű  
művet. A háttér, a középkor itt sem rajzolódik ki a maga tárgyi é§  
emberi változatosságában. Csak arra szolgál ugyanis, hogy a minden  

időben legjellemz őbbnek vélt emberi problematika minél konkrétab-
ban, egyszeri formában tárulhasson fel, s hogy a civilizáció magasabb  

szintje miatt ne kelljen szükségszer űen összetettebbé válnia az ábrázo-
lásnak. lesse tehát abba az idđszakba vetíti az őt izgató emberi hely-
zeteket, amelyben a lehet đ  legtisztábban mutatkozhattak meg. Nem  a 
távoli történelem érdekli, hanem maga az ember. Éopen ezért két köz-
pornti figurájának világa saját korai erkölcsi dilemmájának kivetítése.  
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Annak az ellentmondásnak a feloldása, amelyb ől A pusztai farkas f8-
h8se századunk barbarizmusának szorításában egyedül képtelen volt ki-
kecmeregni. Éppen ezért nosztalgiaként is felfoghatjuk a Narciss és  
Goldmund című  regényt, hiszen a szerzetes és a csavargó azt valósítja  
meg, ami Hallernak másak segítségével is csak viszonylagosan sike-
rült a Narciss és Goldmund személyében ugyanis külön-külön testesül  
meg az, amit Haller magában farkas énje és nyáj énje bels đ  harcának  
tudott. A középkori témájú regény alakjai tehát egyéniséggé nevel őd-
hetnek, illetve nevelhetik magukat. Konfliktusaik, környezetükkel való  
viaskodásuk ahelyett, hogy elhalványítaná személyiségük jegyeit, még  
inkább kiemeli azokat. lesse h ősei hajlamaiknak megfelel đen teremtik  
meg életformájukat, választják meg hivatásukat Narciss, akit klasszi-
cista önfegyelem és realista életismeret vezérel, már eleve tisztában van  
vele, mit rejteget számára a jövő . Tudja, mire van szüksége kortár=  
sainak, mit igényel környezete, s 8 mit képes adni nekik. únzésen  túl 
emelkedő  szellemi felsőbbrendűségének köszönhetően tanácsolhatja el  a 
nála fiatalabb Goldmundot a kolostorból, mondván, hogy fel kell is-
mernie a benne szunnyadó képességeket, s azok szerint kell élnie. Az  
etikus értelem segíthet az elfojtott ösztönöknek — sugallja a huma-
nista meggyđzđdésбhez változatlanul ragaszkodó író. Goldmund ugyanis  
a nagyvilágban, a romantikus szertelenségben talál magára. Ebben  
mindegyik Hesse-hősön túltesz, kivéve a kereséseiben közöttük legel-
tökéltebb Siddharthát, kinek sorsa leginkább hasonlít az övéhez. Igaz,  
Goldmundot nem a létformakeresés rögeszméje űzi, hanem a múzsa  
nyomát kutatja, ösztöneire bizv .a a vezetést. Ennek megfelelđen jel-
legzetesen romantikus világkép az övé, az örökös t'kton levés nyitott  
helyzetében, az etikus csavargó végletes elszántságában. Nem idilli-
kus, mégis  idealizált életút tárul elénk. A nélkülözések és a megaláz-
tatások ugyanis az eleve elrendeltség tudata által nyernek igazolást:  
Goldmund leginkább biztos benne, hogy azt cselekszi, amit tennie  
kell. Lelkiismereti terhei sohasem ingatják meg meggyőződésének alap-
jaiban. Abban, hogy saját művészi érzékenysége tisztességesebb, mint  a 
nyárspolgári. brutális felszínesség. Különben a melankólia mélységeiben  
fogannak a rendezett létfenntartás iránti undort kifejez ő  látomásai:  
„Ezek az emberek vakok és süketek, nem tudnak semmir ől, nem vesz-
nek észre semmit. Mindegy, ha szegény ártatlan pára végzi a szemük  
előtt, vagy ha egy mester valamelyik szent arcán az emberi éret  
minden reményét, minden nemességét, minden fájdalmát és minden  
fojtogató, sötét szorongását megrendít ően láthatóvá varázsolja —  
semmit sem látnak, semmi sem rendíti meg őket. Mindnek rózsása vi-
lág, mind el van foglalva, fontoskodnak, sürgöl ődnek, üvöltöznek,  rö- 
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högnek, böfögnek egymás képébe, ricsajoznak, tréfálkoznak, acsarkod-
nak két garason, a legnagyobb rendben, elégedetten a világgal, és f đ-
leg önmagával... Disznók. 0, sokkal rosszabbak, kártékonyabbak a  

disznónál. No, igen, đ  is elég gyakran forgolódott közöttük, vígan érez-
te magát a hasonszđrűek társaságában, csörtetett a lányok után, ne-
vetve és irtózás nélkül evett a tányérukból sült halat" (Gáli J бz'sef  
fordítása).  

lesse romantikus antikapitalizmusa abban is tükröz đdik, hogy csa-
vargó hőse a civilizációtól részben függetlenül, részben pedig vele  
szemben alakítja ki életformáját. M űvészi eszményét teljességgel szu-
verén módon formálja meg, s legfeljebb rövid szobrásztevékenysége so-
rán figyel fel bizonyos elsajátítható, mesterségbeli tudnivalókra. A ru-
tintб l, az üzlettől, a látszattól iszonyodik. A m űvészetben ösztönösen az  
emberi lét ontológiai kettđsségének, ellentmondásosságának a megszün-
tetését keresi; saját gyötrelmeinek legalább átmeneti feloldását várja.  
Valójában azon igyekszik könnyíteni, amit elszántan vállalt. „Hiszen  
minden élet csak kettđsségen és ellentmondásokon át bonthatja gazda-
gon virágát. Mit is érne értelem, józanság a mámor ismerete nélkür,  
mit az érzékek öröme, ha nem állna mögötte a halál, és mit a szere-
lem, a nemek đsi, halálos harca nélkül?" — írja lesse, s ezzel is jelzi:  

sokkal összetettebbnek fogja fel Goldmund alakját, semhogy az ösztön-
ember képletére redukálná.  

úsztön és értelem kapcsolatát az író úgy realizálta h đsében, hogy az  
ösztön elsőbbségét az élet megélése, az erotika örömeihez való feltét-
len ragaszkodás domborította ki. Az akarat, a szellem fellobbanása a  
csömör és a melankólia terméke. A mulandóságérzet a m űalkotás for-
májában a tartósság, az időtlenség reményével szüntetné meg önmagát.  
E tartósság, viszonylagos időtlenség minden létez ő  egységének felisme-
résével, az ellentétek kiegyenlítésével függ össze. Azzal tehát, amihez  
Siddhartha csupán kereséseinek legvégs ő  stádiumában, aggkorában ju-
tott el; s az amivel való mágikus játszadozás megleckézteti, de fel is  

oldja a pusztai farkast. Goldmund azonban m űvész, és nem gondolko-
dó, ezért inkább a Gertrud fđhősében., a bénasága miatt lelki kalan-
dokra kényszerülő  zeneszerzőben ismerhetünk rá modern el đképére. Ne  
feledjük: a zeneszerz đ  is könnyelmű  életet folytatott mindaddig, míg  

váratlan szerencsétlensége nem csökkentette le életterét. De valószín űleg  
a Csillagsors művész hđsének sorsát is a Goldmundéhoz hasonló nyi-
tottság tette teljessé indiai utazása során és azt követ đen. Hiszen Vera-
guth amiatt szenved, hogy nem sikerült még kialakítania az őt kitel-
jesítđ  életformát.  

Am lesse Narciss és Goldmund című  regényének írásakor sem Nova- 
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liséknak, hanem Jungéknak a kortársa, igy hát h đse az egyetemes bé-
két, a teljes megnyugvást nem a kék virágban, hanem Évában, a mito-
lógiai nđ  képében keresi. Emiatt érthet ő  a nđk rendkívül nagy szerepe  
a regényben. S az is világos: miért lesz a m űvészetben az Ősanya  a 
legfőbb ihlető, hiszen Goldmund édesanyjának halvány emléke és egyik-
másik nagyobb szerelem kitörölhetetlen nyomai az „örök n ő i" princí-
piumának nélkülözhetetlenségét húzzák alá. lesse ih бse csak addig él-
het, ameddig a nđk számítanak rá, .ameddig őket szolgálva nem hevíti  
át a tervezett, nagy alkotás kivitelezésének a reménye. A betegségek tar-
tós gyötrelmeit, az öregkori fokozatos lankadást đ  nem akarja megér-
ni. Noha kétségek közt hal meg, életm űve idősebb barátjának, egyko-
ri fölényes oktatójának a csodálatát is kivívta.  

Mint láttuk, a Narciss és Goldmund című  regény az irracionalizmus,  
a spontaneitás elsőbbségének példázata. Goldmund azért is jelent ősebb  
Narcissnál, mert bizonyos mértékben a Narcissban kizárólagossá lett  
tulajdonságokkal is rendelkezik. Igy aztán a m űvészi életforma teljes-
ségének a hessei modelljét reprezentálhatja. Az író f őművében, az  
Üveggyöngyjátékban (1943) e magatartástípusok szerkezeti helye fel-
cserélődik. Az ember biológiai vonatkozásait teljesen visszaszorítva  a 
szellem, az értelem jut el őtérbe. Ezzel azonban nem változnak meg  
lesse értékfogalmai, mert irónia vet árnyékot a címben említett játék  
örömeire. Ha e mű  az író nosztalgiájának a kifejezése is, a szellemi  
végtelen, a tudás magabiztossága iránt, ennél nagyobb mértékben esik  
latba a kétely. Ezt már az a itny is el őrejelzi, mely szerint nem iga-
zi, hanem csupán üveggyöngyökkel val б  játékról van szó. A végkifej-
let viszont egyértelm űen tudtunkra adja: a szellem alázatos szolgálata  
csupán látszólagos önzetlenség, hiszen az eleven élett ől való elszigete-
lődés fokozatosan meddő  önélvezetté válik. Igy aztán az Üveggyöngy-
játék nem mond ellent az eleve nyitott világkép ű  Hesse-hősöknek,  
ugyanis Siddhartha és Goldmund tapasztalata újfent beigazolódik.  

Igazságukhoz az Üveggyöngyjáték hősei .között Plinio áll legközelebb.  
Neki jelentős szerepe van abban, hogy Knech ~t, az élet közvetlen szol-
gálata mellett döntve, elhagyja Kasztáliát. Nem véletlenül ír róla  

Knecht a következőképpen régi pártfogójának: „Ha Plinio a tanárain-
kat és mestereinket »papi kasztként« s minket, tanulókat járószalagon  

tartott, herélt kordának min ősít, ez persze durvaság, túlzás, de valami  
igazság mégis csak van benne, különben engem sem nyugtalanítana  
annyira. Plinio elképesztő  és csüggesztő  dolgokat tud mondani. Például:  
az Üveggyöngyjáték visszaesés a tárcairodalom korszakába, csupán fe-
lelőtlen játéka betűkkel, amelyekbe mi feloldottuk a különböz ő  művé-
szetek és tudományok nyelvét; az egész csupa képzettársitásb бl áll, és  
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csupa hasonlattal játszik. Avagy: lemondó terméketlenségünk a mi  
egész szellemi képzésünk és tarmásunk értéktelenségének bizonyítéka.  
Például, mondja 5, miközben a zene minden stílusfajtájának és kor-
szakának a törvényeit és technikáját elemezzük, magunk nem terem-
tünk új zenét. Olvassuk és magyarázzuk — mondja đ  — Pindaroszt  
vagy Goethét, és szégyellünk mi magunk is verset írni."  

Knecht szándékának érlel đdésében az önmagához való hűség és ezzel  
együtt az erkölcsi érdek játssza a f đszerepet. Egyrészt nem érzékel-
heti közvetlenül munkájának eredményét, másrészt Kasztália tevékeny-
ségének egészét a dolgozóktól való elidegenedés zsákutcájában látja.  A 
korábban magasztosnak hitt célok egyre inkább az él đsdiség eredmé-
nyét mutatják. Vissza a történelembe! Vissza az emberek közé! — haj-
togatja önmagának és csodálkozó környezetének a tudomány és m ű-
vészet csúcsain mélységiszonyban megbetegedđ  iskolamester. Mondanunk  
sem kell, Knechtnek a választása a hessei életút önigazolása, tehát a  
világszemléleti elkötelezettségnek, az aktív humanizmusnak a kifejezé-
se. S még valami: az öncélú összefüggések, a formális m űvészetkritika,  
az ember valóságas létfeltételei szolgálatától olykor messze távolodó ki-
bernetika egyoldalúságának bírálata. S ez annál eszméltet8bb, mivel  a 
távoli idđben vagyunk. Az emberi világ alakulását divatok kísérik, su-
gallja az írб , aki a legkevésbé népszerű  „divatra" esküszik, annak szük-
ségszerűségét bizonygatja ebben a regényében, de egész életm űvében is.  

lesse, persze, megírta legterjedelmesebb m űvét, az Üveggyöngyjáté-
kot, s ez azt jelenti: 8 a játék irányítója, az 8 sugallatára végzik sze-
replői szellemi bűvészmutatványaikat. Ez mint korábban jeleztük már, a  
humor és a bölcsesség végleges diadalát jelenti, ennek az indulása évei-
ben tragikusan komoly s egészen A pusztai farkas mágikus színházáig  
kellđ  mértékben fel nem szabadult írónak a magatartásábán. Az embe-
ri létezés célja az az elégedettség és nyugalom, melyet az önkéntes szol-
gálat okoz. Csakhogy ennek tartalma id đnként változik. Knecht, a ne-
mis ügy szolgája, akkor hagyja el a számára életcélt is jelent đ  közeget,  
amikor az erősödđ  új szükségletek már t feladatot jelöltek ki a szol-
gálat számára. A körülmények változhatnak, de az ember azonos ön-
magával. Knecht valami olyasmit sajátított el mestereit đl, amit soha senki  
nem vehet el x81e: a der űt. (Azt tehát, amivel Narciss is rendelke-
zett.) „Ez a derű  nem játszadozás, nem is tetszelgés: ez  a 
legmagasabb rendű  megismerés és szeretet, minden valóság igenlése, 8rt-
állás minden mélység és szakadék szélén, a szentek és a lovagok erénye,  
megzavarhatatlan, s a korral és a halál közelségével egyre növekszik.  
Ez a Szépség titka és minden m űvészet leglényege. A költđ, aki ver-
teinek tánclépésében dicséri az élet nagyszer űségét és rettenetét, a ze- 
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nész, aki tiszta jelenként csendíti fel: fényihozó, a der ű  és öröm szapo-
rítója a földön, még akkor is, ha el đbb könnyeken és fájdalmas fe-
szültségen vezetett át minket. A költ đ, akinek verse elragad, talán szo-
morú, magányos ember volt, a zenész pedig mélabús álmodozó — de  a 
műve akkor is az istenek és a csillagok derűjében részes. Amit nekünk  
ád, az már nem az đ  homálya, szenvedése vagy szorongása, hanem a  
tiszta tény, az örök derű  egy cseppje. $s ha minden nép és minden  
nyelv próbálja kikutatni a világ mélyét, mftoszokban, kozmogóniák-
ban, vallásokban — legvégsđ  és legnagyobb, amit elérhetnek: ez a derű"  
(Szabó Ede fordítása). Apollói m űvészeteszmény, mondhatnánk, ha itt  
a művészet nem jelentené az önmagát megtalált embert. Knechit azért  
jutott legmesszebbre aHesse-h đsök közül, mert idejekorán felismerte az  
aszociális szellemi játék él đsdi voltát, s a közösségi érdekű  cselekvést, a  
társadalmi ember nevelését választotta. Hogy ennek ellenére h đse pá-
lyája tragikus véget ér, az nem választásának téves voltát bizonyítja,  
hanem legfeljebb azt, hogy lesse kiküzdött játékosságának semmi kö-
ze sincs a szocialista, majd a polgári realizmus hivatalos vagy naiv  
reményeihez. Knecht váratlan halála (a hideg tóban, tanítványa után  
úszva éri utol végzete) a nemzedékek között újabb id đkben egyre vé-
szesebben tátongó szakadékot példázza, s az írónak az emberi társada-
lom egésze iránti bizalmatlanságát. Más szóval: lesse bölcsebb h đsé-
nél, s ezért is ironikus vele szemben. Ő  ugyanis — miként az idézetben  
említett műalkotók — naponta küzd meg az abszurd gondolatával,  

naponta teremti újjá a tünékeny der űt, míg hđse, aki kritikátlanabb  
hitelesebbnek tudott létélményével szemben, gépiesebben, szinte kételyek  

nélkül tesz eleget mindennapi kötelességének. Ne feledjük: a Kasztá  

liából való kitörés aligha nevezhet đ  belsđ  drámának. Még kevésbé vál-
ságnak, összeroppanásnak és fokozatos újjászületésnek. Knecht olyan  
észlény, aki meditációval tartja féken a rátör đ  ellentmondásokat. Olyan  
észlény, amilyen lesse szeretett volna lenni, már fiatalkorában, de sa-
játos érzékenysége miatt nem lehetett. Olyan észlény, aki mégis töké-
letlen a maga tökéletességében, mert a sz б  emberi értelmében vett va-
lóságérzékelése eléggé késđn ébredt fel, s ennek megfelel đen nincs  
is felkészülve azokra a küzdelmekre, amelyek a mindennapi életben  
várnak rá.  

A szellem és az élet jóakarat mellett is összeegyeztethetetlen — fo-
galmazza újra Hermann lesse fiatalkorának szecessziós axiómáját. Az  
etikus alkotónak azonban vállalnia kell a szintéziséi hozott áldozato-
kat — sugallja —, mert ezzel a lezüllés, a pusztulás megakadályozása  
érdekében teszi meg a magáét.  
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Vajon milyen fejlődési fokozatai, szintjei vajnak ennek az önkere-
sésnek lesse regényeiben?  

A Peter Camenzind megoldása a fiatal értelmiségi visszavonulása,  
гezerváltsága volt. A vállalt kocsmárosi szerep némi civilizációellenes  

dacot is rejtett magában. A Kerék alatt egyértelműen megválaszolta;  
hogy miért. Azért, mert a polgárok társadalmi képmutató voltában  
kegyetlenül emberellenes. Ennek megfelel ően a Gertrud zeneszerző je  
sem juthatott túl a rezignáción. Őt Camenzind származásbeli meghatá-
rozottságához hasonlóan szerencsétlensége is befelé fordulásra, az élet-
bő l eredő  benyomások zenei átsz űrésére, átlényegítésére kényszeríti. lesse  

regényhősei között elsőnek 6 fejlődik érett művésszé, ám ezt meghiú-
sult öngyilkossági kísérletének is köszönheti, vagyis számára az élet és  
a halál korántsem olyan egymást kizáró fogalmak, mint az átlagpol-
gár világában. ő  „befelé" emigrál a társas (családi) élet boldogtalan-
sága elől, míg a nála nagyobb választási lehet őség előtt álló Veraguth,  
a Csillagsors főhőse a kitörést, a nagyvilágot választja. Am azt se fe-
ledjük el, hogy a kényszerű  „befelé" élés, a szenvedéssel való viaskodás  
inkább kedvez a sz űkebb értelemben vett m űvészi tevékenységnek, ti.  
Veraguth indiai útja, s ezzel együtt házasságának felbontása az alkotó  
tevékenység súlypontjának áthelyez ődését is maga után vonja. Hadd  
emlékeztetünk ugyanis arra, hogy az flveggyóngyjátékban a rebellis  
szellemű  Pliniónak egy Veraguth nevű  demokrata, a híres szónok  a 
mesteri. (Hessénél a névazonosságnak feltétlenül mélyebb jelent ősége  
van.)  

A Demian az önkeresést nemzedéki önkritikával, a nevel ődés válsá-
gát létünk ontológiai rejtélyének fejtegetésével társítja. Azt sugallja,  
hogy a mindenkori szorongás mögött bármikor elérhető  közelségben  
van a harmónia, a teljes nyugalom: a küls ő  és a belső  lényegbeli azo-
nosságának felismerése. Amihez a f őhős mintaképe, Demian, anyja szek-
tájának útmutatása szerint, már úgyszólván kamaszkorában a közelébe  
jut, az a Siddharthában az ókori bölcs számára aggastyán korában lesz  
életközeggé. ő  ugyanis mások követése helyett az egyéni élettapasz-
talatokat választja. Erre nincs elegend ő  lelki ereje A pusztai farkas  

Harry Hallerének, s ezért az öreged ő  férfii hasonló hdlyzetben van,  
minta Demian című  regény főhőse: meg kell ismernie és végül is vál-
lalnia kell önmagát. A legmélyebb, legkövetkezetesebb önismeretre és  
önvállalásra a Narciss és Goldmund a legteljesebb példa. Minta csil-
lagok az égbolton, olyan öntörvényűen haladnak e hősök a létben va-
lahol a távoli középkorban. Mindegyik a génjeibe írt sorsot keresi, s az  
önvállalásnak e korlátlansága ellenére sem szerencsétlenebb, mint má-
sok. Ugyanilyen rendkívüli ív ű  pályát fut be az Üveggyöngyjátek  
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Knechtje is, akinek szabadsága azonban kasztjának mesterkéltsége,  ön 
célúsága miatt — viszonylagosabb, s ezért sebezhetđbb. ő  ugyanis nem  
életbe lendülő  kamasz, nem az élet egyensúlyát kereső  alkotóművész, s  
nem is nyugtalan életélvező, hanem pedagógus, ismeretek újjáteremt ő je,  
tudnivalók átadója. A jámborság, a vállalás mártírja.  

Amint látjuk: a helyzetek különbözđek, s az alaptípusok szerkezet-
beli jelentősége is eltérđ  a regényekben. S az sem mindegy, vajon az író  
szívéhez közelebb álló tfpus kerül-e a cselekmény középpontjába. lesse,  
miként megfigyelhettük, a kultúra bomlásának korában visszavonultan  
élő  ember lelkületének megfelel ően az etikusan nyílt emberhez, az ösz-
tönök kiélésének, illetve szublimálásának természetesebb, öntörvény űbb  
formájához vonzódik. Persze, ugyanaz a magatartástípusú ember más-

`ként viselkedik századunk polgári hétköznapjaiban, és másként a tá-
volmúltban. S aki századunk civilizációjának tartalmatlan terheit érzi  

a vállán, az csak akkor igyekszik belsđ  energiaforrásaiból egyensúlyt  
teremteni, ha nincs módja menekülésre, majd magatartása újjáteremtésére.  

lesse regényeinek sajátosan szocializált embere tehát a nyáj életfor-
májától idegenkedve és saját bels ő  problémáin átvergődve fejl đdik eti-
kailag kiválóvá. Önkeresésének köszönhet ően a mások szolgálata által  
lesz teljes, ám az út az énnek a mindenségbe oldásán, a szubjektum-
nak és az objektumnak a kiegyenlítési kísérletein, az életnek és a halál-
nak az egybelátásán, a polgári értékfogalmak elutasításán át vezet. Ro-
mantikus ihlet és keleti bölcsesség, a főhős nyugtalan keresése és vi-
szonylagos célba érése — egy korszer ű  magatartás megteremtésének el ő -
feltételei lesse regényeiben. E magatartás az ember helyének és lété-
nek mérlegelésével kapcsolatos, s ezért (az utolsó három regény eseté-
ben) az egzisztencializmus eszmeáramlatától sem függetlenfthet đ .  Hal-
lő r, Goldmund és Knecht sorsa tulajdonképpen határhelyzet volta, dön-
~éskényszere következtében válik regénnyé. E regények a döntéssel kap-
'solatos vívódásukról, eseményekr đl (A pusztai farkas), illetve a döntés  
következményeirđl és utólagos igazolásáról (Narciss és Goldmund), va-
1 amint az eleve elrendeltség látszatát elsöpr ő  döntésről, annak értelmet-
lenségérő l (Üveggyöngyjáték) szólnak. Az önkeresés ugyanakkor önel-
vesztést eredményez bennük. Harry Hall őr hedonizmussal, kábítósze-
rekkel igyekezett kigyógyulni önmagából, apokaliptikus látomásaiból.  
Goldmund, ösztöneire hagyatkozva, a társadalmon kívül talál erköl-
csöt és művészetet. Knecht végül is a társadalmilag hasznos munka  
mellett kötelezi el magát, de (kasztja és a társadalom kapcsolatát te-
kintve) korán, illetve (tanftványa már kifejl ődött önállósága szem-
pontjából) túl későn.  

Ennek ellenére lesse e három m űve alapján csupán azén tetszett  



AZ űNMAGUNKHOZ VEZETб  OT...  (II.) 	 805  

pesszimista írónak, mert az élet végs đ  összefüggései, a humánum pers-
pektívája felđl mond lesújtó véleményt az értelemr đl. ítélete ugyanis  
inkább végkicsengés, mint mindent átható hangulat. Nála tudniillik  

leginkább még a régi, nagy elbeszél đk (mesélđk) természetessége oldja  
fel a világszemléleti görcsöt, az egyéni állásfoglalás merevségét. Meg  

azután lesse, miként alteregója, a pusztai farkas, végül is megtanult  

mosolyogni.  



