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BÖNDÖR PÁL 
VERSEI 

MAHATMA ! 

Finom sót párol az agyam 
a messzi óceán partján 
— hogy lerakódjék hiába 
az üres fazekak alján? 

Lélegzetemhez halkul ím 
fokozatosan az ének 
s magam magamon szitálva 
azzal tüntetek hogy élek. 

PARAFRÁZIS 

A finom szénpor 
az örökös lebegésben és a fűtőolaj kipárolgása 
a dohszaggal enyelgésben. Egy kaskában 
teleírt füzetek és üres üvegek 
a horpadt bádogtekn őben. Tükrös szekrényben 
egy bőrönd szétesőben. Mint 
a szénrakáson az a mackó plüssb ő rét 
úgy vedlette le itt 
minden egyes darab a régi énjét 
de továbbra is készenlétben áll 
mint Eurüdiké 
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vagy mint a legsötétebb sarokban a kerékpár 
csupasz váza 
hogy a fantom fájdalom kerékformáin 
visszaugorjon a fentiek világába. 

TELITALÁLAT 

Nem tudtuk mi a tenger — 
míg szavainkat 
túl nem zúgták a hullámok. 

Közben kavicsokká tökéletesedtünk 
szerelmes és tudós koponyák —
fehérebbek mint felettünk a sirályok. 

Mikor sok idő  elteltével 
egy ismeretlen kéz melegében 
újra felgyorsult az életünk 
— s úgy gondoltuk lehetünk még valami mások — 

egyetlen rövid ívelés után 
hirtelen telitalálattá lettünk — 
és végleg beteljesült rajtunk az átok. 

GÁZLÓ 

Míg pontosan kimérve az id őm 
egy híd ívét rajzolja egész nap 
vonultában fölém a nyári Nap 
partjaim közt mint a folyó vagyok 
— már csak úgy megyek el hogy maradok. 

Mit tudhatod? Ha folyóvá leszek: 
Olyan mély? Helyenként olyan sekély 
— hullámozhat érvre az ellenérv — 
a kedvvel társult teljes figyelem 
gázlót talál — s túlsó partomra ér? 
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GRAMMATIKA 

Érzem miként ébred külön- 
külön minden egyes tagom 

úgy látszik negyven felett a testem 
most újra meg kell tanulnom. 

Ahogyan hosszú törzsemb ő l 
kimered két vékony karom 
magam folytatásának ugyanúgy 
érezni a gondolatom. 

Akarva-akaratlanul 
tanulom minden hajnalon 
milyen grammatika fogja egybe 
minden idült s heveny bajom. 

Kínkeservesen alakul 
ilyképp megkezdett mondatom 
miközben e fájdalomból valahogy 
magam újra összerakom. 

A HETVENES ÉVEK 

A szeszély cserélte hajszín 
kérdezetlenül is beszél 

a sebészkés cserélte szív 
anonim dobog a helyén. 

Ha nem volt harsánya nóvum 
rásütötték hogy retrográd 

és lassanként visszájára 
fordult nálunk az avantgárd. 

PÁTOSZ 

Lemérhető-e mennyit ér az élet 
amíg természetes jogként nem jár 
mindenkinek természetes halál? 
Miért mégis hogy az egyenl őséget 
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testvériséget és más efféléket 
mint akikre az örök élet vár —

mellékesen ha említjük csupán? 
Mert émelyítő  ünnepi beszédek 

a legnemesebb pátoszt is végképp 
nevetségessé tették mostanára? 
Ennyivel egyszerűbb a számvetés is! 

bár értelmezhető  többféleképp 
hogy csak egy elrontott szonett az ára 
leírnom azt hogy e szabadság hamis. 



CSORBA BÉLA 
VERSEI 

J. GOTTFRIEDNAK 

nyelvem nem ismeri a jövő  idő t 
hiába öltögetem 
dezsőnek alighanem igaza lesz 
világszemlélet kérdése is 

EGY NYUGALMAZOTT RÉVKAPITÁNY 
HERMENEUTIKAI ELMÉLKEDÉSE 

Mi egyikünknek csinos kajütablaknak látszik, 
Másikunknak zátony ütötte, ronda rés csupán. 
Nézd, mi, oktalanok egymásnak bajuszát tépjük, 
Kobakját kongatva hajtja ki-ki en-igazát. 
Hát így élünk, örökös sakkban. Aki lép, remiz. 
Pedig mattlépés mármost: van-e a folyóba' viz? 

SÖRDAL 

Losoncz Alpárnak 

Mint egy szorongásos mozipénztáros, 
a legújabb lételméleti hazugságokkal 
teli — gatyája bajjal, 
rövidre nyíratott hajjal 
próbálom érteni helyzetemet. 
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Hasított obszidiánnal tépném —
árultak-e olcsóbb üt őeret? 
Bennég számban a vályog, 
s anyám szemén a hályog 
naponta hízik, akár a jég. 

És kis pionírok az iskolakertben, 
és hagyma, zöldbab, here. Írta 
Gál. Hagyma, zöldbab, here 
marad a költőnek tere. 
Pálinka-sör, pálinka-sör. 

Csupa feszes, kemény vers. Csupa 
megfagyott harangkötél. Ha- 
ha. Nem aktuális e fazon: 
kilóg a rímbő l a faszom, 
s épülnek a kudarc-stratégiák. 

(1984) 

MARX 

nulla 
ímé a hulla 

vége a komédiának 
és az utópiának 
bizonygatja szenevdélyesen 
vérbe borult szemmel vitapartnerem 
sodorva poharat hamutartót 
kaput 
kaput 
nyissatok kaput 
éljen a laissez faire 
ó szent nostradamus 
nem igaz 
bont zászlót a másik 
különben mit számít 
renegát 
renegát 
renegát hülyék vagyunk 
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már íme 
már íme 
már meg is va-
ha részben is 
nincs többé szükség 
utópiára 
éljen a dialektikus és tört 
énelmi manierizmus 
az új tudomány 
miért e fanatikus 
szenvedély 
bebizonyítani 
ezt meg azt 
kapkodom fejem 
ha mondják ugyanazt 
— másként 
minket ezek ketten 
együtt-külön 
együtt-külön 
mikor vezettetnek el 
vagy marxot 
ha véletleül 
még 
betévedne 
ide 
ó szent 
ó szent 
ó háromszor is szent 
sötét 
nostradamus 
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лszEцDo  

Az önnemzés, noha rendkívüli,  
azt kell higgyük, egészében véve  

mégis emberi dolog.  
Korunk régi babonáktól mentes,  
noha minden bizonnyal új  
babonákat termő  tudománya  
kedvenc szaklapom szerint  
négy oly esetet jegyez,  
melynek során férfispermák  
bárminemű  közreműködése nélkül  
termékenyült meg a pete, csak úgy,  
édes lázában, öntevékenyen.  
Megjegyzendő : Dávid törzsökének  
szűzi sarja nincs e négy között,  
noha nem a galamb miatt,  
mint azt a kajánság mérgétől átitatott  
groteszkimádó ócska lelkünk vélni kész.  

Arról van szó ugyanis,  
hogy az utód mindenkor leány.  
Anyjának pontos mása — ha a méretektő l  
eltekintünk —, küls őbben éppúgy,  
mint tán a legkisebb génekig.  
Valljuk be, mindez fölöttébb elgondolkoztató,  
különösen, ha tudjuk, hogy az emberiség  
hímebbik fele eredménnyel  
kecsegtető  önmegtermékenyítésre  
vezérkari főnökök, központi bizottságok,  
hodzsatoleszlámok, minden rend ű-rangú  
elnöki irodák hőn óhajtott vágya  
és titkos kísérletei ellenére  
mind ez idáig végzetesen képtelen.  
Nem tudom, vajon az él ő  anyag ősi programjának  
megvalósult csodáját, avagy az emberi természet  
ravaszul leplezett és mindmáig kiirthatatlan  

agresszivitásának ellenmérgét bámuljam-e ebben.  

Eszembe juttatja mindez a zsenge  
gyermekkoromban hallott, ősi  
apokaliptikus mondát, amely szerint  

a harag napján az izzó semmi tengerében  
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egy terebély dió árnyékában elfér mind, 
ki túlélni ítéltetett: sok asszony és egyetlen 
legény, hogy végül ő t is széttépjék a n ők, 
és újjászülethessen — úgymond — a megcsúfolt világ. 
A fenimista mozgalom széls őséges szárnya, 
ha tud a négy esetről, márpedig miért ne tudna, 
most minden bizonnyal b őszülten borzolja harci tollait. 
Még csendes a tér, nem harsog trombita, nem pereg a dob, 
de e csend sejteti, végs ő  csatakiáltásra készül ezer 
hevült tüdő . Néhány évtized, maximum egy-kétszáz év, 
s férfiasan bevallhatjuk: fölöslegesek vagyunk immár 
nemcsak a szerelemben, de hovatovább fajunk fönntartásához is. 
Az itt a kérdés mármost, hogy mindezt vonatkoztathatjuk-e 
Per analogiam a sz űzi cédára, a költészetre is. 
Alabástrom arcával csábít a titkos értelm ű  rózsa, 
transzcendenciája a tükör, mely magába les... 



KISZÁLLÁS 
SKANSENBE 

NÉMETH ISTVÁN 

M intha minden közel volna, már-már karnyújtásnyira: az égbolt egé-
szen leereszkedett, ráfeküdt az asztalsima tájra, a fölázott, szurok- 

fekete szántásokra, a lombjuktól megfosztott fákra; a nap valahonnan ol-
dalról világít bee lapos sátor alá. Vörös fénye megbarnítja a hantokból, 
udvarok mélyéből fölemelkedő  párákat, nem is tudni hirtelen, most van-e 
a föld születőben, vagy most búcsúzik önmagától. Csak ez a kis falu áll 
a lapos ég alatt, nem tudni, milyennek látszik a román oldalról, s azt se, 
hogy látszik-e egyáltalán. Nyugatra néz ő  házai, házfalai fehéren világíta-
nak a barnásvöröses alkonyati párában. 

Egyfolytában harangoznak. Tudom, hogy meghalt valaki, egy id ős, ma-
gányos asszony, alighanem most temetik, most kísérik ki. Folyton fölösle-
ges magyarázkodásokba bocsátkozom. Elegend ő  lenne annyit mondanom: 
meghalt egy asszony, vagy meghalt egy ember, mert ebben a faluban min-
denki idős és magányos. 

És ebben a faluban nemcsak az id ős asszonyok és férfiak halnak meg, ha-
nem a házak is, udvarok, kertek, s őt a házak előtt a gyalogjárdák. Épp egy 
ilyen haldokló gyalogjárdán iparkodom a templom felé, aminek a tornyá-
ban egyfolytában szól a harang. Széles téglajárda — flaszter — volt ez, mos-
tanra annyira benőtte a porcfű , hogy a közepén csak egy keskeny nyom 
maradt, ezen a keskeny nyomon jár-kel az utca néhány megmaradt embere, 
de ha már ők nem lesznek, ezt a nyomot is benövi a porcf ű , a régi flasztert 
teljesen beborítja, beborítja, mint egy természetes sz őnyeg. 

Téli alkonyat, de hó még nincs, minden fekete, átázott, nyálkás, a leveg ő  
hideg, nyers, csaknem orrfacsaróan hideg, mégis párában áll minden, vagy 
éppen azért: a levegő  hirtelen lehűlt, de a föld meleg méhéb ő l... na, mi? 
Talán az élet elpusztíthatatlan ereje? A Pap mintha mást mondana. Mert 
idecseng érces hangja. Szidom is magamban, hogy te nem pap vagy, te egy 
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megátalkodott antipap vagy; te nem a föltámadásról, te a végleges pusztu-
lásról, az örök halálról prédikálsz. 

Vagy csak képzel ődnék? Szeretném ott érni a templomban a harangozót 
— régi ismerősöm —, mégis meg-meg kell állnom, annyi a romos, elhagyott 
ház az utcában. Pedig ez volt a falu egyik f őutcája, vagy ahogy a lakosok 
nevezték: nagyutcája. Ezenkívül volt egy hivatalos nagyutcája is, templom-
mal, iskolával, községházával, postával, nagykocsmával, és egy harmadik, 
a német utca, ennek is nagyutcai rangja volt, tele boltokkal, kisiparosok 
műhelyeivel, ez most már mind a múlté, a falu nagyutcástul, mind a három 
egykori nagyutcájával együtt süllyed vissza oda, amib ő l egykoron kinőtt: 
a földbe. Házai egyszer űen szétmállanak. Amelyik el őtt állok, az egy Sz. I. 
nevű  emberé volt, ő  építette 1914-ben, ez is a ház homlokáról olvasható le. 
Jelenleg senkié, olyan, mintha nem volna senkié, hogy is mondják ezt, ja, 
igen, gazdátlan, gazdátlan; gazdátlan a kertje, az udvara, gazdátlan a ház, 
a gang mennyezeti teljes hosszában leszakadva, s azt a törmeléket — jól 
mondom? — nem akadt senki, hogy ezt a törmeléket letakarítsa a kitéglázott 
gangról, és most már nem is fogja letakarítani senki sem, a pap is ezt mond-
ja, idehallom a hangját, milyen pap vagy te, hogy épp most nem tudsz egy 
vigasztaló szót szólni hozzánk? 

A túloldalon nyitott nagykapu — micsoda gazdag udvar lehetett itt vala-
ha! —, az udvaron át a ház felé egy talpig feketébe öltözött asszony egy nik-
kelezett tálcán — tálca vagy tárca? — kávéscsészéket visz, itt lehetett a halott, 
ebbő l a házból kísérték ki a halottat, és még most is kísérik a temet ő  felé, 
mert még mindig harangoznak... hogy tud valaki ennyire feketébe öltözni, 
mint ez a tálcát viv ő  asszony, fekete a pantyusa, mert csak olyan pantyus-
félében van — megérti ezt valaki, hogy pantyus? — a lábán fekete harisnya, 
innen is jól látni, hogy nem selyem- vagy nájlon-, hanem kötött harisnya — 
hogy is mondják: patent? —, nehéz, fekete szoknya, a fekete blúz fölött fe-
kete pulóver, a fején fekete kend ő , az asszonynak a haja is, ami kibukik 
a kendője alól, koromfekete, és a szeme is, és fekete a körme alatt a piszok, 
ilyen piszkos körmökkel főzte ezt a feketét, ezekkel a körmökkel gyúrja 
a tésztát, és főzi az ebédet, fekete itt minden, a ház ablakai nyitva, a halott 
után ki szoktak szellőztetni, itt még, ebben a maradék faluban háztól te-
metnek, szó volt ugyan már arról, hogy kellene építeni — közköltségen? — 
egy halottasházat, de minek, mondták azok, akiknek erre össze kellett vol-
na adniuk a pénzt, jó lesz nekünk már, néhányunknak, maradéknak, így is, 
ezt az asszonyt is a saját házából temették, itt volt fölravatalozva az utcai 
szobában, még mindig égnek bent, az üres ravatal mellett a gyertyák, el-
felejtették őket eloltani, vagy nincs olyan er ős huzat az üresen, most már 
végérvényesen üresen maradt szobában, hogy az eloltotta, elfújta volna, ott 
égnek a gyertyák, milyen kísérteties ez most ott a szoba sötétjében, mert 
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ott bent mintha megrekedt volna a sötétség, a kriptasötétség, ez a hitéb ő l 
kifordult pap is erre utal, hogy most már örökre így marad, sötét lesz min-
détig, hallom a hangját, mert nem lészen többé világosság, és föltámadás 
se lészen, oda fogok menni hozzá a temetés után, és megkérdem t őle, hogy 
gondolja ezt, megbolondult, hogy ilyeneket mond épp akkor, amikor az 
emberek tekintetét föl kéne emelnie a sárból, hogy hirdethet pap Olyat, 
hogy nincs föltámadás, hiszen eddig épp ebb ől éltünk, drága barátom, ab-
ból, hogy hittünk a föltámadásban, az igében, amit te rágtál a szánkba, 
most meg egyszerre fölrúgsz mindent, ne röhögj, ez nem illik a szomorú 
alkalomhoz, de a röhögés nem is a temet ő , hanem a nyitott udvar fel ől jön, 
valahonnan a hátsó szobából, ahová a g őzölgő  kávét vitte a gyászruhás n ő , 
igen, onnan szűrődik ki a nevetés, az el őbb még ráfagyott az arcukra a gyász, 
vagy úgy tettek, mintha gyászoltak volna, most meg, a halottal még ki sem 
értek a temet őbe, mert még mindig szólnak a harangok, röhögnek. Ejnye-
bejnye! 

Nem sok van mára templomig, csakugyan szeretném ott érni a harango-
zót, megszaporázom a lépteimet, a templom el őtt, kint, a kocsiút köze-
pén, a téli latyakban ott álla harangozó felesége, mért áll itt kint, kérdem 
tőle, itt kint, ebben a latyakban, azért, mert, mondja, csak innen látni, mi-
kor ér ki a gyászmenet a falu végére, a temet őbe, mért fontos ezt látni, kér-
dem, hogy intsek az uramnak, mondja, hogy elég, hogy abbahagyhatja, 
mert úgy szól az alku, hogy csak a temet őkapuig, érti, csak a temetőkapuig, 
aztán már nem köteles húzni, így is megdermed szegény abban a torony-
ban, el tudja maga képzelni, milyen dermeszt ő  hideg van ilyenkor a to-
ronyban, itt lent, kint nem is érzi annyira az ember a hideget, de ott fönt, 
azok közt a kihűlt falak között... nem is várom, hogy befejezze, nem ér-
dekel most már a harangozó, nekilódulok, hátha utolérem még a gyász-
menetet, a papot, ezt az antipapot, sohase voltam valami harcias termé-
szet, de ezzel a pappal szeretnék leszámolni, de szembejön velem a falu 
egykori csősze, „megírtam" már őt is, mint annyi mindenkit a faluból, 
megállít, s húz be a kocsmába, mert épp ott ütköztünk össze, a kocsma 
előtt, hova szalad, kérdi, rohanok, mondom, leszámolok ezzel a pappal, 
nincs pap, nem jött ki, mert beteg, pap nélkül temetik az öreglányt — így 
mondja, öreglány —, még azt a másikat se találták otthon, aki a hozzánk 
kijáró papot szokta helyettesíteni, ha ez megbetegszik, így pap nélkül te-
metik, hiába is szaladna, nem bír vele leszámolni, gy űjjön be inkább egy 
italra, majd mesélek magának a megboldogultról, megérte a pénzét me-
nyecske korában! De hát én hallottam a papnak a hangját, mikor, kérdi 
a volt csősz, az előbb, az nem létezik, mondja a cs ősz, maga képzelődik, 
no, gyűjjön be, kellemesebb itt, mint a temetőben, csakugyan, állapítom 
meg magamban, amikor benyitunk, a kocsma tele sipkás fejekkel, id ős em- 
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berekkel, nézik a tévét, nem is vettem rögtön észre, mit, a cs ősz biztatott, 
amikor leültünk egy asztalhoz, hogy vessek már oda is egy pillantást, csak 
akkor látom hogy pornó, kemény pornó, hát épp a jelenlev őknek való, gon-
dolom magamban, ezeknek a vénembereknek, a falu maradékának, de úgy 
látom, élvezi a közönség a pornót, kommentárokat is f űz hozzá, ilyes-
féléket: „no, aztán az is szereti a fingon füstöltet!", vagy: „nem fagylalt az, 
lelkem!", vagy: „abálja ám, mintha haragudna rá!". A cs ősznek külföldön 
dolgozik a fia, onnan valahonnan kerülnek ide ezek a pornókazetták is, 
minden harmadik munkaképes ember külföldön dolgozik, vagy városba 
költözött, kint bealkonyodott, az emberek szállingóznak vissza a temet ő -
ből, a kocsmaablak bepárásodik, valaki elkiáltja magát: „Tedd föl, Manci-
kám, azt a huszárosat!" A pincérn ő  a készülékhez libeg, érett, negyven kö-
rüli asszony, s miközben kazettát cserél, az egész kocsmának szánva 
mondja: „Mikor tanulja meg már Bálint bácsi, hogy ez nem lemezjátszó; 
itt nem föltenni kell, hanem bedugni!" Feltehet ően nem először hangzik el, 
de most is jót derülnek rajta. „No — mondja nekem, kiszolgálva bennünket 
—, amikor a gyászmenet itt elvonult, arra az id őre kikapcsoltam. Különben 
engedve van." 

Engedve van, motyogom magamban a harmadik sör után, ki, az udvarra, 
a fütyüldébe tartva. Fölnézek az égre. Már teljesen beeseteledett, de nincs 
sötét, süt a hold. A holdvilágnál az udvar minden zegét-zugát látni. Még 
azt is, hogy a kitéglázott udvar föl van seperve, s minden a helyére van rak-
va benne: a farakás, a téglarakás, a nyitott fészer, a kocsiszín alatt a régi 
parasztszerszámok. Az egész udvarban egy falumúzeum, egy skanzen 
csendje, dermedtsége. Ilyen annak az öregasszonynak az udvara is, akit ma 
temettek el. Mintha újra hallanám az antipap énekl ő  hangját: „Ki innen 
eltávoztál, soha többé ide vissza nem térsz!" „Még ilyen tiszta, holdsütötte 
éjszakákon sem?" — kérdem suttogva, minden porcikámban remegve. „Ki 
innen kilépsz, hagyj fel minden reménnyel." „Ezt Dante nem egészen így 
mondta!" — sziszegem a pofájába, mert ott áll el ő ttem. 

— Maga kivel aggyozik? — ráz vállon a cs ősz. 
A pappal — motyogom. 
Hagyja a fenébe azt a papot, mondtam, hogy nem gyütt el, nincs itt 

pap, nincs itt már semmi, csak az emlékek maradtak, meg mi, vének, mi 
se sokáig. No, gyűjjön, gyerünk vissza, majd mesélek valamit. Elmesélem, 
hogy igazoltattam a menyecskéket a határban, amikor cs ősz voltam. Itt 
van, azt mondja az egyik, itt van, azt mondja, az igazolványom, és föl-
rántja a szoknyáját. Gy űjjön csak, majd elmesélem a folytatását is. Otthon 
meg a szegény feleségem, amikor követelte a részét... bizony, otthon is 
helyt köllött állni hébe-hóba. Igyekeztünk is. Az volt az igazi! Ez, ami 
a tévén van, picsafüst. Kisded játékok ezek ahhoz képest. Gyerünk visz- 
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sza, majd előadok egyet-kett őt. Hogy milyen eleven élet volt itt vala-
mikor... 

Eleven élet. Most viszont, igen, most viszont, látom, leszállt az égbolt, 
ráborult a falura holdastul, csillagostul, ahogyan a régi népdalokban, hol-
dastul, csillagostul, dúdolom, a csősz megveregeti a hátamat, no, majd csak 
rendbe gyün mán, még egyszer visszanézek a tiszta, holdezüsttel megszórt 
múzeumudvarra, és azt kezdem magamban számolgatni, hány pohárral is 
ittam meg megérkezésünk óta, kezdtük pálinkával, reggeli után bor, a bor-
ra sör, aztán megint bor, most újra sör, hogy is van, sörre bor mindenkor, 
vagy fordítva, aztán majd, ha lelép az a cs ősz, végigsétálok a falu utcáin, 
jól kiszellőztetem a fejemet, miközben megpróbálom megfejteni, mi vonz 
ide időnként vissza, miért szeretek eltölteni itt egy-egy napot, itt, ebben 
a föl ... ebben a föl-tar-tóz ... — már alig forog a nyelvem — ebben a föl-tar-
tóz-tat-ha-tat-lan pusztulásban. 



ÁTLÓK 

(5.) 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

H a még láttak idiotizmust, akkor az gyerekkorunk korzója volt vasár-
nap délután. S az obligát korzózások a szédülésig, a végkimerülésig, 

körbe-körbe, mint a lovak a cirkuszban. Még rosszabb, mert mi azért még-
sem viselhettünk szemellenzőt, mint a lovak, így aztán a többiek mustrál-
gatása volt egyetlen teend őnk. S nyilván nemcsak nekünk, gyerekeknek, 
hanem a mögöttünk poroszkáló szül őknek és baráti társaságunknak is, és 
egyáltalán mindenkinek, aki itt szédelgett. Ide-oda sétálgatni hosszú, höm-
pölygő  sorban, külön ebb ől acélból kicicomázkodva! Nehéz vasárnap dél-
utánok voltak már azok is, akár a mostaniak. Igaz, akkor legalább nem vol-
tunk vele tisztában, hogy milyen temérdek sok fojtogató vasárnap délután 
vár még ránk az életben. Az is lehet azonban, hogy az eljövend ő  pillanatok 
egyikében megadatik számunkra az önmagunkkal szembeni könyörület, 
s ettől kezdve meg fog szépülni visszafelé, kora gyerekkorunkig vissza-
menőleg az összes, még a legmonotonabb, legfullasztóbb vasárnap délután 
is. Isten kezében vagyunk. (Legalábbis szeretnénk.) Tulajdonképpen ha 
belelendülünk múlt idő ink felidézésébe, előtt-utóbb mindig rátalálunk egy 
olyan rejtőzködő  szögre, ahonnan végigpásztázva egyszeriben angyali és 
ugyanakkor ördögi derű  árad el mindazon, amit felidézünk. Mi tagadás: 
nagyon siralmasak vagyunk, és mégis — fennmaradásunk lebírhatatlan ösz-
tönének parancsa ez —: még elviselhet őek. 