AZ ELFELE jTETT JUHÁSZ ÁRPÁD  

KALAPIS ZOLTÁN  

Juhász Árpád fest đművész és grafikus alakját a múlt ködéb đ l kell fel-
idézni. Született tehetség volt, kezdetben sokat ígért, de ennél többre  
nem vitte az életben, mintha sikertelenségre lett volna kárhoztatva.  
Csak találgathatjuk, hogy mi lehetett ennek az oka. Vajon a létért való  

küzdelem gátolta kibontakozását, a tülekedést đ l való iszonyodás? Vagy  
talán a becsvágy hiánya? Netán az a felismerés, hogy többre nem képes,  
vagy érdeklđdésének lanyhulása, amely aztán lehetetlenné tette a tájé-
kozódást az új művészi törekvések között? Esetleg mindez együttvéve,  

párosulva a közönnyel, a meg nem értéssel, a szül đváros „szörnyű  szürke  
miliđ jével"?  

Juhász Árpádot már kora ifjúságában hatalmába kerútette a kiáb-
rándultság, a kétségbeesés, mert közvetlen környezetében azt látta, hogy  

a pénz lett a társadalom legfđbb mozgatója, s a szépség, a szeretet,  a 
jóság, mint ahogy azt az idealista fiatalember szerette volna. E felisme-
rés lázadóvá tette, de mivel az erđszak alkatilag teljesen távol állt t đ le,  
a lázadás passzív formáját választotta. Különállását különcköd đ  élet-
m6djával, a polgári konvenci бkat elutasfxó magatartásával fejezte ki. A  
civilizáció, a technika kinövései rémülettel töltötték el, s a kiutat a kéz-
művességhez, a földhöz, a természethez való visszatérésben vélte felfe-
dezni.  

Fogékony lett az anarchista, tolsztoji és a krisztiánus gondolatokra,  
ennélfogva a világ „jobbítását" sem a társadalmi viszonyok változásá-
tбl várta, hanem — utópista álmokat kergetve —= az egyéni példamuta-
tástб l, az emberek „jobbulásától". Idđvel emberkerülđ  lett, hátat fordí-
tott a társadalomnak, zárkózottan, szinte kivetetten élte a maga életét.  
Talán a második világháború után jelentkez đ  kaliforniai hippik el đ fuitára  
is volt kissé. Ez az életmód és életszemlélet azonban a legkevésbé sem  
volt hatással művészetére, sajátságos lázadása műveiben sem tartalmi-
lag, sem formailag nem jutott kifejezésre, élete végéig akadémikus szel-
lemben alkotott. Még a gödöll đi művésztelepen töltött évek, a szecesszió  
eszmevilágával való közvetlen kapcsolat sem tudta kibillenteni „a rend  
egyensúlyából". A stilizált, d .ekoratfv, lendületes vonalvezetés ű  mo.tivu- 
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mik csak elvétve jelentkeznek egy-egy könyvlaptervén, színes posztó  
faldíszén. Az életút és az életm ű  között tehát nemcsak hogy nem volt  
összhang, hanem szöges ellentétben állt egymással.  

Munkásságát sem kortársai, sem baráti köre nem méltányolta túlzot-
tan, kiállításai, művei nagyobbára visszhang nélkül maradtak. Nekrológ-
jában Lyka Károly ezt azzal magyarázta, hogy Juhász Arpád „,az  
igénytelen egyszerűség netovábbja" volt. Lakos Alfréd, a fest ő- és gra-
fikustárs is azt irtsa Pisti Hírlapban közölt Egy csendes ember halálára  
című  cikkében, hogy „kerülte a sikereket, a sikerek is messze elkerülték  

Az utókor sem tudott vele mit kezdeni, eddig még senki sem „fedezte  
fel". Nálunk csaknem fél évszázaddal ezelőtt Herceg János élesztgette  
emlékét a Kalangyában megjelent Egy elfelejtett bácskai fest ő  
című  írásában (újra megjelent 1953-bon a szerző  Papírhajó című  
kötetében). „Tipikus kismester volt — írja —, nem tört magasra beérte  
azzal, ha szerény feladatait tökéletesen tudta megoldani. Természetéb ő l  
hiányzott az új, a sehol fel nem lelhet ő  eredmények utáni törekvés."  

Az újabb kori kutatás Júhász Árpádról már árnyaltabb képat adhatott,  
jóllehet a lényeg az életmű  tüzetesebb áttekintése után sem változott:  
azon a szerény helyen maradt, amelyet már korábban kijelöltek számá-
ra a művészettörténetben. Keser ű  Katalin, az életmű  legjobb ismerő je  
így ír róla a Juhász Arpád szerepe a gödöll ői művésztelepen című  t~ -
nulmányában (Studia Comitatensia, 10. sz., 1982): „Juhász Arpád nem  
volt nagy művész, fő  műveit nem őrzik a múzeumaink. Nincsenek gon-
dolatai 't, művészi és művészeti elveit összegez ő  munkái, még naplója sem  
maradt fenn. Noha Latz Károly tanítványa volt, életm űvében a festé-
szet, a festő i problémák keresése és megoldása alárendelt szerepet ját-
szott. Elsősorban grafikusként dolgozott, de újításait e téren sem ismer-
jük. Az akadémián elsajátított kit űnő  rajzkészség jellemzi műveit, rutinos  
ceruzarajzait és finom körvonalakból szöv ődő  tollrajzait."  

Juhász Arpád életszemléletét dönt ő  módon alighanem az a környezet  
szabta meg, ahonnan elindult — a család, a kisváros sz űk világa, szel-
lemi életének tespedtsége. Százhuszonöt évvel ezel őtt, 1863. június 29-én  
született Zomborban, egy ottani iparoscsaládban. Apja, a szigorú erköl-
csű, gondolkodásban és életmбdban egyszerű  Juhász Mihály a zombori  
szabócéh utolsó céhmestere volt, az anya pedig Kanyó Krisztina,  a 
megtestesült jóság, a négygyermekes família védőszelleme. Családi há-
zuk eredeti állapotában nem maradt fenn, a Branko Radi čević  utca 2.  
szám alatti sarokház helyén álk, amely ma Janovi ~ts István mézeskalá-
csos tulajdona. Az utódok közül Zomborban sincs senki, a család leszár-
mazottai Baján és Gyöngyösön élnek.  

Gyermekkoráról is nagyon keveset tudunk. Játszótársa, a kés őbbi ta-
nár és helytörténész, a megyei Történelmi Társulat megalakításának egyik  
kezdeményezője, dr. Donoszlovits Vilmos is csak ennyit jegyzetit fel a  

Bácskában 1914. május 30-án megjelent nekrológjában: „Három fiú és  
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egy nővér között Arpád volt a legfiatalabb, az anya dédelgetett, becé-
zett Árpádja. Mennyi kedves délutánokat és víg estéket töltöttünk Ju-
hászéknél, és ilyenkor, mint mutatta anyai büszkeséggel az Arpád gyer-
mek rajzait, később már festő i tanulmányait, melyek a 'kis házban' — a  

diákélet felejthetetlen kedves tanyáján — a szoba egész falát beborítot-
ták."  

Persze az élet azért nem volt annyira idillikus, mint ahogy esetleg  

ebbő l a néhány sorból kitetszik. A fiatal Juhász Arpád szemtanúja és  
szenvedő  részese volt egy hagyományos és puritán termelési és életmód  

alkonyának, végleges elt űnésének. Kilencéves volt, amikor egy császári  

rendelet felszámolta a céhrendszert, s így otthon halbhatta azokat a sö-
tét leírásokat, amelyekkel a tisztes ipar jöv őjét ecsetelte a tekintélyes  
szabómester. Akkoriban valóban egy világ fordult meg, .a gyors polgá-
rosodás következtében az ízlésváltozás is szembet űnő  volt. A korábbi  
nemesi öltözet egyszerűsntett változata, a zsinórozott csizmanadrág, a  
dolmány, a menti, azaz a magyar- illetve parasztszabó termékei egy-két  

évtized leforgása alatt már a falusi vásárokon sem voltak kelend őek.  
Helyükbe a bécsi nagyipari szabóm űhelyek filléres term бkei kerültek,  
meg a német- illetve úriszab бk készítményei. Még az erős, nemezelt  
gyapjúposztót is felváltotta az olcsó, s ű rű  pamutszövet, a eajg, a város-
ban. pedig a tetszetősebb angol szövet. Juhász Arpád romantikus antika-
pitalizmusának forrásai alighanem innen erednek, hiszen naponta lát-
hatta, hogyan szorítja ki a gép a kézm űvest, a hitvány konfekció pedig  
az általa jobbnak, hagyományosabbnak, szebbnek vélt terméket, ő  maga  
csaknem egy életen át h ű  maradt ehhez a viselethez, eleinte nyilván mu-
szájból, mert az apa ezt nyújthatta fiiénak, kés őbb pedig mert másra  
nem nagyon tellett, meg aztán különállásának, lázadásának ez lett az  

egyik külső  megnyilatkozási formája, népéhez való ragaszkodásának a  
jele. Ezzel azonban csak felt űnést keltett, az emberek megfordultak utá-
na az utcán. A már idézett ifjúkori társ, Donoszlovits Vilmos is így ír  

róla: „Középtermetű , csontos, sovány ember volt, aki őszbeborult hajá-
val, torzonborz bajuszával és nagy gondozatlan szakállával, csizmás ma-
gyar ruhájával, esetleg carbonari köpenyével nem a legkellemesebb kül-
sővel bírt."  

Az öreg magyarszabó élete végéig görcsösen ragaszkodott szakmájá-
hoz, hajlandóságot, képességet sem mutatott az esetleges szakmaváltásra,  

úgyhogy az elszegényedés törvényszer űen bekövetkezett. Annyi ereje  
azonban volt, hogy gyermekeit mind kitaníttassa, a legfiatalabb, Juhász  

Arpád tizenhat éves fejjel 1879-ben érettségizett a zombori gimnázium-
ban. Az apa mindaddig bírta a terheket, így aztán a megyei Történelmi  
Társulat 1914-ben kiadott évkönyvének állítása, hogy Juhásza Falcione  

Gyula-féle ösztöndíjjal fejezte be a középiskolát, nem felel meg a va-
lóságnak. Ez a 100 000 forintos alapítvány egyébként is csak 1883-ban  
keletkezett. A bajok azonban éppen az idő  tájt, az egykori céhmester  
hirtelen halálával szakadtak a családra. Emiatt, úgy látszik, Juhász Ar- 
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pádnak 1879-ben meg kellett szakítania alig elkezdett tanulmányait a  
mintarajziskolában. Hogy ez igy történhetett, arra egy „Apoximenos.  
Antik szobormű  után" feliratú tanulmányrajz alapján következtetünk,  
amely „Juhász, Budapest 879" jelzettel van ellátva. Az ifjúkori munka  a 
gyöngyösi Gács Bélóné tulajdonában van, s az érckovácsból az ókori  
görög szobrászat egyik legnagyobb alakjává vált Lüszipposz világhír ű  
plasztikájót, illetve annak gipszmását ábrózolja: egy fiatal atlétát, aki az  

oroszlánnal vívott küzdelem utón fáradtan rátámaszkodik buzogányára.  

A sikertelen indulás után Juhász Arpád Zomborban írnokként a vár-
megye szolgálatába lépetit, s ezt a munkakört hat esztend őn át — 1880-
tól 1886-ig — töltötte be. Életének err ől az időszakáról is keveset tudunk,  
csak bizonyos jelek és utalások alapján sejthetjük, hogy mind a m űvészi  
pálya tekintetében, mind a szellemi továbbképzés terén a felkészülés, a  

nekirugaszkodás évei lehettek ezek. Az el őbbiről, a művészi önitevékeny-
ségrđl nincsenek adataink, az wtóbbirбl viszont vannak némi ismerete-
ink.  

Juhász Arpád visszatérése egy régi barátság folytatósát is jelentette.  

Még a gimnáziumi padokban — a hetvenes évek legvégén — megismer-
kedett Schmitt Jenđ  Henrikkel, a filozófussal, akirő l életrajzírója, Mig-
ray József azit állítja: „Zomborban teljesen egyedül él, barátja alig akadt;  

két fiatal ember szegđdzk hozzá, Juhász Gyula és Juhász Arpád festő-
művész; ők hárman lesznek a város — különceivé." Migray a két Ju-
hász fivér mellett még egy gimnáziumi tanárt is emleget, minta társa-
ság tagját. Bányai János kutatásaiból tudjuk (Adat Schmitt Jen đ  Henrik  
zombori éveihez. A Hungarológiai Intézet Tudományos közleményei,  
1972., 10. sz.), hogy ez a baráti kör nagyobb volt, tudományos tevékeny-
ségüket többen is rokonszenvvel pártolták, de a többség Schmittben és  
követőiben csak csodabogarakat látott, nemegyszer a gúny tárgyávó is  

tette őket.  
Juhász Arpád 1886-ban távozott Zomborbal, s a város támogatásával  

— most már valóban azzal a bizonyos Falcione-ösztöndíjjal — beirat-
kozott az országos mintarajziskolába. A két barátnak tehát végül is meg-
adatott a г  heatđség, hogy életcéljukat megvalósítsák, amelyr ől — feltéhe-
tđen — annyit beszélgethettek találkozóikon. Ett ől kezdve azonban út-
juk kettévált, bár időnként, igy a pesti egyetemi évek során, majd kés őbb  
is, amikor Schmitt visszatért berlini tanulmányairól, újra meg újra egy-
befonódott. Juhász eljárt Schmitt Jenđ  esti előadásaira, melyeket Kosz-
tolányi Dezső  szerint „szelíd növényevők és teozófusok" látogattak.  

Egyetlen ismert, nyúlfarknyi életrajzában, amelyet Lyka Károly kér-
dđívére válaszolva 1913. október 21-én irt, az eddig vázolt és elkövatke-
zđ  évek eseményeit Juhász Arpád így foglalta össze: „Hatévi hivatalos-
kodás után városi ösztöndíjjal rajztanári oklevél (1890). Utáia Lotz  
tanítványa, segédkezem Curia plafon képénél. Népélet tanulmányozása:  

alföldi, tengeri és horvátországi faházak. Ezekb ől vidéki kiállítások."  
A művészi kialakulás döntő  évei ezek, s persze sok tekintetben a nagy  
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Juhász Árpád: đnarckép, 1914 

nehézségek korszaka, amikor gyökereket próbált ereszteni, s az érvénye-
sülés lehetđségeit kutatta. Tanárai közül csak Lotz Károlyt emlegeti. F6-
iskolai tanulmányainak kezdetér đl, 1887-bđl több tanulmányrajza meg-
maradt, s ezeken saját neve mellett Lotz Károly jellegzetes CL monog-
ramja látható. Egyes források szerint Juhász is segédkezett neki az Ope-
raház nézđtéri mennyezetének festésekor, ez az adat azonban téves kö-
vetkeztetés eredménye, hiszen a nevezetes körfreskót Lotz 1884-ben al- 
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kotta, amikor Juhász még Zomborban hivatalnokoskodott. A rajztanári  

képesítés megszerzése után még egy évet töltött a mintarajziskola fes-
tészeti osztályán, lehetséges, hogy vezet ő  tanára itt Lotz Károly volt.  
Egészen bizonyos azonban, hogy 1894 és 1896 közönt a Lotz-féle gyakorló  

festészeti szakosztály tagja, kés őbbi barátjával és pártfogójával, K őrösfői  
Kriesch Aladárral együtt. Ez a szakosztály valamivel kés őbb mesteris-
kolává önállósult, s a főiskolához csak laza szálak fűzték. Juhász tehát  
tanítványi minőségben — úgy is mondhatnánk, hogy alkalmi segédként  
— működött közre a legfelsőbb bíróság, a Kúria, más néven az igaz-
ságügyi palota csarnoktéri mennyezetének kifestésében, amely az ak-
kor már hatvannégy éves mester egyik utolsó nagyobb szabású alkotása  
volt. Lotz nyilván nem vett maga mellé olyan tanítványt, akinek a te-
hetségében nem hitt, a választás mindig kistüntet ő  bizalmának a jele is  
volt.  

Egy 1889-ben kiadott bizonylat szerint -- ezzel igazolta Juhász a  
városi kuratóriumnál, hogy befejezte a harmadik évet — tanárai között  
volt Székely Bertalan is. A képzőművészet „nagy öregje" az alakrajzot  
adta elő, amely nála nem merült ki az emberi test rajzolásával, hanem  
felölelte minden él ő  és holt természeti forma tanulmányozását. Növen-  
dékének szorgalmát és haladását viszonylag gyengén osztályozta — ipar-
művészeti és építészeti rajzból Jobb eredményt ért el —, s mégis alig-
hanem éppen Székely Bertalan volt az, aki életre szól бΡan meghatározta  
művészi stílusát. A müncheni akadémiai irányzat 116 klasszikusa tanit-
ványait6l is szigorúan megkövetelte a vonal, a rajz tisztaságát, az ará-
nyokról és, a méпékletességről alkotott akadémiai szabályók betartását.  
Juhász Arpád életműve is ebben a szilárdnak bizonyult foglalatban tel-
jesedett ki.  

Tanára volt még az eklektikus építészet kiemelked ő  képviselő je és res-
taurátor Schulek Frigyes, továbbá Vardai Szilárd iparm űvész, rajzpeda-
gógus, az „ékítményes rajzolás" előadója és Pasteiner Gyula művészet-
történész is, az akadémikus, az egyetemes m űvészettörténet első  magyar  
nyelvű  kézikönyvének szerz ő je.  

Juhász Arpád évekig próbálkozott gyökereket ereszteni a f őváros mű -
vészvilágában, de ez sehogyan sem sikerült neki. Egyrészt tanárai közül  
csak Lotz segítette munkához, másrészt szerénységével, életmódjával nem  
tudott beilleszkedni közéjük. A m űvészek találkoz6helyeir đl, a „bohém  
élet" színhelyeirő l önmagát rekesztette ki, jóllehet ezek a baráti társa-
ságok fontos információs források is voltak. A Virágbokor vendégl ő  kü-
lönszobájába persze nem nyerhetett bebocsátást, ott Székely Bertalan,  
Lotz Károly és Benczúr Gyula adott egymásnak hetente többször talál-
kozót. A többi asztaltársaság azonban nyíltabb volt, mint például a  
Japán kávéházi, ahol Szinyei Merse Pál körül csoportosultak a m űvészek.  
A belépő  itta művészetrő l vallott megközelítő leg azonos vélemény volt.  
Juhász Arpád, mivel egy korty italt sem vett a szájába, nemigen tudott  
beilleszkedni ebbe a társaságba, és így elesett ezekt ől a nem hivatalos,  
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de fontos személyi kapcsolatoktól. Hivatalos részr ől sem dédelgették  túl 
ságosan. ,,...Társai hivatalos portré- vagy falfestménymegrendeléseknek  
tettek eleget sikeresen — frja Keser ű  Katalin idézett tanulmányában  — , 
Juhász Arpád első  meghívása egy 250 lapból álló illusztráció sorozat el-
készítése volt Kőrösfői László Egyiptom művészete c. könyvéhez" (Bu-
dapest, 1898).  

A puszta léitéп  való küzdelem arra kényszerítette Juhász Árpádot,  
hogy több évi fővárosi tartózkodása után szülővárosában, Zomborban  
próbáljon szerencsét. Ott sem rajztanári állás után nézett, hanem fest ő i  
munkájából számított megélni. Elhatározása a századfordulón már nem  
volt úttörő  jellegű  — Zomborban a XVIII. század d&eká,t6l napjainkig,  
Kranowetter Páltól Milan Konjoviéig mindig éla és dolgozott egy vagy  
akár több festőművész is —, de Juhász lépése mégis merész volt,  a 
művészet alázatos szolgálatának jegyében történt, hiszen a kisváros sem  
anyagi, sem erkölcsi sikerrel nem kecsegtette.  

Festőnk nagy hittel és lendülettel állt munkába. Életének ebben a sza-
kaszában — 1898 és 1903 közötti időszakban — főleg a tájképek  
érdekelték, ezeket készítik nagy számban, talán azét is, mert úgy vélte,  
hogy könnyebben értékesnthetđk. Vázlatfüzetével vagy tábori állványá-
val, összecsukható székével és festékdobozával bejárta a zombori szál-
lásokat, a közeli búzaföldeket, az eperfasorral szegélyezett árnyas d ű lő -
utakat, a Telecskai-dombok lankáit, a Csatorna-parton megbúvó halász-
tanyákat.  

Herceg János frja (Dunatáj, 1980. aug. 20.), hogy Nemesmiliticsre is  
„ ki-kijárogatott Juhász Árpád Zomborból és Mesterházi Kálmán Sza-
badkáról, míg Bilanics Ferenc a Mosztonga felő l érkezett, hogy he-
tekre beszállásolja magát és sorba lefesse vendéglátóit". A vándorfest ők-
bő l álló kompánia kedvére való lehetett Juhásznak — Bilanics a mün-
cheni akadémiára járt, Mesterházi autodidakta volt —, de szállásadói bi-
zonyára állandóan szörnyűködtek azon, hogy nem fogyasztja a sonkát,  
kolbászt, nem kell neki a tyúkleves, a paprikás, de még a baranyai bort  
sem kóstolja meg, úgyhogy gyorsan el kellett menekülnie zombori magá-
nyába.  

Képeit potom pénzért vesztegette, de fgy sem találtak gazdára. „Sze-
génynek rosszul menta sora... — közli Donoszlovits Vilmos — ,  de é  
nem csüggedt, rendületlenül hitt egy jobb jöv őben, midőn méltányolni  
fogják tehetségét, kistartással festett. Nem volt mára szobák falán üres  
hely a képeknek, garmadában álltak a sarokban ..." Sanyarú anyagi  
helyzetét különféle alkalmi munkákkal is próbálta javítani — iniciálé-
kat festett dísznyomtatványokra, vidéki úrilányokat tanított rajzolgat-
ni, így unokatestvéreit, Frey Irmát és Rózsát is.  

A nyomorgó festаre felfigyelt Gozsdu Elek író, aki 1897 és 1905 kö-
zött Zomborban teljesített szolgálatot az ottani királyi törvényszék el-
nökeként. A megyei töénelmi társulat választmányi tagjaként javasolta,  
hogy a Zomborban lev ő  építészeti emlékeket vegyék számba, és rajzol- 
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tassák 1e. A társulat illusztrátora, az 1902. május 1-ici jegyzőkönyv sze-
rint Juhász Arpád lett.  

A festő  életkörülményei ettől a megbizatástól bizonyára nem javultak,  
mert a társulat munkatársai a legtöbb esetben anyagi ellenszolgáltatás  
nélkül dolgoztak. Gozsdunak egy másik kezdeményezése azonban anyagi  
hasznot is hozott: önálló tárlatot rendezett Juhász Arpád m űveibő l.  

Gozsdu akkoriban már nem írt, de egy olyan m űvelt ember jelenléte,  
mint amilyen 5 volt, csakis mély nyomokat hagyhatott a megyei székvá-
ros művelődési életében. Igy nevéhez fűződik a nagy sikerű  Szabad Lí-
ceum megalapítása 1899-ben, amely a korabeli sajtó szerint ,,... formájá-
nál fogva úgyszólván egyedülálló az országban (...), valóságos szelle-
mi forradalmat csinált Zomborban". (Pesti Hírlap, 1903. 90. szám. Idézi  
Káich Katalin: Szabad líceumok Bácskában és Bánátban, r7jvidék, 1979).  

A szabadegyetem előadásait a kor ismert szakemberei, művészei, köz-
életi dolgo- бi tartották. Gozsdu biztosította a líceummal szinte egy-
időben induló budapesti Uránia Tudományos Színház közrem űködését  
is, amely ismeretterjeszt đ  előadásait már akkor kisérletekkel, filmvetí-
téssel fűszerezte, 1903-ban az Urániával Zomborba érkezett Hock Já-
nos író, liberális politikus, az általános választójogért folyó küzdelem  
harcosa, aki Károlyi Mihály hivekénт, 1918-ban, a polgári forradalom  
idején a Nemzeti Tanács elnöke lett. Nos, kihasználva a kiváló szónok  
jelenlétét, Gozsdu őt is felkéгte, hogy hívja fel a közönség figyelmét  a 
Vadászkürt nagytermében megrendezett Juhász-kiállításra. Ezt ő , miután  
megnézte a tárlatot, ékes szavakkal meg is tette, s az együttes hírverés  
eredményeként csaknem minden festmény elkelt, s elég szép összeg gy űlt  
össze.  