Gyerekkori korzózásaink régmúlt idejében fogalmunk sem volt arról, 
hogy az életünket éltük már akkor is, egyszer űen csak azt tudtuk, hogy va-
gyunk. Van a hosszú szárú, fehér, nyári cip őnk, ünnepélyes alkalmakra és 
zinkweiss-szel kell kitisztítani. Ha belegondolunk, hogy hány éve nem jutott 
eszünkbe ez a fehér, vízben oldódó por, ami nélkül fölidézhetetlen lenne ez 
az egész. Az ünnepélyes készül ődések a vasárnap délutáni korzózásra rend-
szerint nagy csetepatékba fulladtak. Apánk nem találta a mandzsettagomb-
ját, anyánk elfelejtett zsebkend őt hozni magával, vissza kellett szaladnia, 
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miközben kivétel nélkül mindig késésben voltunk a baráti társasággal meg-
beszélt találkozást illet ően. S ami ugyancsak elkerülhetetlen volt, mire a 
szülők végre-valahára elkészültek, a mi zinkweiss-szel frissen bekent, ma-
gas szárú, fehér cip őnk egy adta piszok volt. Örökös késéseinkért apánk 
egyedül anyánkat hibáztatta, mindig, mióta eszünk tudtuk. Nehéz lenne 
ennyi év távlatából megítélni, vajon igaza volt-e. Egyértelm űen biztosan 
nem. Teljesen sose volt igaza egyiküknek sem, ezt gyerekfejjel is meg lehe-
tett állapítani. Anyánk, éreztük, észre sem vette volna, hogy piszkos a ci-
pőnk, ha nem vesz bennünket apa szemével szemügyre. De ezeken az ün-
nepélyes vasárnap délutánokon mindig apa szemével nézett bennünket. 
S oly vékony hangon, amilyenen egyébként sohasem szokott beszélni —
összeszorult torkán nyilván csak ilyen hang jött ki —, elkiáltotta magát, oly 
kétségbeesetten, mintha isten tudja, mi történt volna: „Jesszusom! Már 
megint, hát nem megmondtam.. . " Minden egyes alkalommal így zajlott le 
az egész, s az volt benne a felfoghatatlan, hogy egy pillanatra sem éreztük 
nevetségesnek anyánk kitörését, s őt vele együtt g ötr ődtünk, mert apánk, 
aki rendkívül hiú ember volt, úgy reagált elkoszolódott cip őnk látványára, 
mint akinek családostul sárba taposták a becsületét, természetesen ismét 
anyánkat okolva az egészért. Ez persze nem tartott sokáig, mert a leg-
apróbb esemény is azonnal elterelte rólunk a figyelmét. Elég volt annyi, 
hogy valaki elmenjen mellettünk, akivel ő  köszönő  viszonyban volt, azon-
nal megfeledkezett mindenrő l, szívélyes mosollyal üdvözölte az illet őt, fé-
lig őszinte barátsággal, félig csak bohóckodva e szívélyességet. Nagyon 
szeretett komédiázni, vagy inkább kibújni a saját b ő réből. Ebben ma már 
igazat tudunk adni neki, düheiben, felháborodásaiban, egyéb indulataiban 
és alkohollal szított, fergeteges jókedveiben túlságosan is nyíltan, leple-
zetlenül volt önmaga. Veleszületett képessége volt a hajmereszt ő  önkitá-
rulkozásra. És érezte, hogyne érezte volna mások józan, h űvös, többé-ke-
vésbé megbotránkozó tekintetét. Mennyire szeretett volna az ő  népes tá-
borukhoz tartozni ilyenkor! Ez azonban eleve nem adatott meg neki. Per-
sze ezt is nagyon jól tudta, és olykor szikrázott a gy űlöletüktől. Ó, ezek 
a semmitmondók, ezek az örök langyosok, hogy szakadna rájuk az ég! 
Ők tudják, ők mindig tudják, hogy kell viselkedni, azt a bedeszkázott 
agyukat, azt a ronggyal bélelt szívüket, fujj! Hát hogyne komédiázott vol-
na mindig, amint kijött a lépés, és nem volt a feje búbjáig tele a saját sis-
tergő  indulataival. 

Összekoszolt fehér cip őnk orrát bámulva e réges-régi vasárnap délutá-
nokon, tiszta szívből együtt szenvedtünk anyánkkal, pontosan érezve, 
hogy őt valójában nem is a b űntudat gyötri, hanem a feloldhatatlan kétség, 
hogy vajon igaza van-e apánknak, vagy sem. Anyánk, ahogy apa mondaná, 
nem volt erős egyéniség. Föltehetően halvány elképzelése sem volt arról, 
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hogyan lehet a mindennapi életben valaki egyéniség, minthogy,ilyenek csak 
a regényekben léteznek. Anna Karenina és Vronszkij gróf. O maga néha 
úgy hatott, mint aki kettőjük szerelmének statisztálja végig az életét. Át-
melegedni irántunk és a világ iránt alighanem csak azokban a pillanatokban 
tudott, amikor egy neki való jó kis regényt olvasott. (Példának okáért 
anyánk szemében az Anna Karenina és a Háború és béke is jó kis regény 
volt.) Ilyenkor még főzés és mosogatás közben is halkan dúdolgatott, és 
közben mosolygott, s a mosolya, egész átszellemült arca annyira, de annyi-
ra nem nekünk szólt, hogy rögtön tudtuk, megint egy jó kis regény olvasása 
van nála folyamatban. Képtelenség lett volna bármikor is igazi kapcsolatot 
teremtenünk akár anyánkkal, akár apánkkal. S ezt mégsem hagyhatja any-
nyiban az ember. Nem tudatosan, hanem ösztönösen alakítottunk ki lé-
nyegében tökéletesen hamis kapcsolatformákat velük. Err ől az örök-nagy-
okos bornírtak népes tábora tévedhetetlen biztonsággal kikövetkeztetné, 
hogy személyiségünk már gyerekkorunkban súlyos torzulásokat szenve-
dett, nem csoda, hogy feln ő tt életünk olyan, amilyen. Elárulhatjuk a meg-
fricskázás kaján örömével, hogy a szüleinkkel való hamis kapcsolat egy-
általán nem idézett el ő  bennünk semmilyen torzulásokat, sőt az a körül-
mény, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal megkett őződésre kény-
szerültünk, a jobb emberismeret és a mások helyzetébe, sorsába való bele-
élés és a megértésük irányában fejlesztett bennünket. Persze megint más 
kérdés, hogy van-e ennek bármi haszna az életben, vagy sokkal inkább az 
ember kárára szolgál. Erre nem tudnánk egyértelm ű  választ adni. Eléggé 
kétségbeesett feln ő ttekké váltunk, de nem megkeseredettekké, s így nem 
tudunk sajnálkozni azon, hogy miért történt minden úgy, ahogy történt, 
s hogy miért nem történt másként és máshol. Ezek a kérdések meghaladnak 
bennünket. Gyerekkorunkat minden fölidézésekor szépnek érezzük ma is, 
változatlanul. Nagyon jó érzés visszaemlékeznünk rá. Révült és szilánkos 
pillanatainkban még ma is tart, megszakíthatatlanul. 

A gyerekkorból — alapjában véve — hiányzik az id ő . Ebben az életsza-
kaszban az idő  nem években és hónapokban számolódik, hanem évszakok-
ban, s olykor, egészen rendszertelenül, hosszú-hosszú percekben és há-
nyat-kell-még-aludni napokban. Id ő  csak az irtózatos várakozások alkal-
mával létezik, az indulat, a szorongás és az esedékes öröm kínzóan meg-
növekedett idő tartamaként. A várakozások már-már elviselhetetlen hely-
zeteiben szorultunk rá leginkább arra, hogy kapcsolatot keressünk apánk-
kal, amire komédiázás formájában volt mód, és közönség, tehát kívülállók 
nélkül elképzelhetetlen lett volna. Apró kis rögtönzések voltak ezek a szi-
gorú apa és az ugrifüles gyerek témájára. Mennyire élveztük! Valamelyest 
azt is, hogy aki előtt lejátszottuk, esetleg valóban elfogja hinni, hogy mi 
ilyen apa és ilyen gyerek vagyunk, de még sokkal inkább azt, hogy nekünk 
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magunknak is úgy tűnt ilyenkor, mintha igaz lenne az egész, holott hát 
apaként is, gyerekként is azonosulási hasadások sorozataként érzékelhet-
tük csupán önmagunkat. Egyszóval, általában mindig közötte voltunk 
mindannak, amiben benne szerettünk volna lenni. Anyánkkal nehezebb 
volt kapcsolatot hamisítani. Veleszületett hajlama a bizonytalankodásra, 
amit apánk vádaskodásai szorongássá fokoztak, teljesen alkalmatlanná tet-
ték az eligazodásra. Nem maradt neki más hátra, mint hogy mindenestül az 
elő ítéletekre és a közhelyekre támaszkodjon. A jóságos és a büntet ő  anya 
két feladatkörét jelölte ki a maga számára a velünk való kapcsolat 
folyamatos fenntartására. Bizonytalansága azonban sokkal mélyebb volt, 
mint amennyire a közhelyek és el ő ítéletek gyökeret vertek benne, így aztán 
mi végül is sose tudtuk, miért ver vagy dicsér bennünket, nem is nagyon tö-
rődtünk vele. Éreztük azonban, hogy őszintén kétségbe van esve, és ezért 
sajnáltuk, ugyanakkor igazságtalannak tartottuk, és ezért mindig újabb-
nál újabb nevelési baklövéseket provokáltunk ki bel ő le, ami aztán bennünk 
is bűntudatot ébresztett végül. Kapcsolatot vele csak akkor lehetett terem-
teni, ha megfeledkezett mind a jóság, mind pedig a büntetés anyai gyakor-
lásáról. Erre akkor került sor, legalábbis utólagos zaklatottságok nélkül, 
amikor apa elutazott. S anyánk szerencséjére elég s űrűn utazott. Ilyenkor 
mára délelőtti órákban fejtet őre fordult minden. Ilyenkor minden együtt 
volt; minden megvolt, minden egyszerre volt meg. Amint apa kitette a lá-
bát a házból, mintha bealkonyodott volna. Heverésztünk az ágyban, hall-
gattuk a rádiót, nem kellett mosakodni és fogat mosni. Anya olvasott, majd 
ha olykor-olykor fölkelt, nagy tálcán édességeket hozott, és azt majszoltuk 
kéjes gyönyörűséggel. Rendszerint Emi néni is megjelent. Lángoló arccal 
mesélték anyával egymásnak a frissen olvasott, jó kis regények történetét, 
szakasztott úgy, mintha velük történt volna a minap az egész. S mi ott csil-
logtunk-villogtunk közöttük boldogan, mintha valami jó kis regény ele-
ven szereplői lettünk volna magunk is, akárha most keltünk volna életre 
valamennyien, s benne lennénk valamiben, ami szédít ő  iramban zajlik, csak 
valahogy mégsem el ő re, hanem visszafelé. 

Ma is biztosak vagyunk benne, hogy nem el őre megfontolt szándékkal, 
hanem a pillanat ihletében kezdtünk hazudozni anyánknak. Tulajdonkép-
pen nem is volt ennek tán semmi köze sem a hazudozáshoz, mi egyszer űen 
kitaláltunk bizonyos eseményeket, magunkat is belekevertük, és ezt mesél-
tük el anyánknak, aki belepirulva az örömbe, itta minden szavunkat. Volt 
úgy, hogy a végkimerülésig vittük ezeket a rögtönzéseket, s este holtfárad-
tan rogytunk ágyba mindannyian. És oly közeliek voltunk egymásnak e 
közvetettségben, mint soha, de soha e rögtönzések nélkül, közvetlenül, 
szemtől szemben egymással. E pillanatban világosan érzékeljük, hogy meny-
nyire ugyanannak az ördögi körnek eleven áramában forgunk most is. Egy 
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szó nem sok, annyi mondanivalónk sincs arról, ami a közvetlen közelünk-
ben zajlik, láthatóan vagy láthatatlanul, de amir ől mégis tudunk, s mégsem 
vagyunk képesek szóvá tenni, helyette történetszilánkokat írunk soha meg 
nem történt, csak a ténylegesen megtörténtekhez hasonlító dolgokról. Va-
jon mi lett volna bel őlünk, ha nem veszi kezdetét valamikor gyerekkorunk-
ban a krónikus rögtönzéseknek a rosszmájúak vagy fantáziaszegények 
szerint hazudozásnak min ősíthető  ihlete és indulata? Már a legels ő  alka-
lommal is óvatos rögtönz őknek bizonyultunk. Nyilván nagyon résen kel-
lett lennünk, hogy le ne lepleződjünk. Ennélfogva soha nem találtunk ki hi-
hetetlen történeteket. Ma azt mondanánk erre, hogy volt arányérzékünk 
a hazudozásban. Nem volt ez problémátlan dolog. Ugyanis egyre inkább 
Ott kísértett bennünk a tudat, hogy amit mesélünk, nem velünk történt 
meg, s hogy sokkal inkább anyánk örömére, illet őleg a vele való kapcsolat 
megteremtésének érdekében rögtönzünk, mint a magunk gyönyör űsé-
gére. Minél több kitalált esemény elmondása volt a hátunk mögött, annál 
nyomasztóbbá válta diszharmónia aközött, amilyennek az elmondott tör-
ténetben festettük önmagunkat, és aközött, amilyenek a valóságban vol-
tunk. És furcsamód, az a mozzanat, hogy anyánk, amilyen mértéktartó és 
fegyelmezett volt minden egyéb megnyilvánulásában, olyan szertelen, mo-
hó és telhetetlen történeteink mozgalmasságát illet ően, mi viszont, nyil-
ván ennek hatására, éppen fordítva: egyre több fegyelemre tettünk szert a 
hazudozásban. Anyánk arra vágyott minden idegszálával, hogy történe-
teink telisded-teli legyenek rendkívüli dolgokkal, egyszóval: minden téren 
kivételeset várt. Minthogy jobbára mi magunk voltunk e kitalált történetek 
főszereplői, kénytelenek voltunk kivételes tulajdonságokkal felruházni ön-
magunkat, miközben egyre elviselhetetlenebbül nyomasztott bennünket a 
magunk kicsisége, jellegtelensége, az, hogy milyen förtelmesen hamis képet 
festünk önmagunkról, s arról, ami velünk és körülöttünk történik vagy tör-
ténhet. Megkett őződésünk tehát most már történetmondás közben sem 
volt fölszámolható, sőt egyre széls őségesebb méreteket öltött. De lassan, 
nagyon lassan a hamisítások kérge alatt alakulni kezdtek önmagunknak, a 
többieknek, a látható és láthatatlan eseményeknek, zajlásoknak végérvé-
nyesen soha át nem látható dimenziói és körvonalai: ezek az örökrebbe-
nékeny rendszerek és összefüggések. Akár silány, vásári kaleidoszkópunk 
változékony alakzatai, csak szavakból, történetszilánkokból kipergetve. 

Ahogy kristályosodik bennünk gyerekkorunk vasárnap délutáni korzó-
zásainak emléke, világossá lesz, hogy elsősorban az oda-vissza menetelés 
miatt tűnik úgy, mintha rengetegen lettünk volna, mintha az egész kisváros 
kivonult volna sétálni a f őutcára vasárnap délutánonként. Szüleink nagy 
számú baráti társaságán kívül szinte senkit sem ismertünk személyesen, lá-
tásból azonban annál inkább, hisz rendszeresen ugyanazok körforogtak 
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velünk hétről hétre, évről évre. Újra meg újra viszontlátni ezeket a jól 
ismert arcokat és alakokat, a hozzájuk tartozó örök-egyformán jellegtelen 
vagy kimondottan ízléstelen ruháikban, cip őikben, súlyos levertséget vál-
tott ki belőlünk már korzózási korszakunk legelején is, noha kiváltó 
okáról sejtelmünk sem volt. (Nem csoda, hogy ki-kirobbanó rendetlenke-
dési rohamokkal igyekeztünk úgy-ahogy egyensúlyban tartani e nyomást.) 
Annyi bizonyos, hogy e látványréteghez vezethet ő  vissza az a fiziológiai 
undorrá fajuló viszolygás és rossz érzés, amely mindig is eluralkodik raj-
tunk egy-egy masszívan, konokul és jóvátehetetlenül csúnya használati tárgy 
vagy ruhadarab láttán. Az emberi hiábavalóság gyötrelmének érzetét so-
hase tudná kiváltani belőlünk még a legmeggyőzőbben, legkövetkezeteseb-
ben végigvitt érvelés sem, de elég felidéznünk egy elképeszt ően csúnya 
nő i ridikül, vagy egy ízléstelen mintázatú selyemruha látványát gyerekko-
runk vasárnap délutáni korzójáról, hogy beleborzadjunk az emberi lét 
mélységes hiábavalóságába. Ez a felismerésélmény azonban sohasem tudott 
tartóssá szilárdulni bennünk, noha mindig is a hátterét képezte szervez ődő  
élettapasztalatainknak, amelyeknek els ő  felismerhető , felidézhető  elemei e 
néhai korzózásokig vezethet ők vissza. Hányszor fogott el bennünket heves 
borzadás este az ágyban, amikor teljesen váratlanul felidéz ődött bennünk 
egy fodros csipkeblúz visel ője pirosan csücsörít ő  szájának, eszméletlenül 
pislogó kugliszemének látványával egyetemben, mintha embernagyságú 
alvósbabákkal lenne elárasztva az egész világ! És mit kezdhet az ember 
ezekkel az alvósbabákkal? A végkimerülésig tesz-vesz, érez és gondolko-
dik helyettük, éppúgy, mint a játékban. Ez az istenéhez hasonlatos min-
denhatóságérzet azonban ugyancsak nem tartozott szervez ődő  élettapasz-
talataink legáthatolhatatlanabb rétegéhez, már akkor sem. A sorsdönt ő , 
máig meghaladhatatlan élményt és tapasztalatot Énekes Krisztina jelentette 
számunkra. Énekes Krisztina az id ők során gyűjtőnevévé lett mindannak, 
ami itt elrendezhetetlen, ami az emberi létben feloldhatatlanul irracionális. 

Énekes Krisztina sohasem tartozott a korzózók népes táborához. Vélet-
lenszerű  felbukkanásai azonban minden másnál maradandóbb élményt je-
lentettek. Mondanunk sem kell, hogy különössége és kiszámíthatatlansága 
folytán az idők során egyre inkább csak ő t vártuk. Egyedül ő  volt az, aki 
miatt megérte a fáradozást az egész. Mert: hátha. Lennyi bizonyos, hogy 
Énekes Krisztina sohasem sétált csak úgy végig a korzón, mint a többiek, 
nem is száguldott, ő  suhant, könnyedén átlibegett rajta: a megállított em-
lékképen valahogy épp a levegőben. Senki sem ismerte, de mindenki tudni 
vélt róla valamit. Egymásnak teljesen ellentmondó adatok sokasága állt 
rendelkezésünkre, s így, bármennyire igyekeztünk is valamilyen többé-ke-
vésbé egységes képet kiformálni róla izzó képzeletünk csillapítására s a rá 
való várakozás enyhítésére, csak még jobban belegabalyodtunk az egészbe. 



ÁTLÓK (5.) 	 23 

Egyesek azt mesélték róla, hogy Argentínából keveredett idea világháború 
idején, mások ismerni vélték el őkelő , helybeli, de elszegényedett családját, 
csodagyerek múltját, s váltig bizonygatták, hogy gyönyör ű  verseket ír, 
nem csoda, hogy két világ között bújócskázik egész életében, vendég csu-
pán egyikben is, másikban is, hogy egy szép napon nyomtalanul elper-
zselődjék, minthogy sem a költészet világa, sem pedig a mindennapoké 
nem lehet egyedüli otthona az ilyennek, a kett ő  között ingázni viszont már 
eleve kudarcra ítéltetett, kilátástalan vállalkozás. Mások viszont ellentmon-
dást nem tűrve állították, hogy valóban kivételes képességekkel van 
megáldva, de csak a testi szerelem gyakorlása terén. A szerelmi csábítás leg-
sötétebb erőit árasztja magából, minden férfit behálóz, tulajdon testi vá-
gyaik nyomorult rabjává teszi, testileg-lelkileg lerészegíti őket. Ő  maga is 
önnön testi indulatainak kijózaníthatatlan részege. Az volta legszörny űbb 
az egészben, hogy váratlan felbukkanásai a vasárnap délutáni korzózók kö-
zött sohasem nyújtottak semmilyen megbízható támpontot az eligazodás-
hoz. Ha szellős, puha kabátjában, lobogó, barna hajával, igéz ő  tekintetével, 
sudár alakjával, akár a semmib ől, egyszeriben felmerült, olyan volt, mint-
ha egy leheletfinom álomkép öltött volna — átmenetileg — testet, megfogha-
tatlan sugárzásaként, mer ő  illúziójaként mindannak, ami elérhetetlen, bir-
tokolhatatlan — leküzdhetetlen vonzalmának er őterébe vonva valamennyi-
ünket. Az is megesett azonban, s nem is ritkán, hogy ha jellegzetes tekin-
tete nem oly összetéveszthetetlen, hát rá sem ismerünk. Szedett-vedett 
ruhákban, amelyek slendriánságra, durva nemtör ődömségre vallottak, s ő t 
teljes lezüllöttségre, de mindenképpen testi mivoltának teljes elhanyago-
lására, úgy jelent meg közöttünk. S mi tagadás, dülöngélt is, minta ré-
szegek, arca pedig a felismerhetetlenségig eltorzulva, hogy összeszorult az 
ember gyomra, s a szíve is, ha ránézett. Olyan hatást keltett ilyenkor, mint-
ha most mutatkozna legutoljára. E kínkeserves, irtózatosan kilátástalan 
botladozás után egyszer űen nem lehet más hátra, mint a pusztulás. Gye-
rekkorunkban a maga elementáris összefüggéstelenségében érzékeljük a vi-
lágot, sőt magyarázatkereséseinkben is tükrözzük e hasadozottságot. Ek-
kor még sokkal jobban megvan minden, együtt van meg minden, mint ké-
sőbb, amikor tudatosan is szelektálunk, illet őleg önvédelmünk érdekében 
tompulurik. Énekes Krisztina elgémberedett botladozása együtt van meg 
elmékezetünkben azzal, hogy ezt követ ően halottnak hittük. Mit sem tud-
va ekkor még E. A. Poe hollójáról, mégis ő  volt számunkra Lenóra. S ál-
matlan éjjeleken úgy tetszett: a függöny leng, és bíborán bús selym ű  zengés, 
fájó, vájó, sohse sejtett torz iszony suhogva jár... és Lenóra: „Soha-
már." De, együtt van meg a szívdobbantó, lélegzetelállító, diadalmas öröm 
is, hogy Enekes Krisztina, mintha mi sem történt volna, mintha nem is ő  
botladozott volna még a minap kívül-belül ziláltan, halálra szánt kétség- 



24 	 HÍD 

beesésben, immár újra elsuhan mellettünk, szell ős kabátjában, lobogó, 
barna hajával, üdén és sugarasan, mint egy álom megtestesült káprázata, 
leküzdhetetlen vágyat ébresztve bennünk mindaz iránt, ami igézetes és ele-
ven, szárnyalóan könnyed és szédülnivalóin megmagyarázhatatlan. 

A szerelem még nem képezte érdekl ődésünk tárgyát ebben az id őben, de 
az is lehet, hogy minden, ami körülvett bennünket, kizárólag testi, fizikai 
értelemben hatott ránk, csak nem tudtunk különbséget tenni. Számunkra a 
testi szerelem, már amennyit sejtettünk bel őle, visszataszító volt, és otrom-
ba. Viszolygásunkat csúfondáros nevetésekkel ütöttük el, de el őrelátásra 
valló óvatossággal igyekeztünk egyáltalán nem foglalkozni vele. Majd. 
Egy szerelem azonban szinte a szemünk láttára bontakozott ki ezen a néhai 
vasárnap délutáni korzón. Általános derültséget keltett, amikor egy alka-
lommal Hulala Mariska és Kupi együtt jelent meg a korzón. Mindketten 
ünnepélyesek voltak, és ha lehet, még az eddiginél is esetlenebbek, és oly 
emberfelettien komolyak, mintha ett ől függne, hivatalos jóváhagyást 
nyer-e ügyük a sétálóközönség szemében, vagy pedig egyszeriben minden-
ki eszeveszett hahotázásba kezd, és tüzes istennyila emészti el az egész vilá-
got. Hulala Mariskát, vagy ahogy mindenki nevezte: púpos Maris, a kisvá-
ros megtűrte, ső t ha az emberi kegyetlenség mindenütt és mindenkor jelen-
levő  mélységi fokát is figyelembe vesszük, még némi jóindulatot is feltéte-
lezhetünk vele szemben. Púpos Marist csak némely idétlen kamaszok és a 
társadalom legalsóbb rétegéb ől való férfiak zavarták meg olykor, és tették 
magukévá sötét éjszakákon, s hogy ebben mennyi volt az er őszak és meny-
nyi Maris részéről az önkéntesség, azt a részvev őkön kívül senki sem tud-
hatta. Életkora kikövetkeztethetetlen volt. Irgalmatlan csúnyasága ugyanis 
az idők során mit sem változott. Örök-egyforma torz és kissé szégyenl ős 
mosolyán mindig átütött egy árnyalatnyi csúfondárosság is, mintha csak az 
emberek hozzá való viszonyulását lett volna hivatott akaratlanul is tükröz-
ni. Kupi életkora ugyancsak rejtély volt. Termetre akár egy tízéves gyerek, 
szakálla még csak nem is pelyhedzett. Vékony fejhangon és selypítve be-
szélt, azaz kiabált inkább, ami nála a normális beszéd megfelel őjét jelentet-
te. Mindenkivel szemben szolgálatkész volt, és a gyengeelméj űségig kriti-
kátlanul jóindulatú. Könyöradományokból tartotta fenn magát, s ennek fe-
jében vasárnap kivételével minden áldott nap locsolta a f őutcát, es ő  elő tt, 
eső  után és helyette. 

Na lám, minden zsák megtalálja a maga foltját — derült az egész korzó, 
amint e kettőt így együtt megpillantotta. S talán maradt is volna ennyiben 
az egész, ha nincs Daradics. Ez a Daradics ugyancsak elmaradhatatlan rész-
vevője volt a vasárnap délutáni korzózásoknak. Az volt rá jellemz ő , hogy 
vezéri hajlamokat tulajdonított önmagának. Mindezt jó1 tudta róla min-
denki a kisvárosban, csakhogy senki sem volt hajlandó méltányolni. Aha- 
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lápos ellenszenvnek örvendett. Született handabandázó volt, de azok, akik 
a közvéleményt formálták, oly h űvös tekintettel sújtották, amikor indít-
tatva érezte magát a vezérkedésre, hogy Daradics el őbb-utóbb kénytelen 
volt magamagába fojtani a szót. Rendkívül korlátolt volt, és beképzelt, ép-
pen olyan mértékben, ahogy e kett ő  aránylani szokott egymáshoz az 
életben. S minthogy hosszú id őn át nem tudta érvényesíteni azon értékeit, 
amelyekkel minden alap nélkül felruházta önmagát, a már-már kegyetlen-
ségig fajuló rosszindulat volt némán is tevékeny levezet ő  csatornája felsza-
porodott indulatainak. 

Púpos Maris és Kupi megjelenése a vasárnap délutáni korzón nemcsak 
derültséget okozott, hanem az id ők során bizonyos szánalmat, s ő t szoron-
gást is ébresztett a szemtanúkban. Talán azért is, mert ez az emberpár való-
ban szerelmes volt. Úgy mentek egymás mellett, mintha összen ő ttek vagy 
összeragadtak volna. Veszélyeztetettségük biztos ismeretében kiélesedett 
ösztöneikkel állandóan résen voltak ugyan a többiek reakcióit illet ően, de 
egymásra találásuk földöntúli boldogsággal kecsegtető  mámora még ennél 
is erősebbnek bizonyult. Ahogy folyton megtapogatták és megszoron-
gatták egymást, s ahogy szinte le sem tudták venni a tekintetüket egy-
másról, mindez kissé szánalmas volt, és émelyítő , majd egyre inkább hát-
borzongató. Lehet, hogy egyidej űségben elraktározódott élményanya-
gunknak tudható be csupán, mindenesetre úgy maradt meg emlékezetünk-
ben, hogy ez idejűleg történt az is, hogy Énekes Krisztina, akit ekkoriban 
hol „sohamár"-Lenórának hittünk, hol pedig álombéli, sugaras látomás-
nak, váratlanul anyaszült meztelenül átsuhant a korzón. Könnyed, sudár 
alakja a szeretkezést ő l szilánkosan, remeg őn ringott át az utcán, látni en-
gedve meg-megbiccen ő  melleit és kis, vonagló ölét is, óhatatlanul is az ő t 
kívánó férfi duzzadt alakját is asszociálva. E meztelen n ői test egy szeret-
kezéstő l csatakos szajha és ugyanakkor egy harmatos sz űz egymástól kü-
lönválaszthatatlan és örökre felejthetetlen látványát keltette. 

Hogy mi játszódhatott le id őközben Daradics és a szerelmespár között, 
senki sem tudja. Csak arra lettünk figyelmesek, hogy a menet elején Da-
radics vonul, vélt küldetésének beteljesülését ől vezéreltetve vezényel és 
ordibál, mögötte egymást gyámolítva és bátorítva az eljövend ő  földöntúli 
boldogság igézetében púpos Maris és Kupi. A korzót pedig e pillanattól 
kezdve a sétálókkal — velünk, mindannyiunkkal — együtt már temeti is, 
egyre alább és alább, az égb ő l permetező  s lassan mindent elborító zink-
weiss könnyű , holtfehér pora. 



GUELMINO SÁNDOR 
VERSEI 

GROTESZKEK 

Próza- és verssűrítések 

Természeti csoda 

Mikor a nap rávilágít, 
még a vak szeme is 
csillog! 

Huszadik század 

Megtaposott égboltozat. 

Demagógia 

Csillagszóró? 
Osztályellenség! 

Távirat 

Csomagjainkat ne küldjétek vissza! Stop. 
Lélegezni szeretnénk. Stop. 

Sajnos 

Néha csak egy perc, egy sóhaj 
hiányzik, 
hogy megszülessünk. 
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Kívánalom 

Aki „á"-t mond, mondjon „bé"-t is, 
aki „bé"-t mond, mondjon „-két" is! 

Naiv kérdés 

Hagytam. Hagytál. Hagyott. Loptam. Loptál. Lopott. 
Mégse volna elég — amit a nép kapott? 

Szópárok 

Szórványos —járványos. 
Porhanyós — kormányos. 

Tempora mutantur 

Szuszognak a gépek, csúnyulnak a szépek, 
csorbulnak az épek, fakulnak a képek... No és? 
Élnek a — kínrímek. 

Medicina 

Fejcsere. 
Országunk 
felcsere —
avatón. 
Vér serked 
kés nyomán, 
minálunk 
hagyomány 
az eret 
csapolni. 

Irigység 

Hol volt, uram, ilyen soká? 
Inkognitóban, uraim. 
Jó magának. Nekem bezzeg 

passzióra sose tellett. 



28 	 HÍD 

Buta dolog 

Egyszer, úgyis, mindenkinek 
befellegzik. 
Minek akkor feltűnően 
haldokolni? 

Tény 

Ha néha temetés nem volna, 
rokonaim se ismerném. 

Higgyétek el! 

Kémleljük a múló időt sebes vonat ablakából. 
Pedig csak a fák szaladnak. Mi — torlódunk a peronon. 

Igen 

Hogy közelség — gyakran fényévekben számoljuk. 

Etimológia 

Pusztuló faj — visszhangtalan szó. 

Neked van igazad 

Végzet. Sors. Halál. — Micsoda nagy szavak. 
Irigyen nézlek: töprengeni rajtuk 
nincs időd — majszolod a görögdinnyét. 
Talán igazad van. 

Fátum 

Messze, messze szárnyal .. . 
S egyszer megnevezik. 
Akkor vége. 
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Kalauza marhavagonban  

„Vesztőhely. Végállomás!  
Kérjük kedves utasainkat,  
szíveskedjenek elhagyni a vonatot!"  

Post scriptum  

Р . S. — G. S.  

KIHOVA-MIHOVA  

„ki-hova-tartozás"  
feketemágia  
micsoda gyanús trükk  
körmönfont taktika  
fedezi naiv arc  
tárolja dosszié  

mi-hova-tartozunk  
mit mondjunk  
mi-urunk  

KÍVÁNSÁG 

szeretnék valamit nagybetűvel  
írni  
tékozlott láz fönségét  
vagy  
teremtő  eszmélést  
abban a van-t ahol nem volt  
kegyes hazugságon felejtő  bokrétát  
szeretnék valamit kétszer aláhúzni  

szigorú jelenlét szabálytalan  
csendjét  
méltóság-tekintélyt  
lassú számonkérést  
mint a máglyafüstben fuldokló elítélt  
aki csak árnyat lát  
arctalan szájtátót  
s termő  terhét érzi feszítve hullani  
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szeretném a nagybetűket 
égre szúrni ezüst szöggel 
öntudatos reménységben 
tudattalanul is bízón 
a kisbetűs évek fölött 

OKTÓBERI FÜSTOSZLOPOK 

Harsogó színekben hánykolódik a nyár, 
mint lázbeteg: tífusz vörhenykarja között; 
Hidegen lángol a búcsúzkodó sugár, 
s tombol az őszi ég fenn, a város fölött. 

Tűz röpdös a fákon, paradicsommadár, 
villogó tollai: szikrázó levelek; 
Csóvát gyújt lassan, és kiég a messzi határ, 
benne üvegcsontként koccanok teveled. 

Az elgurult álom kátrányos harmat lesz, 
sorvadó napjaink: töppedt sz ő lőszemek; 
Rozsdamart lélekkel amíg közelítesz, 
üszökvirág testem halkan beleremeg. 

Két füstoszlop szállong, lanyhán, tétovázva, 
szétpernyézik a szó: vessz őző  időben; 
Fénykardokra hullunk, semmire se várva, 
s belénk harap a szél, csak úgy, elmen őben .. . 



TÁRI ISTVÁN 
VERSEI 

FÜTYKÖSÖM BÜTYKÖS 

Fütykösöm bütykös, 
a mező  tücskös, 
nem bánom. 

Furulyám sovány, 
trillája hitvány, 
belátom. 

Szólnak a tücskök, 
nyögnek a bütykök, 
kivárom. 

Furulyám mulya, 
apad a dala, 
sajnálom. 

SZOMORÚ VERS 

Öregapám kamrájában, 
légyzúgásos félhomályban, 
érdes zsákokhoz lapulva, 
morcos krumplira szuszogva, 
ott, ahol az egér cincog, 
szeme fényes, mint a cirok, 
Ott, ahol a pók hálót fon, 
titokban én hallgatódzom. 
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Csöndben lesem az öreget, 
szekrényéből szúliszt pereg, 
almáriuma megrepedt, 
szalmazsákja frissen zizeg. 

Nagy lármával ijeszteném, 
kacagnék a rezzenésén. 

Nem rémisztem, szívem dobog, 
oly furcsa hangokat hallok: 
mint ahogy egy állat vinnyog, 
öregapám is úgy zokog. 

Megsimogatnám az arcát, 
birizgálnám a lajbiját. 

SZÉL VISZI 

Tangót jár 
a bankó, 
dühös rá 
a Jankó. 

Fakó a 
zakója, 
vörös a 
lakója. 

Szél viszi 
a bankót, 
jobban mint 
a mankó. 

Gurul a 
baltangó, 
szebben, mint 
a Jankó. 
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X-LÁBÚ DAL 

TolaXanak  
а  töXárak,  
soXor néznék  
tyúXemedet.  

ZoXavadra  
keXet nyakalsz,  
lбх  egyet a  
tyúXemeden.  

Szép éXered  
a tyúXemed,  
nem emléXik  
rá a buXád.  

A piXis se  
emléXik rá,  
fölbuX benne,  
ha töreXel.  

TöröXegfű s  
éneXóval  
viXeljed ki  
éXeredet!  

BoXkesztyűvel  
boXolj bele,  
zoXavadnak  
zsáXájába!  

ősz  
Kiszőkülnek a füvek,  
üstökükben  
levelek.  

Füstölögnek a vizek,  
fűszeres a  
szél szaga.  
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Reggelre deres a gaz, 
karmolása 
is igaz. 

Lecsúszik a korona 
az ágakról 
a porba. 

Lecsordulna a takony 
kevély pulykánk 
orráról. 

Elillanna a tárkony, 
visszatartja 
illata. 

Alszik a mák mákonya, 
részeg álma 
zörög ma. 

Buzogányát sajnálja 
eldobni a 
mácsonya. 

Rozsdásodik a sodrony, 
rálehel az 
ősz folyton. 



KITEKINTŐ  

Válogatása mai jugoszláviai román költészetb ől* 

KÉPSOR EGY TV-SOROZATHOZ 

IOAN BABA 

Lezárom a hétköznap szemét 
Még  egy  nap agónia 

Utolsó emlékem 
X óra tájban 
Az éjjeli híradó éles sikol ya 

A csend szívében 
Egy  csöppnyi álomban 
Az idő  beszélő  
Komédiásait kérdeztem 

Ujra a kincseket marcangolják vagy 
Vagy újabb mulatsá gos sorozatot forgatunk 

VADÁSZJELENETEK 

IOAN FLORA 

Néha mé g  szót váltunk egy-egy  utcasarkon, 
mint madárijesztők, 
és a terítetlen asztalon 

A szövegeket ajánlotta Slavco Almájan 
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kő- és gipszbányákban kelt szél söpör végig hirtelen, 
semmi-oszlopként támasztva alá a várost. 
Borzadva hallgatjuk tüd őnk süvöltését, 
mely a föld mélyében 
a kőolajér üvöltéséhez hasonló, 
sietve otthonunkba térünk, 
könyvet lapozunk, kanasztázunk, 
vagy órákon át bámulunk egy-egy falon függ ő , 
semmitmondó csendéletet, 
kenyér és hús, sző lő  és fácánok. 

Reggel felidézünk egy-egy valótlanul fehér, 
fiatal asszonytestet, 
tündöklőn tiszta vadászjelenetet, 
amikor térdig érő  hóban 
mácsonyabokrok közt lapultunk, 
távoli topázpalotákat, sosemvolt szerelmeket, 
égig érő  tűzkőfalakat. 

PONTUS EUXINUS-I ÖRÖM 

PETRU CARDU 

A nyelv kivágásának módszere 
a 4. (keleti) kilométernél kezd ődik 
itt a vers jó akár a jó napot 

a lányok nyakában táblácskán 
Ovidius-költemények 
(éppen hét kiadatlan versre leltek) 
a 4. kilométernél megnőtt a retorikai együttható 
a költő  anyanyelvén 
névtelen leveleket ír önmagának 

NAGY Margit fordításai 



SZÉTNYITHATÓ 
SZORONGÁS' 

VOJA COLANOVIC 

utuš fizet a mesternek, mire a kétkezi a hátára veszi a megreparált 
ajtót, és elindulnak. Zimony irányából dörög, a forgószél rohamai 

port csapnak a szemükbe, és az es ő  (egyelőre ritka) csöppjei a hetvennyol-
cadikat taposó Tutuš védtelen feje tetejét fricskázzák. Ez alkalommal, 
okulva a tapasztalaton, kíséri a hordárt (nem jobb vagy bal fel ő l, hanem), 
a nyomában lépked; így nincs kitéve a veszélynek, hogy a koma oldalról 
orvul az úttestre lökje, és mód sincs rá (illetve nem érzi szükségét), hogy 
egyetlen szót is váltson vele. 

A lakás ajtajában vászonszékben ülve a már aggódó Aurelija (Zlata) Šiši-
ćet találják. Volta postás, mondja, összecsukva az elmaradhatatlan ül őal-
kalmatosságot; csomagja van a számodra, vidékr ő l, de nekem nem akarta 
ideadni — személyesen neked kell kézbesítenie. Semmiféle csomagot sem 
várok, legyint Tutuš, bizonyára valami tévedés. Hanem gyerünk, nézzük, 
pamacsom, ezt az ajtót... A vörös hajú ifjonc (expressis verbis visszautasít-
va Tutuš segítségét) verejtékezve er ő lködik, igyekezvén a helyére akasztani 
a hatalmas ajtószárnyat. No, köszönöm, alaposan megszolgáltad az ötven-
ezer dinárodat, nyújtja neki N. T. (a második jelenet végén) a frissen 
nyomtatott bankjegyet. Még ötvenet, követel őzik pimaszul a pelyhes állú 
kétkezi, és fenyeget ő  pillantással kezdi méregetni. Igaz, hogy nem alkud-
tunk meg, te hálátlan, méltatlankodik a nyugalmazott vágóhídi állatorvos; 
de mégsem fizethetek neked az ajtó legközönségesebb cipeléséért ugyan-
annyit, mint egy magas szakképesítés ű  mesternek a szakszerű  és bonyolult 
szolgáltatásért... mert ez azt jelentené, hogy vállvetve veled hadat üzenek 
az elosztás ábécérendbe szedett igazságosságának! Én tudom, hogy én mit 
végeztem, másokhoz semmi közöm, köti az ebet a karóhoz; leemeltem az 
ajtót, elvittem a mesterhez, álló óra hosszat várakoztam a m űhely elő tt, 

Részlet a szerz ő  Zebnja na rasklapanje cím ű  regényébő l 
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fölhoztam a második emeletre, egyedül visszaillesztettem a sarkára, sorolja, 
elsősorban (és kétségtelenül tudja is, miért) Aurelija (Zlata) Šišiének; arról 
nem is beszélve, hogy most b őrig fogok ázni. 

Megpróbál befeketíteni a hölgy el őtt, következtet agyafúrtan Nebojša 
Tutuš; közvetve igyekszik a tudomására hozni, hogy egy olyan valaki, aki 
fösvénykedik a kizsákmányolt és lázongó kétkezivel, még kevésbé lesz 
lovagias (gazdasági, szociális, politikai, niktofóbiai, tomomániai és tauma-
tológiai vonatkozásban) egy elnyomott és engedékeny fehérszeméllyel 
szemben. Sajnos, én kemény dió vagyok: a harmadik kor els ő  számú tigri-
se! Tekintete akaratlanul is oldalt siklik, és csupán most figyel föl arra 
(nemcsak első , hanem a második meg a harmadik pillantásra is), hogy Zlata 
Sišić  olyan toalettben tüntet, amely leveri lábról az embert. Ruhájának kel-
méje ugyanis barackszínű  krepdesin, háromnegyedes ujjal és a köldöke alá 
nyúló zsabóval; a nyaka körül a h őség ellenére kend ő t visel, a keblén pedig 
fényűző  rózsát (mindkett ő  ugyanabból az anyagból), míg az alig kivehet ő  
dereka körül tenyérnyi széles, aranyozott öv fityeg i  csatja angol ónból 
(viking pajzs alakúra formázták, és leér egészen az alhas tájékáig); a lábán 
világosszürke, hosszú szárú és magas sarkú (f űzős) cipő . Ugye, Nebojša, 
veti föl az öreg gondolatban a kérdést, nem akarod azt állítani, hogy Aure-
lija Tutuš miatt csípett ki ennyire? És mivel a hallgatás leginkább az egyet-
értés jele, zsebéb ől elővesz még ötvenezret, és elbocsátja a dörzsölt ma-
nuszt; a kétkezi már rohan is lefelé a lépcs őn. Hahó, kiált utána Nebojša 
Tutuš (rekedten a h ű tőházban mínusz 40 Celsius fokon eltöltött évekt ől), 
de a kétkezi ügyet sem vet rá. A nyugalmazott vágóhídi állatorvos most fo-
gadni merne (77 a 23-hoz), akkora tétben, mint az esnapuri tigrisek ketrece, 
hogy lakásának bejárati ajtaját nem más, mint ugyanaz a fiú hurcolászta, 
aki a Tašon (miközben N. T. a Fels ő-Volta tulajdonosnőjével beszélgetett) 
megfújta tőle az olvasatlan újságját. Ha Ott eredsz meg, ahová vadon 
ültettek! 

Végre egymagunkban, rebbenti föl hangos suttogással ezen (indokolt?) 
föltételezéséb ől a — mondhatni — túláradóan boldog Aurelija (Zlata) Šiši ć , 
aki egy szeszélyes csitri arabeszkszer ű  mozdulatával ráfordítja a kulcsot 
az új zárra. Ám megfeledkezünk arról, hogy a magányos emberek körül 
kísértetek ólálkodnak, állapítja meg mágában Tutuš, tudatosan szemet 
hunyva a fölött a tény fölött, hogy az aforizmaszerz ő  nem a kettesben 
megélt magányra utalt. Csak szorongatottságomban nehogy elveszítsem lé-
lekjelenlétemet. A HKT vezérének ugyan ebben a helyzetben utolsóként 

A kíváncsibb természetű  jelmezszakértőktől nem követelne nagyobb erőfeszítést, hogy meg-
állapítsák, miszerint kis híján ugyanilyen toalettet visel Sarah Bernhardt is egy fényképen, amelyre 
barátja, Edmondo de Amicis olasz író gazdag levelezésében bukkantak rá. 
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lenne szabad zavarba jönnie és meghátrálnia. Parancsolj, erre, mutatja (nem 
minden habozás nélkül) a lányszoba felé a járást; erre egyenesen, én majd 
mindjárt jövök. A század eleji hölgy a legnagyobb könnyedséggel tesz ele-
get e javaslatnak (amit, zweifellos, ő  maga erőszakolt ki), miközben N. T. 
nyomban a fürdőszoba felé veszi az irányt: a rászakadt nagy baj, amibe ke-
veredett, vizelési ingert váltott ki, habár, másrészt, az objektív mérlegelés 
miatt be kell vallani, hogy ugyanez az inger alkalmat biztosít arra, hogy a 
négy fal között hanyatt-homlok azon törje a fejét, hogyan vonhatná ki ma-
gát e kellemetlenség alól. Miel őtt lehúzná a vizet, szemöldökét felvonva 
tanácsért fordul hasonmásához a tükörben. 

A hasonmás (fekete, fölkapcsolható csokornyakkend ővel és öt napja 
nem borotvált fehér sörtével az állán), sajnos, semmivel sem tud többet, 
mint a HKT guruja, ez pedig annyit tesz, hogy nincs kibúvó, és bárhogy is 
forgatja a dolgot, Aureliját a hátára kell fordítania. Fölmerül azonban né-
hány elvi, ideológiai és szexológiai kérdés. 

Először is. Egyáltalán méltó-e Aurelija (Zlata) Šišié a bens őséges 
kapcsolat ily magas fokára? A válasz: méltó. Mert Szun Cu Vu a Hadvi-
selés m űvészetében kiemeli, miszerint a parancsnoknak senki mást sem kel-
lene gazdagabban megjutalmaznia a titkos ügynököknél, és hogy ki sem áll 
közelebb hozzá, minta titkos ügynök. Rendben van, ezt letisztáztuk. Má-
sodszor. Hogyan tekint a HKT a HK hím és n őstény tigrise közötti nemi 
kapcsolatra? A válasz: jóindulatúan. Tulajdonképpen a jelzett önvédelmi 
mozgalom a legélesebben elítéli a sunemitizmusnak* nevezett eretnekséget, 
mivel ez, lényegében, ellentmond legmélyebb érdekeinek; a sunemitizmus-
sal való megbékélés egyszerűen azt jelentené, hogy a HKT elfogadta az ön-
elidegenítés végzetes stratégiáját. Harmadszor. Vajon Aurelija (Z1ata) Šii ć , 
még ha ily eredményesen is változott át (a krepdesin, a zsabó és a magas 
sarkú fűzős cipő  segítségével) század eleji elb űvölő  színésznővé, képes 
lesz-e benne nemi ingert kiváltani? A válasz: nem! Ezzel is tisztában va-
gyunk. Ám (elvi és ideológiai okokból) mégis meg kell dobnia. Tekintet 
nélkül arra, hogy a Hadművelet előestéjén már nagyban versenyt futunk az 
idővel. Vagy (talán) épp ezért. 