Forrásunk szerint Gozsdu állítólag azt tanácsolta Juhásznak, hogy  
menjen Münchenbe, s az ottani akadémián folytassa tanulmányait.  
Ez azonban nehezen hifh оtő , esetleg nyugati tanulmányutat javasolhatott,  

ha egyáltalán sugalmazott neki valamit, hiszen fest őnk ekkor már  
negyvenéves, zsebében több mint tíz éve lapul a rajztanári diploma. Nem  

tanintézeti tanulásra van tehát szüksége, hanem új tapasztalatokra, új  

élményre meg gondtalanabb élet- és munkafeltételekre, egy kis anyagi  

biztonságra. Végül nem is Nyugat felé indult, hanem az Adriára. Alig-
hanem egészségi állapota miatt is, a mediterránt leveg ő  jбt tehetett  
gyenge fizikumának, beteg tüdejének. Néhány napot töltött Lovranban,  

majd hajóval Dubrovnikbe utazott. „Itt festette egyik legszebb képót  

— közli Donoszlovits Vilmos is —, a Pile kapu mellett lev ő  Fort Lo-
renzo (Lovrijenac — K. Z. megjegyzése) alatti sziklát a tengerben,  
amely évezredek óta dacol a tenger haragos hullámaival. A tenger szí-
nezése, a sziklái megtörő  óriási hullámok gyöngyözése, a szikla komor  

fensége oly megkapóan van vászonra téve, hogy az ember szinte látja a  

víz mozgását, hallja a tenger zúgó moraját ..."  
Három dubrovniki olajfestményét ismerjük: kett ő  budapesti, egy pe- 
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dig zombori magántulajdonban van. Az Országos Magyar Képz đmű - 
vészeti Társulat 1914. évi tavaszi tárlatán két lovrani képet állított ki.  

A zombori múzeumban ma nyilvántartott 29 Juhász-mű  közül (17  
olaj, 12 rajz) kettđ  tengerparti tájkép. Valamivel több azoknak a fest-
ményeknek a száma, amelyek Zombor környéki motívumokat örökíte-
nek meg, s amelyek miatt olykora „bácskai festđ" jelzđvel illették. Pav-
le Vasić  könyvében (Umetnićka topogra f ija Sombora, Matica srpska,  
1984) tíz magántulajdonban levđ  Juhász-műrđ l tesz említést, ezek túl-
nyomó többsége alföldi jelleg ű, azaz „bácskai" tárgyú: Lovak a pusztán,  
Táj búzával, Aratás, Libapásztorlány stb. Lyka Károly kérd đfvére vá4a-
szolva, Juhász Arpád a „fđbb munkák címe" rovatban két képét tünt@ti  
fel: az Acatolást és a Rossz termést. A zombori múzeumban úgyszintén  
ketitđ  található: Falusi udvar, Aratás.  

Zombori tartózkodásunk idején újabb és újabb Juhász Arpád-m űvek  
bukkantak elđ  Ivan Jakobičić  festđnél (két olajkép, két rajz), Láng  
Nikolánál és Mayer Nándornál. Az alaposabb kutatás feltehet đen még  
sokkal több lappangó Juhász-képet hozhatna nyilvánosságra, s igy  a 
fennmaradt munkák sorát lényegesen bđvíteni lehetne.  

Tájképei majdnem kivétel nélkül egyszer űek, hangulatosak, a barbizo-  
ni iskola kései visszhangjaként a látvány pontos, olykor bens đséges rög-
zítésére törekednek. A természetet mindig közvetlenül figyelte meg,  a 
szabad ég alatt dolgozott, de képein az akadémián tanult kompozíciós  
módszerek érvényesültek, miközben a látvány életh ű  visszaadására töre-
kedett. Ennek folytán vásznairól nem árad az a könnyedség, a pillanat-
nyi benyomás elevensége, ami a kötöttségek alól megszabadult nagybá-
nyaiaknál már jóval korábban megnyilvánult.  

tz Adrián eltöltött boldog hetek után egyébként még egy francia-
országi útra is vállalkozott. Donoszlovits Vilmos szerint „kigyalogolt  
Párizsba, hol tíz napot tartózkodott szilván meg puha kenyéren ..."  
Még hozzátette azt is, hogy „...elzarándokolt ideáljához, Heine sírjá-
hoz a Mint Martre temet đbe, a sírhalmot lerajzolta, a sírról egy szál  
virágot hozott, melyet keretben egy zombori id đs úrnđnek ajándékozott  
emlékül, tisztelete és hálája jeléül".  

Hazajöveit egy ideig még Zomborban tengette életét, majd 1903 vé-
gén vagy 1904 elején Budapestre került, ahol barátai Malonyay Dezs đ  
figyelmébe ajánlották. Malonyay éppen akkor toborozta a munkatársa-
kat, hogy velük együtt begy ű jtse, értelmezze a népm űvészeti tárgyakat,  
leírja megformálásuk és díszítésük mбdozatáit. A mozgalomszer űen ki-
bontakozó vállalkozása szecesszió eszmevilágában fogant, az wtolsó lö-
kést pedig alighanem Walter Crane angol m űvészettörténész adta meg,  
a képzđművészet és az iparművészet népművészetbđl való megújhоdá-
sának prófétája, Ruskin és Morris legnagyobb tanítványa, aki 1900-bon  

„felfedezte" Kalotaszeget, s ott készült rajzai kés đbb bekerültek az egész  
világon használt iparművészeti tankönyveibe. Crane látogatása az egész  
művészvilágot megmozgatta, s az akkor kialakult hangulat is közreját- 
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Juhász Árpád: Portré  

szott abban, hogy Malonyay csoportja állami támogatással megkezdhette  

a népművészet éraékeinek mбdszeres feltérképezését. Ennek eredménye  
A magyar nép művészete című, Malonyay Dezsđ  szerkeszitésében készült  
ötkötetes mű , amely egyenlđtlensége ellenére ma is forrásérték ű , bele-
értve az illusztrációkat is, amelyéket jórészt Juhász Arpád készített.  

Festőnk 1904-tđ l 1914-ig, azaz egészen haláláig szorgalmasan járma a  
falvakat, százszámra készítette a rajzokat. Lakatos Alfréd írja a már  
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idézett cikkében, hogy „följegyzett, lerajzolt, lefestett minden magya-
ros benyomást keltđ  ékftményt, hfmzést kézimunkát, székelykaput, bot-
és szerszámfaragásokat, falusi bútorkészítményeket, parasztszobak ente-
riđrjét, díszesen hfmzett viseleteket, hogy majdan abból valamilyen egy-
séges magyar ornamentika leszűrhetđ  legyen". Amit csinál, az valójában  
a szakrajz egy változata — etnográfiai mintarajz, a népi kultúra anyagi  
javainak pontos, minden részletre kiterjed đ  rögzítése és meg őrzése az  
utókor számára.  

Juhász Arpád élete végéig h űségesen kitartott emellett a nagy pro-
jektum mellett, amely egyrészt az állandó munkát jelentette számára,  
másrészt kedvére való is volt. Hogy mennyire a népm űvészet bűvköré-
be került, arról egyetlen nyomtatásban is megjelent írása tanúskodik. Eb-
ben a matyó viselet dekoratív szépségér đl értekezik. „Talán a legszebb  e 
viseletnél — frja — a menyecskék ruhája. A hosszú rojtú »csavarintos«  

kendđ  színes keretként veszi körül a fejet, szokatlanul megnagyítva an-
nak alakját, a rojtok szerepelnek itt, meg a méhkasalakú »tik«. Ebbe  
van a haj beleszorítva, s ez a fejnek bizarr, hegyes kúpban végz ődő  
befejezést ad; csak az arc fedetlen; még kevesebb látszik a fejb ől a  
nagy, színes, ünnepi sátoros fejkendđk alól, mely mint valami tető  födi  
be a fejet, s messzire kiálló szélei az azokat szegélyez ő  hosszú rojtjaival  
valóságos ereszt képeznek" (Magyar Iparm űvészet, 1913).  

A Matyóföld, ezen belül Mezđkövesd hímzéskultúrája, díszes népvi-
selete, s általában népélete mély nyomot hagyott benne, ezt az öröksé-
get, a népművészeti alkotó munka szellemét beépítette m űvészetébe. Igy  
freskói is, amelyek egy soproni és egy budapesti iskola falain láthatók,  

néprajzi ihletés űek. A budapesti Fehérvári úti tanintézetben elkészített  
két falfestményén a mez đkövesdi gyermekjátékok, életképek dekoratív,  
stilizált változatai elevenedtek meg. Sajnos, a második világháború ide-
jén mindkettő  elpusztult. „,Érzem, hogy valahogy igazolni is kellene  
magam a képek témái miatt — idézi egyik levelét Herceg Jánosa Ka-
langya'ban közölt cikkében. — A mostani viszonyok között különösnek  
tűnhet, hogy miért választ fest đ  ilyen népies és annyira speciális jelleg ű  
népviseletet témául. Tudom sokan lesznek, akik mosolyognak az ilyen  
nemzetiszínű  művészi irányon, viseleten, parasztosnak találják, s nem  
tartják méltónak művészi témára. A hollandusok azonban másképpen  

gondolkoznak, amikor elküldik nekünk az 6 nehézkes facip đs alakjaikat  
fán, porcelánon, üvegen, szöveten, levelez đlapon stb., szóval mindenen,  
ami alkalmas vagy nem alkalmasa díszítésre. Nekünk ezek mind j бk,  
és senki sem ütközik meg rajta."  

Juhász iparművészeti orientáltságára is döntđ  hatással volta mez đ-
kövesdi népművészet. „Zománcfestésű  kis matyófiguráin, posztó faldí-
szén — frja Keserű  Katalin (A gödöllői művésztelep Bp. 1987) —  az alakok  
nem egyszerű  díszftđmotfwmok, hanem egy típus változatai, alapos,  
többoldalú megfigyelés eredményéi. Éppen a felmérések tárgyilagossá-
gához ragaszkodva s a népi díszítmények soroló szerkezetét alkalmazva  
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tudta sűríteni bennük a mez đkövesdi népviselet, életmód, mozdulatok  
jellegzetességeit ..."  

Juhász Arpád a képzőművészetnek csak néhány területén mozgott, en-
nélfogva fest őszerszámai és más eszközei korlátozattak. Ebben az idő -
szakban is` vett olykor ecsetet kezébe, vagy tájképeket festett Erdély-
ben, a Balaton mellett és másutt is, ahová gy ű jtđútjai során elkerült.  
Nem idegen számára az akvarell és a tollrajz — ezzel azonban aligha-
nem már ki is merítettük „eszköztárát". A f đ  kifejezđeszköze való-
jában a ceruza, akkor is, amikor szakrajzot készít, akkor is, amikor váz-
latot vet a papírra, vagy tájat örökít meg. Ezeket bravúros könnyed-
séggel csinálta. Egyik kortársa úgy fogalmazott, hogy a ceruza „mesteri  

kezeléséhez nálunk senki sem értett annyira, mint 6". Malonyay Dezs đ  
szerint is „szemfényvesztés" az, ahogy bánik az irónnal, munkáit pedig  

— nyelvújító szellemben — „ceruzafestésnek" nevezte. „Vastag, puha  

Koh-i-Noor ceruzával úgy dolgozik, olyan szélesen, foltokban, mintha  

ecsettel dolgozna. . ." — írja. A ceruzarajz mellett leggyakrabban toll-
rajzot készít. A kínai tus rúdjából egy darabkát letört, felhígította kis  

porcelánedényében, s valami jófajta merített papírt vett hozzá.  

Ceruza- és tollrajzaival érte el els đ  és egyetlen nemzetközi sikerét is:  
az 1908 őszén rendezett londoni magyar kiállításon grafikáiért arany-
érmet kapott, 1909 elején pedig — a Borovszky-féle megyei monográfia  
szerint — a Studio című  illusztrált londoni képz đ- és iparművészeti fo-
lyóirat méltatta munkásságát. Ehhez hasonló elismerésben otthon soha-
sem részesült.  

1903 óta munkatársa volta Művészet cfmű  folyóiratnak, amely Lyka  
Károly szerkesztésében 1902 és 1918 között jelent meg. 1907-t đl rend-
szeresen, minden évben közöltek t őle. A szerkesztđség fđ leg a fejléceket  
igényelte, az 1910. és az 1911. évfolyam egy-egy számában đ  készítette  
az új fejezeteket nyitó, szalagszer űen húzódó díszítményeket. Közzéteszi  а  
folyóiratban rajzait s más jelleg ű  munkáinak reprodukcióit is: matyó fi-
gurávt, posztó faldíszét 1913-bon, tájképét, freskót аnulmányát 1914-ben.  

Juhász Arpád tehát, ha nem is küzdötte fel magát a képz đművészek el-
ső  sorába, a vidéki anonimitásból kitört, nevet szerzett magának. Ezt jó-
részt annak is köszönhette, hogy életének utolsó, valamivel több mint  
egy évtizedet felölel ő  szakaszában munkássága egybefonódott a gödöl-
lđi művésztelep tevékenységével, mindennapi életével. 1905-ben juhász  

feleségével, Omelka Vilmával együtt elhagyta Budapestet, és Gödöll đre  
költözött egy kétszobás albérleti lakásba, K đrösfđi-Kriesch Aladár, a te-
lep alapítójának közeli szomszédságába. 0 régi barátja, fest őtársa Ju-
hásznak, annak idején együtt tanultak Lotz Károlynál, majd Malonyay  
Dezső  munkatársaiként közös néprajzi gyű jtőúton voltak Erdélyben. Biz-
tosra vehetđ  tehát, hogy Juhászék ,.,kivonulását" Malonyay egyenget-
te, a meghívás tőle származhatott.  

A gödöllői művészcsoportosulás egészen sajátságos színfoltja az akko-
ri képzđművészeti életnek. Akik közelebbr đl ismerték, „a magyar sze- 
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cessziб  bölcsőjének", legjelent ősebb műhelyének", „a magyar szecesszió  
egyetlen szervezett társulásának" nevezték, akik viszont küls ő  megjele-
nési formáira figyeltek fel, azok „reneszánsz munkaközösséget", „magyar  

Jasznaja Poljanát", „tolsztojánus széktót", olykor pedig „a városszéli  

hippi kommunák előzményét" meg „az első  magyar szocialista munka-
közösséget" látták benne.  

A gödöllői művésztelep 1901 és 1904 közötit szinte ösztönszer űen jött  
létre; a szellemi és gyakorlati „szálláscsináló" K őrösfő i-Kriesch Aladár  
festő  volt. 6, valamint azok is, akik csatlakoztak hozzójuk — Nagy  

Sándor, Nagy Sándorné Kriesch Laura, Raáb Ervin, Juhász Arpád, Zichy  

István, Undi Mária, Sidló Ferenc, Remsey Jenő , Mihály Rezső , Toroc-
k:ai-Wigand Ede, Medgyaszai István és mások valójában az angol  

preraffaeliták és apostoluk, John Ruskin eszméib ől kiindulva a művé-
szet és a itársadalom egyidej ű  megújulására és egy életstflus modelljének  
kialakítására törekedtek.  

A művészet emberalakft б , társadalomjavító szerepében, a szépség meg-
váltó erejében szentimentális rajongással, idealista lelkendezéssel, már-
már fanatikusan hittek.  

Az iparművészet megújítását is programjukba foglalták, mert úgy  
tartották, hogy az ipari fejl ődés tönkretette az ember környezetét, hasz-
nálati eszközeit. Ebben az esetben az eredeti, az ősi formát, a tiszta for-
róst a népművészetben vélték felfedezni, a népi 'ihletés ű  hagyományokat  
mindenütt alkalmaznák is: „a dfványpárnát бl a várostervezésig".  

Kulturális téren a tartalmas, kollektív életre törekedtek. Hetente két-
szer összejöttek Körösfđi-Kriesch hózóban, kertjében, s hangversenye-
kin, felolvasó délutánokon és egyéb rendezvényeken vettek részt. Ezek  
a találkozók népművelő  jelleget is öltöttek, mivel a m űvésztelep kere-
tében működő  szövőműhely munkásnői is a meghfvoetak között voltak. A  
kolóniának tágabb szociális céljai is voltak: „a m űvészet mindenkié" jel-
szóval a lakosságot egy nagy közösségbe szerették volna tömöríteni, ter-
mészetesen meggyőzéssel, a szeretet nevében, ami tulajdonképpen a rus-
kini elvek gyakorlati megval бsulósá~t eredményezte volna, az első  lépést  
a tórsadalom megváltozása, a világ megváltása  felé. 

Termékeny talajra találtak itt az anarchista eszmék, az wtópista áb-
rándképek, beleértve azokat is, amelyek a „szép" szocializmusról ala-
kultak ki. A telep lakói ezenkívül kapcsolatot tartottak a szocialista re-
formerekkel, Szabó Ervinnel és Madzsar Józseffel, de a legnagyobb ha-
tása Tolsztoj őskeresztényi tanainak és Schmitt Jen ő  Henrik ó јgnoszticiz-
musának volt. Az utóbbinak két könyvéhez is az illusztróciókat Körös-
fđi-Kriesch és Nagy Sándor készftette.  

Talán mondani sem kell, hogy Juhász Arpád beilleszkedése ebbe a vi-
lágba már zavartalanabb volt, hiszen azonos alkatú és gondolkodású em-
berek közösségébe került. O is nyerskosztos, hosszú hajat visel, akár a  

többiek, ruhája is eltér a köznapi viselegt đl, s ami a legfontosabb  

ugyanabban a szellemi áramkörben, gondolati világban él. John Rus- 
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kin „világmegvált" eszméit jól ismerte, ha nem el đbbrđl, akkor  
zombori Szabad Líceum hónapokig tartó előadássorozatából értesülhe-
tett róluk. „Zombor város dics đsége — írta a korabeli Bácska (1903,  
87. sz.) —, hogy hazánkban itt el őször nyílik meg Ruskin katedrája és  
a ruszkinizmus fenséges tanának terjesztése ..." Közeli barátja, mint tud-
juk, Schmitt Jenđ  Henrik, úgyhogy hitelt adhatumk azoknak a felte-
véseknek, hogy eszméit éppen 6 terjesztette a kolónián, mint ahogy  

egyesek részére a vele való személyes kapcsolatteremtést is 6 tette le-
hetővé. Polonyi Páter már említett munkájában idézi Körösf đi-Kriesch  
Aladár leányának, Kriesch Margitnak a szavait, melyek szerint „Ju-
hász Arpád, akinek családja a Bácskából származott, ismertette össze  
apámat ... Schmitt Jenđ  filozófussal, aki Tolsztojjal összeköttetésben  

állott ..."  
Juhász Arpád hozzájárulása a telep életrendjének kialakkásához más  

téren is kimutathat б . Egy vasárnapi zenedélutánon Országh Tivadar  

kamarazenekara lépett fel, ennek heged űse Juhász Károly volt, a fest ő  
unokatestvére. A vendégszereplést ők ketten iútötték nyélbe. Juhász  
unokahúgai, a zombori Frey n ővérek is az ,ő  hívására telepedtek t  
Gödöllđre 1907-ben, Frey Rózsa id đvel a szövőműhely vezető je lett,  
Frey Vilma pedig a műhelyrajzok készítđ je.  

Ha mára bácskai kapcsolatokat emlegetjük, tegyük szóvá azt is,  

hogy a műhely sxövđgépei a bánáti Elemérr đl, Kovalszky Sarolta  
1891-ben alapított szövđműhelyébő l kerültek Gödöll őre. Az egyik leg-
jobb torontáli szöv đnđ, Guilleaumme Margit is Elemérr ő l költözött  
oda. Sok eddig még eléggé fel nem tárt körülmény utal arra, hogy az  
eleméri szövőműhely, de bizonyos vonatkozásban a nagybecskeréki sz ő -
nyeggyár is fontos el őzménye volta gödöllői szövőműhelynek.  

A művésztelep törzstagjait — közéjük tartozott Juhász Arpád is —
fđ leg a rokon életszemlélet fűzte egybe. Ez a rokon érzés festđnk ese-
tében még hatványozottabban megnyilvánult. Ez volt az igazi kapocs,  
annál is inkább, mert a stílusbeli rokonságnak alig van nyoma, a sze-
cesszió gondolatvilága nála fđleg életvitelében öltött testet, s nem m ű-
veiben.  

Juhász Arpád sokévi hányódás-vetődés után Gödöllőn talált otthon-
ra, s haláláig nem is hagyta el. Viszonylag fiatalon távozott az él ők  
sorából, úgy is mondhatnánk, hogy életmódjának lett az áldozarta.  

1914-ben, a kora tavaszi napokban megrendelésre egy tengeri tájké-
pet festett. „A kép vázlata megvolt — írja Donoszlovits Vilmos —,  
csak a színek hiányoztak. Leutazott Raguzóba, a színeket elrendezte,  
hazajött Gödöll đre. Ezt a hosszú utat étkezés nélkül tette meg, mert  
nem kapott vegetariánus kosztot. Igy nem csoda, hogy szervezete el-
satnyult, pedig azt hitte, hogy đ  annyira edzve van, hogy ezen bravú-
ros dolgokat kibírja. Ez volt végzete." Nem sokkal e meger ő ltető  út 
után tüdđgyulladással beszállították a budapesti Szent István Kórház- 
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ba, ahol „kezelőorvosa csodálkozva látta, hogy az 51 éves férfi szerve- 
zetének ellenállási képessége alig olyan, mint egy ötéves gyermeké". 

1914. május 30-án halt meg, s azóta is, Herceg János szavaival él-
ve, „a pesti temet ő  hideg földje és a híres bácskai közöny" takarja. 

Juhász Arpád a művészteleppel együtt merült feledésbe, s neve a 
telep „rehabilitásával", értékeinek „felfedezésével" bukkant ismét el ő  
több évtized után. Műveit számba vették, ezeket az utóbbi évtizedben 
több kiállításon bemutatták, életpályájáról, gödöll ői éveiről tanulmány 
jelent meg, szaporodott azoknak a publikációknak száma, amelyek va-
lamilyen formában említést tesznek róla. Az „utóélet" fontos dátumá-
nak ígérkezik az 1988 derekán Zomborban és Szabadkán megrende-
zendő  kiállítás, amely 85 év után az első  önálló tárlata lesz. 

Juhász Árpád: Portrí 



VAJDASÁG KÉPZŐMоVÉSZETE*  

Adalékok a XX.  századi m űvészettörténeti  

kutatásokhoz  

BÉLA DURÁNCI  

Az épftészeti funkcionalizmus és a hagyományos antropomorfizmus  
diszonáns párosításával szemben a vitális forma áthidalja az emberhez  

i118 vizúra, valamint a szükségszer ű  fejlődéssel járó betontömbök és az  
üveg közti szakadékot. A szül őföld ihlette Ana Be3~lićet, aki ugyanak-
kor lépést tartott a korral, s „megszegett kenyereivel" a hatvanas évek  

közepén utat tört sajátos formáinak a modern szobrászat avantgárd fo-
lyamataiban. Ez az irányvétel egyedülálló pontrékat eredményezett, mint  

amilyen a Krleža (1979), vagy sajátságos galériájának más emberszabá-
sú „kavicsai".  

Habár ezekkel a „porékkal" a megformálás klasszikus koncepci6já-
hoz közelít, Ana Beš~lić  szobrászata elsősorban elkötelezett „szabad for-
ma" marad, olyan, amelyre Henry Moore azt mondja, hogy „az alko-
tásnak először is saját vitalitással kell rendelkeznie." Be3 ~lić  Ülő  torró-
ja (1953), valamint Emlékm űvázlata (1957) egyébként is a Moore-ral 
való találkozásáról tanúskodik, a Nagy torzó  (1958) pedig Jean Arp  
Női mellszobrára (1953) emlékeztet.  

Ana Bešlić  művészete belső  feszültségről árulkodik, amely a sima, fe-
szes hánya alatt lüktet, s a vitális forma törvényszer űségeivel és elvei-
vel van összhangban. E műveken a szülőföld ihletését, a visszapillantás  

és az elmélázás plasztikus kifejezését érezhetjük, s els ősorban alkotói  
nyugtalanságról, a meglev őnek a túlhaladását sürget ő  törekvéséről árul-
kodnak. A belgrádban 618 Ana Be3~lić  a műterme falán lev ő  jelképes  
„berámázott kapával" vajdasági gyökereire emlékeztet. Bajmokon, Ta-
vankúton, Szabadkán és Palicson található szobraival jelölte meg azt  

az utat, amelyet a regionális korlátokat el nem ismer ő, modern szobrá-
szatban elfoglalt helyéig tett meg. Alkotásait számos jugoszláv város  
múzeumában megtalálhatjuk, de sok került külföldre is, így pl. Párizs- 

* Negyedik rész. Poiytatás az eldzd azámunkbбl  
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Ana Be11Ц.: Kapcsolt formák, 1959  

ba, New Yorkba, Bernbe, Conacryba, Brüsszelbe. Azzal, hogy 1983-
ban mintegy húsz szobrát a szabadkai Városi Mtzeumnak ajándékozta,  
Ana Belić  maradandóan vajdasági szobrásznak nyilvánította magát.  

A szerémségi Čerevićb8l származó Jovan Soldatovi ć  (1920) elđbb épí- 



VAJDASÁG KEPZ6M0VESZETЕ , (IV.) 
	

825  

jovan Soldatović: Torna Rosandić  portréja, 1952  

tészetet tanult, majd rövid id đre Baranyi Károly műtermébe került, ké-
sđbb a vajdasági partizánegységek fđparancsnokságának propagandaosz-
tályán dolgozott, s a népszerű  Agitpropnak a munkatársaként jutott  
1945-ben a belgrádi Képzđművészeti Akadémiára. Torna Rosandi ć  mes-
terműhelyébđl tért vissza оjvidékre, ahol a pedagбgiai fđiskola szobrá-
szati szakosztályának tanára lett. A Vajdaságban képzett szobrászok el-
sđ  nemzedékeinek tianítбja vobt tehát, s az 1974-ben alapított  újvidéki 
Művészeti Akadémia tanáraként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.  