Egy szempillantásra villámfény világítja be a többé-kevésbé letarolt polc 
üveglapját a tükör alatt, és Tutuš el ő tt még egy ízben világos lesz az a kö-
rülmény, hogy Grada „Út az ismeretlenbe" nev ű  loszionja nincs; épp most 
nincs, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. És minek kellett nekem ép-
pen ma hagymát ennem? Szerencsére Melinda ausztráliai tubusában ma- 

-r Az a hit, amely szerint az elaggott férfi megfiatalítható, amennyiben fiatal n őkkel hál — Súnemi 
Abiság nevébő l; őt, miként a bibliában áll, Dávid király szolgái, mid őn ez az ószövetségi ural-
kodó „megvénhedt és megöregedett", a királyi palotába vitték (mivel a király képtelen volt 
fölmelegedni, habár „leplekkel takargatták be"), hogy „melegítse fel a királyt". 
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radt még valamennyi fogkrém, és a nyugalmazott vágóhídi állatorvos 
kiviszi szájából a fogsorát, majd futtában megmossa és fölfrissíti. Öregnek 
álla világ! 

Miként képzelte is, Aureliját a tulajdon ágyán lelte meg: a matróna leol-
dotta a nyakáról a kend ő t, és most, kipirulva, azzal legyezi magát, akár a le-
gyezőjével; eközben a HKT leend ő  vezérét szerelmetesen méregeti — hogy 
egészen pontosak legyünk: másfél szemmel. Tutuš kísértésben van, hogy 
elátkozza a kapucínert, amellyel a Virág tér kávézó elő tt megvendégelte. 
Erről az elgondolásáról csupán azért mond le, mert a közelben villámok 
csattognak, és kénytelen maga is a gondot jelentó vendége mellé telepedni 
(hová is tudna más helyre, ebben a sz űkösségben), és védőn átölelni a 
vállát. Becslésem szerint, mondja (hogy szóljon valamit), az ítéletid ő  front-
ja a Kárpátoktól a Boris Kidri č  utcáig húzódik. Es valóban, az ereszcsator-
nák zajongva ontják magukból az es ővizet, a gyakori villámok pedig Tutuš 
6 mz-nyi JSZSZK-ját sztroboszkopikus fénnyel megvilágított színpaddá 
varázsolják. Már Vergilius tudta (Freud pedig igazat adott neki), hogy a ké-
nyelmes menedék a viharban ... leginkább megfelel a nemi vágy fölkelté-
sére. Ám esetünkben ez a fölismerés csupán Aurelija (Zlata) Šiši ćre vonat-
kozik. A lábszáraim, sóhajtotta együttérz őn, talán a legokosabb lenne, ha 
kiszabadítanám őket; majd oldozni kezdi szürke lakkcip őjét. 

Ha huszonöt esztendővel fiatalabb lenne, vagy ha legalább tudná, hogy 
képes lesz megfelelni túlzottan bizalmas elvárásainak, akkor Nebojša Tutuš 
bizonyára letérdelne, és egy bonyolultabb el őjáték részeként ő  maga bab-
rálna acip ővel. Így azonban többé-kevésbé mozdulatlan marad mel-
lette ... eltekintve attól a következtetést ő l (amennyiben a következtetést 
a mozgás bármely formájának lehet tekinteni), hogy a helyes irányba való 
helytelen indulásról van szó. Egy perccel kés őbb, mondhatnánk, maga is 
bekapcsolódik a szerelmi b űvölet megidézésébe, mivel két-három ízben is 
széthúzza, majd kiengedi ujjai közül a gumiszalagos csokornyakkend ő t, 
ám tény (talán a benne reménytelenül szunnyadozó Erósz miatt), hogy ez 
alkalommal abszolút kezdőnek érzi magát. Aurelija már kombinében van, 
és N. T. szó szerint kétségbeesne, amennyiben egy repül őtányér magassá-
gából lelki szemeinek pillantásával nem hidalná át az igazságot az Igazság-
tól elválasztó szakadékot. (Hilf dir selber!) Erre egyszeriben szétárad benne 
a fölismerés, hogy impotens férfi nincs — mindaddig, amíg kéznél van 
a tíz (köszvényt ő l akár el is torzított) ujja, s amíg létezik nyelve, könyöke 
és (akár zsibbadó) lábujja. 

Also, folyamodjunk az alternatívához! 
Nebojša Tutuš most maga is levetkőzik, többé-kevésbé dagadó önér-

zettel, azaz nem minden mellékgondolata nélkül annak, hogy a valódinak 
e lehetséges pótlása kissé ártani fog a benne lakozó hím tekintélyének, s 
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ennek alapján büszkeségének is. Ám ha magasabb érdek játszik közre, 
amikor az ágybeli kaland (mindegy, hogy milyen) föltétele annak, hogy 
A. (Z.) Š. ne csak szuperhűséges nőstény tigrissé váljon, hanem (Szun Cu 
Vu-i értelemben) a HKT „isteni gombolyagjává" is — más szóval ötféle 
titkos ügynök szintézisévé, akkor tisztességesen le kell nyelni. Aurelija 
aranyos, ez az a pillanat, amely után sóvárogtam, miként a karibi szivacs, 
attól a pillanattól, hogy megszereztem állatorvosi oklevelemet.*  Az eső  
egyre zuhog. Hízelegni szeretnél, mondja neki Aurelija (mostanra már bu-
gyiban és 120-as melltartóban), egy olyan asszony hangján, aki mára hátán 
fekszik, és a férfi súlyától összenyomott keble közt hideg férfiverejték 
patakja csörgedez; vagy legalábbis Tutuš ilyennek véli ezt a hangot. Soha-
sem kérdeztem, hogy férjnél vagy-e. Ozvegy vagyok. Kinek az özve-
gye? Šišić  néphősé, mondja Aurelija, háttal fordulva felé; kapcsold ki, kér-
lek. Hirtelen kiteljesed ő  keblének kvantitása szinte semmiféle hatást sem 
gyakorol a nyugalmazott vágóhídi állatorvosra; elmaradva mögötte a vet-
kőzésben, titokban már eleve attól retteg, hogy a következ ő  pillanatban a 
hájas has táskái alatt elkerülhetetenül föltárul el őtte az óriási vénuszdomb, 
ősz szeméremszőrzettől borítottan; ez az utóbbi (annak ellenére, hogy az 
alternatívával nem vallhat cs ődöt) azzal fenyegeti, hogy lehangoló mivoltá-
val szinte megbénítja, mire ő , egy fuldokló remegésével az arca alatt a 
mesterséges magányt biztosító gondolkodósapka után nyúl. 

Micsoda romantikus elképzelés, kacarászik ujjongva Aurelija (Zlata) 
Šišić ; bevallom, hogy könnyekig meghatottál! Úgyhogy viszontszolgálat-
ként segít ráhúznia fejére a khakiszín ű  kötött sisakot (kerek nyílása van az 
orr és a száj számára), és levetni alsónem űje maradék darabját. A ziháló 
matróna mellett ülve (keze a derekára fonódik) az elf űrészelt franciaágyon 
(az erotizálatlan), N. T. áldja magában a félreértést, amely — ez az alkalom 
is bizonyítja — örökös, akár az emberi gyöngeség. Technikája van ennek, 
vélekedik, de nem lenni rossz, amennyiben... 

Erő lködik, persze, hogy szellemi vásznára vetítse valamelyikét a csodá-
latos fotómodelleknek (ezeknek a n őstény papírtigriseknek, ahogy lakko-
zottan, retusálva mégis a kívánt távolságban maradnak az embert ől) a 

" E gondolatot, amellyel mutatis mutandis (ami annyit tesz: a néven kívül egyebet nem változ-
tatva) föllelkesítette mind Teodorát, mind el ődeit, mind pedig utódait, meg azokat is, akikkel Teo-
dorát megcsalta, Tutuš mosta legcsekélyebb lelkiismeret-furdalás nélkül közli. A hanglemez meg-
kerülhetetlen etikájának nevezi ezt. Fiatalemberként becsületbe vágó dolognak tartotta, hogy amit 
egyvalakinek mondott, azt már ne mondja másnak is (legalábbis ne abban a formában), ám, ezzel 
párhuzamosan, ahogy közeledett a harmadik kor, egyre inkább beletör ődött abba, hogy (nyugodt 
lélekkel) mondja ugyanazt a dolgot nemcsak más-más személynek, hanem (akár tízszer is) ugyanan-
nak a valakinek. 

"" Mondjuk, egy 12 x 12 x 12 cm méretű  háromszög úgy ismeretes a párizsi Bolond Lóban, mint 
maxi-mouchi-mouchi, ám err ől (most, amikor többé nincs az él ők között Nestor Banjeglav, a köz-
ismert ínyenc) semmi értelme beszélni. 
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sóhajok Pirelli-naptárából, mert ezek alkották serkent ő  társaságát, amikor 
Teodora halálát követ ően a fő  (és gyakorlatilag egyetlen) vigasztalója a 
deus ex machina volt. Hiába. Talán az emlékezet gépezetében a részint be-
rozsdásodott rugók miatt, mivel amit vizuálissá képes tenni, az mindössze 
az 1902. évre szóló mez őgazdasági naptár, ameJ.y az apjáé volt, halvány ró-
zsaszínű  ripszmoaré tábláján (jogarral fölfegyverzett) Ámorral és igába fo-
gott méhekkel. Hogy volna, ha fölhoznám magamban a matuzsálemi n ő -
vért? Végezetül a kísérlet és a tévedés eljárásával megjeleníti (nem a sóhajok, 
hanem) az e világi, az 1985. esztendőre szóló Gergely-naptárta történelmi  

dátummal (augusztus 4-ével), amelyet piros irónnal karikáztak be: a Do-
hányzóláb Hadművelet napjával. 

A HKT leendő  vezére ellenállhatatlan bels ő  kényszer hatására még egy 
ízben átveszi a hadm űvészet elméleteit (az imádság hadm űveletétől a tör-
vény és a manőver stratégiájáig), melyeket azon az éjszakán, a sikertelen 
fürdőzés után, rendkívül lelkiismeretesen átrágott, mire a szemérme, akár-
csak akkor, hevesen emelkedni kezd. Aber nem, képtelen hinni abban, amit 
érez; vajon a vakeset valóban véletlen?! A józan ész, a heurisztika és az in-
tuíció úgy kívánja, hogy az Aurelija (Zlata) Šiši ćtyel való erotikus szeánsz-
ba, ha már képesnek (!) mutatkozik erre, a nagykapun keresztül lépjen be. 
Vagyis hogy hanyagolja az alternatívát. Amennyiben gondolatait (a gon-
dolkodósapka mesterséges magányának sötét öblében) a DLH szexuális 
szempontból ingerlő  témájára összpontosítja, illetve arra, amit ezzel kap-
csolatban Szun Cu Vu, Karl von Clausewitz és Ernesto Che Guevara taná-
csolnának, semmi kétség sem fér hozzá, hogy ezt a párzási ajándékot dia-
dalmas befejezéshez viszi. Különben ez az utolsó pillanat... mivel Aurelija 
(Zlata) Šišié türelmetlenül kezdi ropogtatni ujjainak ízületeit. 

Habára fánkra emlékeztet ő  öregasszony nyilvánvalóan nem az, ami után 
a nyugalmazott vágóhídi állatorvos (azonosítva magát a Karib-tengeri szi-
vaccsal) sóvárog, Tutuš mégis nagyon szégyenl ősen dönti az ágyra, Neboj-
ša pedig a legcsekélyebb szégyenérzet nélkül hatol belé, mégpedig abban a 
pillanatban, amikor egymást követ ően öt-hat mennydörgés csattan valahol 
a Metropol Szálló környékén; a nevezett körülmény folytán a HK els ő  tig-
rise, natürlich, akként érzi magát, akár valami magas rangú vendég a dísz-
sortűz közben. Évülő  félreértés, hála istennek. Ami a legérdekesebb, ezt 
a vaktában történ ő  közösülést (habára körülmények furcsa összjátékának kö-
vetkezménye) а  ІKТ  vezére olyasformán éli át, mint bármelyik másikat, 
vagyis mint valamennyi korábbi szerelmi tapasztalat kikristályosodását 
(kezdve attól, amikor 1921-ben a Ruža nev ű  cigányasszony, aki a Város-
kapunál vasalónő  volt, csalárd módon elvette a szüzességét; azután a futó 
élvezetek, amelyeket Bécsben vásárolt egyetemi évei idején; majd a kétsze-
res orgazmusok a házassága alatt meg a háromszorosak a házasságán kívül; 
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egészen a megözvegyülését követ ő  nemi élvezetekig: el őször Slavicával, a 
meteorológiai kar abszolvensével, aki titkon és tiszteletdíjasan látogatta ha-
vonta kétszer, hogy végül ki is fossza, a büdös kurvája; majd ezt követ ően, 
amikor Slavica miatt kiábrándulta n ő i nemből, még egy čačaki gyártmá-
nyú, Standard márkájú porszívóval is, amely igen odaadó partner volt, 
híján a különleges óhajoknak, és látszólag jóindulatú; látszólag, persze, 
mert legutolsó kapcsolatukkor, amikor kulcscsontja alatt már Ott volt 
a pacemaker, a porszívó villanymotorja majdnem agyonütötte), mint érzé-
ki tömörülést, amely megnyilvánulásának lehetetlen elejét venni, miként 
a Föld magmáját is lehetetlen megakadályozni abban, hogy kitörjön. 
Mindez szép és gyönyör ű , vélekedik N. T. a sapka alatt, amely elfe-
di szemét is meg fülét is, de mi van a tulajdon énemmel? 

Akként mutatkozik, hogy magára húzva Aurelija jóssisakját, csupán be-
fejezte azt a munkát, amellyel az okmánytolvaj igyekezett megfosztani in-
dividuális sajátságaitól. Ami minden tekintetben a végs őkig kellemetlen va-
laki (óriási) énjére nézve. Futó vívódás; ezt követ ően az az indok kerekedik 
fölül, hogy mégis sokkalta nehezebb elt űrni ennek eszméjét, mint akár té-
te-á-téte (sarkig nyitott szemmel) szeretkezni olyasvalakivel, akire Ro ćko 
nyilvánvalóan azt mondaná, hogy diliparókát visel. A HKT leend ő  vezére, 
íme, ujjait bepréseli a gondolkodósapka kötött gallérja alá, és ügyetlen 
mozdulattal lerángatja a fejér ő l. Aurelija, aranyos, mormolja a kézel őjébe, 
ez az a pillanat, amely után... Dákója azonban határozott ellentmondást 
mutat a szöveggel, csukladozó elernyedésnek mutatja jelét. Az öreg, meg-
rémülve, gondolatban hanyatt-homlok visszamenekül a DLH témájához 
(még félhangosan idézi is a hadművészetrő l szóló legrégibb könyv szerz ő -
jét, aki szerint a mennyiség a méréssel áll kapcsolatban, a számok a meny-
nyiséggel, az összehasonlítások a számokkal, a gy őzelem pedig — az össze-
hasonlításokkal), és ... megmenekül a gyalázattól. Tudtam, hogy férfi vagy 
minden férfi fölött, nyöszörgi halkan a IK els ő  nőstény tigrise, miközben 
könnyei szertehullanak az elf űrészelt francia ágyra; és hogy lényegében 
nem érdemellek meg. Mert, végtére is, kicsoda is vagyok én? Csupán egy 
hős özvegye. Olyan státussal, amely sokat jelent, mivel két tanú elegend ő , 
amennyiben úgy hozza a szükség, hogy valaki más kiáltsa ki magát a Šiši ć  
özvegyének. 

Az kisebbrendűségi érzés is jobb, mint az oktalan ujjongás ... jobb, leg-
alábbis ebben a konkrét esetben, terel ődik el rövid időre Tutuš figyelme 
gondolatai fő  menetétől: az ujjongás (afölött, mondjuk, ha rádöbbenne, 
hogy ferde tagja van) könnyen hahotázásba torkollhatna, ez pedig (finis 
coronat opus) részleges állkapocsficamot válthatna ki. Ez egy csöppet se 
aggasszon, mondja az asszonynak; a Harmadik Kor Tigrisében mindig a 
legbizalmasabb személy státusát fogod élvezni. Meghatározott jogokkal és 
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meghatározatlan kötelezettségekkel. Te leszel... az isteni gombolyag, 
akarta mondani, de a bejárati ajtó cseng ője (mellékesen nagyon erőszako-
san) arra kényszeríti, hogy villámgyorsan hangtalan következtetésre vál-
toztassa gondolatát: Isten a gépb ő l! A postás, suttogja a megrettent Aure-
lija (Zlata) Siši ć , és verejtéktől sikamlósan, akár a kötéltáncos, kifordul Tu-
tuš (mindegy, milyen) teste alól. Teljesen kiment az eszemb ől, hogy azt 
mondta, később majd visszajön. Rööög-tööön, kiáltja N. T. a behozatali 
(albán) 
pizsamáját húzva. Majd a belép őbe siet. A postás, csuromvizesen az es őtő l, 
átnyújtja neki a nyitott ajtóban a Pirotban föladott küldeményt. 

A Dohányzóláb Hadművelet védnökei, magyarázta (nem minden fon-
toskodás nélkül) a széls őséges mozgalom vezetője a szeretőjének, aki 
kuszált hajjal éppen a barackszín ű  krepdesinruháját húzza magára, amely-
nek a zsabója leér a köldöke alá; no, lássuk csak, mit küldenek. Mutatóuj-
jával föltépi a csomag papírját. Hm. Kett ő ... négy... Hét tubus univerzális 
Tigris ragasztó. Pénzbeli adomány helyett, szemmel láthatóan. Csupán az 
lep meg, hogy nem mellékeltek kísér ő levelet. (Az említett tényt meg a kül-
demény természetét is hajlandó sajátságos ajándékozási allúzióként értel-
mezni. Csakhogy mire? Talán azt szándékozták közölni: hej, testvérkém, 
soká lesz az, hogy a te bosszús mozdulatod odaragasztja a nincsent a van-
hoz. Vagy ami még rosszabb: nem képzeled talán, hogy épp te vagy az, aki 
megragaszt egy n őt? Az ördög tudná megmondani.) Készpénzben vagy 
természetben hálásaknak kell lennünk nekik. Végeredményben a ragasztó 
sem kutyagumi; ha szorul a kapca, pénzzé Lehetjük a narkósok körében, 
akik ott ólálkodnak a Virág tér kávézó környékén. 

Az univerzális ragasztó tubusaival teli doboz kihullik bizonytalan ke-
zéből. A padlóhoz ütődve eléggé bonyolult hangot ad, úgyhogy Tutuš fü-
lébe a hallókészüléken keresztül olyasvalami jut bel őle, hogy „Mattta-Ha-
ri-Krishna". Aurelija (Zlata) Šiši ć  lehajolva, mert mára hosszú szárú magas 
sarkú cipőjét fűzi, nyomban félbehagyja a foglalatoskodást önmagával, 
hogy (mondhatnánk: hajladozós típus) összeszedje a kiszóródott tubuso-
kat. Minél szebb a virág, annál gyorsabban elhullajtja szirmát, vélekedik a 
nyugalmazott vágóhídi állatorvos. 

Két perccel kés őbb telefonon értesül h űséges barátn őjétől, miszerint a 
leghelyénvalóbb lenne, ha vegytisztítóba adná teljes öltözékét, méghozzá 
egy újonnan megnyitott m űhelybe a JNH sugárúton, mindössze tízháznyi-
ra a Slavija fölött (miféle durranás volt az, kérdezi t őle; ááá, ez? semmi, 
összeroppantottam egy amerikai mogyorót, közli a hetvennyolc esztend ő s 
aggastyán; biz' isten, akkorát szólt, akár a pisztolylövés); a pontos címét 
ugyan nem tudja, de az üzletet könny ű  megtalálni, mert a gépek az utcáról 
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is látszanak, és a kirakat üvegére (kétszeresen ívelt, aranyozott kerete van) 
belülről nagyon föltűnő  posztert ragasztottak, rajta egy csíkos zakós és rö-
vidnadrágos majom girardikalapban fáradtan, mondhatnánk, súlyos kétsé-
gektől gyötörten üldögél egy szállodai címkékkel teliraggatott, félig nyitott 
bőröndön, amely dugig van banánnal és naranccsal; emellett, úgy t űnik, az 
üzletnek kifüggesztett sárga cégére van, hatalmas, két számjegy ű  vörös 
számmal. Köszönöm, komancsbébi, nyugtázza N. T., Roékóval azonosul-
va erre a pillanatra, köszönöm a kimerít ő  útbaigazítást; also — akkor holna-
pig! Majd leteszi a kagylót, büszkén (legalább 77 százalékban) Aurelija ki-
finomult megfigyelőképességére — ez az adottság mindennél többet ér ab-
ban a tevékenységi körben, amelyet a Harmadik Kor Tigrisében ruházott rá. 

Köszönet érte, mormolja visszatérőben a szűk szobába, de ezt a kötele-
zettséget is el kell halasztanunk 24 órára. Mert minek piszkálnia dolgot... 
Ismét az ágyra heveredik. (Lehetséges, hogy kezdetben Bismarck sem ren-
delkezett nagyobb területtel ennél a fekv őhelynél, ám — a „Vér és acél" jel-
szóhoz tartva magát — mint tudjuk, tulajdon szigetcsoporttal végezte.) 
A hónapok 23. napját közönségesen át kell aludni, igyekszik meggy őzni 
önmagát. Amiben nincs is semmi rendkívüli. Vajon nem ezt teszi-e minden 
április elsején is (1962-tő l kezdve) —altatóval törölve ki születésnapját a ka-
lendáriumból.* Sajnos, most altatója nincs — kés őn jutott eszébe, gyógyszer-
ellátója pedig, dr. Varvara Gvoi ć , a múlt szerdától évi szabadságát tölti; re-
ménykedjünk azonban abban, hogy létezik még valami természetes módja 
a ló megmérgezésének. Vagyis hogy megkurtítsa a teret és az id őt. Gondol-
kozhatna, mondjuk, olyan mérhetetlenségen, mint amilyen a HKT-prog-
ram: ily gyilkos ütem űen unalmas dologgal foglalatoskodva tehát, amelyet 
voltam annyira bölcs, hogy mozgalmunkban átruházzak Jezdimir Ćor-
Iliére. Csak hogyhogy nem jutott ez hamarabb eszébe? (Ki tudja, talán ez 
a megoldás, kombinálva a kád falába szerelt termosztatikus f űtőtestekkel, 

Nyomós oka van rá. Mert Teodora éppen ezt a napot jelölte ki a világból való távozása id ő -
pontjául: 1961. április 1-jén kissé tovább ágyban maradt, s amikor az ünnepelt, joghurttal és friss 
újsággal, fütyörészve hazaért, a fürd őszobában bukkant rá (anyaszült meztelenül), nyakán hurok-
kal (mézszínű  nyakkendőjét használta erre a célra, amelyen mer ő leges fekete fonatok voltak), hosz-
szúra kiöltött, elkékült nyelvvel. Ez az ars moriendi, igaz, nem volt túlságosan meglepő  a szá-
mára, mert Teodora x alkalommal rendezett hasonló rémisztő  jeleneteket (amikor csak tudomásá-
ra jutott, hogy ismételten megcsalta). Ami annyit tesz, hogy a leírt jelenet már rég elkezdte borzol-
ni az idegeit, olyan reakciót váltva ki benne, miként a mozinéz őkben a határozatlan öngyilkos, aki-
nek a végén már odakiáltanak: „Miért nem intézed már el magad?!" 

Ha e lépésével nem is lepte meg túlságosan, mégis nagy csapást mért rá halála id őpontjának 
kiválasztásával, amib ől arra lehet következtetni, úgy határozott, akként fogja büntetni, hogy meg-
keseríti minden hátralevő  születésnapját (amelyekre N. T. nem ébredhet a fürd őszobában eléje 
tárult iszonyat látványának gondolata nélkül). Am Tutuš, tartva magát a Borgen macht Sorgen el-
véhez, gondoskodott arról, hogy ne maradjon adós az áprilisi tréfáért: elégette Teodora leveleit 
és fényképeit, s elfűrészelte a franciaágyat, majd azt a felét, amelyen Teodora aludt, potom árom 
elkótyavetyélte, továbbá elhatározta, hogy ezentúl minden születésnapját (az asszony halálának év-
fordulóját) egymagában ünnepli odahaza — eszméletlen állapotban. 
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hozzájárulna ahhoz, hogy eredményre jusson a meleg páclében végbe-
menő  szuperálom ellenállhatatlan kísérlete.) Valaki ördögadta ezt az ötletet 
mindenesetre marginalizálta. 