Alkotd munkáját 1953 óta számfthatjuk, de els đ  önálló tárlatát csak  
1955-ben rendezte meg ІЈjvidéken, akkor már a vajdasági modern szob- 
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rászat vezet đ  személyisége vak. A Gyermek őzzel (1953) cfmű  szobra  
sajátságos leлikárбl tanúskodik, s az ismertetđjegyek hamarosan elkü-
lönülnek: egyrészt a lírai đzek és tragikus megsebzett szarvasok" cso-
poгjára, amely egyszeriben váltotta ki a m űvészetkedvelđk rokonszen-
vét, másrészt pedig a méltóságteljes emberi szenvedést megjelen{t đ  gyer-
mekre, amely Soldatovićot az „egzisztenciális-e хpresszionista szobrászat"  
kimagasló művelđi közé emelte.  

Habár szobrászata jórészt antropomorf és szilárd, klasszikus elveken  
alapszik, Soldatović  művészete az új plasztikus kifejezéshez tartozik,  
amely teljes mértékben tükrözi a háború utáni korszak szellemi állapo-
tát, amikor az ember, mélységesen csalódva a világ felosztottsága miatt,  
rezignáltan elfogadja a reménytelenséget és a tehetetlen áldozat státusát.  

A háborúban felzaklatott érzések, amelyek kés đbb letargiává alakultak  
át, formálták meg a megtömi remetealakot. Az esztelen háború tapaszta-
latainak terhét viselđ  ember a háború utáni reménytelenségben rezignált*.ra  
vált. Bernard Buffet önarcképén (1927) is felismerhetjük ezeket a je-
gyeket. Az egyenes, fekete vonásokkal megrajzolt, csontig fogyott figu-
ra nagy figyelmet keltett 1952-ben Belgrádban a francia festészet kiál-
lításán. Ha ehhez hozzáadjuk Torna Rosandi ć  megjegyz4sét, miszerint  
„a tiszta realizmussal sohasem lehet művészit alkotni", akkor láthatjuk,  
hogyan nyílt meg az út Jovan Soldatovi ć  sajátságos szenzibilitása el đtt.  
A formát, amelyet az „egzisztenciális expresszionizmus" id őszerű  kifeje-
zésnek minđsített, a figurációt Jovan Soldatovi ć  kifejezđeszközként al-
kalmazta. A művész ezzel szakította hagyományos antropomorf plasz-
tikával, és új kifejezésmóddal gazdagította szobrászatunkat.  

Soldatović  azonban azzal a kijelentésével, hogy csodálja Zadkine Em-
lékmű  Rotterdamnak (1953) című  szobrát, s a róla sugárzó „meggyđ-
zđdést, hogy valóban teljes emberrđl, s igazi emberi elkötelezettségr ő l  
van szó", elárulja valódi természetét: a temperamentumos elkötelezett-
séget. Ezek szerint Soldatovi ć  szobrászatának nincs köze sem Giacomet-
tihez, sem a Buffet képviselte „az ember mint tanú"-féle koncepcióhoz,  
s úgy hiszem, akkor még Jean Paul Sartre filozófiája is idegen t đ le.  
Akkor, amikor Soldatovi ć  alkotni kezd, az Agitprop elkötelezett tagja  
s az angazsált művészet különös felújítója a háború el đtti harcos és  
haladó „meggyökerezettség" értelmében. Jóval kés đbb, 1970-ben nyilat-
kozza az Umetnost című  folyбiratnak: „Mondhatnám, kezdett ől fogva  
világos volt számomra, hogy azoka tartalmak, amelyeket az ember meg  
akar örökíteni, a szobrásztól olyan formát követelnek meg, amellyel  
kifejezheti magát, s olyan anyagot, amit kiválaszt. 1948-ig nem volt  
bennem kellő  opportunizmus, hogy ráálljak a szocialista realizmus vá-
gányára, késđbb pedig még kevesebb okom volt arra, hogy a másik  
végletet, az úgynevezett abszolút alkotói szabadságot válasszam."  

Jovan Soldatović  alkotásai a téma és a kifejezés expresszivitásával hat-
nak a tudatra, de nem zavarják a m űvészi alkotás „megállapodott" be  
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fogadását, s ezért mélyen meggyökereztek. Pedagógiai tevékenységével  
s az elkötelezettség humánus példájával munkássága a vajdasági modern  
plasztika fejl ődését segítette el ő .  

A Torna Rosandi ć  műhelyébő l kikerült két homlokegyenest ellentétes  
művészi hitvallású növendék között — az egyik oldalon Ana Beli ć  a 
szabad forma vitalitásával, a másikon Jovan Soldatovi ć  a figuráciб  ex-
presszív megszerkesztettségének klasszikus elvével — találjuk Zoran Pet-
rović  festőt, aki a „tárgy" olyan konceptusát kínálja, amely valahol az  
allegorikus jelenségnek, s a forma sajátságos hatásának határán van.  
Szobrai antropomorf indíttatásúak, de eposzi vonásaikkal és meseszer ű  
emlékezéseikkel az összetett jelentés ű  szimbólumok szférájába emelked-
nek. Mélyen meggyökerezve, akárcsak e sokoldalú alkotó irodalmi al-
kotásai, elszakíthatatlanul kapcsolódnak a múlthoz. Az újbóli halál  
végtelenjébe vezet ő  úton, az egykori „él$" gépek hulladékából alkotott  

virágok a forma életének az alkotói ösztönzés el őtt nyitnak távlatokat.  
A bánáti Sakule faluból való Zoran Petrovi ć  (1921) Belgrád közelé-

ben, a tönkrement gépek hulladéktelepén szövi alkotói álmát szül őföld-
jérő l, amelyet képeken, szobrokon és irodalmi alkotásokban örökít meg.  
Festőként a művésztelepek els ő  részvevői között találjuk. 1953-tól kezd-
ve Zenta, Topolya, Becse és Écska határát járvá felfedezte a kiszolgált  
mezőgazdasági gépek eldobott alkatrészeit. 1957-tő l jelentkezik szob-
rászként, sajátos hangvétellel, amelyet kezdetben jellegzetes vajdasági hu-
mor fűszerez. Žika Turinski fest ő  szavai szerint: „A humoros helyzet  
lényege abban van, hogy a gépszörny deformált része valami csodálatos  
módon biológiai formává alakul át. Ami korábban veszélyeztetéssel fe-
nyegetett, azt immár mások veszélyeztetik. Az ember saját tökéletlen  
természetének bölcsességével még egyszer dics őségesen megcáfolja a gép  
tökéletességét."  

Zoran Petrović  gondolatai a múlt és a jöv ő  útke гesztezđdésén állnak  
meg. A régi erős gépek eldobott részei új egységbe préselve új tárgy-
ként kelnek életre. A Bogártüzérek (1957) és a Ka~ona, ágyú és vadál-
lat) (1905) új távlatokat nyitott, az alkotói megnyilvánulás számtalan,  
addig ki nem próbált lehetőségét sejtette. Az „abszolút alkotói szabad-
ság" előretörésének éveiben „Petrovi ć  koncepciójának összetett jelentése  
volt. Az antropomorf jellegű, asszociatív hatású szobrok a síkság élmé-
nyét voltak hivatottak kifejezni. A kiszolgált célszer űség tönkrement  
részeinek az új vitális egésszé való felújításával a mez őgazdaság termé-
szetes körforgásának er őteljes kifejezését látjuk: vetés, növekedés, virág-
zás, termés, enyészet, csírázás. Formáinak rozsdás szerkezetével a m ű -
vész erőteljesen hangsúlyozza a mulandóságot — az elmúlással gondo-
latunkat a jöv$be irányítja.  

Az e térségben él ő  ember ősi környezetének szimbolikus üzenete iránti  
kifinomult hallásával, a sokoldalú alkotói személyiségnek a pillanat rejt-
jeles üzenete iránti nyíltságával Zoran Petrovi ć  erőteljes művészi szen- 
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Zoran Petrović : Régi óra, 1965  

zibilitású tárgyat hozott létre. Szobrászata elriasztja a követ őket, vi-
szont affirmálja a kísérleteket. A Régi óra (1965) már nem hordoz sem-
milyen „hasonlóságot" a valódi formákkal. Az 6 „órája" nem бra!  A 
halál fragmentumai ezek, ;amelyeket az örökkévalóság körei egyesítenek,  

újra élnek az időben, az ember alkotói akaratának szabad választása  
által. Mint Almási Gábor Fatörzse, Zoran Petrovi ć  Ora'ja is a vajdasági  
szobrászat fejl ődésének két évtizedét zárja le a választás és az alkotói  
tett szabadságával. A Régi óra talán minden más, ekkor itt keletkezett  
szobornál jobban képviseli a világ m űvészeti központjai hatásának ösz-
szegezését, s e vidék alkotdi örökségének összetett üzenetét.  
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Ha ehhez az „órához" szabadon táguló köröket képzelünk, lehet ővé  
válik, hogy ezeken belül a vajdasági szobrászat eredményeinek és a  
szabad választás széles skálájának •a vitális részeit számlálhassuk meg.  
A középponthoz közelebb vagy távolabba vajdasági modern m űvészt  
számos szobrászának a nevét vagy művét megtalálni.  

A Szerbiai Képzđművészek Egyesülete vajdasági alosztályának az 1965.  
október 31-e és december 17-e között megrendezett tárlatán a követke-
zđ  szobrászok vettek részt: Álmási Gábor, Ivanka Acin-Petrovi ć , Rad-
mila Grahovac, Božidar Jovovi ć , Pavle Radovanović , Jovan Soldatovi ć .  
„Kívülállóként" ezen a kiállításon jelentkezik els đ  ízben Ljubomir Den-
ković  is. A kiállítás azonban nem tükrözi hitelesen a vajdasági szobrá-
szatot. Hiányzik Baranyi Károly, aki 1959 óta ismét itt van, akárcsak  
Baranyi-Markov Zlata. Habár Zlata Markov els đsorban keramikus, szob-
rászként tüntetik ki 1967-ben Brüsszelben az Európa m űvészete elneve-
zésű  kiállításon, és nincs itt Stevan Bodnarov sem. Ha csupán а  Кбp-
zбmбvбszek Egyesületének kiállításain látottak alapján ítélkeznénk, ak-
kor olyan benyomást szerezhetnénk, hogy a vajdasági szobrászat egyál-
talán nem haladta túl a megformálás klasszikus elvét, az antropomor-
fizmust és a figuráciбt. Az említett 1965-beli kiállításon csupán a leg-
fiatalabb, Denkovi ć  veti fel terrakottájával az anyag szuggesztivitásá-
nak és a formával való összhangjának a kérdését. Az önálló kiállításo-
kon, a csoportos bemutatkozásokon s fđleg a művésztelepek részvev đ i-
nek szemléin a plasztikus kifejezés széles skálája és a változások — a  
továbbra is viszonylag kevés szobrász ellenére — impresszíveknek hat-
nak.  

Kalmár Ferenc (1928) éppen a művésztelepek hatására mutat sok-
oldalú érdeklđdést a forma és az anyag iránt, korai Kis horgászától  
kezdve a vas és a terrakotta egységbe foglalásán át .a t űzzel maratott  
fa sajátságos „informeljéig", a figuráci бtбl a szabad formáig jutott el.  

Baranyi Károly visszatérése után 1959-től magányos farkasként bo-
csátkozik kísérletekbe: gépelemeket ötvöz egybe sajátságos, anekdotikus  

jelentésű  formákká. A Nagy hal megeszi a kicsit, a Család, a Bölény, az  
Oroszlán és más alkotásai az érdekes elképzelés ellenére nehezen sza-
badulnak meg az antropomorfizmustól. Az élemedett korú mester mégis  
elfogadja az idők kihívását. Zoran Petroviéhoz hasonlóan új tárgya-
kat alkot régi elemekbđl és figyelemreméltó eredményeket ér el, Az  
Oroszlán (1968) vagy a Kos II. (1970) című  alkotásai az alkotói meg-
békélhetetlenség és kíváncsiság bizonyítékai. Az id đs művész erejét  
megfeszítve próbálja megismételni feledhetetlen Ikaruszinak röptét. Az  

eredmény csupán a művész sorsáról szб lб  megrázó vallomás, amely in-
kább a téma jelképességével, mintsem a szobrászi hangvétel sajátossigá-
val hat.  

A „forma" életének dinamikus évtizedei vidékünkön több-kevesebb  

autentikus alkotással és dokumentummal gazdagították a vajdasági kép-
tárakat.  
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Kalmár Ferenc: A kis horgász, 1949 
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Mira Juгilić  (1928, Cs(irog) a Tiszán úszó göcsörtös fatörzsekben ta-
lálta meg sajátságos kifejezésmódjának az ihlet őjét, emberszabású tus-
kóinak fanyar monológjával a háború rémségeit s az áldozat méltó-
ságteljességét megrázóan tanúsítja, humánus üzenetet fejez ki. Munkái-
nak állandóan időszerű, szimbolikus jelentésük van. Mira Jurili ć  szob-
rai a vajdasági sorsokban, az itteni emberek életében gyökereznek.  

Eugen KoćiI (Kucora, 1932—Zombor, 1972), akinek az apja Pechón  
József verbászi síremlékét, Medgyessy Ferenc alkotását faragta ki,  a 
szorongó kitartás szobrait hozta létre. Nem volt ereje vagy nem tal ált  
motívumot, hogy eltávolodjék az antropomorf szobrászattól. A hagyo-
mányos formához és a klasszikus módszerhez köt ődve, Antun Augus-
tinč ić  tanítványaként a portrékészítés magas szintjét érte el. A Veljko  
Petrović, a Milenko Beljanski és más mellszobrok a modell lelki saját-
ságai mellett a szerző  életének drámaiságát is elárulják — a m űvész ss  
az agyag párbeszédének segítségével. Az anyag méltóságteljes vallomá-
sa Koči örökségében maradandó helyet biztosit számára a vajdasági  

szobrászatban.  
Szintén tökéletes po гtгékészftőként maradt fenn Pavle Radovanovi ć  

(1923-1981) neve, akinek alkotásai méltóságteljes megbékéltségr ől, kö-
vetkezetességről és kitartásról tanúskodnak. Csupán az emlékm űveken  
nyilvánul meg gazdag élettapasztalata és lelkivilága, a bácskai róna  
egyedülálló monumerntumaként.  

A portrékészítők és a kiváló pedagógusok sorába tartozik a becsei  
Radivoj Subotički (1916-1977), akinek a háború el őtti munkássága  
a felszabadulás után is töretlenül folytatódik a vajdasági m űvészi  
életben.  

A folyamatos művészeti történésekben különböz őképpen jelentkező  
művészek közül emlékezetes marad Oto Logo, Matija Vukovi ć, Alek-
sandar Zarin és mások alkotói tevékenysége, különösen a m űvésztele-
pek kiállításain való részvételük. Egyebek között ezeken a ki á llításokon  
tűnik fel Aladar Zaharija (1926, Zrenjanin), aki a tarasi születés ű  Ljubica  
Tapavičkihoz vagy a kikindai Dubn Tornjanskihoz hasonlóan más mű-
vészi környezetbe került — ahonnan ismét mások jöttek hozzánk, s  
lettek „vajdaságiak". A „meggyökerezettség" és a szül őföldhöz vaІб  
tartozás többé már nem meghatározó jegyek, a formához hasonlóan  
eltűnnek. Az „angazsált művészet" fogalma is hosszú utat járt be. Er-
re hivatkozott 1934-ben Tóth József, aki „m űvész akar lenni, amíg él",  
vagy az 1938. évi Híd-kiállítás m űvészei éppúgy, minta háború után  
az erőszakos, demagóg képz őművészeti kritika is. 1954-ben az angazslt-
ság annak a szabad alkotói személyiségnek a humánus törekvése lesz,  
amely a meglevő  korlátok szétfeszítésével túln ő  a sokak számára  
„kompromittált" antropomorf szobrászaton, akár a háború el őtti em-
lékművekrő l;  akár a háború 'utáni dogmákról van szó.  

Az 1946-baп  készült Álmási-féle Fatörzs, s az 1965-ben alkotott kü-
lönös óra között egész korszak múlt el; a hasonlóak közül kiválasz- 
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Baranyi Károly: Oroszlán, 1968  

tott törzstđ1 az elhajkott tárgyak újjászületéséig a megalkotott tárgy  
voltaképpen a vajdasági szobrászat múltjának és jövđjének a határvo-
nalát jelöli. E korszakot a sajátságos személyiségek eredeti alkotásainak  
sokasága gazdаgította, és ezáltal végleg elt űnt a „művészvilágból" való  
kirekesztettség érzése. Az eredetiséget sokáig meghatározó „meggyökere-
zettség" vita tárgyát képezi: vajon a nemzetköziséghez való tartozás  
a regionálisnak az elfojitását jelenti-e? Vajon a regionális egyenl đ  a for-
rásértékűvel, vagy pedig a „nagyvilági" az eredetivel? M űvész-e az  a 
személyiség, aki a szülđföldjérđl indulva cl, következetesen járja be  
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az utat saját tapasztalatain s a nagyvilág visszhangjain át a sajátságos  
befejezésig — amikor a „saját" a „miénkké" válik, de ugyanakkor  a 
jövđbe, „đhozzájuk" szól. S a művész vajon ugyanakkor olyan-e, mint  
a méh, akit mindig a legszínesebb virágok vonzanak, tehát alkotásaiban  
mindiga szenzációra irányítja a reflektorokat, összhangban azzal, amit  
az 1948-ban született „m űvészcsillag", Innocente mondott: „... ambi-
ciózus vagyok, mint minden művész; híres akarok lenni, nagyobb Pi-
cassónál is. A sikerért megölném :a szomszédomat is. Nem a jet set hír-
nevét akarom, hanem azt a radikálisabbat, rámen đsebbet, amikor  a 
művész felülkerekedik azon a világon, amelyben a pénz az úr, a pénz  
jelent mindent" (Novi futurizam. ússzeállitotta Milan Pribibé. Moment  
5, a vizuális médiumok folyóirata, Belgrád, 1986. április—június, 41. 1.).  

KARTAG Nándor fordítása  

(Folytatása szeptemberi számunkban)  
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BABLIK, IGAZI BABLIK  

Jódal Rбzsa: Gömblakók. Forum Könyvkiadб, rljvidék, 1988  

Századunk irodalma kikezdte, majd végképp lerombolta a szigorú  
műfaji követelmények rendszerét, s a tájékozott olvasók körében ma  

már talán senkire sem hat zavarбlag, ha egy-egy alkotás megannyi  
dicliotóm elem felhasználásáról tanúskodik. A szabadságot áhító tehet-
ség bátran túllép a standard szabályokon, s olyan összetett szerkezete-
kit hoz létre, melyek hite szerint tartós érvénnyel örökíthetik meg  

elképzeléseit. Épp ez ёгt a kritikusi műfajmeghatározás obligát művelete  
fölöslegessé is válli, s valójában csak akkor lehet szerepe és értelme,  

ha a műfajbeli „újítás" jelzetei messzemenđen összefüggnek az írói ku-
darc tényeivel. Minta Gömblakók esetében is.  

Jódal Rбzsa a Forum Könyvkiadó 1986. évi regénypályázatán vett  

részt kéziratával, amely aztán regényként is látott napvilágot nemrég.  

Néhány oldal elolvasása után azonban nyilvánvalóvá válik, hogy szó  

sincs itt regényrđl. Amikor az eхpozíciбban Ádámmal, majdani gömb-
lakóval ismerkedünk, amint az angaméhben indulatosan önnön helyze-
térđl elmélkedik, még arra gondolunk, hogy talán egy újabb irodalmi  

бriáscsecsemđ  megszületésének leszünk majd tanúi, ám kisvártatva ki-
derül, hogy a szöveg korántsem dadaista-szürrealista koordinátákban  

bontakozik ki, ellenkezđleg, a legbanálisabb köznapiságot veszi célba.  

S nem is akárhogyan. Alighogy Adám elhallgat, anyja szólal meg, s  
fájdalmaival mit sem törđdve, kiselđadást Mart a szülés szakaszairól,  

majd érzelgđs tirádába fojtva mondandбját, dr. Gálnak adja át •a szбt,  
aki szakszerűen elmagyarázza magának, hogy az éppen világra jött  

csecsemđ  immunitáshiányban szenved, s ha nem izolálták volna másod-
percekkel ,a szülés után, már nem élne.  

Csak nem ezt a szerkesztési elvet és m бdszert követi az egész szöveg,  

merül föl az emberben a gyanú, amely késđbb, sajnos, be is igazolódik.  
Egymással szervesen össze nem függ đ  -monológok és dialógusok sorozata  
alkotja ugyanis a Gömblakókat, s ez nem csupán regényszerűségét teszi  
kérdésessé, hanem egyúttal hitelét is eleve lerontja.  

Mauriac Az éjszaka vége című  regényérđl szólб, sokszor idézett ta- 
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nulmányában fejtegeti Sartre, hogy amennyiben az írói nézőpont az  
„isteni mindentudás" ismérveit mutatja föl, az olvasó ideje menthetet-
lenül visszaárad, hiszen ilyenkor „nem létezik más, csak én magam, én,  
aki olvasok, én, akinek megvan a magatartama — szemben a mozdu  
latlan könyvvel". Ez történik velünk nem egy „klasszikus" épftkezés ű  
regény olvasásakor, melyeknek szerzője nem tud mértéket tartani az  
ésemények magyarázása vagy a lélektani elemzés terén, s hatványo-
zottan ez történik, ha mint a Gömblakók esetében, monológtorlaszokon  
kell átvergődnünk. Jódal Rózsa állandóan azonosulni próbál h őseivel,  
pontosan tudni véli, mi játszódik le tudatukban, a közhelyeknél azon-
ban nem jut tovább, mert nem egyénített, öntörvényűen változó, hanem  
lehatárolt, kijelölt pályán mozgó figurákat vonultat föl, melyeknek  
funkciója nem más, mint hogy az emberi elidegenülés folyamatát  il.= 
lusztrálják. Az orvos beteges becsvágytól sarkallt szörnyeteg, az anya  
vérbajos eleinek átkától senyved ő, alkoholizáló hisztérika, az apa a  
korlátolt, önző  racionalitás megtestesítője, nagyobbik lányuk akadályt  
nem ismerő , szeretetlen töгtetđ  stb. tтgyszólván mindegyikük a bioló-
giai determinizmus hálójában verg ődik, s igy nem kell csodálnunk, hogy  
példának okáén Gál doktor számára az alapvető  létkérdést a proszta-
tagyulladás, a „jól kifejlődött aranyér", a szokványos kései szereleir,  
vagy éppen felesége „súlyos tőgye" jelenti, melyt ő l mégsem szabadulhat.  
S ezek az aprócska naturalista bábuk, melyeknek üres, sivár, egydimen-
ziójú belvilágát szemléljük mindvégig, csak arra valók, hogy korunk  
Nyilas Misijeként Fodor Adám végül visszakívánkozhasson az által а  
lázadón szétvert gömbbe, illetve hogy felfedezze a keser ű  csodát: min-
den emberen „ott a testüket éppen csak körülvev ő , őket mégis magá-
ba záró gömb!" Istenem, eddigelé is tudtuk, hogy a lelkeket elválasztó  
távolság szinte határtalan, hisz „köztünk a roppant, jeges űr lakik"  
De mi van akkor, ha lélekről szó sincs?  

A szöveg kedvez őtlen hatását csak növeli, ha egyáltalán növelheti,  
Jбdal Rózsa stílusa. Minthogy a monológtorlasz szerkesztés kizárja  
higgadt elbeszélés lehetőségét, egyfajta túlfeszített „dramatizálás" vá-
lik itt uralkodóvá. Tőmondatok pattognak, indulatkitörések sorjáznak,  
érzelgős följajdulások váltják egymást, s mintha mindez nem volna  
elég, lépten-nyomon ritkftattan szedett szavak, szintagmák bukkannak  
föl, melyekkel Jбdal Rózsa félreérthetetlenné szeretne tenni egy-egy  
érzelmi vagy gondolati impulzust. Ebbéli igyekezetében többször a tény-
leges dramatizálásig is elmegy. A párbeszédel đ  részeket kurzivált szerz ői  
kommentárokkal fűszerezi: egyrészt lefrja a „színen" lev ő  hősök moz-
dulatait, gesztusait, másrészt mindazokat az eseményeket, melyek a szó-
párbaj alatta helyszínen megtörténnek.  

A lírai és az epikai költészet eszköztárából nem merít. Pedig megte-
hette volna. Szövege, mely nem azért gyenge, mert nem regény, hanem  
mert nem irodalom — azt is elbírná.  

UTAST Csaba  
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A LBLEK rJTJAIN ARAB MЁN RÖPiTSEN 

Ali Podrimja: Nyugtalan k ő . Forum Könyvkiadó, 1988. A versek: t 
fordította: Fehér Ferenc és Rcs Károly 

A nyugat-kosovói költđnek elđször jelenik meg verseskötete magyar 
nyelven, noha 1961, vagyis els đ  könyve óta húsz-egynéhány nyugati bs 
keleti nyelvre lefordították m űveit. A verseket e kötet számára maga 
a költő  válogatta, đ  készítette el szerbhorvát változatukat is, melyekb ő l 
a magyar fordítás készült. E láncfordítási folyamatból is kiérz ődnek 
azonban Ali Podrimja verseinek értékei, s jól kivehet ők emberi és 
versvilágának koordinátái. 

E koordinátákat az Igétlen című  versében így rajzolja fel: „ ... és 
megint egyedül / a Világtól messze / magamhoz közel ..." A messzeség 
tengelyén a világ realitásai, a valóságelemek a Feledés felé haladnak, 
ez az az út, melyen a mindent felperzsel ő  tűzgömb forog, ugyanakkor 
ez az út vezet az örökkévalóságba, a Halhatatlanságba is, mert a világ 
ballasztjaitól a lélek, „magához közel" jutva, az „arab mén" sebessé-
gével repülhet a végtelenben. 

E teljesen kiégetett, holt világban indul el a költ ői lélek, s útjából 
— a versválogatás eredményeképp — bels đ  történet alakul ki, melynek 
fejezeteit a cikluscímek mutatják: Elindultam embert keresni; És megint 
egyedül; Élni; Ideje, hogy szeressük egymást; Emberi tisztaság. E tör-
ténet szerint a feledés, :a magány, s đt testi szenvedés árán a jelent ő l 
felszabadult lélek („menj csak / eb az ebhez / kormos ablak bevert 
szem / örvénylő  Por / utunk befútta / a sivatagban") szükségszer űen 
jut el erkölcsi számadáshoz, etikai kérdésekhez, a szeretet, az igazság 
problémáihoz: „lelkemre nem igaz hogy nem szerettem az embert / vál-
toztatni akartam az életmódomon / csak ezt és semmi mást". Az igaz-
sággal kapcsolatban merül fel aztán a cselekvés és a passzivitás közötti 
ingadozás, a cselekvés lehet đségének, értelmének a keresése. Költ đről 4s 
jelenkorról lévén szó, a beszéd helyett az aktív, tetté vált hallgatást 
tartja legcélszer űbbnek, hiszen „a Lehetetlen kirekesztett bennünket 
játékból", „Trója elesett s a Marseillaise-t régóta nem éneklik", s szólni 
úgyis csak úgy lehet, „hogy meghalljanak a hegyekben / meghalljanak 
a pusztaságban / másodszorra elveszíted a fejed vagy senki sem fog 
hinni neked". Igy most, „az én nevemben / a te nevedben a hallgatás 
beszél" — mondja a költđ , s mikor a hallgatás beszél, árnyakkal ját-
szik, s késekkel, mert a hallgatásban „elátkozott k őnek a súlya / és 
sziklához bilincseit embernek a beszédje". 

A lebilincseltség-bolyongás ellentétpára közelség-messzeséghez hasonló 
jelentésű, a fizikai cselekvés lehetetlenségét, s a lélek magányos bolyon-
gását, a világi dolgokról való hallgatását jelenti. Igy válik keretképz đ  
verssé, s keretszimbólummá a kötetkezd ő  és -záró vers, bennük Ithaka 
és Odüsszeusz. A valóságelemek kirekesztésével látszólag elsivárodó vi- 
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Tágban ugyanis a megmaradt tárgyiasságok szimbólumként m űködnek,  
működhetnek csupán, méghozzá kétirányú jelentéssel: a bels ő  történet  
színtereit jelölik, majd a bels ő  történetbe beágyazva újra a világ való-
ságos, de értelmetlen, fonák törvényszer űségeire mutatnak: „szépek vagy-
tok / vitézeim / szépek vagytok / ebben az erd őben / e mellett a nagy  
víz mellett / ennél a holdvilágnál / szépek vagytok / vitézeim / szé-
pek / de a szeretek / a szemeteket hol hagytátok".  

Három szinten működnek ezek a szimbólumok: az idő, a tér és  a 
tárgyiasságok síkján: időelemekből időtlenség, térelemekből és tárgyak-
ból lelki ґt.jаk bontakoznak ki. Ily módon teremt kapcsolatot a múlt-
tal — Dumvenióval, az illír várossal, amellyel századok múltán talál-
kozik a költői lélek, hogy lényükrő l s szépségükrő l meséljenek egymás-
nak; így vallhatja császárnak a halott Diocletianust, s így mondhatja  
ki a Térj vissza Homérosz verssorához című  versben, hogy „térj visz-
sza oda ahonnan jöttél ... nem a te időd ez".  

A belső  történet létrejöttét — .a fejezetcímek összefüggésein kívül  a 
szimbólumok elhelyezése is biztosítja egy-egy sorozaton belül. Fonatos  
szerkezetet teremtve az egyik vers szimbólumát a következ őben fejti fel  
a költő , majd távolabbi versekben megismételve ad újabb értelmezési  
lehetőségeket. Az egyik leggyakrabban visszatér ő  motívuma a magyar  
irodalomban is ismert Torony, csak míg Babitsnál önkéntes elvonulást  
jelent, itt a készenlét, a készül ődés szimbóluma, hiszen a párna alatt  
ott a Kulcs és Kard.  

S hogy e bezártság-kirekesztettség mégis csak kényszer ű  léthelyzet,  
bizonyítják azok a versek, melyekben a pusztulás/végpusztulás után  
Olyan kor képzete sejlik fel, melyben a költ ő  is visszakapja đt megille-
tő  helyét, cselekvési területét: „Megmaradt világ / kiürült bolygó /csönd  
virága // a szembogárban / kard villan:' (Magány).  

FEHÉR Katalin  

A  KOLTI SZEMЁVEL, A KOLTI SZAVÁVAL  

Vas István: Igen is, nem is.. Szépirodalmi, Budapest, 1987  

A költői műhelyekbő l kikerülő  tanulmányok, esszék régóta fontos ré-
szét alkotják a művészettörténet és -elmélet egyetemes könyvtárának.  

Vannak korszakok, melyekben szinte csak a szépirodalom m űvelői fo-
galmaztak meg — saját gyakorlatukból lesz űrt vagy saját művészet-
eszményükhöz igazodó — elméleti-kritikai megállapításokat. A elmé-
letszegény korok m űvészi megnyilatkozásai mellett azoknak a korok-
nak a költők által megfogalmazott gondolatmenetei is tanulságosak  
számunkra, amelyekben a művész kívül van a tudomány intézményes  
keretein, és igy megállapításai sem épülnek be a szakmai kánonba.  A 
huszadik század eddigi története azt mutatja, hogy a m űvészi önreflexió  
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és elméletalkotása mi korunkban talán minden korábbinál er ősebb s 
gazdagabb. 

Ugyanakkor ez a kor termelte ki azt a szemléletet is, mely a m űvész 
mindenféle megnyilatkozásának jelent đséget tulajdonit. Nemcsak a pub-
likálásra szánt m űvészi alkotásoknak, hanem azoknak a „háctérmegnyil-
vánulásoknak" is, amelyiket szerzđjük távolról sem kívánt volna nyil-
vánosságra hozni. A naplók, levelek, feljegyzések, vázlatok egy író ese-
tében ma nem csupán a filológus számára jelenthetnek többé-kevésbé 
fontos adalékokat a művek értelmezéséhez, hanem a m űvelt olvasó is 
egyre nagyobb érdeklđdéssel fordul minden efféle közlés felé. Ez a je-
lenség pedig visszahat a művészi-költi tevékenységre, és igy az ere-
dendđen nem művészi megnyilatkozások a szerz đ  szemében is publikál-
ható, sđt publikálandó anyagokká válnak. 

Mindez Vas István hetedik tanulmánykötete kapcsán érdemel em-
lítést, mely egyfel đl olyan tanulmányérték ű  esszéket, elemzéseket tar-
talmaz, melyek a vizsgált művekre — és a költđ  művészi-szakmai ész-
járására is — rávilágítanak, másfel đl melyben olyan elegyes műfajú írá-
sok — illetve beszélgetések — is helyet kaptak, minta gyászbeszéd, a 
szoboravató, a hanglemezborítóra írt kfsér đszöveg, a körkérdésre adott 
válasz, és még sok egyéb. A négy fejezetre tagolt kötet harminckét írá-
sának zöme ilyen heterogén műfajú cikk, illetve lejegyzett beszélgetés, 
egy fejezet az, amely csak tanulmányjelleg ű  írásokat tartalmaz: a négy 
Shakespeare-drámát elemz ő  rész. 

A kötetbe válogatott cikkek többsége a nyolcvanas évek termése. 
Egy-két 1978-79-es cikk mellett három írása negyvenes évekb ől való: 
a kötetnyitó esszé az 1941 -es Babits-emlékkönyvbđ l, 1943 -ból egy I1y-
lyéssel vitatkozó jegyzet és a III. Richárd 1947-es fordításához kapcso-
lódó elemzés. Az írások tárgya igen sokféle: a Babits szemér đl és hang-
járól vagy az Arany erotikájáról szóló esszék mellett megtalálható a 
könyvben személyes emlékek felidézése (mint Bibó István alakjáé, egy 
Tersánszkyval tett irodalmi „kirándulásé", az elveszett otthonoké), d 
olvashatunk itt fordításelméleti és -gyakorlati fejtegetéseket éppúgy, 
mint József Attila- és Radnóti-versek elemzését 

A cikkek egy része kötetekhez, válogatásokhoz vagy egyes fordítá-
sokhoz írott utószó. (A Nyugat költ őiről, A huszadik század költ őiről, 
a Bibliáról szóló írások az elđbbire, A ve!encei kalmárról szóló elem-
zés az utóbbira példa.) Másik részük alkalmi írás: ide sorolhatók a 
kötetnek közel a felét kitev đ  rádióbeszélgetések, a vitacikkek stb. Ami 
a tanulmányokat illeti, azok között legfigyelemreméltóbbak a Shakes-
peare drámáival foglalkozó elemzések. A kötetben a 111. Richárd, a 
IV. Henrik, A velencei kalmár és a Minden jó, ha vége jó című  dara-
bokról olvashatunk. 

A Shakespeare-fejezet, mely a könyv legegységesebb és a m űvészeti 
gondolkodás számára a legtöbb tanulságot nyújtó fejezete, a drámákat 
a költő  szemszögébđl vizsgálja. Mivel ez a költđ  egyben a darabok 
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fordítója is, így az elemzésekben nagy teret kapa m űvek nyelvezeté-
nek, egy-egy részlet nyelvi megformáltságának a kérdése, és gyakran 
— ehhez kapcsoMdva — a magyarra történ đ  művészi igényű  fordítás 
problémái. (Ez az utóbbi téma egyébként a Mit nehéz fordítani? cím ű  
írásban is visszatér, ahol a külön is elemzett drámákkal kapcsolatos 
megállapítások egy része megismétlđdik.) 

Vas István Shakespeare-képe nemcsak egy költ đ  képe Shakespeare-rđ1, 
hanem a drámaíróban is elsđsorban a drámakölt őt látja. Ennek nyomán 
a darabok elemzésekor a nyelvi réteg és a költ đi képek vizsgálata áll 
elđtérben, de a filológiai és stilisztikai megjegyzések mellett jelen van-
nak itt a művek dramaturgiájával, a szerepl đk jellemével, a drámák 
világképével foglalkozó megállapítások is. Az elemzések menete is kü-
lönbözđ  mind a négy darab esetében. A III. Richárd a fordítás nehéz-
ségeibđl indul ki — és végül oda jut vissza —, közben pedig a dráma 
szereplđit vizsgálja-elemzi a dramatis personae listájának sorrendjében. 
Jellemzésükhöz a történeti tényeket éppúgy figyelembe veszi, mint 
Shakespeare más történelmi drámáiból lesz űrhető  tanulságokat. A IV. 
Henrik a' darab politikai dráma voltával foglalkozik, és érinti a bu-
dapesti Nemzeti Színházban a nyolcvanas évek elején tartott bemuta-
tót is. A dráma nyelvér đl megállapítja, hogy „prózát sohasem írt 
Shakespeare olyan telítettet, minta IV. Henrikben". A velencei kalmár 
lineáris elemzése azt kíséri nyomon, hogy miként bomlik ki a dráma 
világa az egymást követđ  jelenetek sorrendjében, továbbá érinti a m ű  
keletkezésének történeti körülményeit is. Az utolsó Shakespeare-esszé, 
a Minden jó, ha vége jó, a darab életműbeli helyébő l, az elemzés pedig 
Heléna alakjából indul ki. Szó esik továbbá a dráma boccacciói forrá-
sáról, egyik stratfordi el đadásáról, illetve a drámakölt đ  nőalakjairól. 

A Shakespeare-elemzések mellett a versértelmezések is a beliilről való 
látást és láttatást példázzák. Vas István nem közvetít, nem kritikát ír, 
hanem a kö1t8 szemével és a költđ  szavával érzékíti meg a tárgyalt 
műveket. Az alkotótárs helyzetéb ől eredđ  „együttérzéssel", költ đi em-
pátiával szól a művek és a művészet kérdéseirđl. Míg az „elegyes" írá-
sok és az interjúk között az emlékezđ, múltidézđ  részek a legerőteljeseb-
bek, addig az esszékben-elemzésekben a mikrorészleteknek és a szélesebb 
összefüggéseknek az egyidej ű  felidézése a legfđbb erénye. A Vas István 
költđi műhelyébđl kikerült újabb tanulmánykötet olyan munka, mely 
a szakemberek mellett az irodalom, a költészet iránt fogékony olvasók 
érdeklődésére is számot tarthat. 

P. MÜLLER Péter 
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TARTALMI-LOGIKAI KAPCSOLASFORMAK  
A SZÖVEGBEN  

Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti  

elemzések, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986  

Békési Imre a 70-es évek elején kezdett a mondat fölötti szöveg-
egységekkel foglalkozni. A nyelvészeti folyóiratokban egymás után je-
lentek meg a szöveg különböz đ  kérdéseit boncolgató tanulmányai. Vizs-
gálta a közös elemek kapcsoló szerepét a szövegben, a mondatok sor-
rendjének és logikai kapcsolásának összefüggését, négymondatos beszédm ű -
vekben, a beszédm ű  tömbösödését és szintezбdését, majd a konstrukciós  
formákra kezdett figyelni. Németh László esszéiben a mellérendel ő  kapcso-
lás konstrukcionális szerepét és a magyarázó konstrukciótípust vizsgál-
ta. A Szövegszerkezeti alapvizsgálatok című, 1982 -ben megjelent könyve  
után, melyben az egy bekezdésnyi terjedelm ű  újságcikkek mondatszer-
kezeti lehetđségei ~t elemezte, újabb könyvében bonyolultabb szövegeket,  
esszéket vizsgál.  

A gondolkodás grammatikájában a szövegfelépítés tartalmi-logikai  
szabályrendszereit kutatja. A könyv címe szokatlannak tűnhet, ezért is  
fűz hozzá Békési magyarázatot. A gondolkodás grammatikája metafo-
rikus cím, írja, a szövegalkotás vagy szövegfelépítés helyett használja  
a gondolkodás szót, s ezzel a könyv szemléletét feler đsítve tükrözteti.  
Nem formálisan, kivülr$1 közelíti meg az esszék szövegének felépítését,  
hanem értelmi oldalról: „a kifejezend$ gondolat mint tartalom, vala-
mint a gondolаtkifejezés mint kommunikációs szándékú megoldás fel đ l".  
Nem a szöveg grammatikáját ígéri a cím, hanem ennél jóval többet: a  
valóság, a valóságot tükröz$ gondolat és a gondolat nyelvi formájaként  
keletkezett szöveg hármas egységére figyelve tárja fel a szöveg szerke-
zetét.  

A vizsgálat középpontjában Németh László esszéi állnak, de más szer-
zik műveiből is találunk elemzett részeket Békési könyvében, többek  
közönt Babits, Kosztolányi, Móricz, Déry, Devecseri, Illyés, Cso бri, Pi-
linszky, Csáth, Füst Milán murnkáibбl is idéz „töpreng$-fepteget б" részle-
teket.  

A szerzi kiindulópontja az, hogy az intellektuális m űfajokban fel-
ismerhet$ egy szerkezeti alapegység. Ezt szövegkonstrukciós formának  
nevezi. A szövegkonstrukciós formák jellegzetes változatai a konstruk-
ciótípusok. A konstrukciós forma három tag közötti kapcsolás viszonya.  
A két kapcsolás közül az egyik mindig fontosabb, ez a fđkapcsolás.  
Vagyis a konstrukciбtipust két tartalmi-logikai viszonyfajta hierarchikus  
egysége jellemzi. „A két kapcsolás viszonyával a gondolat mozgását  
lehet megragadni: egy ellentét következményét vagy megokolását, egy  
előrevetet általánosítás megokoló kifejt$ magyarázatát vagy egy elvárás-
törl$ ellentét megengedésbe forduló útját stb." — írja Békési.  
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A konstrukciбtipusok tagjai mondategészek, mondаtegészek és tag-
mondatok vagy tagmondatok és mondatrészletek. A bemutatott esszé-
részletekből kiderül, hogy a szöveg mondatai között is ugyanolyan  
viszonyok lehetségesek, mint az összeteot mondatok tagmondatai között.  
A találomra kiválasztott két példa is ezt bizonyítja: „Az embermadár  
megszületett, / de az embermadár szomorú ott a magasban, / mert le  
kell szállnia a földre, ahol marakodás folyik, gondok nehezülnek, csa-
ták és sár párolog" (Karinthy). „1. A magyar jambus természetes adott-
ságai közül mindeddig a mondatkezdettel (szólamkezdettel), vagyis az  
imaginárius sorkezdettel foglalkoztam. / 2. De mi van a mondat végén?  
/ 3. Hiszen a mondatvég (sorvég) a döntő, lévén itt az ómega lényege-
sebb az alfánál. / 4. Itt bizony már nem olyan egyszer ű  a helyzet" (Ne-
mes Nagy Agnes). Mindkét esetben elvárástörlđ  (megszorító) ellentét és  
okadó magyarázó viszony van a tagok között, az els ő  idézetben a mon-
dat szintjén, a másodikban a szöveg szintjén. Még abban is hasonlóság  
figyelhető  meg, hogy a 2. és a 3. tag tartozik szorosabban össze, ezek  
alkotnak egy tömböt. Az első  tag és a tömb közötti viszony a fonto-
sabb tartalmilag, az ellentét tehát a f őkapcsolás. (A Nemes Nagy Ag-
nes-szövegben a 4. tag semlegesen kapcsolódik a tömbhöz, s vele alkot  
egy nagyobb tömböt.)  

Békési Imre választ ad arra a kérdésre, hogy az író miként tagolja,  
viszonyítja gondolatát, és milyen nyelvi-nyelvhasználati eszközei van-
nak a gondolat modellálásának. A gondolatépítés legtermészetesebb esz-
köze a sorrendezés, az információrészek sorrendje, nyelvi szempontból  
pedig a viszonyjelölés, vagyis a köt őszóhasználat. Békési bebizonyLtja,  
hogy az író kötőszókkal modellálja a denotált tényállásokat. A példa-
anyagban olyan szövegek vannak, amelyek kötőszóval vannak jelölve.  
A konstrukciótípus megértését ugyanis a köt őszók könnyítik meg. Ha  
hiányzik a kötőszó, az olvasó nehezebb helyzetben van, s ha nincs fel-
készülve a jelöletlen viszony felismerésére, félreértheti a szöveget. Horger  
Antal tudományos b űne is az volt — ahogyan azt Török Gábor kimu-
tatta —, hogy elmulasztotta feltárni a József Attila-vers mondatainak  
egymás közötti viszonyait, jelöletlen logikai kapcsolatait.  

Az esszében a grammatikai tagolás általában egybeesik a gondolaté-
val, de el is térhet attól. Békési azt is vizsgálja, hogy kételkedhetünk-e  
az írói központozásban. Pl. nem lett volna-e helyesebb pontot tenni, s  
jobban elkülöníteni a mondatokat, vagy vesszővel közeleGb hozni az  
egymáshoz tartozó információrészeket.  

Nem mellékes az sem, hogy milyen sorrendben helyezkednek el  
szerkezeti tagok, mert más sorrenddel másként tagolódik a konstruk- 
ció, vagy a funkció fel ő l nézve „más kommunikációs stratégia másként  
(más sorrendben) tagolja az információt, s ebb ől következően másként  
viszonyítja a komponenseket". A kisebb szövegegységek mindig úgy  
épülnek fel, hogy beépülhetnek a nagyobb szövegek megfelel ő  helyére.  
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A magasabb egységbe beépített komponensek formáját is a felépft đ  kom-
ponensek sorrendje határozza meg.  

Békési a konstrukciótípusok közül a leggyakoriabbikat, az ellentétes-
ség és az okozatiság konstrukcionális összefüggéseit tekinti át, figyelem-
be véve, hogy a konstrukciótípus felépítettsége szerint lehet elemi (ha  

két kapcsolás van benne) és b đvftett (ha az el đ- vagy utótagban egyéb  
kapcsolások is vannak), beépítettsége szerint pedig viszonylag önálló,  
viszonylag önállótlan (ha magasabb szövegegység része) és teljesen 5n-
állбtlan (ha grammatikailag alá van rendelve.) Az elemzett típusok  a 
következđk: megokolt utótagú, következtet đ  utótagú, megokolt  
elđtagú, következtetđ  elđtagú ellentét, ellentétes utótagú magyarázat, cl-
lentétes elđtagú következtetés, megokolt el đtagú következtetés, megokolt  
utótagú következtetés és ellentétes utótagú ellent бtek. A több száz esszé-
részlet elemzése alapján mondható ki, hogy a tartalmi-logikai vi-
szonyfajták nem egymástól függetlenül szervezik a szöveget, hanem ti-
pikus együttlétük figyelhet đ  meg. Ha valamit ellentétben látunk, akkor  
azt megokoljuk, vagy ha következtetést fogalmazunk meg, a megokolást  
szembeállításra épfthetjük. Az ilyen elemzéssel bemutatható egy-egy író  
gondolatfűzése, szövegalkotásának jellemz đi.  

A szerzđ  által megkezdett munka folytatható, a nyelvészeti szempon-
tú megközelítés utána következđ  lépés a stilisztikáé lehetne, mert egyes  
konstrukciótípusok gyakoribb használata jellemz đ  lehet .korra, műfajra,  
íróra.  

A szövegtannal foglalkozók sok kérdésre választ találnak Békési Im-
re könyvében, de ajánlhatjuk a mondattani stúdiumot végz đknek is, mert  
a példás mondatelemzések minden bizonnyal sok mindent megvilágíta-
nak.  

LANCZ I  rEn  

A PALOCFÖLDI JELES ÜNNEPEK SZOKÁSAI  
LS HIEDELMEI  

Csáky Károly: Hallottátok-e már hírét? Madách Könyvkiadó, Pozsony, 1987  

Csáky Károly könyvében a Кözép-
sđ-Ipoly menti húsz községében vég-
zett kutatásainak eredményét teszi  
közzé. A .községek legtöbbje kis lélek-
számú (5-6000 lakosú település, a na-
gyobb falvak lakosainak száma 1200-
2500. A tikosok vallása katolikus, ré •  
gebben csak földműveléssel és állatt ~ -
nyésztéssel foglalkoztak, ma az ip.tr-
ban és építkezéseken is dolgoznak.  

Csáky Károlya jeles napok hagyo-
mányvilágát ünnepkörök szerint mu-
tatja be és elemzi. Külön értéke mun- 

kájának, hogy az általa felkutatott  
szokásanyagot összeveti azon ggy űjtđk  
munkáival, akik e területen el đzđle;  
már alapos gyűjtést végeztek Ipolyi, 
Manga). Ezenkívül gyakran utal a tá-
gabb Paclбcföldön mások által feltárt  
adatokra is, hogy ezáltal némi össze-
hasbnl ~tási alapot adjon és tágabb ösz-
szefüggésben láttassa a Középs đ-Ipoly  
menti palócok szokásanyagát.  

Noha az Ipoly menti 	magyarsági  
hosszú idđn át gazdag szokáshagyo- 
mánnyal és népi hiedelemkinccsel ren- 
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delkez еtt, a gazdasági és társadat  rni 
átaLakиlás következtében „mára már  
ezek is csak az emlékezet tüköresere-
pвiként maradtak fenn" — írja  
könyvének bevezetđjében a Ryűjtđ .  

Csáky jeles kutatók nyomában fog-
ta vallatóra a népi emlékezetet, ezért  
munkájának jelentűségét a neves folk-
lorista, Luby Margit szavaival iga-
zolja: „... bár sok minden közismert  
már, újabb összefoglalásuk mégs г .n  
henye ismétlés", Ehhez a nézethez kö-
vetkezetes maradta kutató, és ezt iga-
zalja a gyű jtemény is: gyakran köz-
ismert szokásokat, hiedelmeket olva-
sunk a könyv lapjain, de Csáky fel-
hívja fiigyelmünket a kivételekre  aj  
olykor tartalmukat vesztett szokásarc-
ra, melyek azért napjainkig élnek  s 
nép körében.  

Az egyes idđpontokhoz kötđdđ  szo-
kások addig hagyományozódtak, amíg  
a közösség tagjai hittek abban, hogy  
szigorú megtartásuk bđ  termést, álda-
sos szaporulatot eredményez, babonás  
tetteik pedig védelmet nyújtanak a  
csapások, a gonosz szellemek ellen.  