Kezdetnek vegyük (zum Beispiel) a b ővített újratermelést az elfekv ők... 
bocsánat, idős korúak társadalmában. A kérdés sokoldalúan: etatista, parti-
kularista, voluntarista, saintsimonista és akár artista módon is megközelít-
hető . Primo: voluntarista módozat! Már ebb ől is látjuk, hogy az előhad 
tagja, a nyugalmazott vágóhídi állatorvos, lassanként átváltozik, mialatt a 
hőségben erre a borzas témára gondolkozik, vagyis hogy (sebesebben pis-
logva) miként kezd olyan valakire emlékeztetni, akinek arca egy papé, keze 
pedig egy bűnösé? Mit mond: köpenickiáda? Ez olyan, mintha én most be-
öltöznék Milutin királynak. Azonban nem teljesen idegen t őlem az elszánt 
gazemberségnek ez a formája. Nem egy ízben megesett ugyanis, hogy Ne-
bojša Tutuš váratlanul, pénteken ebéd után magára rántotta tartalékos 
egyenruháját, magára aggatta teljes hadfelszerelését, és, megcsókolva az el-
képedt Teodorát (mit tehetek ellene, általános honvédelem: kit mikor kap-
nak el!), hadgyakorlatra indult, és Zorka Borojevi ć , Emilija Zeremski* 
vagy Jelica Bobot (tovább nincs kedvünk sorolni) lakásába érkezett, majd 
több mint civil körülmények között töltötte a hétvégét. N. T. végül, egyen-
ruhában vagy nélküle, lehunyja a szemét. Egy ideig még kancsal dialógust 
folytat Jelica Bobottal, aki súlyos fekete selyemruhájában (vajon nem 
akként fest így a teste, akár a nedves keszty űbe bújtatott kéz?) a hintaszék-
bő l azt ismételgeti ad nauseam, miszerint nem azt követeli t őlem, hogy tó-
tágast álljak, amib ől az álmodó arra következtet, hogy bizonyára ismét 
szóba hozta Jelica el őtt a három K-t (Kinder, Kirche, Küche). Ám a követ-
kező  pillanatban Boba máris kiszorítja, aki a bilin ülve erőlködik, azt állít-
va, hogy lenyelte az Ember, ne mérgelődj nevű  társasjáték dobókockáját, és 
most várja, hogy visszhangot üssön az edény zománcozott mélyén. A visz-
szapergetett filmben Roéko bátyja sarkáig letolt rövidnadrágban lassan föl-
áll, de nem képes fölegyenesedni, mert hátára, 45°-os szögben, Tutuš 
bejárati ajtajának szárnya nehezedik. Ezzel a szerzettel, akir ől nehéz lenne 
megállapítani, hogy még mindig Boba-e, bocsátkozik a nyugalmazott vá-
góhídi állatorvos (nem annyira zavaros, mint kínos) szóváltásba arra vo-
natkozóan, hogy vajon a körülmetélt vagy a körülmetéletlen hímtag-e 
az előnyösebb. Könnyebb tisztán tartania fütyköst, ha körül van metélve, 
vigyorog rá emez; nem látom, hogy lényegesebb különbség állana fenn, 
mondja a HKT vezére, mert minden civilizált férfi legalább naponta egy-
szer fölhúzza a makkján a fitymát és megmossa (f őként, ha hetyegésben 
reménykedik), ezenkívül a körülmetéletlenek többsége vizeléskor is lefity- 

Tutuš egy alkalommal e szeret ője négyéves kisfiának odaadta játszania gázálarcát, amit a fiú 
játék közben elhányt, mire Emilija, akváriumként átlátszó neglizsében, viharos jelenetet rendezett. 
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málkozik, nehogy sor kerüljön az „öntöz őkanna-effektusra", amelynek 
a cipője látná kárát, mint annak idején a Nemzeti Színház melletti föld 
alatti vizeldében. Nem gy őztél meg, folytatja vitapartnere, dobókockával a 
gyomrában és az ajtószárnnyal a hátán: a körülmetélteknek a kefélés is job-
ban megy: a makkunk kevésbé érzékeny, s ezért a zötykölés is tovább 
tart... míg ti mindjárt kitálaltok; hogy mikor ér véget az aktus, az f őként 
azon múlik, hogy a férfi mennyire képes uralkodni magán, ellenkezik az 
aggastyán (mert ebben az álmában nem id őskorú), és az is tény, hogy fity-
mától elfedett makkunk nagyobb érzékenysége az élvezetet is kifejezetteb-
bé teszi a szexuális huzavona minden területén. Csupasz, körülmetélt tag-
gal viszont a babrikálás is jobban megy, állítja a vitapartner; no, itt sarokba 
szorítottalak, jelenti ki Nebojša Tutuš: vésd egyszer s mindenkorra a fejed-
be, pamacsom, miszerint a körülmetéletlen hímtag legnagyobb el őnye épp 
a red ő  s é t á l t a t á s á b a n, also, olyasvalamiben van, amir ől ti, körül-
metéltek, csak álmodozhattok, és akkor, a fitymának köszönhet ően, akár 
egy népgyűlésen is ringathatod az öcsikédet (a zseben keresztül, persze), 
csupán a fitymát nyomkodva a makkján, s ő t, el is élvezhetsz, mivel a levét, 
legalább pár percig, képes vagy fölfogni a héjából kiképzett tasakban. Az 
azonosítatlan jelenség, akinek minderre egy szava sincs, Tutuš ajtajával a 
hátán visszahúzódik a színpad hátterébe. Ott marad utána — a bili. Kár, 
hogy elfeledtük megemlíteni azt az el őnyt, amelyet az efféle férfitag a Gépi 
Menyasszonnyal való cicázáskor élvez, korholja magát a harmadik kor 
első  tigrise. Egyszóval, boldog vagyok, hogy nem metéltek körül. És hogy 
rendelkezésemre áll (nem baj, hogy ferde) szemérmem, teljes (no, nézd 
csak, ezt sohasem állapítottam meg; Aurelija, lelkem, kérném csak a mér ő -
szalagot ... vagyis inkább nem), illetve mindegy, hogy hány centiméteres 
hosszúságában, a dákó, amellyel talán túl gyakran visszaélek. 

Ezzel véget is ér a nyugalmazott vágóhídi állatorvos álmának nevezett 
szakasza, úgyhogy nincs többé sem történelme, sem földrajza, és a hetven-
nyolc esztendős agg még egy alkalommal önkéntes szám űzött a napirendi 
Pont nélküli gyógyító semmiben. 

BRASNYÓ István fordítása 



ÉLETEM TÖRTÉNETEI 
(VII.)' 

ER Ő S ISTVÁNNÉ KOVÁCS TERÉZ 

PIROS CÉDULÁK 

Ј ött a nyári szünet. Azért volt szünet, hogy ne gondoljak az iskolára. Mintha 
sohse ültem volna padjaiban, eltettem a táskát mindennel együtt a jöv ő  

evre. Dolgom, az nemigen volt. Ami volt, én azt játszva elvégeztem. A test- 
vérem a géptől hazajött, elvégezték a cséplést, én meg, mihelyt tehettem, 
mentem tallózni: búzát, amit a kasza elhagyott, azt szedegettük össze. Ez is 
játékszámba ment nálam, pedig a nap feljötte a mez őn kapott: felköltettem 
magam; pedig szerettem sokáig aludni. De kés őbb olyan erősen sütött a 
nap, hogy hazajöttünk. Kicsi kévéket kötöttünk, amekkorát a kezünk beért. 
Mindenki pontosan tudta, hol az övé. Tíz-tizenkét kévécskét szedtünk, 
szépen sorba raktuk — két kévének a kalászát jobbról, kett őnek balra tettük —, 
szederinnal összeszorítottuk, s felköttök hátunkra. Szép libasorban jöttünk 
haza. Pontosan tudtuk, hány kéve gy űlt össze a nyáron. A nyár végén ki-
botoltuk, s mikor szél volt, kiszeleltük. Sok nyáron meg is dicsértek, hogy 
ez szép munka: becserélték a malomban, lisztet hoztak helyette. 

Alig múlt el a nyár, kidobolták, hogy hol kell a következ ő  évben iratkoz-
ni az iskolába. Ahogy vártam az év végét, úgy vártam, hogy újrakezd ődjön: 
beléuntam a semmittevésbe. Pedig dolgoztam sokat, de azt mind kedvtelés-
ből. Kapáltam jó nagy kosár paresfüvet (alig bírtam eléhozni): hát a mü te-
henyünk se éhezzen! Sohse küldtek, de láttam mást, hát nekem is kellett: 
több tej lesz. 

Eljött az ősz, engem meg kezdett rázni a hideg. Fáztam. Akkor meg me-
legem lett. Nagybeteg lettem, alig szuszogtam. Mindennap megszólalt a lé-
lekharang: volt olyan ház, ahol egy hét alatt három gyermeket vitt el a him-
lő . Nem válogatott. Minden házban feküdt egy-két beteg gyermek; temetés, 

:: Folytatás az 1988. októberi számunkól 
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az mindennap. A házakon Piros cédula hirdette: „E házban ragályos beteg 
van. Tilos a bemenet!" De mán pár nap múlva nem volt beteg, mert meg-
halt, és eltemették. Rémít ő  volt. Ahova vittek orvost, az is meghalt, ahova 
nem vittek, az is. Így a többség el is tagadta, hogy beteg van a háznál, ne is 
tegyék ki a piros cédulát ... Az utcánkban egy ikerpárt temettek (rokonunk 
volt). Anyoka kivitt az udvarra, letett párnát, dunyhát, arra fektetett, hogy 
lássam a temetést, amikor mennek a házunk el ő tt. El voltam vegyülve az én 
bajommal. Odasütött a nap, nagyon melegem lett. Nem volt otthon senki, 
hogy bevigyen, nem tudtam bemenni. Addig feküdtem a napon, míg haza-
jöttek. Csakhogy a napot egyszer csak hatalmas felh ő  borította, nagyon le-
hűlt a levegő  — akkor meg nagyon fáztam. A himl ő  vastagon kijött a teste-
men. Nem tudtam bétakarózni sem. Mire kezdett esni, hazaért anyoka. 
Nagy lélekszakadva futott az úton hazáig. Míg sütött a nap, addig nem 
gondolta, hogy az milyen rossz, de a hirtelen rossz id őre megijedt, hogy 
hamarabb jő  az eső , mint hogy ő  hazaér. Én elszenderültem egy kicsit. Míg 
aludtam, a kutya odajött, s elvitte a tankönyvemet, apróra összetépte. Mi-
kor felébredtem, javában hasogatta a lapokat. Nem maradt bel őle, csak ap-
ró papírhulladék. Tehetetlenségemben sírtam. Tudtam, hogy vége, s nem 
lesz könyvem: arra is alig tudta anyoka kicsinálnia pénzt. Nem azt búsul-
tam, hogy meghalok, s hogy vitték a halottakat — a könyvem nekem többet 
ért. „Ne búsulj, fiam — sajnált meg anyoka —, csak gyógyulj meg, viszek én 
másik könyvet." Vigasztalt, de biztos volt benne, hogy én is meghalok. 
Nem volt pénz se orvosra, se patikára: egyedül nevelt két leánygyermeket a 
két karjával, s csak a legszükségesebbre jutott. Sokszor nem is jutott, akkor 
meg nélkülöztünk. 

Lassan-lassan gyógyulni kezdtem. Sokáig feküdtem, de a fiatal vér csak 
legyőzte a betegséget. Felkeltem, újra kezdtem járni tanulni. Elég gyorsan 
megtanultam. Mindennap er ősebb lettem. 

Eljött a vasárnap. Hatalmas, hideg szél fújt. Volt egy rózsaszín kötött 
kimenőkém, azt felvettem, mert el kellett menni a templomba hálát adni 
a jó Istennek a gyógyulásomért. Fáztam, mert a szél keresztülfújt a ru-
hácskámon. Na jó, fiam, melegedni bémenyünk Minya Ferikéné, közben 
megnézzük Márikát. Biztos meghal. Az anyja nagyon sírt egyetlen leán-
kájáért. Ó feketehiml őben van, s lásd meg utoljára. „Nem fázok— mondom 
—, fi menjünk bé! Nézze, ott van a veres cédula, hát azt az orvos 
tette." „Nem ér az semmit, Márika csak meghal..;" „De én is meghalok, 
ha bémenyünk... ! Nekem elég volt a himl őből! Én vörös himl őben vol-
tam, Márika meg feketében!" Borzasztóan féltem, hogy meghalok. Ezen 
osztoztunk, míg odaértünk. Semmiképpen se akartam, de ő  volt az anyám, 
én meg szót kellett fogadjak. Imádkoztam, hogy bárcsak be volna a kapu 
zárva. De az nem volt bezárva. Éreztem a halálom. Rogyadozó lábbak- 
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kal mentem, mindenütt hátul, hogy ne érjen cl a halál. Anyokát eresz-
tettem előre. 

Az asszony sírva jött elénk, hogy Márika nagyon beteg. Gyönyör ű  szép 
fehér ágyban feküdt, a párnák csak úgy dagadtak a sok friss tolltól. Márika 
félig ült, félig feküdt. A száján a pirosság megkékült... Felcsillanta szeme, 
mikor meglátott: nagyon szerettük egymást. „Hogy nem jöttél megnézni? 
Ugy vártalak ..." „En is beteg voltam, csak nem olyan nagyon. De most 
mán nem vagyok...". „Gyere ide, egy kicsit ülj le!" Mondom: sietünk a 
templomba, hamar kell menni... Olyan bánatosan nézett — én meg repül-
tem volna ki a házból, akárhova, csak el, messzire. De az anyja lenyomott a 
székre, hogy üljek egy kicsit. Én ültem, vártam a halált. Ezer gondolat, fé-
lelem, minden kavargott bennem, émelygett a gyomrom... 

Egyszer nyílik az ajtó, j ő  Kis Varga Rózsi és Omböli Anna. De ők nem 
ültek le a világ kincséért se: ők szomszéd lányok voltak, s az iskolatársukat, 
a tisztesség úgy kívánta, hogy megnézzék. Ok különben tudták, mindenki 
tudta, hogy az orvos lemondott, az anyja meg kétségbeesve tördelte két ke-
zét: „Mit hozzak, gyöngyöm, mit adjak, csillagom? Tejecskét? Teacskát? 
Vagy csokoládét? Egyél, édes, szép virágom, bár egy falásk őt, akármit, csak 
egyél mán ..." Öntötte is a j ő  forralt tejet, ő  meg, hogy húzza a dolgot, az 
mondja: „Ha Rózsiék es isznak, akkor én es megiszom." Kifutott az asz-
szony, hozott három gyönyörű  porceláncsuprocskát, kiöntötte a tejecskét, 
de nem tudott annyit könyörögni, hogy elvegyék. Akkor engem kért, hul-
lott a könnye: a Márika kedvéért! Hasztalan, egyikünk se vette el. Na de 
anyoka felkelt, kért szépen: „Vedd el, szép leányom, nézd csak, Márika 
hogy búsul ..." Mikor látta, hogy akkor se vettem el, akkor — kényszerített, 
hogy vegyem el; akkor eszembe villant, biztos anyoka azt akarja, hogy 
meghaljak... Hát jól van, haljak meg, nem bánom! Egyszerre er ős lettem, 
bátor: kiragadtam az asszony kezéb ől a csuprot, félre se vettem a szájam-
tól, míg mind egy cseppig ki nem ittam. Odaadtam üresen. Vártam a halált. 
Éreztem, ahogy ment le a torkomon; hogy a halálomat ittam meg. A másik 
két iskolás társamnak otthon lelkükre kötötték, hogy le ne üljenek, se sem-
mit el ne vegyenek, jöjjenek gyorsan haza — én meg, még beteg vagyok, le 
kell ülnöm, ki kell innom a tejet ... Minek is szültek! 

Akkor ötlött fel bennem el őször a lét és nemlét. Még dicsért az asszony, 
milyen szépen megittam: „Most te is így idd meg, Márika!" Én meg ültem, 
elszántan vártam a halált. Minden perc egy örökkévalóságnak t űnt. Csen-
des lettem, egy szót se húztak ki többet bel őlem. Vártam, mikor esik el, 
vagy hogy is lesz... Végre kijöttünk — de nekem mán mindegy volt. Az 
örökké jókedvű  csacsogásnak vége lett. Egy darabig fel is t űnt mindenki-
nek: hogy megjavult ez a leánka a betegség után! Mintha kicserélték volna. 
Olyan, mint egy alvajáró. Benne maradta filo хéria, benne lappang a beteg- 
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ség csírája... El voltam ítélve mindenki el ő tt. Én tudtam legjobban, hogy a 
napjaim meg vannak számlálva. 

Végre megint az iskola kezdődött, ez véget vetett a nagyokkal való 
együttlétnek. Ujra a kacagó gyermekseregbe kerültem, lassan elfelejtettem, 
hogy meg kell halni. Az arcom mosolygó lett, újra játszódtam, tanultam, 
énekeltem, hogy csengett az a nagy házunk. Márikát három nap múlva te-
mették. Én elszöktem, ki a dekungokba, elbújtam, hogy ne kelljen a barát-
nőm temetésére menjek, pedig akkorra olyan hideg volt, hogy megdermed-
ve a hidegtől mentem haza; és megnyugtattam magam, hogy a halál el ő l 
szöktem. Fájt a szívem. Esténként nem tudtam eldönteni, mért is untak 
meg, mért akarják, hogy meghaljak. Lassan csak elfelejtettem, de azután 
sokszor elátkoztam magam, hogy minek születtem. Még az iskolapadban is 
elgondolkoztam rajta. Nagyon komoly voltam. A tanító bácsi rám szólt: 
„Mi az, Teréz, tán látod az angyalodat?" Pedig ha tudta volna, mi bánt, 
nem csúfolódott volna. 

De én mindenki előtt titkoltam. Megtanultam nagyon hallgatni. Ugysem 
segít rajtam senki. Nem fájt mán akkor semmim, csak be1 ő1 éreztem, hogy 
felesleges vagyok. De kinek panaszkodjak, ha senkim sincs? Apám ritkáb-
ban jött, mert közben ő  is megnősült: elvette egy ivánovai, nagyon gazdag 
német ember menyecske lányát, és született minden esztend őben egy-egy 
Joska fia — sehogy se akarta kutyára hagyni a nevit —, de ahogy születtek, 
két-három hónapos korukban meghaltak. Így újra csak én maradtam. 
Minden esztendőben egyszer el kellett menjek, anyoka követelte, mondjam, 
hogy adjon valamit: vegyen ruhát, cip ő t, pénzt adjon, hisz az övé is va-
gyok... Bár ne lennék senkié! Újra rám jött a meghalás. 

Hallottam, hogy beszélték a nagyok: ha sok liliomot béhoznak a pohár-
ba, ajtót, ablakot bécsuknak, reggelre meghal az, aki bent alszik. Feltettem 
magamban, mihelyt elj ő  a fehér liliom nyílása, sokat szedek, kitakarítok, 
szépen a földre körülöttem liliomkoszorút fonok, felöltözök szép, fehér 
ruhába, fejemre is fonok koszorút, úgy lefekszem, elalszom, reggelre meg-
halok. Majd siratnak! De hogy kéne én meghalljam, hogy kik siratnak? 
Vagy egyáltalán siratnak-e, nem lökdösnek Debellácsra, s onnét vissza? 
Szép, virágos lesz a sírom... Százféleképpen elterveztem — mire a liliom-
nyílás eljött, akkorra mán megint élni akartam. De esténként, ha egyedül 
voltam, olyan egyedül éreztem magam, elhagyottnak. Pedig semmi okom 
nem volt. Szegények voltunk, és kész. 

EGY EMLÉKEZETES KIRVÁJ 

Eljött a másik, eljött a kirváj, falunk templomának felszentelésének év-
fordulója. Vártam, mert Székelr ő l főnek a búcsúsok, vendégség lesz nálunk. 
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Megint rendbe jött a szénám. Anyoka járt dolgozni, messze, a bálványistai 
útra, a Holdleveles csárdához, mindennap, szóval egész héten. Hogy tud-
juk fogadnia vendégeket, kiadta reggel a parancsot, kinek mi a dolga. „An-
na, te megmeszeled az espárt, felmázolod szépen a ház földjit, az ereszt, 
gangot, főzöl vacsorát. Én kés őn jövök: fizetés lesz. Fizetés után bevásáro-
lok. Este megsütjük a kalácsot. Te meg, Trézsi, kisepred az udvart, elsep-
red a kapu el ő tt. Amit Anna mond, szót fogadsz. Amit ő  mond, az szerint, 
értetted?" Értettem: amit mond, megcsinálom. Vajon sokat mond-e? Hát 
jó, én jó leszek. 

Jó is voltam — de semmit se csináltam: estefelé kellett sepregetni, hogy 
friss seprés legyen, ezt tudtam, hát az udvaron játszadoztam nagy vígan. 
Egyszer csak Anna eltűnt hazulról. Jól van, ő  tudja a dolgát. Egyszer csak 
jő  sietve: „Gyere hamar, Trézsike, menjünk a Dunára mosni!" Hát ezt 
anyoka nem mondta! „Én nem menyek" — mondom. „De azt mondta, hogy 
szót fogadj nekem." „Na, azt igen" — ismertem bé. „Nahát, ide hallgass! 
Esszeszedjük, ami szennyes van — de siessünk: Józsi Máriék mennek kocsi-
val a Dunára mosni; hogy legyen cimborája. Ad szappant annyit, amennyi-
vel az összes szennyest kimossuk." Én szabadkoztam. Tudtam, hogy ka-
punk verést mind a ketten. Meg is mondtam. Amit kapunk, az nekünk lesz. 
„Nem, meglátod. Tudod, hogy sohase vert meg, csak úgy mondja. Nem, 
mert mindent megcsináltunk. Hát most ki mondja, hogy nem csináljuk 
meg. Egykettőre én kimosom, te kiöblíted, kiteríted, ami megszárad, essze-
szeded, s ha valami vizes marad, azt itthon megszárítjuk. Egy pillanatra ha-
zajövünk..." „Nem lesz az olyan pillanatra." De hát ő  szedte a szennyest. 
Lett egy zsákval. Elvittük Józsini, felültünk a kocsira, elmentünk a Dunára. 

Mikor odaértünk, akkor vettek ki egy halott embert a Dunából. Nem ér-
tettem, mit beszéltek, nem volt magyar. De a felesége ordított, a Duna 
visszaadta a hangot, kétszer hallottam minden szót. Én belé se mertem 
menni a vízbe; kés őbb mán nem féltem: karót szúrtak, hogy meddig sza-
bad menni. Én is segítettem, hogy hamarább kész legyünk, kisebb darabká-
kat. De akárhogy siettünk, a nap lement, míg a Dunán voltunk. Mire haza-
mentünk, koromsötét lett. A teheneket nem volt aki béeressze, állta kapu-
ban, míg a koca nem jött, az a kaput bélökte — szabad volt az út. Bésétáltak, 
az udvaron borogattak, mikor anyoka haza... Senki se tudta, hol vagyunk. 
Kárpálódik, hogy agyonver, úgy megver. Hát én azt tudtam, pedig soha 
nem vert meg egyikünköt se. 

Mikor meglátott, előnkbe jött, elragadta Annát, úgy megverte, tiszta kék 
lett. Ő  kiabált, Anna sikoltott — én meg elbújtam. Hát ez nálunk sohse volt. 
Akármilyen szegények, de nálunk cirkusz sohse volt. Mikor elege volt, ne-
kem kiáltott: „Hol vagy, haszontalan, mert a beled veszem ki!" Ott voltam 
meghúzódva a grádics alatt, dehogy kapott volna meg... De mikor hívott, 



ÉLETEM TÖRTÉNETEI (VII.) 	 53 

nem mertem hallgatni. Mondom: „Itt vagyok." Odajött. Hát azt a táncot 
ma se szeretném eljárni... Nem nézte, hol üti, vagy hogy üti, csak rakta, 
ameddig jól esett. Egy darabig bírtam talpon állva, de aztán lekerültem a 
földre. Sikoltottam a nagy fájdalomtól, de még akkor is rakta. „Na, most el 
a seprűt! Reggelre olyan legyen minden, mint a tükör!" Elvettem a sepr ű t, 
nem is láttam, hogy seprek... Borzasztóan féltem. A testvérem kijött utánam: 
„Hadd el, Trézsikém, ne sepregess! Majd én reggelig... Én nem fekszik le 
addig, míg minden nem csillog. Sajnállak, hogy miattam kaptál. Bár ingem 
vert volna tovább, s téged ne, mert te tényleg nem voltál hibás ..." Addig 
kért, könyörgött, elvette a sepr ű t, bévitt s lefektetett, ő  meg hozzáfogott 
meszelni. Mikor reggel felkeltem, minden tiszta volt. A vendégek is eljöt-
tek — de hogy látták, hogy mind a ketten kékek vagyunk, biztos azért nem 
maradtak nálunk. Elmentek egy másik rokonhoz, pedig Ott nem volt nagy-
leán. 