A gyűjtemény 	a téli ünnepkörrel  
kezdđdik, mely Katalin napjával (nov.  
25.) indul, és Gergely napjával (már.  
12.) zárul. Közismert tény, hogy ac  
esztendđ  szokásai közül a karácsonyi  
ünnepkörrel határolt népszokásuk  
bírnak a legtöbb tartatiammal. A hoz-
zájuk fűzđdđ  hiedelmek, tilalmak má-
gikus cselekedetek sokszínűek, váltоz-t-
tosak, mint azt a könyv anyaga ;s  
bizonyitja.  

A földművelđ  parasztság már tél  
elejétđl valamilyen formában készült a  
tavaszra, ezt bizonyítja, hogy szigorú  
figyelemmel kísérte a természeti :c.-
lenségeket: az idđ járás alakulását,  vil 
tozás£t. Ezért fűzđdik sok idđ jбslással  
kapcsolatos hiedelem, termést biztosító  
varázslás, az egyes napokhoz (Katalin,  
András Vince, Pálforduló, Gyentya-
szentelб). Luca napjának gazdag szo-
káshagyományya van az Ipoly men-
tén. A „lucáz£s", az „ostyahordás''  
karácsony böjtjén a legtovább él'i  
népszokások közé tartozik, míg a bet-
lehemezés dramaturgiájának csak n:-
hány mozzanata hagyományozódott  to 
vább a házalók fđ  célja pedig az ado-
mánygyűjtés lett a 601as években.  

A tavaszi ünnepkör március 18-ától  
a pünkösd után következ đ  második hét  
csütörtökjéig tartott, azaz úrnapig. A  
jб  idđ  beálltával a parasztemberek  
elsđsorban a munkával, illetve a mun-
kára való felkészüléssel voltak elfog  
lalva, így ünneplésre kevesebb idejük  
maradt. Ezzel is magyarázható, hogy  
a tavaszi ünnepkörre jóval kevescyh  
ünnep esett mint a télire. Igaz ugyan,  
hogy az év másik nagy ünnepét, a hús-
vétot itt találjuk, melyhez napjainkig  
sok szokás kapcsolódik (barkaszent.-
lés, kiszehajtás, loсsaNkod£s,  húsv&i 
tojás). A termékenység jelképes szo-
kásai ezek, és a tavaszvárasai, akárcsak  
a májusfa állítása. Az id đ jóslásnak  eb- 
ben az idđszakban is fontos szer гp  
jutott (György-napi esđ , „ananyesđ ',  a 
fagyosszentek, Orbán és Medárd nap-
ja). A pünkösdi ünnepkör is gazdag  
szokásanyaggal rendelkezett

l 
 de egyes 

vonatkozásai mára 70-es evekben is-
meretlenek voltak, mint pl. a termé-
kenységvarázsló szokás, a pünkösdi  
királyné felemelése (ami arra irányult,  
hogy a kender nagyra nđjön).  

A nyári ünnepkör 	(június 24.— 
szeptember 8.) Szent Ivántól Kisasz-
szony napjáig tartott és jóval szegé-
nyebb az edđzđeknél. A mezđgazd i-
sági munkák kevés idđt, lehetđséget  
adtak a pihenésre, ünneplésre. Az esc-
tendđ  legfontosabb munkája az aratás  
erre az idđszakra esik. A régi  p x-
raszti vi1£gban Péter-Pál napján kezd-
ték az aratást, és a nehéz munkavég-
zés közben sem maradt el a tréfálko-
zás. Aratási koszorút fontak, az  
újonc aratókart „fenekükvel a földhöz  
verték" ,a marokszel űket „bekötték  a 
marokba" stb. A Szent Iván-i tűz át-
ugrása a megtisztulás a szerelmi jós-
lás jelképévé vált. A pogány kin  i  
napkultusz hagyományainak továbS-
élését véli felfedezni Csáky a kisa .f.-
szony napi kora reggeli napnézésbc: н .  
Ekkor verték a „gyiót", de a vetés  
kezdete is erre a napra esett.  

Az đszi ünnepkör Szent Mihálytól  
(szept. 29.) Erzsébet-napig (nov. 19.)  
tartott, és alig találunk benne olyan  
jeles napot, melyhez látványos ünnep-
lés fűzđdne. Fđleg egyházi ünnepek —  
mindenszentek, halottak napja —,  
melyek az emberélet fordulóihoz kap- 
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csolбdnak. Idđjóslásokkal és a parasz-
ti élet néhány szokásával találkozu п i..  
Csak részben érinti a kutató a szüret  
és a kukoricafosztás szokáskörét,  a 
fonók, tollfosztók szokásairól pedig  
nem is kapunk adatokat.  

Csáky egy évtizedes munkája (a 70- 

es évek közepétől 1985-ig valós kép.t  
ad a néphagyomány mű fajainak vádto-
zásair6l esetleges kihalásáról és az  
Ipoly fоl б  jobb partján levđ  mint-
egy húsz község mai néprajzi helyzeté-
гб l.  

SÁRVÁRI V. Zsuzsa  

sZINHAZ  

TOLDI  

Kovács Frigyes, a szabadkai színház színésze Arany János Toldi -
jának mintegy órányira zsugorított változatát adja el ő  — monodrá-
makényt.  

Sikerrel.  
Szép és nagy — ha ma még léteznének ilyen fogalmak az életünkben,  

örömmel írnám le: nemes — vállalkozás, amit Kovács Frigyes becsü-
lettel, értđen teljesít. Érezhetđen drámát szerkeszt a Toldiból, de ezt  
nem a színészi magamutogatás érdekében, nem Arany János ellenében,  
hanem éppen az író szellemében teszi. Alázattal, de célirányosan.  

A Toldi Kovács Frigyes eddigi színészi pályájának kiemelkedő  pont-
ja, csúcsa.  

Akik ismerik Arany János művét — van-e, lehet-e olyan, aki nem  
ismeri? —, azok számára talán meghökkent ő , sőt szentségtörésnek szá-
mft, hogy nem teljes egészében, hanem némileg kurtítva, összevonva  
hangzik el. Sokan szívesen hallgatnánk a teljes szöveget, annyira tiszta,  

pontos fogalmazás, annyira szép költészet, de a maga szempontjából  

kétségtelenül igaza van a színésznek, amikor egy felvonásnyi terjedelem-
ben határozza meg estjének id&artamát. Ennyi az 6 teljesít őképessége,  
ennyi a legátlagosabb néző  figyelmének, türelmének ideje. S ha már  
így határozott a színész, akkor ügyesen húzott (dramaturg: Csipak An-
géla). Elmaradta száz arany-epizód, s kimaradt Bence. Sajnáljuk, de  
jobb így, mert ahelyett hogy mindenb đl maradjon egy kevés, ízelít đ, tö-
redék, az a dramaturgiai koncepció érvényesült, mely szerint az epizó-
doknál fontosabb az egységes f đcselekmény. Szívesen azt mondanám,  a 
drámává egyszerűsített Toldi lényegretörđ, mint a görög tragédiák, de  
attól tartok, igazságtalan lennék Arany Jánossal szemben, s ez semmi  
áron sem szándékom. Az azonban már nincs semmiféle ellentmondásban  
Arany János művével, ha megállapítjuk, a dráma Toldija mondai h ős-
ként áll elđttünk. Szakasztottan бgy, mint az elbeszélđ  költemény. Mert  
nem mesehős „Miklós gazda", hanem mondai hős, aki csak annyira em-
berfeletti, amennyire egy rendkívüli adottságú férfi több társainál. S Kovács  
Frigyes láthatóan nagyon is ügyel arra, hogy Toldija ne meseh ős le- 
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gyen, csak egy rendkívüli adottságú ember, akinek erejét, sikereit nö-
veli, hogy az igazság az 6 oldalán van. Ilyen Toldit mutat fel az el ő -
adás. Szinte arra is vigyáz a színész, hogy hangja kell ően férfias, elég  
mély legyen, csak amikor Györgyöt alakítja, meg az életéért könyörg ő ,  
álnok cseh vitézt kívánja láttatni, akkor siránkozik, változik meg  a 
hangja. Toldiénál is mélyebb, férfiasabb hangot ad . Lajos királynak és  
Laczfi nádornak. Ebből is látszik, Kovács Frigyes nem felmondja  1 
Toldit, hanem drámaként elđadja, eljátssza. Olykor kissé talán  túl-
játssza, minta király el đtt csúszó-mászó, álnokoskodб  György megjele-
nítésekor. De azt is mondhatnánk, hogy ilyenkor lazít a színész, mert  

különben pokoli tempót diktál, szövegmondása bámulatosan sodró és ki-
dolgozott. Külön dicséretére szolgáljon, hogy hagyja érvényesülni Arany  
János méltбságteljesen folyó mondatait. Az sem okoz számára problémát,  

ha néhány soros, sőt egész szakasznyi mondatokat kell tolmácsolnia.  
Mindig pontosan követi az egymásba fonódó verssorok dallamát, érzi  

és közvetíti a vers gondolati tagolását. Még arra is ügyel, hogy ahol a  

vers zenéje a helyesírástól eltér đen hosszú hangzót kíván (útaa, rúdat),  

tartalmaz, szövegmondása ott is pontos legyen.  
Van tempója s van ritmusa Kovács Frigyes el đadásának. Másként  

mondja a szövegelt, ha Arany tájat ír le, másként, ha Miklós veszélybe  
jut, ha mбd kínálkozik rá, kérdéssel fordul a hallgatósághoz, közvetle-
nebbé, élőbeszédszerűvé bizalmasítja az el őadást, s a történetet. Az egyes  
részek hangulatának megteremtésében jól segíti a színész munkáját La-
katos László hangszereket váltó zenekísérete.  

Az egész est legszebb jelenete az, amikor Miklós és a cseh vitéz kö-
zötti párbajt a színész szinte csak szavakkal láttatja, így teremt szi-
tuáciбt, jellemzi a két szerepl đt, feszültséget éreztet, de a befejezést,  
amikor Toldi kardjával levágja a cseh bajnok fejét, szinte némán, egyet  
len, csendben végrehajtott mozdulattal „mondja el", adja tudtunkra —
tökéletesen felépíteitt és eljátszott drámai jelenet.  

GEROLD Lászl đ  

PISTI A VÉRZIVATARBAN  

A Pisti a vérzivatarban tárgyalási jelenetének halandzsaszövegében el-
hangzik egy szó. Kalamajkó. Mintha azt mondanánk, kalamajka, csak  
még egy kicsit kedveskedđbben, becézőbben, játékosabban. Holott mái  
a kalamajkának is enyhe groteszk, mulatságos, komolytalan felhangja  

van. A „kalamajkó" dupla eufemizmus. Aki kalamajkбba keveredik, az-•  

árkény István: Pisti a ve'rzivatarban. — Csiky Gergely Színház, Kaposvár.  
Rendezđ : Babarczy László. Díszlet: Gothár Péter. Színészek: Bezerédy Zoltán,  
Lukáts Andor, Hunyadkürti György, Spindler B бla, Lázár Kati, T&h Bél а ,  
Csákányi Eszter, Molnár Piroska.  
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zal mindenföle dolog megtörténhet, komikus és tragikus, szomorú és  

vidám. Néha hasra esik vagy fenékre csücsül, esetleg fenéken billentik,  

pofon legyintik, tarkón lövik — de csak vigy, „játökb бl". Utána mind-
járt föltámad, és kezdi elölről. Ez a komolytalan „kalamajk б" nem más,  
mint elmúlt néhány évtizedes történelmünk tréfás golgotája, úrkény  
István groteszkjének görbe tükrében.  

A tárgyalási jelenet nagyon erős Babarczy László rendezésében.  A 
halandzsaszöveg stilizációs hatásának ellenpontjaként a szerepl ők a  lé-
lektani realizmus átéltségével alakítják az .ügyész, a bíró, a véd ő  és a  
vádlott szerepét. A jelenet feszültsége az ellentétes hatások — az élet-
szerűség és a jelz ős — interfenciájából adódik. Valójában az egyper-
ceseket dramaturgiai vezérfonalra f űzđ  Pisti-drámának ez a rendező i  
kulcsa.  

Babarczy jól értékelhet ően abból indul ki, hogy időben távolodva a  
színdarabban amúgy is csak jelzett konkrét történelmi helyzetekt đl, ese-
ményektől, illetve dátumoktól — háború, ötvenes évek, 1956, konszoli-
dáciб  stb. —, a Pisti a vérzivatarban egyre kevésbé hasonlft történelmi  
parabolára (igazából mára keletkez őse idején, húsz évvel ezel őtt sem  
volt az), s egyre közelebb kerül az általánosabb érvény ű  és emberi tar-
talmú tö кténelemfilozбfiai groteszkhez. Más szóval, ha a közelmúlt ese-
ményjátékának bizonyos momentumai iniciálészer űen fölismerhetők is az  
egyes jelenetekben, fölösleges percenkönt direkt megfeleléseket keresni,  
illetve úgy nézni, mint történelmi illusztrációk karikatúrasorozatát. Hiá-
nyoznak a zászlók, a festett jelszavak, nincs októberi Egmont-nyitány  .. . 

Az emlftett tárgyalási jelenet szimbolikája például minden koncepciós  
pörre érvényes, noha — annak, aki ismeri — konkrétan is fölidézi  a 
Rajk-pört. Babarczy az őrkényi eredetihez képest újabb hatáselemet al-
kalmaz, amikor a különbőz& hangsúlyokkal interpretált halandzsaszöve-
get a rádióközvetítések modorában mikrofonba mondatja egy szpfker-
rel — így lesz teljes a nyilvánosságnak szóló dramaturgiai színjáték.  Az 
ftélet végrehajtását képi stilizáci б  jelzi: vörös festéket loccsantanak ple-
xiüvegre.  

Az egymástól kissé elcsúsztatott plexiüveg spanyolfalak egyébként is  
jó szolgálatot tesznek Gothár Péter díszletében — virtuálisan takarják,  
ugyanakkor látni hagyják a mögöttük álló szereplđket. A tér hangsú-
lyozottan színpadi tér: tekn őszerűen kiképzett, emelkedő  plató, „padló-
ján" utcakő-reminiszcenciákkal. A stilizált flaszterben öppúgy megjele-
nik valamilyen naturális emlék, ahogy a háttérfüggöny hol borúsabb,  
hol derűsebb égimitációjába is beleláthatjuk a történelmi viharfelh őket.  
A tér hasznosan működik a csoportok mozgatásakor. A vfzenjárást pél-
dául most először sikerült képileg is megfogalmazni, ami nem mellékes,  
ha meggondoljuk, hogy enélkül a jelenet gondolati tartalma sem jön át  
a rivaldán: a képzeletbeli evez őcsapásokkal haladó csónak, illetve az  
ennek megfelelően ritmikusan hátrálб  „parti nézők" fantáziánkban film- 
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szerű  látvánnyá egészülnek ki. Létrejön a valószerűtlen valóság képzete,  
amihez a színész könnyebben társíthatja és rögzítheti az (írói) anyagát  
legyőzve euforikusan lebegő  alkatб  figuráját.  

Bezerédy Zoltán rácáfol arra az előzetes hiedelemre (magam is ál  
lásponttá fogalmaztam már korábban), hogy nem lehet, s őt nem is kell  
egységes alakot gyúrni Pistib ől, akinek alaptulajdonsága a képlékeny-
ség. Nem könnyelműsködi cl a szerepet, nem a bohócösztönére vagy  a 
technikájára épít, hanem nagyon is „komolyan veszi": azt a Pistit játsz-
sza el, akinek első  perctől éleitcélja van, s ez nem más, mint valóban  
Pistivé válni. Bezerédy Pistije emberi drámaként éli meg a kényszert,  
hogy skizofrénnek kell lennie, ha túl akarja élni a kort. „Megkett őző -
dései:" — például egy németbarát és egy oroszbarát Pistire — bels ő  
konfliktusok. Igy sokszorozza meg önmagát, mintha egy tükörrendszer-
ben mozogna. Vagy mint egy filmmontázs figurája, akinek legf őbb tö-
rekvése, hogy a kép „kiélesedjen", és a kontúrok végre határozott vo-
nallal rajzolják körül egyetlen, véglegesen vállalható alakját. Íve van  
az alakításnak — Bezerédy Pistije a játék végére határozottan feln ő tté  
válik, méltóvá ahhoz, hogy végre kiérdemelje önmagát. Cseiényi Nóra  
jelmezei harohatósan segítik ezt az átalakulási folyamatot; a sarló-kala-
pácsot rajzolб  Pisti diákos Lenin-sapkája például telitalálat.  

Bonyodalmakat szokott okoznia darab (és az el őadás értelmezésében  
annak a kérdésnek az eldöntése, hogy végeredményben egy Pisti van-e,  
vagy négy. Azaz A Tevékeny, A Félszeg, és A Kimért önálló figurák  
— vagy a „pistiség" alakváltozatai. Bár azon a véleményen vagyok, hogy  
egy darabban, amely a láthatatlan bels ő  metamorfózisok történelmi szük-
ségszerűségéről szól —akárcsak Weöres Sándor alig néhány évvel k--
sőbb született színműve, A kétfej ű  fenevad —, kissé zavaró, ha egyetlen  
tudathasadásos Pistin kívül még három Pisti-inkarnáció létezik, nem  
tulajdonítok túlzott jelent őséget a további Pistiknek. Ik nyilvánvalóan  
kiegészítő  figurák, akárhogy nevezzék őket — Spindler Béla, Lukáts  
Andor és Hunyadkürti György úgy is játsszák. Spindler mint önelégült  
ostobasággal mosolygó létragyári igazgató, Lukáts mint „buszvezet ő-fe-
leség" és riadtan monologizáló elkés ő , Hunyadkürti minta vákuum-Pis-
ti iskolai fölvételét az abszurd helyzetben is méltósággal kezel ő  tanár  
külöaiösen elemében van. Csákányi Eszternek a rajongás és az elutasítás  
fokozatait kell képviselnie; legemlékezetesebb pillanata, amikor egy esz-
méhez kellene feleségül mennie, s hiába keresi mögötte az embert. Lázár  
Kati és Tбth Béla az egyszerre aggodalmas és büszke szül ők ambivalens  
érzéseivel reménykedi végig a,z el őadást.  

A korábban látottakhoz képest némileg megváltozott értelmezésben,  
balfogásai ellenére mindig optimista Püthiaként lép elénk a Rizit játszó  
Molnár Piroska. Mintha egy kerekded, hétköznapi szerencse-istenasszony  
szavatolná a boldogabb jövőt. Az előadás záró pillanatában, amikor a  
gellérthegyi Szabadság-szobor pálmát tartó n őalakjaként — nyakában  
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Varsányiné egérirtást vállaló hirdetési táblájával — szimbolikus min ő -
ségében áll a színpadon, s lenge ruháját fodrozza a szélgép, az Chkény-
dráma groteszk metaforája szemléletes képpé szervez đdik.  

KOLTAI Tamás  

KLPZ6MÚV L SZET  

NOTESZ  

NIVES KAVURIČ  KURTOVIĆ  

Egyik baráitnđm még đrzi gyermekkori babáját. Ha belépek a szobá-
jába, mindig az az érzésem, már van Ott valaki. Valaki már elfoglalta  
az érkezđ  helyét, elfoglalta a helyemet, valaki már dominál. Valami  
abszol>t gyenge/gyengéd lény, de amely épp gyengesége/gyengédsége  
miatt erđsebb nálam. Volt már hasonló élményben részem: pár centis  
növényt akartam kitépni, és hirtelen megéreztem, nem megy, s đt azt is  
megéreztem egzakt pontossággal, hogy az a kis növény er đsebb, mint  
én ... A legkülönösebb az, hogy még a háborút is ennek a babának a  
szemével látom — ugyanis ez a baba éppen abban a városban vészelte  
át a háborút, ahol vidékünkön a legnagyobb ütközet zajlott ... (Izgal-
mas lenne egy kis rongybaba szemszögéb đl megírnia nagy ütközetet.)  
Már többször elhatároztam, ha legközelebb ennek a babának a köze-
lébe kerülök, kezembe veszem, és addig vizsgálom, vetk đztetem, tanul-
mányozom, amíg a leglelkéig nem hatolok. Am ezidáig még csak mo-
sott-kopott, fakó rózsaszínét tudom: ha az embert olykor rózsaszín  
sárnak minđsftik, akkor mi nyugodtan nevezhetjük rбzsaszfn rongynak  a 
babát — jбllehet ez a rбzsaszfn rongy valami finom, angyali min đség,  
akár a flamingó tolla, a flamingó lénye  .. . 

Belépve Nives Kavurić  KurtoviE zágrábi tárlatára, azonnal megérez-
tem annak .az abszolút gyenge/gyengéd rongybabának, annak a r бzsa-
szfn rongy lénynek a jelenlétét, domináci бját. Mindenünnen az a rózsa-
szín puhaság érintett, de úgy, mintha szemérmesen/szemérmetlenül én nyom-
kodnám a mutatóujjammal. Valami — egyel đre még felfoghatatlan —
rózsaszín, közegbe (médiumba) kerültem. A r бzsaszfn, mint olyan, tű -
nđdtem, ugyanis mi más is lenne a rózsaszín, mint maga a puhaság, maga  
a gyengeség/gyengédség  .. . 

Nives Kavuris Kurtovićnak a jugoszláv figuráciб  (amit külön hely-
illet meg a modern művészetben) szuverén egyéniségének pozícióját va-
lahol Stupica és a Mediale között jelölnénk ki, noha ehhez azonnal hoz-
zá kell tennünk, hogy đ  is megfordult Hegedulié mesteriskolájában (mint  
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pl. Veličković), és azt is, hogy egy városban élt Miljenko Stani čićtyal.  
Tehát a leheleuzerű  finomságnak, tisztaságnak és a nyers anyagszer ű-
ségnek valami egészen egyéni ütköztetése a lényege m űvészetének. Nives  
Kаvurić  Кuгtоуіé most az új kép festőihez hasonlóan vakkeret nélküli  
vásznakat fest. Varr, foltoz — szó pontosabban. Falisz őnyegeket, ame-
lyek a francia falikárpitokat idézik — éppen azokat a legszebbeket, ami-
lyenek azoka hófehér egyszarvúval. Igaz, 5 nem kárpitoknak, hanem  
terltSknek nevezi munkáit. És tényleg sokban rokonai is e munkák .i  
népi vászonterf tбknek, törülközőknek.  

Bđrünknek jб  a vászon tiszta durvasága. Jóllehet pasztellal fest, és  
gézt, selymet, selyempapirost applikál.  

Nives munkáit az imbolygó, léggyökérzetű  növények, liánok kusza-
sága jellemezte; rajza rajzossága egyszerre zsúfolta, sz őtte és fejttette,  
tépte szét figuráit.  

Werner Hoffmann A nő  mítosza című  tanulmányában a nó lényét  
„folyékonynak és csupa átmenetnek" mondja.  

Ez a szédítő  imbolygás, ide-oda hullámzás, kusza szecesszió még min-
dig jellemző  munkáira (a szecesszió mind jobban, minta szürrealiz-
mus), de úgy, hogy közben —afféle vízbe fúlt Opheliaként — a figura  
is fennakadt e növények, liánok 'között. Érinthet б, tapintható lett egy-
szerre, sót mi több: kicsavart, szabálytalanul, aránytalanul megnyúlt vég-
tagjaival, rбzsaszfn testiségével, meztelen rongybaba voltában 5 érint  
bennünket.  

A fájdalom, a kin jegyesei ezek a n đfigurák. Fátylakkal, szárnyak-
kal, hatalmas madarakkal, növényekkel díszítve épp eljegyzésüket ülik.  
Pózuk ünnepélyes, bár akkor sem aévednénk, ha piétatnak neveznénk.  
Igazi nđiségüklnđiességük éppen ebben a pillanatban vált megragad-
hat6vá, rútságukban éppen most szépültek meg. A mellek és az ágyék  
szép fonnyadtsága maximális erotikát sugároz.  

Boschán műtermében tett utolsó látogatásom alkalmával nagy borí-
tékokat mutatott, pasztellszfn selyempapirosok voltak szortírozva ben-
nük (a nagy, patetikus, a töпénelmi-társadalmi harcokban felmagasodó  
figurák kis festđje, gondoltam akkor, borítékolta a finomságokat,  a 
nüanszokat, a gyengédséget); Ljubica Soki ćtбl, a kitűnб  belgrádi festó-
nđtđl kapta Sket, aki így, ilyen papirossal itatja le festményeir бl a fé-
nyességet, а  сsиІ lоgst. Ha majd már végképp nem bírók mozogni, ma-
gyarázta Boschán, ezekkel fogok kollázsolni ... Azóta intenzfven élt  

bennem ez a sosem is kivitelezett selyempapír-opus.  

Nives Kavurić  KuгtoviE képei Veronika-kendSk. Igen, de azt, hogy e  
kendSk tulajdonképpeni anyaga a vászon, a juta, a flamingószín selyem-
papiros-e, vagy pedig az élб  bđr is ráragadt kend5ire, abszolút lemez-
telenftve, megnyúzva figuráit, nem lehet megállapítani, mert most, hogy  
a vonalak összefonódtak, összeálltak, letisztultak kissé, most a síkok  
kezdtek el lebegve osztódni, sokszorozódni, kuszálódni.  

Mig egy esđs reggelen a tárlatot néztem: Nives KavuriF Kurtovi č  ba- 
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rátnđi, kolléganđi társaságában maga is ott ült a galériában, éppen úgy, 
mint a katalбgusban láthat4„ fényképen — megdöbbenve fedeztem fel  
szép arcát, arcukat á terítđkön. De nem csak az övét, az övékét, hanem  
a többi zágrábi művésznđ  arcát is, a többi zágrábi művésznđét; újságíró-
nđét, akik nagy újságai mosta jugoszláv művészetnek, publicisztikának  
szellemi életnek: A félelem hologramja, szerz đire, az đ  nđiségükért való  
küzdelmükre, az đ  fájdalmukban való megszépülésükre gondolok, hisz  
hologramjuk, egymásrafényképezési eljárásuk, j radikalizmusuk (ha va-
lahol, akkor itt beszélhetünk új érzékenységrđl) teljesen azonos Nives  
Kavurić  Kurtović  technikájával, művészetével.  

Rilke Lotte Pricel viaszbábuiról írt nevezetes esszéjében említi, hogy  

Oroszországban egy nemesi birtok eldugott zugában öröklött, id đs ba-
bát látott a gyerekek kezében, amelyre — nagy meglepetésére — az egész  

család hasonlított. Valahogy így meredtem én is Nives Kavuri ć  Kurto-
vić  nđfigurájára, így ismertem fel benne a horvát művésznđk — Za-
gorkátбl, Pfanovától, Vesna Paruntбl, Slavenka Drakulićig, Irena Vrk-
ljanig, Vesna Krmpotićig és Ljerka Mifkáig — új, kiharcolt, megszen-
vedett európai identitását  .. . 

SLOBODAN MATIČ  

Gyerekkoromban gyakran simogattam a templomok festett márvá-
nyát. Szerettem durva, kék erezetüket, barnásvörös húsukat, azt, ahogy  
a piktor ráadott még egy kicsit — vagy nem is kicsit —, mert épp azzal  
a ráadással mondta azt, hogy: márvány. Emlékszem, úgy simogattam  
azokat a műmárvány, illetve festett márvány falakat, akárha meztelen-
nyúzott testek fagytak volna beléjük, tán az angyalok maguk.  

Amikor eljutottam végre az els đ  márványbányába, sehol sem találtam  
gyermekkorom intenzív, viharos húsú márványát — és ott, a bányában  
váratlanul gyermekkorom templomai felé fordultam, azt a festett már-
ványt óhajtva, azt tudva immár egyértelm űen igazinak: márványnak.  
Tán ezért kedveltem kés đbb annyira a trompe-l'oeil eljárással él đ  fes-
tđket (a szürrealistákat, a metafizikusokat), mert az 6 tárgyaikban, fa-
laikban is megéreztem azt a s űrű  erezetet, a márványhúst, a tulajdon-
képpeni festészetnek a m űerezetét, műhúsát.  

A holland mesterek perszе  kivételek. Az đ  tárgyaik tárgyak, poharaik  
poharak. Abszolút. Ha egy általános földrengésben minden pohár ösz-
szetörne, az 6 metszett, drága poharaikból nyugodtan ihatnánk.  

Šejka nagyon szeretett poharakat, falakat festeni, de az 8 poharai, fa-
lai a holland poharak és a reneszánsz falak másolatai nem poharak, nem  
falak, festett poharak, festett falak. Halála el đtt azt frta, ha visszatér-
hetne, a régi mesterek modorában festene, az eredetiség árán is.  

Slobodana Matić  innen valahonnan indul. A balkáni-mediterrán idill  
literáras festđje, Šejka és Srbinovi ć  között van. 6 is a márványfest đk  
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családjába tartozik. Jóllehet őt a márványnál jobban izgatja egy fi-
nomabb, sárgásrózsaszín anyag. Képein olykor nagy tojások lógnak.  
Ezért — gondolom — képeinek anyaga is ilyen pórusos valami, ami  
nem lélegzik. Igen, hideg ez a sárgásrózsaszín héj, ez •a sárgásrózsaszín  
membrán, ami valami vibráló erotikát sugároz, mint gyerekkorom m ű-
márványba, márványutánzatba festett- fagyasztott angyalai.  

EGY SZOBOR ÉLETE  

A háboњi után induló szobrászok csak abban különböztek egymás-
tól, hogy melyik nagy modern mestert választották mintaképül, melyi-
ket utánozták. Brancusit, Henry Muri-t vagy Giacomeittit éppen. Ak-
kor, az akadémizmussal és a szocrealizmussal való szakítás idején, ennek  
a választásnak szinte gesztusereje volt. Ügy t űnt, ez a választás maga  a 
modern művészet. Csak jóval később lett nyilvánvalóvá, hogy csupán  
hosszúra nyúlt tanulóévekről volt szó — a művészetnek csak ezután kel-
lett, kell létrejönnie.  

Soldatović  Giacomettit választotta. Lemeztelenítette, lecsupaszította  
az emberi figuráit. Megszabadította minden hamis küls őségtől. Szolid ta-
nítványnak mutatkozott, olykor komoly eredményekkel, amilyenek  
például a pázsiton szétgörgetett, szétgurult, nagy gipszkoponyái, ám a  
giccset is súrolta olykor, amikor úgy hitte, Giacometti sovány kóbor ku-
tyáját a parkok kecses bronz őzeivé stilizálhatja.  

Különösmód számomra akkor kezdett érdekes szobrásszá lenni, ami-
kor elkezdte öltöztetni letépett h ćisú figuráit. Tehát nem akkor, amikor  
előrelépett, hanem akkor, amikor visszalépett egyet. Els ő  szobra, amit  
szeretek: az 1982-ben felálliitott Đura Jak3~ić-szobor, itt, a Rádió mö-
gött, a Duna parkban.  

01 nagy, hátratolt művi szkalapjában, világra meredt, hatalmas sze-
mekkel. 01, részben még mindig, szétmarcangolt Giacometti-testtel, ami  
abszolút megfelel Đura nyers, rendezetlen, kusza, romantikus bens ő -
jének, lelkületének, amelyb ől végül is olyan versek törnek el ő, mint a  
Na liparu és a Ponoć  például. 01 Đura, a Rembrandt-tanítvány, és  
földre ejtett, földnek támasztott palettájáról lefolyik a forró bronz.  

A gyerekek is azonnal megérezték, hogy jб  szobor. Felmásztak rá,  
játszani kezdtek rajta, iyakába csimpaszkodtak, térdén lovagoltak, fé-
nyesre csiszolva az amú is kopott bronzgúnyáját. 

És Soldatović  Đura ЗakХi ć-szobra évről évre mind jobb.  
A minap a járókelők nagy meglepetésére míniummal festették ki  a 

szemét, kitüntetést is festettek a kabátjára, neki, akinek az életében  
sosem sikerült valami rangot elérnie, és fütyit a lába közé. t5rültem  
ennek az intervenciónak (a világvárosokban sok döglött bronzot galva-
nizáltak így életre a fiatalok és hát, persze, a galambok), noha sej-
tettem, rosszindulat is állhat a dolog mögött, örültem, mert a szobor  
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életképességét, a mindennapok áramkörébe való bekapcsolódását bizo-
nyította számomra. De tegnapra már, láttam, lemosták, minden j01 
szerint nincs humorérzéke a közrendnek. Hisz egy szobornak, jól tud-
juk, még komolyabb veszélyeket is ki kell állnia, lehet eljön az id đ , 
amikor letörik a karját, leütik a fej őt, ám éppen az az idő  a szobor 
ideje... 

Mondom, gyorsan lesúrolták, megfürdették a különben is mindig 
maszatos festđ-költđt. Igaz, ha közelebb lépünk, látjuk, itt-ort behúzó-
dott a pórusokba, sebekbe kedves vöröse, és a gyerekek simogatásával, 
dörzsölésével (másik kedves színe a rembrandti arany) még jobbá, még 
élđbbé varázsolja ezt a szobrot, az egyetlent városunkban, amely đsi 
fákkal, úszkáló hattyúkkal a háta mögött napról napra fényesebb, amely 
mint ahogyan az egy nagy romantikushoz illik. míniumot vérzik .. . 

TOLNAI Ottó 
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33. STERIJA ЇATÉKOK — Május 
26-átбl június 2-éig tartották meg Тг j-
vidéken a 33. Sterija Játékokat. A  
dráma£ró Slobodan Stojanovič  (Belg-
rád) válogatásában közönség eléé ke-
rült Dominik Smole: Anrigoné (ljub-
ljanai Szlovén Nemzeti Színház ren- 

đ : Meta Hočevar), Antun Šоlјаn:  
Bárd (zággrábi Horvárc Nemzeti Sz(n-
ház, rendezđ : Tomislav Radi č), Grr  
gor Strnila: Emberevők (Nova Go-
rica-i primarsko dramsko gledaldiče, ren-
dezđ : Mile Kinin), Goran Sztefa-
novszki: Fekete lyuk (szkopjei Mace-
dбn Nemzeti Színház, rendezđ : Pao10  
Megelli , Dulan Kovačevič : Klaustro-
fóbiás komédia (belggrrádi Zvezdara  
Színház, rendező : Dulan  Kovačevi), 
Teki Dervishi: Gyászhegy (pristinai  
Tartományi Népszínház albán nyeli  
tagozata, rendező : Vladimir Milcsin),  
Slobodan Selenič : Népgyalázás  k•t 
részben (belgrádi Jugoszláv Drámai  
Színház, reпdez8: Dejan MiJač) és  
Branislav NuIič : Gyanús személy (tri-
eszti Allandб  Szlovén Színház, re..i-
dezđ : Dulan Jovanovič) című  
— Utolsб  este, a díjazottak tisztel-
tére a moszkvai Tyetr na Maloj Bronoj  
társulata Slobodan Unkovszki ren-
dezésében Goran Sztefanovszki Te•o-  
vált lelkek című  drámáját  vitae 
színre. — A fóјskolák közül a záti  
rábi, a ljubljanai, a szkopjei, az  új-
vidéki — szerbhorvát tagozat — és a  
szarajevói színészjelöltjei mutatkozrik  
be Krleža, Shakespeare, Ionesco, Mro-  
žek és Gogol szövegeinek me jeleníté- 
sével. — Két jelentős 	tanácskozást  
tartottak, a 	kritikusok nemzetközi  
szimpбzІuanát a Kritika és a jövő  szín-
háza címmel, illetve a Nuli č-évfordu-
16 kapcsán Nulič  életműve és a  
korszerű  jugoszláv vígjátékírás cfmá  
rendezvényt. — Néhány kiállítás is  
helyet kapott a műsorban, a 6. jugo-  
szl4v plakátkiállítás és a Színházi  
könyvek és kiadványok 8. nemzetközi  
trienáléja, valamint Zoran Petrovi ć  
festd, szobrász és drámairб  alkotásai-
nak tárlata.  

A JUGOSZLÁV SZINJATSZhS  
NAPJAI MÜLHEIMBEN. — Május  
folyamán a jugoszláv szín játszás nap-
jainak keretében Mülheimben vendég-
szerepe+lt a Slovensko mladinsko  gL 
daliie, a zágrábi Gavella társulat és  
a Szabadkai Néppszínház. A szabad-
kaiak színre virtték Moliére Tartu f f e-
két, valamint ik 8sbemutat бt tartok-
tak: előadták Végel László Judita c.  
drámáját Rade Šerbedžija, Gora:  
Sztefanovszki LP-jét Nada Kokotović,, 
Kača čelan Heimatját Dulan Jovano-
vič  rendezésében; Ljubiia Risti č  állf-
totуaa színre Dulan Jovanovič  Látпok-
пó c. darabját, valamint a Danilo Kil  
гegényéb&l, a Holtak enciklope'dia')a'  
bбl készült előadást.  

JUGOSZLAV—MAGYAR EGYEZ-
MENY A SZENTENDREI MŰEM-
LÉKEK VÉDELMÉR6L. — A Ma-
gyar NK művelődési miniszterhely,•t-
tese, Pusztai Ferenc és a Szerb SZK  
Köztársaségi Művelődési Bizottsági-
nak elnökhelyettese, Brranislav Brbo-
vič  nemzetközi egyezményt frt alá  a 
szentendrei műemlékek védelméről.  ? а  
egyezmény értelmében a két ország kö-
zösen pénzeli a szentendrei pravoszláv  
székesegyház felújftásáa, amelyben  a 
budai szerb pravoszláv egyházkerület  
emlékeit đriznék és állftaлák ki. A  
két ország szakemberei közösen hely-
reállítják a püspöki palotát is, amely-
ben a könyvtár és a levéltár kap he-
lyet. A szentendrei műemlékkom v-
lexum átadását 1990-re  a szerbek be-
településének 300. év fordulójára ter-
vezik. A jubileum alkalmából számos  
közös tudományos éгtekezlet és kiál-
lítás megrendezésére. tudományos  
munkák kiadására, valamint film-, t.r-
vé- és rádióműsor-cserére kerül  sor. 

A 28-AS KOROSZTÁLY — A Forum  
Könyvkiadó fennállásának 30 éve  al-  
kalmábбl A 28-as korosztály címmel  
május 16-án az l, јvidéki Rádiб  M-
stúdiбjában megtartották Acs Károhy,  
Slavko Mihali č, Fehér Ferenc és Ste  
van Raičkovič  szerzői estjét. A köl- 
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tđk munkásságát Bányai János m:l-
tatta, aki bevezetđjében elmondta, hogy  
„Nemcsak születésük évének megegye-
zése indokolja ennek a négy költ ő-
nek az együttes fellépését, az sem  

csupán, hogy éppen az idén hatvan-
évesek. Bár ez a mai irodalmi rendez •  
vény sziilеtésnapi köszöntő  • is. Azok-
nak szбl, akik több évtizedes költ đi  
munkálkodással építették fel életmi-
vüket egy olyan korban, amely a köl-
tészetet inkább elnémította, semmint  
ihlette.  

A 28-asok névsora rendkívül hisz-
szú. Irбk, költđk, művészek neve sz--
repQelhetne egy ilyen névsoron, olya  
noké, akik mostanáig tartósan vésték  
be nevüket a második világháború ut í-
ni időszak művészeгоi és szellemi tör-
ténetbbe.  

Pedig indulásukhoz 	cseppet sem  
voltak kedvezđ  körülmények. Közvet-
lenül a második világégés után Ado:-
no figyelmeztető  szkepszдsébe ütköztek,  
miszerint »ezután« költ ő  már nem ír- 
hat verset. Európa romban 	volt, a  
hagyományos értékek 	szétszóródtak  
és kérdésessé váltak, könyvtárak ég-
tek porrá, nagyszerű  elđáök és pálya-
társak tűntek el a világé és poklában.  
5 a „másik oldalon" is fоjtоgаtб  me-
čhanizanusok működtek, koncepciós  
Berek, bünrcetőtáborok, a gondolkodni  
tudást üldözđ  indokolatlan ftéletek cs  
eepgy könyörtelen parancs, melyy a köl-
c& szolggasággal és közéQszerfivel bün-
tetve kknyszerftette oprtamizmusra.  

Sem a romba dđlt eurбvai kultúra  
feletti ednémftó döbbenet, sem a leI-
kesedéзt parancsoló irányítás, meny  a 
»lélek mérnökei« hazug szerepét osz-
togatta az éppen megszólaló költ őnek,  
a huszonnyolcas korosztálynak ós má-
soknak nem nyújtott kedvez ő  feltéte-
lelvet a költői beszédhez.  

A ma este bemutatkozó költ đk  
sem Ernák verseiket jobb feltételek kö  
zött. Hidegháború és vasfüggöny, a  
forradalomra kivetett gyanakvás, ret-
tegés és szorongás tetézte a háborúból  
брpen kimozdulб  évtizedet, kevés  
esélyt adva;  a szellemi érintkezésre,  ,u 
egyéniség kibontakozására, a költ đi  
kisérletre.  

És mégis. Mégis megszólaltak a köl-
tők. Az odornői szkepszis, a paraa- 

csolgartás, a romba dđlt 	értékrendek  
ellenére. Az ala?vetđ  lírai élmények  
megőrzésével, ujra felfedezésével.  A 
költđi beszéd letaposott formáinak fai-
бјításával. Az érzés és a szellem szá-
mára visszahбditott szabadsággal. S a  
vasfüggönyök ellenére is egymásra ta-
láltak, meghallották egymá szavát, és  
odafigyeltek a másik gondolkodására,  
versírására.  

A huszonnyolcasaknak járt ki a fel- 
adat hogy 	megđrizzék, ami még  
megбrizhet8 volta múlt 	értékeibđl,  
hogy újra elinduljanak a kísérletezés  
kudarcot meg sikert egyformán  felkí 
náló útjain. Hogy új гa érvén t sze-
rezzenek a költők találkozásának,  a 
szellemi érintkezések új irányainak.  

Acs Károly, Fehér Ferenc, Slavko  
Mihalić, Stevan Raičkovié és mcg  
sokan mások ép ftették erre a tapasz-
talatra költđi бletművüket. És jelölték  
ki a »modern költészet világnyelvé-
nek« alappvetđ  szabályait. Nemegyszа  
máig érvényes módon."  

Az isten fellépett Acs Károly, Fe-
hér Ferenc és Stevan Rai čkoviE is.  

KIALLITAS FORRADALMI EM-
LÉKMŰVEINKBбL — Az elmúlt  
négy évtizedben Vajdaságban felállf-
tott forradalmi emlékművek fotóiból  
készült egy kivételesen igényes és irl-
leeggében kell đen méltóságteljes fény-
képkáállftás a zombori KépzBm űvészc-
ti Osz szalonjában. Bela Duranci  l
punk képzđművészeti kritikusa, aki  
már több mint egy évtizede tanulmá-
nyozza emlékműveinkаt is, a forra-
dalom tiszteletére fölállított nagy szá-
mú emlékmű  közül kiválasztotta azt  
a harmincat, amelyet esztétikailag a  
leggértékesebbnek tart, és ezekről ké-
szftett fényképsorozatot Augustin Ju-
riga szabadkai fotóművész. A kiállí-
táson a legtöbb alkotással Jovan Sol-
datović  és Sava Halugin szerepel  de 
itt vannak Antun Augustin čić, 'Iónra  
Rosandić , Aleksandar Zarin, Oto Lo-
go Glid Nándor, Ana Belr]]i Kiss 
Julianna, Pavle Radovanovi ć  és má-
sok allkoáásai is. A kiállításhoz Mau-
riu Ferenc elképzelése alapján szop  
kivitelű  katalógus is készült, amelyben  
Duranai tanulmányát Juriga fotói kö-
vetik, méghozzá egy-egy emlékm űről  
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nem egy esetben a -öt fotót is kö-
zölve. A kiállítás júniusban vajdasági  
körútra indul. Eddig több mint tiz  
község kérte bemutatását.  

FIATAL KOLTOK FESZTIVÁLJA  
HUSZADSZOR — Fennállásának  

huszadik évfordulóját ünnepelte az  
idén a titoverbászi Fiatal KöQtEik  
Fesztiválja rendezvény, amelyre min-
den évben a több száz pályázó kö-
zül mintegy 25-30 kezdđ  költő  kaр  
meghívást. Az évforduló alkalmával  
Julijan Tamas irodalomkritikus ösz-
szeállftotta az eddigi gy őztesek, i11e--
ve a fesztiválon indult és azóta ne-
vet is szerzett kölгđk itt ellhangzoit  
verseinek antológiáján. 26 költő  mint-
egy száz verse képezi a kötet anya-
gát. Az antológiában többek között  
Radamir Andrić , Rala Livada, Rado-
mir Mićunović, Luko Palpetak, Vuii-
ca Relin Tucić  és Marija Šimokovi ć  
versei olvashatók. Ugyancsak kön,  
alakban jelent meg egy válogatás a  

fesztivál kritikai tribünjén elhangzott  
taпulmáпpokból és esszékből. Selinur  
Radulović  válogatásában itt olvash зt-
juk Bogdan A. Popovié, Igor Man-
dić, Predrag Matvejevi ć, MІІad~n  
Oljača, Deniz Poniž és Dralko Re-
đep tanulmányait. A fesztiválnak  
minden évben neves íróvendégei is  
vannak. Az idén Oskar Davi čo  és 
Dula= Kostić  vett részt a rendez vé-
nyen, a kritikai tribün pedig ez utób-
bi kölnészetét értelmezte.  

DIJAK, ELISMERÉSEK —  
Vajdasági Iróegyesület bírálóbizottsága  
a tavaly megjelent legjobb könyvneit  
járó df;at Marija Šimokovi ć  Nebeski  
bicikl (Égi bicikli)) cím ű  versesköte-
tének ftéltie oda, amely a Nolit  
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 

 A  legjobb  forditáskönetért Gojko Ja-
njulevićet részesítették elismerésben  
Oton Zupančić  ónbeszéd cfml 
könyvének £tüketl~rt szerbhorvát  
nyelvre.  

A legjobb munkásmozgalmi temati-
kájú jugoszláviai magyar könyvért  
járó Zsáki Jбzsef-díjat az Urbán Ja-
nos, Brindza Károly, Polyvás József  
és Tarok Csaba összetételű  bírálóbi- 

zottság dr. Juhász Gézának ftElte oda  
a Forum Könyvkiadó gondozás£bat  
megjelent A fordulat f orgatagóban ci-
mű  kötetéért. A könyv „a felszabadu-
lás időszakát s az arn követđ  ese-
méngeket idézi meg az átéltség  hite-
lével, a tényirodalom példamutató é т  
tékeinek szintjén" — áll a zs űri je-
lerLtésében.  

AZ rJJVIDÉKI SZINHAZ ZAG-
RABBAN ÉS SZLOVÉNIÁBAN —  
Az L7jvidéki Színház együttese, viszo-
nozva a zái•£biak március végi ven-
dégszerepléset, május 7-én a Horvát  
Nemzeti Színház színpadán vitte ké-
zönség elé Kosztoláspi Dezső  Edes  
Anna című  regényének színpadi  vál 
tozatán. A még Harag György adap-
tálta és rendezte el őadás felúj ítása 
néhány hónap óta ismét a színház si-
kerprodukció)a. Ezt igazolta a patinás  
horvát színházban történő  — negy-
ven éve nem játszott itteni magyar  
társulati Zágrábban — el őadás fogad-
tatása is. A Vjesnik kritikusa  Marija 
Grgičević  egyéгtelműen dicsérd mélta-
tásában többek között így fr az  L7j-
vidéki Színház Edes Annájáról: „Ha  
a szórólap nem is figyelmeztetne rá, 
hogy a tekinnélyes rendező  íegna-
gpobb sikereit Csehov-művekkel érte  
el, erre következtetni lehet ebb ől  a 
konzekvens rendezői munkából, amely  
a kis cselédlány drámá' £n keresztiil 
a létproblémákra kérde z, szí nkszi á • 
ték tekintetében egységes , érzelmileg  
tömény, egyszersmind fojtott szenve-
délyű  eláad£st csodálanos egyensúly-
érzékkel megteremtette... A hol sej-
telmesen szürke és ügyesen homályosz-
tott, hol pedig a hatásosan megvilágf-
tott térben, egy nagyobb szecessztSs  
szalonban, a kölcsönös elfogultsál 
drámai viszonylata két párhuzamosa'i  

futó életet köti össze — az úrn ő  za-
jos hagyományos, öntele életét a cs. ,-
léđlány néma, megaláztatással nyo-
morított életével. A szalonbeli sze-
replóket gondos egyénítés, a cseléd-
szerzd szolgálólányainak együttesét  
pedig szigoru játékosság jellemzi. Az  
elбdás fó erénye a kifejezdeszköz ők  
csodálatos ökonomikussága s a szi-
nészek azon képessége, hogy a Ieg-
kevesebb, végsőkig pontosított gesz- 
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tussal és mozdularotal a lehetđ  legtöb-
bet fejezzék ki, közóljérk ... Az e18-
adás vizuális és zenei elemei észre-
vétlenül, de biztosan segítik a dráma  
kibontakozásán ... A nagyon kultivált, 
tökélertesen kiegyensúlyozott  együ ttes
bđd Rövid Eleonóra emelkedem ki  
gyengéd, kifinomult, árnyalt és mé-
lyen érzelmi játékával mint Édes An-
na és a mindenekfölött intelligens  
Romhányi Ibi az úrnő ,  Vizy Angб!a  
személyességének és neurózisának ér  
zékletes ábrázolásával. Az együntes-
bđl meg kell még említeni Sinkó Ist-
vánt, a fiahal Venczel Valentint,  Cs 
az ismert Ladik Katalint. A korrekt  
szimultán fordítás ellenére a Horvtt  
Nemzeti Színház nézőtere nem volt  
tele, de betöltötte az el đadásvégi meg-
érdemelt taps" — A társulat az Édes  
Annával és Mroycek Mészárszék cím ű  
művé .nсk elđadásáva гl Szlovéniában is  
vendégszerepek, Lendván és a kör-
nyező  falvakon kívül Mariborban és  
a Ljubljanai Mestno gledališ~če (Vá-
rosi Színház) színpadán is közönség  
elé lépett.  