Háta kirvájt megemlegettem: ez volt az els ő  verés. Másnap mentem a 
kirvájfát megnézni, hogy melyik korcsma el őtt a legszebb. Fájt minden 
porcikám. A kalács es keserű  volt. Nem kellett se étel, se semmi, egyedül 
itt anyoka. Mind a ketten ellógtuk az ételid ő t. 

A SELYEMGYÁRBAN 

Egész tavasszal sz ő ttem a nádat, kihajtottam, hogy járt egy napra har-
minc dinár. (A kapáláson csak tizenötöt fizettek.) Akármennyit kerestem, 
a sok es az adósságba ment, a kicsi es. 

Újra eljött a nyár. Most mán nagyobb vagyok, a páncsovai határba men-
tünk aratni. Onnét egyenesen a gép mellé. Egyetlen szabad napom nem 
volt. Anyoka ennem kellett hozzon egy nap háromszor. Szépen kerestem, 
jól eresztették a búzát, de meg is dolgoztunk érte. A Varga Anti gépje vitte 
a rekordot, mindenki ahhoz a géphez akart menni: ott lehetett keresni. A 
zsákos, az volt a bandagazda. Jó politikája volt. Jó ember volt, azt mondta: 
„Lányok, akkor ugráljatok legjobban, mikor álla gép!" Mikor pakolunk, 
gyorsan állítsuk le a gépet: addig, míg áll, nem keresünk. Minden esztend ő -
ben ott kerestünk legtöbbet. Egy gép se tudott versenyezni vele. Ha kikap-
tam a búzarészt, eladtuk, de nekem nem jutott bel ő le semmi. Ketten keres-
tük. Hát igaz volt: egy hordta az ételt, a másik dolgozott, mint az állat. 
Hogy is bírtam ki az örökös robotot! 

Nyár végén újra kellett keresni dolgot, elmentem a selyemgyárba. Ott 
meg olyan büdösség volt, hogy azon imádkoztam, bár ne fogadnának bé. 
De béfogadtak. Egész esztend ő t dolgoztam a selyemgyárban: főztem a gu-
bót. Míg nem indult meg a gyár, segítettem kötni a köt őlánynak, hogy 
lássa az ávcégerné: odatesz kötni (Ott több volta fizetés). Mindenütt azt 
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néztem, hogy mennél több pénzt vigyek haza. Dolgoztunk többen mint 
négyszázan, mind nők. Gyönyörűen gombolyodott a selyemszál! Este a 
fonólányok levették "a haspliról a selymet, bevitték az irodába. Ott is dol-
goztak húszan-harmincan. Gyönyörű , sárga selyem! 

A gyárban jó volt, szerettem másképp, csak a bigászt ne kellett volna 
megfogni. A hernyó mikor bábbá alakult, megsütték a gubót, hogy ne vál-
tozzon pillangóvá — mert a szájából kieresztett valami nedvet, és kilukadt, 
pillangóé változott, s kirepült —, azt a gubót másképp hasznosították. 
Amelyiknek megkapták az igazi szálát, azt szépen letekerte a gép. A bábbá 
alakult hernyót, azt hitték bigásznak. Nagyon utáltam, ha meg kellett fog-
ni. Minden este, ha megállta gyár, ki kellett takarítani — én a legtöbbször, 
ha csak tehettem elszöktem a takarítás el ől. Az munka után volt, azt nem 
fizették; ez nem lett volna baj — de az a sok bigász ... ! Úgy éreztem, mintha 
kezemhez ragadt volna, pedig volt víz és víz, moshattam a kezem. Ha nem 
tudtam elszökni, akkor meg kellett ám fogni! A vízvezetéket kútnak hívták, 
az megtelt; borzasztó volt, attól mindenki szökött. De ha lányok, teli vol-
tunk furfanggal: a munkavezet ő  ha félrelépett az ajtóból, öten is kiugrot-
tunk — s ha az ajtón túl voltunk, akkor vége volta hatalmának! Csak bent, 
gyárban dirigált, künn nem sok becsülete volt. Annál több bent! Ha kedve 
tartotta, akár meg is verhette az ember gyerekét. Olyan nap nem volt, hogy 
valakit meg ne vert volna. A legkisebb hibáért, akire rákapott, annak pusz-
tulni kellett. Állandóan olyan volt, mint egy felpukkadt béka. Én nem tö-
rődtem vele, se jóban, se rosszban nem voltam. Elvégeztem a dolgom, 
ahogy illett. Egyszer se kaptam. Elkerültem az els ő  osztályba. Ott jobbak 
voltak a fonók. Négy fonónak köttem a selymet, elég gyorsnak kellett len-
ni. Ősztő l tavaszig ott dolgoztam. Több volta fizetésem, mint a gyertyás-
nál. Sokan dolgoztunk. Minden két hétben volta fizetés — de ha a Dárius 
kincsét hoztam volna, az se lett volna elég, ahogy belé voltunk keveredve 
az adósságba. (Négyszáz dinárt hoztam haza minden hónapban, a gyer-
tyásnál meg kaptam kétszázötvenet.) Kilett a hónapom, s kikaptam a fize-
tést, nagy könyörögve a naccságának mondom: „Naccsága, legyen szíves, 
a jövő  hónapi bérem adja ki: a testvérem férjhez megy, és kéne nagyon a 
pénz ..." A naccsága is nagyon jó volt: egy szóra kiadta! Nagy gy őzelem-
mel jövök haza: ötszáz dinára kezemben! Ezt a testvéremnek adtam. Tud-
tam, hogy úgyse ő  kapja el, hát kapja tőlem. Hát örült... Másnap Pancso-
vára mentek vásárolni. Volt pénz. Vettek v őlegénybokrétát a kalapra, hosz-
szú pántfikát a mejjire, menyasszonykoszorút a fejére, még egy küsebbet 
(ázt hátul tették, hogy hátulról es szép legyen), a mejjire, s nyuszolyó, v ő -
fély, násznagy... — mind elment a két hónapi bérem! Egyet ledolgoztam, a 
másikat előre felvettem... De ez a gond rendben volt, erre nem kellett köl-
csönt kérni. 
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Nagy lakodalmat csaptunk. Sok volta hivatalos, sokba került. Amit aján-
dékpénzt kaptak, az nem fedezte, ezerhétszáz dinár adósság maradt. Tud-
tunk volna venni két tehénkét vele. Így még gy űlt az adósság. Mán akkor 
az én fejem es fájt; f őtt, hogy mi lesz velünk, meddig lesz még adósság. 
Akármerre fordultam, hoztam a pénzt — kell az adósságba. Mikor elkezdte 
anyoka mondani, hát elegem volt... Soha, míg a világ, nem lesz vége .. . 
„De lesz ház, a kettőtöké!" Csakhogy építeni kellett tovább — az megint 
nyelte a pénzt. El-elsírtam magam: ennyi pénzt hozok, s nem jut egy ruhá-
ra valóra! „Hát, fiam, eszel te is..." „Jó. Ha szolgálok, akkor nem eszik!" 
„De akkor kicsit hozol..." „Jó, otthagyom a gyertyást, a gyárban többet 
kapok." „Jól van, de akkor meg itthon eszel.. ." Akárhogy fordítottam, se-
hogy se volt jó. Csak meggondoltam: ha panaszos es az életem, csak elme-
gyek a selyemgyárba! De Ott se lehet maradni, mert jött az aratás, cséplés —
hát ott több volta kereset. Minden nyáron ez volt a legjobb kereset. De eb-
ből se jutott ruhára, se cip őre. „Eridj apádhoz, vegyen ő ! Én növeltelek." 
Bár ne nevelt volna senki! De ha így van, mit lehet tenni? Elmentem min-
den ősszel egy hétre, kett őre az apámhoz. 

A KIS BORZAS 

A nagy lakodalmat a falusi kocsmában tartották. Én minta mennyasszo-
nyók huga, 14 éves szeleburdi, mint ablakbeli virág ültem ablakba, néztem 
a táncot, és mindenre figyeltem, hogy is zajlik le a lakodalom. Egyszer egy 
iskolatársam csak odalép, és fölkér táncra. Azt sem tudtam, mit is mondjak. 
De csak táncoltunk. Mind a ketten igen tudtunk táncolni. Nem mertem 
tánc közben szólni sem, gondoltam, nem illik, s ő  zavaromat kihasználva 
megszólalt. ĆO a fiú, neki kell szólni. Nem volt köszönet benne. „Tudod, 
mért kértelek föl táncra?" „Nem" — mondtam reszketve. „Az édesanyád 
mondta, hogy kérjem föl, az ablakban aki ül, azt a borzast." Elmúlta resz-
ketés, a félénkség. Szemem szikrákat szórt, az arcom kipirult, mikor felel-
tem. Hát ilyen az els ő  tánc, hát már ez is csalódás? Hát... „Hát az én 
anyám szavára kértél föl? Akkor nem táncolok többet!" A fölháborodás 
minden porcikámat összejárta. „Nem táncolok, engedj, mert sírni fogok!" 
Még ilyent is lehet, más szavára táncolni? De er ősen tartott, mint afféle 16 
éves suhanc. „Bocsáss meg, nem akartalak sérteni, de igazán úgy volt, és 
most örülök, hogy így történt, mert most már tudom, hogy te leszel a féle-
ségem. Nagyon-nagyon szép vagy, amit az iskolában nem vettem észre." 
Pedig öt évig jártunk egy tanterembe. (Ugyanis őt két ével kés őbb, vagyis 
8 éves korában adták iskolába, és én 6 éves voltam, ezért volt két év kü-
lönbség köztünk.) És ő  már tudta, hogy kell a lányok nyelvén beszélni. Fe-
leségül kért 14 éves koromban, és én nagyot nevettem rajta. „Csak ne nevess! 
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Ha nagyok leszünk, te leszel a feleségem. És kérlek, ne nevess. Mert száz-
szor szebb vagy, ha haragszol, mikor a szemed villámokat szór. El nem 
képzeled, milyen szép vagy, ha haragszol." Ujra színt váltott az arcom sza-
vaira, és szerencsére a zene megállt, és én elrohantam, ki a bálteremb ő l, 
egyedül, hogy ne zavarjon senki, hogy csillapuljak, mert nagyon sértve 
éreztem magam. S mikor újra szólt a zene, én sírtam, hogy nem az én szép-
ségemért kértek föl táncra, hanem az anyám szavára. Kisírtam jól magam; 
dologra tettek, küldözgettek, s én, akarat nélküli báb, szót fogadtam. S mi-
kor újra a bálterembe léptem, újra fölkért táncra, de akkor már én beszél-
tem: „Ujra anyám küldött?" S ő  mondja, hogy most nem, de az el őbb igen. 
„Most mér kértél föl?" „Mert nagyon szép vagy, mikor a szemed szórja a 
villámokat..." „Ne kezdd újra a villámokon, mert nagyon haragszom." És: 
„Ez a szép benned ..." 

Ez volt az első  komoly beszélgetés, melyben tudtomra adta, hogy szeret, 
és hogy szép vagyok. Kis tükrömben meg is néztem, hogy szép vagyok-e, 
de a tükörkép nem adta vissza azt a szépséget, amit t ő le hallottam, és ez na-
gyon elkeserített. Attól fogva csalódottnak és elkeseredettnek éreztem ma-
gam. S mivel nagyon szerettem dalolni, bánatos szerelmi dalokat dalolgat-
tam, mikor egyedül voltam. Még fiatalok voltunk ahhoz, hogy s űrűn talál-
kozzunk, amit én persze szívemb ől kívántam; de ha néha találkoztunk, el-
fordítottam a fejem, hogy ne is sejtse, hogy én halok meg érte. 

Nekem szolgálni kellett, hogy az otthont pótoljam: kellett az édesanyám 
tartozásaiba, mert ő  egy kétszobás, szép házacskát épített, és abba minden 
erejét és az enyémet belerakta, és ruhára nem telt. Mikor sírva kértem, 
hogy szépen járjak, a felelet az volt, hogy én neveltelek, s hozzá még egye-
dül. Akkor magamban elátkoztam születésemet, gyermekéveimet, melye-
ket rongyokban töltöttem. Mindig az volt a vágyam, legyen nekem is szép 
ruhám, mint másnak. Vigasztaltam magam: majd ha nagy leszek, dolgo-
zok, nekem is lesz szép ruhám. Most nagy vagyok, keresek, most újra csak 
a szegénység. Nem szolgálok, megyek dolgozni, több fizetésre! 

Beiratkoztam, hogy vasúti munkáslány leszek. Tizenöt éves vagyok, de 
csak húszéves lányt alkalmaznak — jól van, hát leszek húszéves. Behunyták 
munkaadóim a szemüket, és mint húszéves lány rúgtam a pályakocsit, a ki-
lométereket, hogy sokat keressek, s szép ruhát vegyek. Mikor kilenc hóna-
pig egyfolytában dolgoztam (minden hónapban a fizetésem hazaadtam), 
kértem édes anyokám, vegyünk ruhát. Kifizetett könnyen: „Mib ő l? Mikor 
én tartottalak, megetted." Akkor újra szolgálni mentem, hogy ne egyek — s 
akkor meg az volt, hogy kevés a kereset. Akkor elmentem, fölkerestem 
ötödik faluban az apámat, és ő  két-három öltöz ő  gyönyörű  ruhával ajándé-
kozott meg. 

Dehogy kértem tőle! Semmit. Akkor mán megint másik mostohám volt. 
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A német asszony minden fia meghalt, hát keresett másik asszonyt. Az de-
bellácsi, csendes, jóravaló asszony volt, dolgos. Neki is született egy Joská-
ja — az is meghalt. (Így mán négy Joska testvérem ...) Akkor született Bös-
ke és Katica, így édesapámnak volt három lánya. Azok még kicsikék vol-
tak, én nagylány; nekem kell a ruha... Minden ősszel két ruhát kaptam. 
Ha cipőt választottam, akkor egyet. Azt kérni nem kellett, úgyes tudta, 
hogy azért mentem. Itthoni divat szerint megvarrattam, így gy űlt a felvevő  
ruhám. Azt úgy megvigyáztam, azok olyanok voltak! Volt nekem es! De 
milyen áron ... Úgy éreztem, mintha koldulni mentem volna Debellácsra. 
Igaz, a mostohám sohse szólt egy szót se, de nem is kérdezte soha, hogy 
„Mikor jössz-e el?" Én nagyon szerettem a mostohám, mert sohse mondta, 
hogy „Modjad, »Anyám.«" Juci néninek hívtam. Nem haragudt,érte. Sok-
szor ketten vásároltunk: egyiket ő  választotta, a másikat én. Ó fizetett. 
Úgy megegyeztünk, mint két jó testvér. Igaz, nagyon szót fogadtam, amit 
mondott, mindent megcsináltam. Ő  is kibírt. Úgyes tudta, hogy egy-két 
hétről van szó. Olyankor meszeltünk, nagymosást csináltunk. Vékony, so-
vén asszony volt, nem gondoltam, hogy olyan fiatalon meghal. Így árván 
maradtak az én két kishúgaim öt-hat esztend ős korukban. Böske csupa 
anyja: csöndes, jámbor, mindenképpen anyjára hasonlított. Tizenhat esz-
tendős volt, mikor föld a koporsójára hullott. Katica mindenben ellentéte 
volt, csupa apja: szókimondó, gyors, ügyes, de éles, mint a kard. Velem 
együtt mind a ketten apám lánya voltunk — hát két éles kard nem fér össze: 
ő  magának ad igazat, én meg magamnak. (De a két fia szeret, és én es szere-
tem őket.) 

A két falu senkije voltam. Adták a rokonok a tanácsot: ne legyél vén-
lány... Alig voltam tizenöt esztend ős. Féltem Debellácsra menni: egyik 
legént a másik után szerezték. Itthon meg azt mondták: ráérsz, fiam, asz-
szony lehetsz akármikor, van még id ő  szépen járni, csak legyen mibe fel-
öltözni. 

ÉBENFA BÚTOR 

Megcsináltattam a cselédkönyvet, elmentem újra szolgálni. Megint szer-
bekhez. De szebben beszéltek magyarul, mint én. Kés őbb megtudtam, 
hogy az úr szerb, de a naccsága, az zsidó lány volt, de ki volt tagadva, mert 
keresztényhez ment férjhez. Olyan jók voltak, hogy én csak gondolkoz-
tam, hogy es lehet ilyen pár ember a világon ... ! Két gyönyör ű  szoba, az 
ebédlő  ébenfából volt. Én azóta se láttam többet ébenfa bútort (valahonnét 
külföldrő l hozták bé). Ej, ha én egyszer férjhez megyek, ilyen bútort ve-
szek! Az uram es dolgozik, esszetegyük a pénzt... — úgy bébútoroztam a 
szobáim, hogy csudájára járhattak volna, ha úgy lett volna... Álmodoz- 
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tar. Egyedül voltam egész délel ő tt. A dolgom hamar elvégeztem, akkor le-
mentem a pincébe aprófát csinálni t űzgyújtásra. Annyit csináltam, hogy az 
utánam való cselédnek nem kellett csinálni egész télen .. . 

Úgy belészoktam a dologba, hogy nem bírtam a tétlenséget. Volt egy 
nagy kávéház, onnét hoztuk a kész ebédet. Ebéd után elmosogattam — 
mentem haza. Olyan jó ebédek voltak, hogy én egykett őre megteltem a sok 
jóval. Mikor a kávéházba bémentem, mán teli voltam: undorította sok jó 
illat. Nem is tudtam enni, csak egy kicsi levest, zöldséget bel őle, és kész. 
Gyalog mentem haza — a központtól három kilométert —; otthon bezzeg jó 
volta hideg málé s a hagymaszár. 

Mire egy-két hónap letelt, megérett a szeder. Hát otthagytam a jó helyem, 
elmentem szedret szedni. A naccsága meg volt elégedve velem, egyre el-
mondta, hogy ne menjek el, de nem bírt velem: kell a sok pénz. Én sokat 
tudok szedni. Két dinár egy liter, egy hét alatt megkeresem a havi fizetése-
met, amit itt kapok. 

Minden héten kétszer-háromszor vigyek akkor szedret neki es. 
Reggel a napa Duna-parton kapott. Fogadtunk csónakot, átvitt a Dunán. 

Délután jött értünk. Szedtem nagy szorgalommal a szedret — délre teli volt 
a kosár. Délután házról házra jártunka városban szedret árulni. Itt vettek, 
Ott nem. Sötét este lett, mire hazaértem, de sok pénzt kaptam: negyvent ő l 
ötvenig — a szolgálatban meg egész hónapot kellett dolgozni kétszázötve-
nért. Hát, örülök a sok pénznek — de kapsiba se jutott, el őre megvolta helye. 
„De nem baj: fogy az adósság." Fogyott a fenét! Annyi volt, hogy nem 
hagytam, hogy sorolja, hol mennyi van... 

Amíg a harmat meg nem ütte, addig jártam szederért. A fejem felett 
összecsapott a szederin — de kellett vigyázni, hogy el ne vesszünk a nagy 
szederinban a nagy fák közt, vagy kégyokra! Volt veszedelem es a kereset-
ben. Reggel azt a kicsi elemózsiát felkötöttük hátul a derekunkra, elöl meg 
a kosért. Ha rátaláltunk egy jó helyre, akkora kosért letettük egy fa alá, az 
árnyékba (mert ha a nap megsütte, megveresedett a szeder). Kellett vigyáz-
ni, mert mások es jártak, hogy el ne lopják a félig telt kosért. Sokszor órá-
kig kerestük. Rossz nadrágot húztunk ... — nekem még az se volt, úgy hoz-
tak. Nekem kedveztek, mert ha velem jöttek, sohse vesztünk el. Vittem a 
naccságának szedret, ahogy megbeszéltük. Mikor a naccsága meglátott: 
„Jaj, Teréz, mi lett magából? Mint egy csontváz!" Nap sütött, kezem-lá-
bom apró szederin-sebekkel teli, borzasztóan néztem ki. „Ne hozzon, kis-
lány, több szedret! Annyira sajnálom, hogy ha az én lányom lenne, soha el 
nem ereszteném a szigetbe." „Hát, naccsága, ott a szúnyogok nem kérdik, 
van-e véred, vagy nincs ... Úgy jár sokszor a kezünk, minta motolla." „Jaj, 
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de szeretnék egyszer az anyjával beszélni..." „Hagyja, naccsága, sok az 
adóságunk, muszáj." Annak es vége lett. Egy-két es ő , felázott az amúgy es 
vizes talaj, a szederin vizes — más dolgot kell keresni. 

(Folytatjuk) 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

BRÓDY SÁNDOR, 
A NYOMOR ÍRÓJA 

BORI IMRE  

А nnyit hirdetik, hogy az olvasóközönség az idegen m űvekbő l már megis-
merte, megszokta a naturalizmust — állítja Kokas Endre az 1880-as évek  

magyar irodalma felett tartott szemléjében. — Ez a hang benne volta leveg őben,  
mikor Bródy Sándor 1884-ben fellépett." Nem az volt kérdéses tehát, hogy  
megjelenik-e a naturalista szellem ű  irodalom, hanem hogy ki szólaltatja meg,  
ki emeli magasra a naturalizmus zászlaját a magyar irodalomban. Bródy Sán-
dor fellépte közelről sem volt csoda, amolyan individuális huszárvágás, miként  
a naturalizmus magyar irodalmi legendájában Oly makacsul tartja magát ez  a 
hiedelem. Igaz ellenben, hogy mindössze kétesztendei Pesti tartózkodás is elég  
volt, hogy Bródy megismerje a nagyváros mélyéletét, és hogy elkötelezettjévé  
váljék a látottaknak, hallottaknak, tanultaknak, tapasztaltaknak. Tizennyolc  
éves, amikor Gyulán, ahová Pestről költözött, közreadja el őfizetési felhívását  
a Harca boldogságért címen tervezett novelláskötetére, amely végül 1883 de-
cemberében jelent meg, de már Nyomor címen. Zola és Daudet neve ott van  a 
tolla hegyén, s a naturalizmus felfogása adja meg „irányát" írói munkájának.  
Elmélet és gyakorlat egységében él és ír abban a pár esztend őben. Amikor ön-
nön védelmében ír, a két francia naturalistára hivatkozik, az ő  példájuk védel-
me alá helyezi magát a gyulai ellenfelekkel szemben, bennük a „modern realiz-
mus alapvető it látta, s akik szerinte úgy dolgoztak, ahogy az orvos boncolja az  
embert, hogy feltárja kórjait" (Laczkó András). Nem titkolta azt sem, hogy a  
naturalizmus szellemében lép fel. El őfizetési felhívásában is megmondta azt:  
„kiadandó dolgozatok naturalista irányúak, mindazonáltal a magyar közönség  
még kissé kényes ízléséhez mérve. Szerz ő  első  dolgozata lévén élénken érzi  
az erre vonatkozó magyar közmondás igazságát s így fölöttébb szerény  
igényekkel lép fel; s ha dolgozatai csak naturalistikus voltuk miatt fognak  
elítéltetni: akkor reménye fölött elérte célját, ha pedig olvasója egyáltalán  
sajnálni fogja a művével eltöltött id ő t, még akkor is vigasztalni fogja magát,  
egynémely dolgok, különösen pedig azzal: hogy — nem én vagyok az els ő  és  
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nem leszek az utolsó, aki ilyen sorban részesül." A naturalizmusra való hivat-
kozást megismétli a Nyomor rövid bevezetőjében, amely a magyar naturaliz-
mus első  kiáltványa is egyúttal. 

Ennek a kiáltványnak azonban a menteget őzés a kísérő  dallama, hogy ké-
sőbb csendes-ironikus, inkább a megbocsátó, mint a dicsekv ő  hangnem váljék 
jellemzővé, amikor Bródy Sándor ifjúkori irodalmi h őstettéről, a naturalizmus 
magyar irodalmi trónra segítéséről nyilatkozik. Nem novellák vannak a Nyo-
mor cím alá összegyűjtve — mondja —, hanem „megfigyelések"! Emlékezhe-
tünk, előfizetési felhívásában még „dolgozatokról" beszélt, s úgy tetszik, mint-
egy írás közben találta meg a naturalizmus igényét pontosan megfogalmazó ki-
fejezést, hiszen a naturalista írónak valóban a megfigyelés talán a legfontosabb 
munkaeszköze, benne a naturalizmus kánonjának több tétele is jelen van, ami 
azt látszik bizonyítani, hogy Bródy valóban megértette, mi a naturalizmus fon-
tos követelménye. Ezt erősíti meg az a felfogás is, amely az emberi élet alakí-
tásában a körülményeket, a lelkieknek és a küls őnek nevezhetőnek tulajdonít 
szerepet. Elbeszéléseiben, hirdeti el őszava, azokról beszél els ősorban, akiket 
„saját lényök természete" taszít nyomorba, és csak azután azokról, akiket az 
éhség, a szegénység, a test tett tönkre. Mindebb ől következik, hogy könyve 
„való hangok visszhangzása", méghozzá szépítések nélkül, „amúgy z űrösen, 
amint felidehallszottak". Eljut a naturalizmus definíciójához is a mindössze 
huszonhat soros előszóban, s eszerint a naturalizmus az „igénytelen képmások 
iránytűje". Feltűnő , hogy fejtegetésének éppen e pontján érzi a disztingválás-
nak is szükségét, hogy eleve visszautasíthassa az ellene felhozható vádakat, te-
hát hogy legalább a frivolitás vádja ne érhesse: amikor a Nyomor hat elbeszé-
lése a régi címen az Egyetemes Regénytárban megjelent, magyarázni próbálja 
ifjúkori tettét: „Szerz ő  éppen tíz évvel ezel őtt jelentette meg e kis elbeszélés-
gyűjteményt, melynek egyes darabjai még régebben készültek. Ez volt els ő  
könyve, ami talán kevésbé érdekli a szíves olvasót, mint az, hogy a Nyomor 
volt egyszersmind az a munka, amely magyar nyelven el őször hirdette a natu-
ralizmus tanait. Amint a dolgozatokból látható, csak tanait és a szerz ő  inkább 
elvben hódolt az akkor friss irányzatnak: a lényegben; hogy mire törekedett, 
elmondja a régi könyv új kiadása, amely a Nyomor több darabját foglalja ma-
gában." Az egyik akkor kihagyott elbeszélést, az Örökre.. mindég...! címűt 
1900-ban Dina címmel külön könyvben adta ki, a Lidinek címzett ajánlással 
egyetemben. Most is előszót írt Bródy Sándor, s ismét a naturalizmusról közli 
véleményét, visszapillantó tükörben szemlélve egykori önmagát: „Szíves jóin-
dulatába ajánlom ez els ő  kis regényemet, amely ha vadnak, s őt ügyetlennek is 
látszik, talán mégis érdemel némi figyelmet: ezzel kezd ődött a verista irodalom 
Magyarországon. Nézzék, mily kemény szókimondással, mosdatlan szájú 
igazságszeretettel jön az úgynevezett naturalizmus, közeledik azzal a szörny ű  
elhatározással, hogy — hah — mindjárt belevilágít a dolgok legeslegmélyébe!" 
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Tizenöt esztend ő  előtti hősi önmagát — mint írja itt — „némiképpen gúnyos, 
de igazában jóakaratú mosollyal nézi", s közli: „az irodalom nagy céljai mellett 
aligha nem azért mondta el ezt a budapesti b űnös kis mesét, hogy egy ártatlan 
vidéki leánynak imponáljon, hogy ő  milyen tapasztalt és romlott!" Nyilatko-
zataiban a kettősségek tehát mindvégig kísértenek — a legendásak is, a Nyomor 
elbeszéléseinek genezisével kapcsolatban („Tizennyolc éves voltam, már talál-
koztam azzal a lánnyal, kiért az ember nagy dolgokat akar cselekedni — hát 
megírtam kis kötetemet a budapesti »Nyomor«-ról."), de az íróra vallóak is, 
amelyekben első  helyen az „irodalom nagy céljai" álltak. Mert Bródy Sándor 
feltűnő  törődése első  kötetével is err ől vall. A már említett Örökre... 
mindég ... ! című  nagynovelláját kiemeli a többi közül, s regényként teszi köz-
zé, elhagyja ugyanakkor azokat a novellákat, amelyeket érzelmeseknek, alig 
naturalistáknak látott, s így a Nyomor második kiadását éppen az er ő teljesebb 
naturalista színezet jellemzi. 

A Bródyval foglalkozók természetesen rendre szaván akarták fogni az írót, 
összevetették tehát a Nyomor elbeszéléseit az el őszó elvi közléseivel, és elége-
detten állapították meg, hogy Bródy nem tartotta magát elfogadott irányához. 
Különben (láttuk) maga Bródy is erre jogosította fel az utókort nyilatkozata-
ival. A kritikai végkövetkeztetések pedig aszerint változtak, hogy a naturaliz-
mus fogalma alatt mit értettek kritikusai. Már Mikszáth Kálmán 1906-os Bró-
dy-írása A nap lovagja előszava is ilyen természetű . Megjegyzi többek között, 
hogy Bródy írásain meglátszik a naturalista iskola hatása, de ő  nem Zola köny-
veiből ismerte meg a naturalizmust, mint tették a Zola-utánzók, hanem — érvelt 
Mikszáth — csak azt írta le, amit „ ő  maga látott, tapasztalt, vagy amire kombi-
nálva rájött". Szemmel láthatóan Mikszáth nem szerette a naturalista törekvé-
seket, Zola szerepét is lebecsülte, de ugyanakkor neki is van egy, a naturaliz-
mus szótárából vett kifejezése arra, hogy Bródyt az ember lelki élete érdekli. 
Szerinte Bródy az „emberi lélek dokumentumait" kereste, azaz a „bels ő  em-
berről” akart írni. Zolával rokonítja még, hogy Bródy az „igaznak úgyszólván 
erősebb barátja, minta szépnek". Ha csak Mikszáth Kálmán észleleteire tá-
maszkodnánk is, felhozott tényei (Bródy felt űnő  érdeklődése az emberi doku-
mentumok és az igaz iránt) alapján Bródy Sándort els ősorban naturalista író-
nak kellene tartanunk, hiszen lényegi vonásokban kapcsolódik ezek szerint a 
naturalista irodalmi iskolához, ami egyben Zola nézeteinek ismerete kérdését 
másodrendűvé teszi. Az újabb interpretációk azon inszisztálnak, hogy a Nyo-
mor novelláit nem a „Zolához képest mégiscsak másodlagosnak számító fizio-
logizmus határozza meg" (Diószegi András), illetve hogy Bródy naturalizmusa 
közelről sem a kötet előszavában hirdetett „tételes biologizmus kizárólagos 
függvénye" (Bodnár György). A lényeges, hogy Bródy a „nagyvárosi társada-
lom, közelebbről a magyar főváros rejtett szociális konfliktusait élményszer ű -
en, hitelesen, a fölfedezés erejével mutatja be" (Diószegi András), s hogy 
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a naturalista iránytű , az igazság, Bródy számára a valóság megmutatását teszi 
lehetővé, „hogy tagadhassa az elhallgatást, a leplezést, az illúzió őrzést" (Bod-
nár György). Nyilvánvalóan a kritika azokat a tételeket rögzíti, amelyek a 
Nyomor előszavának fő  naturalista elveit képezik. Bródy naturalizmusát leg-
erőteljesebben azonban Schöpflin Aladár kérd őjelezte meg: „Naturalistának 
hitte magát — írta irodalomtörténetében —, de természeténél fogva romantikus 
volt. Első  művében zolai társadalomkritikát és darwini természettudományos 
elemzést akar alkalmazni, de meséinek szövege, alakjainak beállítása alól kibújt 
a romantika." 

A zavart, a mindenkinél megfogalmazódó ellentmondást nyilvánvalóan Bró-
dy korai művészetének Mikszáth Kálmán szemléletével való hasonlóságai 
okozzák. Nevezetesen az, hogy Bródy szemléleti módja a Nyomor elbeszélé-
seinek keletkezésében alig különbözik Mikszáthétól, amikor A 56 palócok és A 
tót atyafiak novelláit írta. A direkt szemlélet hiányát figyelhetjük meg Mik-
száthnál akkor, s mint Bisztray Gyula írta, e két kis kötet elbeszéléseinek „egy 
részét Pesten, más részét Szegeden írta vagy legalábbis Szegedr ő l hozta mesé-
jüket és alakjait, hogy odaplántálja őket a mindent megszépít ő  szülőföld tala-
jába". Ilyen formán írja Bródy Sándor Gyulán a Pesti világban szerzett tapasz-
talatai alapján a Nyomor városi novelláit. Ha Laczkó Gézát követnénk, vele 
mondanánk, hogy Bródy nem tett mást, minta „romanticizmus kohójában na-
turalizmussá szentesítette realista szándékát", ám azt tartjuk, hogy éppen a 
Nyomor novelláiban a naturalista szándékát zavarta a magyar novellisztika ro-
mantikus öröksége, amely a megfigyelés közvetlenségével szemben az emléke-
zés bizonytalanabb, líraibb viszonyulását hozta el őtérbe. Ami fő  jellemzője 
ezeknek az elbeszéléseknek, az az, hogy nem a megfigyel ő  személyessége a ka-
lauz, hanem egy lírai én az útvezet ő  Bródy nagyvárosának peremvidékén, az 
írások több mint felében, következésképpen az írói néz őpont csak négy elbe-
szélésben megfigyel ő -leíró karakterű . Bródy elbeszélésének ez a sajátossága bi-
zonyult irodalomtörténeti csapdának, mert például Bóka László a következ ő -
képpen vélekedett, mondván, hogy Bródynak az „élethez volt köze, a közelr ő l 
látott, valósággal érzékelt élethez ...ezért hirdette magáról azt, hogy program-
szerűen naturalista". 

Bródy Sándor naturalizmusát tehát az elbeszélések belvilágában lehet els ő -
sorban felfedezni: abban, hogy a várost szépirodalmilag meghódította, aho-
gyan a magyar városi társadalom rétegez ődését bemutatta, ahogyan emberi 
sorsrajzait elkészítette, ahogyan a kor életszemléletét megfogalmazta, s aho-
gyan mindezt elbeszélte. A Nyomor kilenc elbeszélése közül nyolcnak Buda-
pest a színhelye, a kilencedikben oda érkeznek a megyeszékhelyen megbukott 
hősök. Pesti tájkép nyitja és zárja ilyenformán a kötetet. Az els ő  kép felülné-
zetet kínál, a rajz pedig impresszív és szimbolikus. Impresszív, mert iparváros 
képét mutatja, és abban a képben találjuk meg a nyomornak azokat az osztályait, 
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amelyeket az író kinagyít az egyes novellákban, bizonyítandó, hogy „kegyet-
len, ostoba gyermek ez az élet", hiszen „élve szúrja fel a kínok gombost űjére 
teremtményét, az embert". Jelképi mivoltában pedig természettudományos a 
kép: lenn a város, minta rovargy űjtemény a maga rendszerével. A záróképben 
a Pesti utca közelr ő l figyelt rajza van, az Arany János megénekelte nyüzsgés-
ben, de attól merőben eltérő  írói kommentárral. A Pest mint rovargy űjtemény-
kén az írói belső  szándék, a naturalista ihletettség hordozója, rendszertani 
igényről vall, mintegy jelzi, hogy az író sorra viszi a város embereit sors és fog-
lalkozás szerint: „Homályos piszokszín leveg ő  lepte el az ifjú metropolist, 
melye percben csakugyan valami óriási rovar doboznak látszott, melyben a ki-
sebb osztályokat utcák képviselték... Lenn a gyárak kürt ői már javában füstö-
lögtek, felhőket alkotva a felh ők alatt. És azok ama igazi felhők, melyekbő l a 
legádázabb vihar fog megszületni... Ott fent a hegyek ormán, lankák láthatá-
rán, üres méltósággal gomolygó égi fellegek, ártatlan párák csak a legfelébb a 
föld nedvét, a folyók s tavakat lopták meg színes cafrangjaikért; de eme sárgás 
füstfellegek: a verg ődő  munkás nép elpárolgó életerejéb ől alakultanak... !" 
(Mefistó barátom) A záróképben a vidékr ől Pestre menekülőket látjuk jelleg-
zetes kortünetként: „Csak maga Budapest, ez a fiatal, még fejletlen, de máris 
hatalmas szörny fogadja egykedv űen s zárja be nyomorúságos karjába a benne 
reményfő , érette esengő , kenyér nélkül maradt vidéket." (A vármegye újra vá-
laszt!) Bródy Sándor ismerte a város új, akkoriban keletkezett életképeit, fel-
fogta a városi élet logikáját, az urbanizáció következményeivel számot tudott 
vetni, a megerősödött fényekkel szemben a létezés sötétebb kerületeit is bejár-
ta, és megismerte a fény űzéssel feleselő  nyomor képeit: 

„Mindenütt lázas gyorsaság, kapkodó sietség. Mentek-jöttek az emberek s 
nem gondolva vélem, meg-megtaszigáltak. 

A házak kéményei már füstölögtek s beszennyezték a lilaszín eget, megfer-
tőzték a hegyek fel ől jövő  üde szelet. 

A nagyvárosi élet nyomult teljes erejével felém, az a könyörtelen élet, mely-
ből minden pillanat az enyészet egy romboló ütése .. . 

A pinceszobák szellőző  ablakaiból a nyomor vicsorgatta rám éhes fogait." 
(Örökre... mindég ... 1) 

„Pest feketére fest..." — mondja majd évtizedekkel kés őbb Krúdy Gyula a 
nagyvárosi élet karaktere feletti t űnődésében, az első  ilyen értelmű  tapasztala-
tok azonban mindenképpen Bródy Sándoréi az 1880-as évek els ő  feléből, ami-
kor a kapitalizálódó nagyváros már megmutatta erejét, azt a rombolást, amit 
véghezvitt természetben és társadalomban, gondolkodásmódban és érzelmi 
életben egyaránt. Bródy kitűnő  ráismeréssel fogta egyetlen képbe városi ta-
pasztalatait, hogy az elbeszélésekben emberi sorsokként interpretálja mindazt, 
ami az akkor modern, új életforma közvetlen vagy közvetett következménye 
volt, s mind a nyomor fogalmában összegez ődött. A nyomor pedig a polgári 
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társadalom lényegéb ől fakadó jelenség — az el őző  kor annak egészen más meg-
jelenési formáit produkálta. A Nyomor novelláinak egyik fő  értéke, hogy író-
juk megmarad azokban a konkrét viszonylatokban, amelyet a polgárosodó-ka-
pitalizálódó Budapest teremtett. Bródy Sándor ugyanis a naturalizmus varázs-
vesszejével a kezében dolgozott, nézzük akár környezetrajzait, akár az emberi 
sorsokról alkotott elképzeléseit, akár más, a kapitalizálódás primitív formáit 
illetően. 

A Nyomor novelláinak tudósításai szerint Pesten modern élet folyik: az ut-
cákat aszfaltozzák és seprik, a bérházak minden szintjén emberek élnek, gyá-
rak és udvari kis üzemek m űködnek, a politikai élet zajlik, a képvisel ők csalnak 
és interpellálnak — olyan kis ügyben is, mint egy csaló alkalmazásának a kérdé-
se; szombatonként bál van, ahol a munkás eltékozolja heti keresményét, és 
működik a kapitalista embervásár, a munkaközvetít ő  is. Az emberek általában 
szeretnek és kizsákmányolnak vagy kizsákmányolják őket, egymást becsapják, 
minek következtében az érzelmi csalás változatos formáit látjuk, s kitetszik az 
is, ebben a modern Szodomában egy anarchista tanár a jó ember csupán, s talán 
az Örökre ... mindig...! ifjú hőse még. 

A friss magyar kapitalizmus ujjanyomát természetesen nem csupán Pest 
tájképein hagyja, hanem az ember egész életterén és bels ő  létkörein egyaránt a 
Nyomor novelláiban. A naturalizmus munkahelyekre hívja az írót, ahol addig 
magyar író még nem fordult meg: egy gyapjúátvev őhelyen, egy varrodában, 
egy tésztagyár környékén: „A szomszéd lakásban valami g őztésztagyár kazán-
ja dübörgött, zakatolt, míg a közeli és távoli gyárak zaja egy állandó menny-
dörgésben olvadt fel, mely megrezegteté a kis lakás ablakait, s elnyomta a min-
den pillanatban felhangzó harang s csengetty ű  zúgását... Olykor-olykor óriási 
zuhanás zaja remegteté meg a pinceszoba padmalyát: az átelleni vasgyárban a 
gőzkalapács működött." A kocsmába dohánygyári lányok és keresked ősegédek 
járnak, a nők „erős szagot terjesztve hajukból". Szól a zene, de nemcsak a tánc-
ra csábító, hanem a pénz zenéje is hallatszik — az a zene, amelyet évtizedekkel 
később József Attila versel meg: „Szombat este volt s a munkások zsebeiben 
csörgött a pénz. Milyen lelkesít ő  zene! A hetibér nyavalygott, türelmetlenke-
dett az öblös zsebekben." (A mosóné lányai) Azután ott vannak a hónapos szo-
bák, a külvárosi udvarok — mind, „clair-obscur megvilágításban" (Diószegi 
András), ahol hősei élnek. A hónapos szobák ezekben a novellákban valóban 
a „nyomor" tanyái, bennük a naturalizmusra jellemz ő , sötét világ tanyáz. A 
legjellemzőbb mindenképpen Rózi kisasszony albérleti alkóvjának leírása a kit 
vén cseléd című  novella részleteiben: 

„Olcsó petróleum égett a csorba lámpában s fekete csíkokat rajzolt a pad-
malyra. A lámpa-üveg fölött a fekete kerek folt koromból, körülötte a sötét su-
garakkal olyan volt, mint egy fekete nap, vagy egy óriási pók, kötélszer ű  há-
lójával áldozatra várva. 
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Az alkov levegője tömött volt és oly bűzös, mint egy kasamátáé (értsd: ka-
zamatáé). Petróleum nehéz fojtó szaga hatott át minden atomot. A nyirkos le-
vegő  izzott, a penészes falakon kiszivárgott nedvesség úgy tündökölt, mint va-
lami ezüst lap." 

A nyomor látható, közönséges, mindennapi világa ez, az életkulisszáké, a 
„mindenféle nyomoré", a testieké és a lelkieké egyaránt. Bródy Sándor h ősei itt 
valóban a nyomor hősei, elsősorban a naturalista felfogás verifikációja nyomán. 
Az is erre mutat, hogy a h ősök foglalkozása egyúttal nyomoruk címere is. 
A magyar irodalomba most lép be egy egész embervilág — a nagyvárosban nyo-
morgók és az ebbe a városi nyomorba szorulók, ott él ők és oda költöz ők, a kis 
egzisztenciák, ahogyan Diószegi András határozta meg társadalmi hovatar-
tozásukat. „Cselédek, utcaseprők, varrólányok, mosón ők, éhező  diákok ..." — 
sorolta őket, Juhász Ferencné pedig „tüd őbeteg varrólányról, nyomorgó 
írnokról, zsidó napszámosról, kis cselédlányról, tót k őművesről, állástalan, 
anarchista tanárról" beszél, kik „elesettek és megszomorítottak, nyomorgók 
mindannyian". Ezekkel kapcsolatban írták az els ő  kritikák, hogy Bródy Sán-
dor Zola példája nyomán ott jár, „ahol keresve keresett tárgy a szemét, a 
rothadás", hogy az író a „b űn áldozatairól szóljon, akiket a nyomorúság és a 
vér féktelenkedései pusztítanak el". Közelebbr ől nézve ezek a Bródy-h ősök 
konkretizálódnak, s nem csupán naturalista megvilágítást kapnak, hanem ro-
mantikus fény is körülveszi őket. Kitetszik ez a h ősök élettörténetéb ől is: 
Hajnács Gáspár az Erzsébetváros egyik névtelen utcájában él ő  földrajz- és ter-
mészetrajztanár, három gyereke és csinos felesége van, aki az iskola igazgató-
jával megcsalja, hogy könnyítsen anyagi helyzetükön, az önérzetes anarchista 
tanár azonban a gyerekekkel együtt elköltözik még nyomorúságosabb körül-
mé- 
nyek közé, s Ott már könyvének sikere sem mentheti meg, végül a b űnbánó fe-
leséggel is találkozik, majd véget vet életének az anarchizmust éltetve (Mefisto 
barátom); Zizinek, a fiatal olasz színészn őnek hároman is udvarolnak, a fiatal 
kanonok, az öreg kúriai bíró és Rilkei Ádám, aki kicsúfolja a lányt. Az pedig 
elbukik bánatában, s amikor a megtért férfi megjelenik, bevallja, hogy rossz 
lány lett (Zizi); Dini, a fiatal zsidó varrólány és a diák rokonszenveznek egy-
mással, s amikor egy gazdag öregúr szeret ője lesz, a munkaközvetítőben talál 
barátjára, akihez végül életét köti (Örökre... mindég... !), Rózi kisasszony, 
a varrodában dolgozó vénlány és Brandt úr, a raktáros, csak a n ő  halálos ágyán 
találnak egymásra a férfi félénksége miatt (Két vén cseléd); a mosóné lánya, 
Lizi gyereket szült Flóristól, az ácslegényt ől, aki nem akarja feleségül venni, 
ezért Lina, a másik lány, aki nyomdában dolgozik, szerecsikával megmérgezi 
a legényt és önmagát is (A mosóné leányai); Garibangyi, az utcaseprő  a disznó-
vágást megelőző  éjszaka részegen agyonüti hízóját, amellyel egy szobában 
lakott (Egy tragédia); gróf Baanföldi Baan Aba, a tönkrement nemes feleségül 
veszi Wrábély Leontine bécsi operaénekesn őt, aki nemesi címet vásárol a há- 



BRÓDY SÁNDOR... 	 67 

zassági üzlet révén, a gróf lánya, Ilonka, aki, hogy magát becsapja, Sapphónak 
nevezteti, az öncsalás és az apai hazugságok áldozataként teng ődik apja mellett 
(Comtesse Saphó); Taragovics Tódor díjnoka jobb állás megszerzése érdeké-
ben beárulta barátját, és ezért lelkiismeret-furdalást érezve a Városligetben 
felakasztja magát (Taragovics Tógyerék) és végül Janáskövy Péternek, a me-
gye számvevőjének a fő ispán kiadja az útját, s ezért Pestre költözik (A vár-
megye újra választ!). A naturalizmust e sorsképekben alig kereshetjük, a 
romantikus novellákkal rokonok ebb ől a szempontból a Nyomor elbeszélései, 
s nyilván emiatt mondta Diószegi András, hogy e korai írások „közbüls ő  
helyet foglalnak el a romantikus beszély és az anekdota, valamint a csattanóra 
épülő  tárca között". 

A naturalizmus szempontjából teljesebb értékű  elbeszélés A mosóné lányai 
című , Bródy Sándor ellenben az Örökre ... mindég ... ! címűt tartotta határo-
zottan naturalista fogantatásúnak. Nyilvánvaló természetesen az is, hogy 
mindegyik novellának vannak erős naturalista pillanatai. A mosóné lányai indí-
tása erőteljes és „sötét": 

„A homályos benyílóban, a földre vetett ágyon egy vézna kis asszony 
feküdt s lázas nagy szemeivel kimondhatatlan rettegést fejezett ki. — Heve-
nyészett, zsákvászon takarója alól újszülött gyermek, kékes-veres hajnélküli 
feje bukkant elé. 

Még nagyon korán volt s a sötét tárgyakat valami serceg ő  faggyúgyertya 
világa választó el egymástól, halvány határozatlan körvonallal. Mosó tekn ő -
ben, langyos vízben álló ruhák gőzölögtek; a padmalyról szórító kötél ló-
gott; 1-2 kis ing s bábunak való horgolt fejkötők voltak reá teregetve." 

Találunk az elbeszélés képzetkörébe illeszked ő  naturalista hasonlatot: „Mint 
mikor óriási üstben forr, fő , buzog a ruha: úgy forrott, f őtt, izzadott az ala-
csony, de széles táncteremben mindmegannyi táncoló pár. Bekent lányarcok-
ról az izzadsággal együtt folyt lefelé a festék s különböz ő  színű  csíkokat festett 
arcbő rük, nyakuk s vasárnapi ruhájukra." 

Ahogy Bródy Sándor írta, „pokoli színjáték" ez a kocsmai mulatság, és 
nyilván természetes, hogy a látványt, amelynek zenéjét „mámoros hörgés", 
„csók csattanás", a „megöleltek nyöszörgése" szolgáltatja, valójában a „férfi 
és nő  közötti különbség hozott létre". A bálozók azonban jelzetek csupán, 
hiszen az elbeszélés el sem bírta volna a sokalakos kompozíciót, s a sok h ős-
sel járó cselekményszövevényt. De említésük nélkül szegényes lenne a kör-
nyezet, amelyet Bródy ábrázol és számba vesz, említve báró Trunck táncta-
nárt, a szakácsnét és a szobafest ő  legényét, a dohánygyári lányokat és a keres-
kedősegédeket, a svájci nevel őnőt és diákját, az újságkihordólányokat, a gé-
pészt, a lakatoslányokat és a „szabadságolt" utcalányokat. Egy egészen új 
embervilág ez, és Bródy Sándor kitűnő  érzékkel azt is meglátta, hogy ez az új 
világ, amelyet a friss magyar kapitalizmus telepített a külvárosokba, nem 
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régen érkezett a falvakból, és a tánctanár vezénylete alatt kezd akklimatizálód-
ni. A dialógusok egy része azzal jelzi ezt az új jelenséget, hogy a népszínm ű -
vek párbeszédeinek emlékét őrzi. Például: 

„— Hová lelkem? 
Elmegyek szeretőt keresni! 
Hát itt vagyok én .. . 