,JUGOSZLÁVIAI MAGYAR SZER-
ZOK MAGYARORSZÁGI K0NY-
VEKBEN ÉS FOLYOIRATBAN. —  
Az idei Unnepi Könyvhétre megje-
lenn antdІбgikus kiadványok szinte  
mindegyikében szerepelnek a hazai  
írókon kívül „határon túli" ,  így ju-
goszláviai magyar szerzők is. Az  
Újhold -övkönyv idei első  száma négy  
szerzđnk irodalmi alkotásait hozza:  
Herceg Jánostól az Üzenetben folya-
manosan m jelenđ  esszéiből közöl vá-
logatást, Tolnai Ottótól pedig verse-
ket. Ugyanitt találjuk folyóiratunk-
ban a Hídban megjelent egykori no-  
vellákat, Gion Nándortól a Március,  
Dudás Károlytбl pedig a Fénymagot  
esznek a papagájok címűt. Szintén  
négy szerzőnk szerepel abban a vers-
váloganásban, amely nem kevesebb mint  
fél évezred költészenéb ől Szép szerel-
mes szavak címmel ad közre egy ter-
jedelmes összeállínást. A Népszava ki- 
adásában megjelent könyvben a jugo-
szlávisi magyar költők közül Acs Ká-
roly, Fehér Ferenc, Tolnai Ott б  és  
Sinkovits Péter verseit olvashatjuk.  

Tolnainak ugгancsak a Hídban közölt  
Briliáns címu elbeszélése bekerült  a 
Hegedđs Mária szerkesztette, huszon-
hét elbeszélést tartalmazó Кörkép 88-
ban, és ugyanennek a szerz őnek  a 
verseivel találkozunk a Szép versek  

1987. című  antológgiában, amelyet ez-
úttal Alföldy • enđ  állított össze.  

—  A kecskamui Forrás cím ű  folyó 
irat ez évi májusi számát szinte tel-
jes egészbbeл  ugoszláviai magyar írSk 
művel tölчík ki. Olvasható Fehér Fe-
renc az rоjvidéki Magyar Szб ,  A 
Mosztonga mellől, Németh Isnváa,  
Orom, Fegyelmezett novemberi sarok, 
Életjel, Bovec, Trenta, Sztobi ssính ~í-
za, Motovun  Gryka e Rugoves, 
Szemtől szemen, Ázóm, Sonja M t-
dousnak, Egy ni arcra, Rovigno, 
Betyárvölgyi látomás, A kanizsai  Ti 
sza-hfdná4 és Fohászkodó cfmű  ver-
sei továbbá Tolnai Ottó .Miközben  
halálos csönd van cfmű  hangjáaéka,  
Acs Károly négy verse (Télikert,  Mű-
tét után, Téli utazás, Üzenen-várás),  
Herceg János Hazám, hazám cfm~  
írása, Varga Zoltán Szigorúan bizai-
mas cfmű  elbeszélése, Végel László  
Neanzedék, nyelv nélkül című  cikk, 
Fenyvesi Ontó versei (Visz a fejem. 
Tévelygő  futurológus, avagy ne 'ander-
völgyi séta), Tani István elbeszélései  

(Talán, Јúdáspénz, A természet sz--
kesegyház аn), Vicei Károly Közér-
zet cfmű  novelláin, Majoros Sándor  
Ciklámenparázs cfm ű  elbeszélése. Bu-
rány Béla Periférián cfm ű  történetei, 
gyűjtése. Hálom kritikaszöveg foglal-
kozik könyveinkkel, Mák Ferenc KuI-
túraiteremtd folyamatok a sorskérdések  
billenđjén címmel összefoglalót fr  
könyvtermksünkr8l, Szekér Endre  
(Kecskemét) Acs Károly verses „csönd-
jei" cfmmmel közöl méltatást a hatvan-
éves költőről, Borlik Tбzsef (Budapes*)  
pedig Varga Zoltán Т .eszámolás című  
novelláskötetét mél г a. A számat  
Pintér Lajosnak (Kecskemét) Gion  
Nándor József Attila-díjára cfm3•
jegyzete zárja.  

TANÁCSÜLÉS A u  IADOBAN --•  
Május 26-án idei m ár*dik ülését tar-
totta meg a Forum Könyvkiadó Ki-
adói Tanácsa, amelyen értékelte a ki- 
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adó idei munkájút, elfogadta a jöv ő  
évi kerettervet, beszámolót hallgatott  

és vitatott meg a Héd elmúlt néggyévi  
munkájáról, és tárgyalt a Utunk foly б-
irat anyagi gondjairól. Az elmúlt  út 
hónap eredményeirbl és a övб  évi 
kerettervrbl Bordás Gy8z8 f бszerkesz-
tб  tájékoztanta a tanácsot. Az aláír  
biakban elsó beszámolójának néhány  
részletét emeljük ki:  

A Farum Könyvkiadб  ez év máju-
sának végéig 26 könyvet adott ki 430  
ív terjedelemben és mintegy 50 000  
példányban. A múlt év azonos id đ -
szakához képest ez je Іent6s növeke-
dés, de elbizakodásra, lehetđségeink  
túlértékelésére aliggha adhat okot, mert  
a Farum Könyvkiadó is osztozik az  
ország kiadóinak kiadási nehézségei-
ben, történetesen abban, hogy mi sem  
rendelkezünk elegend ő  forgóeszközzel,  
állandóan csökken a vásárlóer ő , ami  
miatt akadozik a könyvfargalmazís  
stb. Hogy a pillanatnyi eredmények  
mégis kedvezőknek mondhatók, az el-
sбsorban annak a következménye, 
hogy a Kiadó, fölkészülve a  gazda  gazda-
sági nehézségekre, az évi részarányos-
nál jóval több könyves adott el őre  
nyomdába, s ezek többnyire még ta-
valyi nyomtatási áron meg is jelentek.  
Sikerült kieszközölni a Tartományi  
Művelődési Érdekközösségnél az évi  
dotáció átütemezését is, ugy, hogy az  
év derekáig a jóváhagyott összeg nem  
ötven, hanem több mint hetven szh-
zalékát máris megtérítették. Mindezt  
azén mondom, hogy érzékeltessem,  
sajnos, számolni kell azzal, hogy az  
második felében jóval kevesebb könyv  
lát majd napvilágot pontosabban csak  
annyi, amennyit a Kiadó saját jöve-
delméből adhat majd ki. Meg kell  
állapítanunk azt is, hogy a Tartoma-
nyi Végrehajtó Tanács az idén is csak  
100 milliárd régi dinár kedvező  ka-
matos kölcsönt hagyott jóvá a tarto-
mány tíz könyvkiadójának, ugyananv-
ny}nit mint tavialy, s így a Forum  
Kőnyvkiadб  is mindössze 13,8 milti-
árd régi dinár kölcsönt kapott, ami  
semmi esetre sem lesz elegend đ  az évi  
terv megvalósításához. 36 viszont,  
hogy a Tartományi Művelődési É ј-
dekközösségnek sikerült előteremtenie  

a szükséges an aggiakax az ún. re  va-
lorпzáciбs költségek fedezésére ami vel  
nagyban hozzáárult az elsó  félév  za-
varmentes ügy kezeléséhez  

Ismételten föl szeretném hívnia ta-
nácstagok figyelmét arra, hogy az idei  
tervünk csak kivételesen kedvez ő  kö-
rülmények között realizálható. Az új  
gazdálkodási elđrejelzések óvatosságra  
intenek bennünket, s tervünk is a il-
lán csökkentésre szorul, annál inkább, 
mert a Tartományi M űvelődési Ér-
dekközösség, a mull évi 27 cfm iz3  
helyett az idei mindössze 16 könyv  
pénzelését vállalhatta. E 16 könyv tió-
zül 11 már meg is jelent.  

Aövб  héten várjuk az új nyom-
daárakat, amelyek nyilván ismét ked-
vezótlenül befol ásolják majd a terv-
megvalбsfdst, és ugyancsak a jövő  
héten írjuk alá a tiszteletdí jakról szó-
ló öniggazgatási megállapod at, amely-
nek éгtelrnében az újonnan kötött  
szerződések esetében az érdekközösség  
ábtal pénzelt könyvekre 284 000 diná-
ros ívdfjat fizetünk majd. Itt mon-
dom el, ћogy a Kiadó az első  negyed-
évben megjelent könyvek szerz бi tisz-
teletdíját 25, a második negyedévben  
megjelenteket рedig 50°/o-kal  emeit.. 

A Híd elmúlt négyévi munkájáról  
Bari Imre f8szerkeszt6 és Geroid  
László, a kritikai rovat szerkeszt б ie  
adott tájékoztaa6t. Bari Imre így ér-
tékelte azt az id бszakot, amióta a  
lapot jegyzi:  

Nem azzal a szándékkail kezdte me  
1984. nyarán munkáját a Híd akkor  
kinevezett fószerkeszt8je és a szer-
keszt8sбg három tagja, hogy a folyó-
iratnak új irányt adjanak. Azt az  
irodalompolitikai irányvonalat, amely-
nek érvényesülését maguk is szorgal-
mazták kiadói tanácstagokként, dónak  
tartották, és zsinórmértékül vették,  
mert szerencsés módon látták benne  
jelen lenni a foly бinaaszerkesztés kor-
szerű, a jugoszláviai magyal iroda-
lomban hasznos és eredményesnek bi-
zonyult szempontjait: az élénk és tar-
tós éreklđdést a modern esztétikai je-
lenségek és törekvések iránt, az eszté-
tikai érték megbecsülésinek parancsát,  
a nyíltságot és nyito tságot (de ne-n  
parttalanságot) mind a közvetlen  
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munkatársak, mind pedig a szellemi  
égtájak tekintetében (Jugoszlávia né-
pei és nemzetiségei, és abban Vajda-
ság nemzetei és nemzetiségei, nem tú-
lönben az egyetemes magyar és a vi-
lággirodalom), amely a tájékozódás  Fs 
válasznős mércéje is. A szerkesztés  
munkájában ezeket a szempontokat  
igyekeztünk kövвtni, legalább olyan  
ménékben, mint amilyen mértékben  az 
irodalmi alkotómunka természete ezt  
megengedne, illetve amennyit alkotó-
ink temperamentuma lehetđvé tett.  

A szerkesztđséR természetesen tuda-
tában vala, hogy a századvég (ez  a 
miénk is) nem a kizáтбlagoss/gnak  
kedvezđ  idđszak: az irodalmi irányok  
közül jó ha az író valamelyikre zs-
küszik, és jб, ha van alkotást ösztön-
zđ  iránya. Az irodalmi folyóirat,  
amelynek szinte az a maradéktala•i  
feladata, hogy az élđ  irodalmi pro-
dukciót és az err81 (valamint a hagyo-
mányr6l) vaIÓ kritikai gondolkodást  
szolggálja, a kizárólagosság hétköznapi  
ételemben vett, az esztétikai koncep-
ciót merev gyakorlaetá váltó forma- 

h nem vállalhatja, mert az igen ne-
ezen és talán egyáltialán nem has  c-

nálhat6 szempontokat kínálna — el-
sđsorban itt és most, a mi irodalmi  
körülményeink között, amikor a sok,  
arcú és sokfelé elágazó válság érzete  
és tudata hatja át az írói eszmélke-
déseket is. Ilyen módon a Híd ei  
múlt négy évének életében a szerkesz-
tđség elsđrendű  feladatának a jelen-
tđs, a jelentđsebb és a legjobb alko-
tók megjelenését igyekezett biztosfi-
ni, és ennek szellemében próbálna hó-
napról hónapra a folyóiratot me;-
szerkeszteni és megjelentetni. A szer-
kesztđi koncepció tengelyében tehát  a 
tehetség megbecsülésének szándéka és  
az esztétikai kritériumokat kiálló sz ő-
vegek közlése állt. Es j6 érzéssel álla-
píthatja meg, hogy ez a szerkesztss-
politikai elképzelés produktívnak bi-
zonyult. Legjobb íróink többé-kevésbé  
rendszeresen megtisztelték a Hídat  
írásaikkal •  miközben a szerkesztik  
sem • voltak restek abban, hogy íróink  
után menjenek, és dolgozásra kérjék  
fel đket. Az esztétikai érték iránti bi-
zalom vezérelte ilyen módon a szer-
kesztőséget — bizalom a kipróbált  

értékek és bizalom az f rбi ígéretek  
iránt: a Híd az elmúlt négy évben  
is rokonszenvvel kísérte fiatal ir6in't  
munkásságát és rendszeresen közölte a  
fiatal, sut az egészen fiatal alkat б  t  
írásait — elannyira, hogy ezeknek két-
ségtelenül egyik állandó or$numává  
vált (a regényirónok éppen ugy,~ mint  
a műfordítónak, a lírai költđnek vagy  
az elbeszélđnek). A szerkesztđség igye-
kezett meglátnia valódi értékeket és  
elkerülni a talmiság csapdáit is. S  
tette ezt az esztétikai értékek iránti  
tisztelettel, s azzal a szerkeszt đi mel-
tбsággal (ha szabad így mondani), ama  
jб  éés legjobb íróink egyaránt me,•,-
érdemelnek,. Igy vált lehet đvé, hogy  
a Hídban irodalmunk minden nem-
zedéke jelen legyen, és állandó köz-
lési lehetđségét találja meg a foly б-
iratban. A szerkesztđség pedig — mint  
már jeleztük is — a tehetség bizto-
sabb fogódzóját hívta segítségül, ami-
kor eligazodni kényszerült, s tette ezt  
a viszonylagosság tudatában, és szá-
molni igyekezett a bizonytalansági tl-
nyez&k jelenlétével és hatásával :s  
mind a megítélés, mind a szöveg- és  
íróválasztás során.  

A szüntelenül változó, módosuló,  
alakuló irodalmi élet nyomában járo  
szerkesztés nyilvánvalóan számolni  
kényszerül olyan érzékelhet đ  igényеk-
kel és jelenségekkel, mint amilyen  a 
terjedelmesebb  szövegek, a ciklikus 
építkezés, a tematikus igények jelen-
valósága a közlésre átadott munkák-
ban. A Híd elmúlt négy évében több 
jelents verssorozat j elent meg, és az 
ezek közötti számoКat jellemezte  a 
költđ  egy-két verssel való jelentkezé-
se, illetve a terjedelmesebb versszöve-
ggek, a hosszúversek közlése. Az el-
beszélđ  irodalomban az ilyen tfpuú  
igénynek sietett a szerkesztđség elébe  
akkor, amikor hónap-novellák írására  
kérte fel tizenkét munkatársát, s mév  
a műforditás (különben nehezen rel-
lizálhat6) körében is a ciklikusságnak  
legalább a körvonalait ki lehet raj-
zolni (Erich Fried, mai osztrák k51-
tбk, mai horvát és szerb lfrikusok). A  
jelenségek e körében leehet szemlélni  
a Híd 1984-es és 1988-as vállalkozá-
sát a Versek éve elđkészítésében és el-
készítésében. Természetes folyomány  
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tehát a Híd (ha jól számoltam) 15  
tematikus blokkja, illetve tematikus  
száma (Veljko Petrovi ć, Herceg Já-
nos, Kosztolányi Dezsđ, Milan Ko-
njović, Nagyapáti Kukac Péter, B3-
lázs G. Arpád, Csáth Géza, Kassák  
Lajos, Pável Ágoston, Vuk Кaradlić ,  
Dabб  Tihamér, Acs József, a Magyar  
Szó, a háború vége és a Tisza). Ezek  
jogosultságát sokan meg is kérd ő jelez-
hetik, ugyanakkor nem szabad arrúl  
sem megfeledkeznünk, hogy Jugoszl--
viában igen sok, közöttük neves fo-
lyóinatok is rendre csak tematikus  
számokat jelentetnek meg, s mintegy  
a tematikus számokban látszanak  
gondolkodni Belgrádban, Zágrábban  
egyaránt. Ugyanezt mondhatjuk el  
tanulmányok esetében is, amikor so-
rozatokat közölt a Híd például a  
nyelvhasználat, a magyar—horvát iro-
dalmi kapcsolatok, a vajdasági  mí-
vészettörténet témájára többek között.  
Jószerével a Híd folytatásos regényeit  
is ide lehetne sorolni, amelyeket  a 
Híd az elmúlt négy évben közölt. I:t  
nyugtázzuk, az ilyen tömbkoncepció  
tette lehetđvé néhány könyv meggkom-
ponálását is akár külön omart form í-
Ј ában, akár törzsanyagként, akár tel-
jes műként, s ide soroljuk az olyan  
típusú közleményt is, mint amilyen a  
Beszélggetések Krležával cím ű  Čengii--
kiadvány magyar nyelvű  tolmácsol.1-
sa, illetve A juhász és a leány fordí-
tásai. Hogy a Hídban az elmúlt néhy  
esztendőben tartós értékű  szövegek  
nem is kis számban jelentek meg, az  
ilyen szempontú összegezések is bizo-
nyítják. Hadd hivatkozzunk itt arra,  
hogy a műfordítás Derén is, amelynek  
szervezése néha a lehetetlenséggel ha-
táros vállalkozásnak tűnt, voltak ti-
gyelemremél .tó eredmények: Milorad  
Pavić  Kazár szótárának magyar nyel-
vű  kiadása alapvetten a Híd közölte  
terjedelmesebb szövegválogatásra épül*!  

A szerkesztő  a számat adás piliz- 
nad.ba.n a szépirodalmi szövegekkel  
kapcsollatban ezeket kívánta els8soi- 
ban hangsúlyozni, azzal a bíráló meg- 
jegyzéssel, hogy a drámairodalo,n  
pártolása közelr81 sem sikerült olyan  
jelentősen, minta költészeté, a novel- 

a regényé vagy az esszéé, és a  
műfordítás-irodalom eredményei is  

kívánrlivalбkat hagynak maguk után:  
az elmúlt négy esztend őben tálán le ;-
problematikusabb területe volt ez ne n  
csupán a szerkesztőségi munkána;t,  
hanem irodalmi életünknek általában  
is. Ellenben megnjugvással konstatál-
hatja a szerkesztoség hogy a tanul-
mányirodalom a Híd biztos és érte-
kéket hozó területe volt, s nagyjábol  
egy-egy szám keretei között a terje-
delem majd egyharmadát tette ki. 
Sok esetben szerencsés mбdan tall-
kozott $ssze a szerkeszt đségi szándék  
az individuális írói akarattal, és a  
beszélgetés, a telefonkérés legtöbb eset-
ben meghallgatásra is talált íróink  
körében.  

A Híd szerkesztđsége hivatkozni  
szeretne arra az erényére is, hogy nem  
passzív szerkesztőségi munkát végzet, 
hanem hathaaбsan igyekezett íróini - 
kail együttműködni, s ahol tehette,  
munkára kérni és biztatni đket,  .~ 

legtisztább szándékú „megrendelés'  

szelllemében igényeket ültetni, és ápoi-  
ni azokat egészen az esztétikai meg-
valósulásig.  

A Kiadói Tanács ггъegvitatta Ge-
rold Lászlónak, a Híd Kritikai Szem-
léje szerkesztđjének a jelentését is:  

A kritikarovat egy-egy Híd-szám-
nak mintegy negyedét teszi ki (kb. 
40-45 gépelt oldalt számonként). En-
nek szerkesztését önállóan, de termé-
szetszerűen a folyóirat koncepciójá-
nak figyelembe vételével és tisztelet-
ben tartásával meg szerkesztőségi  
megbeszélések alapján végzem. Els đd-
leges szerkeszt đi-kritikusi feladatom-
nak tartom a jugoszláviai magyar  
könyvek rendszeres, ért ő  méltatásánаk  
a biztosításán, megszervezését. Sajnos,  
ennek nem minden tekintetben tuti  
eleget tenni a Híd. Egyfelől kritika-
írásunk néhány éves válságban van, 
nemzedékcsere el őtt ii,  a  kritikus 
utnp6els nevelése is sokáig pangot ~ ,  
vagy legalábbis stagnált. Másfelől —  
nem függetlenül a fentiekt đl — nem  
mindig sikerült területeвként  álban ió 
embert biztosítani, enélkül pedig  n.- 
héz határozottan körvonalazott  kr. i-
tikakoncepciбt kialakítani és megtarta-
ni. Erthetđ , bár munkánkat nini men- 
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ti, hogy bizonyos típusú m űvek is-
mentetesére, bírálatára nincs, nem le-
het olyan kritikust angazsálni, aki  a 
folyóirat szintjén írjon. így maradt  
egyetlen méltató szó nélkül Szeli Ist-
ván Erózió ellen ,  Losoncz Alpár: Hi-
ányvonatkozások, Bosnyák István:  
Mű  és magatartás, s& Herceg János  
háromkötetes novellaggy űjteménye  i. 
(Elvünk, hogy a sze гkesztđség tagjai-
nak könyveirđl nem írunk!) Fontos  
feladatunk a magyarországi, elsősо,-
ban új magyar irodalom és a jugo-
szláviai népek és nemzetiségek irodal-
mának kritikai követése. Itt — szük-
se'gszerűen — nagyobb mulasztásaink, 
kihagyásaink voltak, még hatványozot-
tabban éreztük a megfelel ő  kritikus-
káder hiányát, amit még tetézett  a 
könyvek beszerzésének és vásárlásá-
nak egyre súlyosabb kérdése. A dri-
ga hazai könyvek közül a folyóirat  
keveset vásárolhat meg, a magyaror-
szágiak közül pedig az egyéni be-
szerzés útJ'át kell járni. Ett ől függet-
lenül több esetben hallatta kritikusi  
véleményét folyóiratunk fontos, hatá-
ron inneni és tt~li könyvekről. Enne t  
a ténynek tartozékaként kell megem-
líteni hogy többször írtunk nem  j-
goszláviai vagy magyararszági magyar  
könyvekről is.  

Tény, hogy szeгkeszt&ségünkhњz  
többször érkeznek dicsér ő, mint el-
marasztaló vélemények rovatunkról,  de 
mi belülről jól tudjuk mulasztásainkat,  
hibáinkat, amelyeket — amint a fenti  
sorok is bizonyíthatják — igyekszünk  
csökkenteni, kiküszöbölni.  

Igy látszik, az utóbbi évben, hó-
napokban sikerült stabilizálni a mun-
katársi gárdát, s ez biztosíték lehet  
arra, hogy minőség tekintetében is és  
a méltatott művek számát illetđen ;,  
javítsunk rovatunkon. Lényegesnet  
tartjuk az idősebb nemzedék tagjai-
nak, akárcsak a középgeneráció kri-
tikusainak foglalkoztatását (Szeli, Her-
ceg, Juhász, illetve Utasi, Juhász Er-
zsébet, Vajda Gábor, Thomka Bika,  
Bosnyák, Papp György, Vass É na  
stb.), de tény, hogy szép számú fi t  
taí, kezdő  kritikust sikerült beszer-
vezni és elindítani ezen a csöppet sem  
könnyű  irodalmi pályán (Toldi Éva,  

Fehér Katalin, Utasi Csilla ,  Piszár  
Agnes, Pozsvai Györgyi, P. Nagy Ist-
ván, Rajsli Ilona, Cseh Sz. Márta,  
Túri Márta, Ladányi István, Németh  
Lehel, Varga Szylveszter, B. Art Va-
léria, Takács Miklós, Vajda János.  
Varga Piroska P. Nárav Éva nevére  
először talán éppen a Hidban buk-
kant az olvasó).  

A fenti — nem teljes — névsor  
jelzi, hogy nem csak a szépirodalmi  
művekre próbáltunk figyelni, frtunk  
— legrendszeresebben — néprajzi ki-
adványokról, akárcsak régészeti,  nyev-
idmnvi. lél_ktani mű -• гkrđl és for-

dításirodalmi mwnkákг6l is.  
Rovatunk könyvismertetđk mellett  

rendszeresen színház- és képzđmű  vć-
szeti kritikákat közöl, elsősorban, de  
nem kizárólag hazai el đadásakrбl és  
tárlаtokról. Kevésbé rendszeresen írunk  
a tévét&l, rádiódrámákról s ennél is  
ritkábban filmről, fotóművészetről,  
építészetről és zenéről:  balettrđl.  
Mindezeket a területeket illene követ-
ni, de egyetlen folyóiratnak, nem is  
túl nagy rovatteх jedelembent  képtelez-
ség ilyen elvárásoknak teljes egészé-
ben megfelelni, nem szólva az itt  
mégg hatványozottabban jelentkező  ká -
derkérdésekről. Ettől függetlenül, nincs  
olyan területe a m űvészi életnelt,  
amelyről időnként ne közölnénk kri  
tikára Hídban.  

Végezetül: nevek és m űvek áttekin-
tésével bizonyítható munkánk, le  
még inkább törekvésünk, a közöla  
írásokból pedig szeretnénk, ha  kitc- 
szene, hogy a Híd kritikaszemlélex  
nem uniformizált, de következetes,  
ami záloga lehet hosszabb távon meg-
mutatkozd, határozott és felismencc-
tđ  irodalomszemléletnek, aminek ki  
alakítása végsđsoron minden folyó-
irat kritikarovatának — a folyóirat  
teljes egészével összhangban — alap-
vető  feladata.  

Az elhangzott beszámolók és az azo-
kat követő  vita alapján a Forum  
Könyvkiadó Kiadói Tanácsa bizalmat  
szavazott a szerkeszt őségnek  és tá-
mogatta Bori Imre újbóli f&szerkes..  
tővé való kiлevezését az elkövetkező  
négyéves időszakra.  
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