—Jöjjön ide, kezet rájal..." 
A Nyomor novelláira az a megfigyelés, hogy a történet leértékelése (Bodnár 

György) naturalista gesztus, annyiban vonatkozik, hogy a történeteket banális 
érzelgősség fogja körül, ha például A mosóné lányai cselekményére gondolunk, 
amelyben a tiltott szerelem éppen úgy motívum, mint a viszonzatlan érzelem, 
a szeretet önpusztításba forduló karaktere, az ártatlanság áldozat volta, és 
a halálban egyesülő  szerelmes szívek epizódja. Ezt lehet elmondani az Örök-
re... mindég... ! című  elbeszélésről is, amely egy kurtizán boldogtalanná tev ő  
szerelmi odaadásáról szól, mert ez van a diák és Dina kapcsolatának mélyén. 

Az Örökre... mindég... ! tehát regényes történet, amely azt is jelzi, hogy 
Bródy Sándor nemcsak Pest madártávlati képét fedezte fel Zola nyomán, aki 
szívesen írta le Párizst madártávlatból, hanem kurtizántörténetekre is hangolta, 
noha a magyar irodalomban éppen akkoriban otthonosa kurtizán, a perdita — 
versben és prózában egyaránt (Vajda János, Reviczky Gyula, Toldt' István, 
Asbóth János). Dina azonban nem a Nana testvére, távoli, oldalági rokona csu-
pán, ahogyan egy öreg úr kitartottjává válik, majd szakítva fény űző  éle-
tével a diákhoz szegődik. A naturalisták kedvelte életpoklot tehát nem ő , ha-
nem a diák járja, aki Pestre, a „kis Babylonba" a Sajó-parti matyó faluból ér-
kezik, ahol apja ácsmester. Ő  járja a nyomor iskoláját, s ő  a figurája az Örök-
re... mindég... ! naturalista életképeinek is. Az er ős színeket ő  látja, ő  hallja az 
utca „profán zsivaját", s ő  érzékeli, miként „vicsorgatja fogait a pinceszobák 
szellőző  ablakaiból a nyomor". A nagyváros életének mikrorészleteit rögzíti 
több epizódban is, hogy a munkaközvetít ő  rajzában valóban naturalista karak-
terű  életlátványt kínáljon fel, amelyhez fogható másik nincs is a kötet no-
velláiban. „Néha olyan nagy itta zaj, mint a zsinagógában szokott lenni sáto-
ros ünnepkor... Kacagnak, hangos csuklással siránkoznak, sóhaj és egy-egy 
cuple refranje, vitatkozás és buzgó szerelmeskedés z űrös-zavaros hangjai ol-
vadnak itt egybe, míg a helyiség füstös b űzös, homályos, piszkos, lilaszín leve-
gője ráfekszik a duzzadt ziháló leány-keblekre..." A másik nagyon karakte-
risztikus részlet egy utcakép: 

„Épülni kezdő  házak állása alatt vígan szürcsölték krumplilevesüket a f ő -
város azon teherhordó állatai, »melyeket« — napszámos tótoknak neveznek. 
A fehérnép hallgatag várta maradékra s véresre mart, téglapírosra vált comb-
jairól a reá freccsent máltert, meszet kapargatta. Egy-egy ideálisan szép szláv 
típusú női fej kíváncsian merült be a tarka utcai élet panorámájába, durva, 
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mégis nő ies kezecskéit szeme elibe erny őzve mosolygott — az »úti dámák« után 
futkosó fiatalok zajára... Egynémely elfáradt munkás, elkényszeredett némber 
hasra feküdt a nedves kövön s azon szempillantásban elaludt...; hátát sütötte 
a mind jobban meleged ő  napsugár..." 

„Helyhez kötött" világ már itt a Bródy Sándoré, s ez az, amit Hatvant' Lajos 
dicsér, mondván, hogy aBródy-novellák forradalmi újdonsága az volt, hogy 
„valaki emberi néven merte nevezni, helyhez merte kötni figuráit", és ebbe a 
couleur locale-ba sorolható az is, hogy Bródy Sándor „szólaltatta meg Bu-
dapestet", rátalált annak „külön hangjára". 

A naturalista világfelfogás novellája els ősorban a Mefistó barátom című . 
Nem csupán azért, mert h őse materialista és anarchista, és Darwin, valamint 
Schopenhauer a szentje, hanem azért is, mert a naturalista, általában a Zolára 
valló hittételeket ebben találjuk. Hajnács Gáspár szónoklata a rablógyilkos vé-
delmében az elbeszélés kezdetén és a n ő rő l vallott nézet a kés őbbiek során a 
vér, a természet és a predesztináció szentháromságát helyezi el ő térbe. A bűn 
kérdését éppen úgy ezek néz őpontjából interpretálja, mint a becsület kate-
góriáját; nincs b űn valójában, mert a b űn „születésér ől nem tehet", és nincs 
becsület, mert az agyrém csupán! A n ő  pedig nőstény, „utoljára is arra való, 
hogy a kölyköket táplálja" a keble. „Mit — kérdezi Hajnács Gáspár, akit Mefistó-
nak Rembrandt festménye nyomán nevez az író-narrátor —: nem ismeri a n ő  
fiziológiáját, sem anatómikus összetételét? Ön nem tudja, hogy a n őnek nem 
lehet egyet szeretnie és lehet százat enélkül, hogy ún. szerelmi ereje meg-
csappannék?" Bródy Sándor szánandó Mefisztója szerint hazugság mind a kéj, 
mind a kín, s darwinistaként vallja, „éljen, aki élni tud s pusztuljon a halál fia". 

A Nyomor elbeszélései naturalista ígéretekkel teljes írások voltak, egyben a 
fiatal író els ő  művei is, a kötet els ő  kötete, amely mintegy csokorba gyűjtötte a 
naturalizmus hozta-kínálta lehetőségeket írásban, gondolkodásban, érzésben 
egyaránt. S ahogyan Czine Mihály írta, itt Bródy Sándor a „valóságot tárta fel, 
a szemeket akarta beigazítani az igazság meglátására". Szerinte pedig a „volta-
képpeni igaz" a természet! 



A SZÉPSÉG 
VARÁZSLATÁBAN 

HERCEG JÁNOS 

El tudom képzelni, milyen nagy meglepetést s ugyanakkor mennyi ellent-
mondást vált ki Szenteleky Kornél ifjúkori írásainak most megjelent kötete. 
Hiszen ismertük valamelyest a múltját, a húszas évek derekán kiadott, Úgy fáj 
az élet című  kötete eléggé megmutatta, honnan jött, s regénye, a Kesergő  
szerelem idő t és atmoszférát megjelenítve ugyancsak el őfordult legalább a cé-
hen belül. Ez a Biri által felfedezett és begy űjtött anyag máris a reveláció 
erejével hat, s egyben a magyar irodalmi szecesszió szellemidézése. 

Igen, az ifjú Szentelekynek kétségtelenül a ködlovagok között van a helye 
abban a Ferenc József-i „aranykorban" s a dekadencia állóvizében az öreg Kiss 
József körül, ahol az ifjú elbeszél ő  a hívők naivitásával még túl is tett a korkép 
megörökítésén. Amíg ugyanis a sehova sem tartozó Krúdy Gyula budai kis-
kocsmák mélyén fáradhatatlanul írta Szindbád-történeteit, határozott distanci-
át éreztetett alakjaival szemben, s jókat mosolygott a bajusza alatt, amikor a 
hűtlen asszonyt Mária oltára elé térdepeltette vezekelni, hogy aztán majd 
nyugodtan újra megcsalja az urát, Szenteleky a maga személyes vallomásait 
öltözteti Lengváry szerkeszt ő  alakjába, csakugyan egy fáradt szív szerelmeit 
elpanaszolva, ahogy kés őbb adott új címet a regénynek. 

A kései olvasónak kicsit azon is mosolyognia kell, hogy h ősét „levegővál-
tozás" ürügyén a bácskai lapályra hozza. Igaz, hogy el őbb egy kis képzőmű -
vészeti kirándulásra viszi az olvasót, a Nemzeti Szalon szürke vásznai közé, 
ahol szerelmének, az ugyancsak álmatag Margit asszonynak a képei is láthatók, 
„de annyira becsületes rajzzal és kezeléssel, hogy senki sem állt meg el ő ttük". 
S ez a futólagos képz őművészeti minősítés majdnem osztályöntudatra vall, 
ahogy a századelő  úri társadalmának ízlését fejezi ki, elrajzolásban elmarasz-
talva a „moderneket". 

S a levél! A levél, amely nélkülözhetetlen betétje volt minden akkori irodal-
mi műnek, főleg a búcsúlevél, jelen esetben Margit asszonynak, a magyar 
kaméliás hölgynek, ugyancsak eleget tesz az el őkelő  társadalom ízlésének, 
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ahogy már Zerkovicz is itt van abban az id őben, s a halványsárga rózsának pa-
naszolja el, hogy nem érdemes élni. És a párbaj, amelyet lovagias kötelességb ő l 
vállalt lengvári Lengváry szerkeszt ő , aki a tetejében még Alfréd is, mert az Ist-
vánok, Jánosok és Péterek legföljebb urasági inasok lehettek vagy kocsisok, s 
párbaj előtt a halál lehet őségét is bele kell kalkulálni a dologba. Markovics 
grófot azért provokálta a szerkeszt ő , aki mindenekelőtt költő  volt, mert az 
Margit asszony „finom fehér lényéhez vad, szexuális megkívánással, durva, 
önző  marokkal, állatias kéjjel nyúlt". És egy füst alatt elmondja Lengváry a bú-
csúlevélben, hogy anyja egy hesseni uralkodó hercegi családdal volt rokon-
ságban — noblesse oblige! —, míg hozzá gyerekkorában egy ijedt szem ű  made-
moiselle jött az udvarházba, aki Béranger-verseket olvastatott vele a százados 
tölgyfák alatt, és így tovább, és így tovább. 

De így, messziről, egy megváltozott, egyszerűbb, őszintébb és józanabb világ-
ból visszanézve, úgy tűnik, mintha mégsem az lett volna a fontos, amit err ől a 
korról és osztályról írt, hanem ahogyan mindezt írta. Hosszú, lírai futamokkal, 
sűrű  alliterációk között, közben egy-egy finom esszének beill ő  kitekintéssel is 
a zene és a művészet tájaira. Abban a hiszemben, hogy ez kell az olvasónak, ez 
az önmagáért való szépség, ez a finom és soignirt el őadás, mintha a magyar 
Pimodan még Ott lett volna Kiss József lapja vidékén, míg a Nyugat alpáribb 
ingéniumoknak adott volna hajlékot, amilyen Móricz Zsigmond volt, meg 
Ady, a maguk izgató és lázító, hatalmas forradalmi attit űdjével. Itt viszont még 
Oscar Wilde volt az eszménykép, a szépség és finomkodás élvezetével, miköz-
ben a forma fontosabb volt a tartalomnál, az érzelmes világfájdalom pedig 
hozzátartozott a fiatalsághoz, úgyhogy a húsz-egynéhány éves Szentelekynek 
is vállalnia kellett. Kedvenc költ ője sokáig Leopardi volt, a vigasztalan re-
ménytelenségről szóló verseivel, gyerekkorában meg az alispánék zsúrjain 
négykezesben játszotta Chopin szonátáit, s legfeljebb még a Don Juan menü-
ettjét. 

A most kiadott kötetben az említett regényen kívül még néhány ilyen mo-
dorban s hasonló hangvételben írt novella és rövidebb hangulatkép kapott he-
lyet. De szép számmal recenzió, s őt vitacikk is, amelyek még pregnán-
sabban állítják elénk a fiatal Szenteleky romantikus alakját. S már maga a tény, 
hogy A Hétnek a főmunkatársa volt, aki egyik írásában Kiss József helyett 
védte a lap irányát a katolikus Élettel szemben, arra enged következtetni, hogy 
jelentős szerepe volt az els ő  világháború Pesti irodalmi életében. S éppen 
ezért érthetetlen, hogy eddig sehol sem bukkantunk ennek az ő  szereplésének 
a nyomára. Igaz, hogy húszévesen írt regénye könyv alakban csak 1919-ben 
jelent meg, forradalom és ellenforradalom viharában, amikor egy fiatal író re-
génye, méghozzá A Hét konzervatív táborából, nem kelthetett felt űnést. A 
korszak regénye Az elsodort falu volt, világnézeti konfrontációkra b őven alkal-
mat adva, s hiába taglózta le Fülep Lajos megfellebbezhetetlennek t űnő  
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bizonyító érvekkel, Szabó Dezs ő  példátlan stílusparádéja maradandó hatást 
keltett. 

A most újra megjelent, rövid lélegzet ű  kritikai írásai elfogadhatóbb képet 
mutatnak a fiatal író ízlésér ől és életérzésérő l, mint a regénye, világszemléletét 
is elválasztva attól a „kuglófromantikától", amit kés őbbi emlékeiben felpana-
szolt, noha nem egyszer érezhet ően alkalmazkodó volt, például Herczeg Fe-
renc iránti jóindulatával s Móricz Zsigmonddal és Tersánszkyval szembeni 
fenntartásaival, miközben Krúdy és Török Gyula írásm űvészetével érzett 
rokonszenve hangsúlyozottan kifejezésre jut, ha mindjárt harmadrangú szín-
padi szerzőkről is elismerően ír, s egy Surányi Miklós túlértékelését ől sem 
riad vissza. 

Így azonban, ahogy van, ez a kötet Bori ért ő , kegyeletet kifejez ő  utósza-
vával, egészen rendkívüli irodalomtörténeti kordokumentum, s ábrándosan 
szép elbeszélő i kvalitásaival olvasói sikerre is számíthat. 

Ezzel szemben irodalmi köreinkben izgalmat kelthet, hiszen mi már egy 
másféle Szentelekyt ismertünk el vezérnek és honfoglalónak, miután késhegyig 
menő  viták, sőt politikai inszinuációk után sikerült felszabadítanunk az átok 
alól, úgyhogy negyed századdal ezel ő tt még írásainak két kötetét is kiadhattuk, 
máig sem tisztázott szempontok szerinti tüzetes válogatás után. A háború 
alatt megjelent négy kötet hívebben mutatja be a hatalmas világnézeti korfor-
dulón átesett, művészi ízlésében is alaposan megváltozott Szenteleky Kornélt, 
épp ezért ideje lenne a teljes, amúgy sem túl terjedelmes életm űvet megjelen-
tetni, hogy közel kerülve hozzá, el ődjének ismerje el a fiatalabb nemzedék is, 
mindenki, aki ezen a tájon magyarul akar írni! És ett ől még semmit sem vesz-
tene tündöklőn bravúros szépségébő l a fiatalon írt Nászéjszaka cím ű  novellá-
ja, amelyről eddig nem tudott senki. Pedig mintha máig ez volna írásm űvé-
szetének csúcspontja! Korai világpolgárságán sem esne csorba! 

Mindettő l függetlenül azonban, máig sem ismerjük — ez a kötet gy őzött meg 
róla! — Szenteleky mindent felölel ő  irodalmi munkásságát, s egyéniségének el-
lentmondások tüzéből kialakult emberségét. A sík vidék fölött vonuló Telecs-
ke alatt, amely a nagy és gazdag Szivác magyar zselléreinek és napszámosainak 
letelepülési helye volt, az utóbbi évek decemberi napjaiban meg nekünk a za-
rándokutunk, melyeknek során emlékbeszédek hangzanak el, s eközben vala-
mivel mégis adósok maradtunk. Itt, a nagy társadalmi átalakulás világnézeti 
vajúdásában s a fennen hangoztatott szocializmus igézetében: Szenteleky Kor-
nél szocializmushoz való vonzódásának ismertetésével. 

Pedig élete utolsó éveiben, halálos betegen és magányosan, s mégis a mesz-
sze derengő  jövőbe nézve bizakodón, ez az ő  nagy világnézeti metamorfózisa 
oly szembetűnő  volt, hogy egyszerűen érthetetlen, miért maradt el mégis 
részletes vizsgálata. Ehelyett konokul és következetesen a sehova sem tartozó, 
álmatag világpolgárt hagytuk magunk elé idézni még a hatvanas évek szaba- 
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dabb irodalmi légkörében is, amikor egy tehetséges, új nemzedék jelentkezett, 
amely mintegy salvus conductust keresve, ővele akarta bizonyítania kötetlen-
ség, már-már a sehova se tartozás jogosnak vélt igényét a merev szocrealiz-
mus bürokratikus kényszerének feloldása után, amikor már róla is írni lehe-
tett, s a magyar irodalmat egyetemi szinten tanították. 

Nem utolsó műveire hivatkozott ez a szellemi szabadságot lelkesen köszön-
tő  és kiélő  nemzedék, amely a Sturm und Drang hevületével lépett fel, hogy 
lerázza magáról többnyire falusi származásának emlékét, mélyen lenézve azt a 
bizonyos templomtorony-romantikát, s a költ ői szavak bűvöletében egész 
szívvel forduljon Európa felé. Pedig igazán nem találhatott volna magának kü-
lönb eszményképet a húszas évek Szentelekyjénél, az Úgy fáj az élet remény-
telen lírikusánál, aki e porba, sárba és maradiságba fulladó vidéken „bús, 
bandzsa falusi estéken, sok könyv között köhög ősen" a versírásban keresett 
vigasztalást, mint rég id őszerű tlen s ugyancsak a halál felé ballagó testvére, Le-
opardi. Életet, eszmét, humanizmust egy ugyancsak régi idejétmúlt gyüle-
kezetben remélve, az akác jelképével és a katedrálisokat épít ő  középkori 
kőművesek emlékével. Ahogy Kazinczy korában Kelet-Európában is a szabad-
kőművesség volta testvéri és nemzetközi összetartás fellegvára. Még nem 
vesztette el biztató fényét, mint a huszadik században, amikor páholyait több-
nyire kisvárosi szatócsok népesítették be, akik között Szenteleky érthet ően 
nem találhatta meg a maga helyét. 

Maradta nagyvilág, az utazás, Párizs, Itália, Egyiptom, Athén — csak el in-
nen, el, minél messzebb, mintha ez itt nem az ő  világa lett volna. Mint ahogy 
nem is volt. Ő  tizenöt évesen Cimabue-ról írt tanulmányt, mert már gyerek-
korában megjárta Firenzét, Velencét és ismerte a trecento s a quatro-
cento színesen lángoló csodáit. Az ifjú Sztankovits Kornél Anatole France 
Crainquebille-jét olvasta a pad alatt, eredetiben, természetesen, míg a kated-
rán Mihalek tanár úr a magasabb matézis titkait feszegette. S a délutáni séta 
közben a Freuleinnal kellett konverzálnia unottan és utálatosan, mert a vásár-
téren vidáman futballozó iskolakerül ő  fiúkkal szeretett volna elvegyülni, de 
nem lehetett, menni kellett az összeborult celtiszlombok alatt az úrigyere-
kek közé, akik korántsem voltak oly vonzóak, mint a vásártér bátor suhancai. 

Hogy is érezhette volna jól magát tíz-húsz évvel kés őbb Szivácon, ebben az 
otthoni idegenségben? Maradt az irodalom az elvágyódás hangszerén, s 
lelkifurdalást eloszlatón a hazulról vitt, ingyen orvosság, fel a Telecskára a 
szép, szegény parasztlánynak, aki vért köpött, és nem lehetett segíteni rajta. 

Ebbő l az egész súlyával lehúzó légüres térb ől emelte ki Szentelekyt a felszó-
lítás, hogy álljon élére a vajdasági magyar irodalomnak, amely a maga helyét 
kereste az új hazában. S egyszerre kinyílt el őtte a világ. Nem a hívogató, mesz-
szi fényekkel ragyogó! Ez a sötét, disznóólszagú bácskai táj, néhány estén-
ként verset vagy tárcát írogató falusi tanítóval vagy „meg nem értett boltosné- 
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val s a dadogó, magyar helyesírást sem tudó, mert magyar iskolába is alig járt, 
lázas mondanivalókkal jelentkező  fiatalsággal. 

Többé nem volt egyedül. Felnéztek rá, tanácsot, biztatást vártak t őle, éreznie 
kellett, hogy felel ősséggel tartozik népe megmaradása szolgálatában, amely 
ugyancsak hátrányos helyzetéb ől, szegénységébő l, árvaságából szeretne ki-
törni. És nemcsak itt benn, a kinti világ dolgai szintén más értelmet és jelent ő -
séget kaptak. Menjenek hát isten hírével a ködev ők, az affekta dekadensek, 
mert ő  maga is hangot vált, ezentúl egyszer űen ír egyszerű  emberekről, s a ka-
tolikus Figaro helyett Barbusse lapját, a Le Monde -ot hozza már a sziváci pos-
tás. S ami újnak, modernnek, erősnek tetszett, annak gyökere is volt, nem le-
begett légüres térben, az itt és most igazságát szerette volna világgá kiáltani. 
Egyszerre megértette, hogy a nemzeti jogtalanság szociális kérdés, hogy min-
denekelőtt a társadalmi egyenlő tlenségnek kell megsz űnnie, s a sértődött be-
zárkózás helyett a minél szorosabb kapcsolatok megteremtésére törekedni. 
Nem véletlenül előzte meg a Vajdasági Írást a Bazsalikom, a délszláv költészet 
magyar gyűjteménye! S megértette, hogy „vallani és vállalni kell a leírt szót és 
a vele járó felelősséget". 

S mindez nála már nemcsak vezéri program volt. Saját írói munkásságát se 
volt képes függetleníteni ett ő l a felismert és vállalt felel ősségtől. Hangos szóval 
tagadta meg korábbi Leconte de Lisle-t ő l eredő  parnasszien rideg kánonját, 
mely szerint „a költő  ne vigye véres szívét a vérszomjas plebs elé".  program-
verset írt, a Szélmalomharcot, s egyszer ű  történeteket egyszerű  emberekről, 
amennyire csak t őle tellett, mellőzve írásaiból a dekoratív elemeket. Mint aki 
végleg megcsömörlött a magáért való szépség varázsától. A Harminc szovjet 
novella világsikerét azzal magyarázta, hogy tér és id ő  gyökereiből ered, s ké-
szülő  antológiájának a kifejez őnek vélt Akácok alatt címet adta, abban a hit-
ben, hogy ennek a vidéknek egységes lelke van. 

Utolsó regénye, az Isola Bella, Ingéjének alakjával már egy új nemköziség 
szellemében fogant. A dán kommunista lány és a magyar fiú szerelme a szép 
olasz szigeten romantikus formák között születik ugyan, de szórakoztató lek-
tűrökből kölcsönzött naftalinszaga ellenére korszer ű  európai regény, az olasz 
táj minden szépségének otthonos ismeretével, s a Neue Sachlichkeit világnézeti 
kérdéseket taglaló egyszer űségével. Ha álom volt is, és utópia az új világ, amely 
felé az illegális pártmunkát végz ő  lánya szerelmesét vezette, szép volt, mint a 
hittel és meggyőződéssel teli ifjúság. Programirodalom, irányregény, de a tisz-
tességes szándék legy őzte benne a szöveg helyenkénti szürkeségét. Talán az 
utóbbi hátráltatta a világnézeti kritika elismerését, amit Persze bibliográfiai bi-
zonyíték hiányában feltételezünk csupán. 

De háta szocialista programirodalom egész Európát elárasztotta, úgyhogy 
még az isten háta mögötti Bácskaságban is hinni kellett az igazában, ha már 
annyi idő  és annyi csalódás után ma csodálkozik is rajta az ember. 



A SZÉPSÉG VARÁZSLATÁBAN 	 75 

„Nem tudom, olvasol-e franciául? — kérdezi fiatal barátjától. — Egy kedves 
mesekönyvem van, egy proletárfiú kalandozása a kapitalista igazságtalanságok 
között (Jean sans Pain par Vaillant-Couturier). Ha érdekel, beküldhetem." A 
kommunista Vaillant Couturier-t ajánlja a tanítványának! S ugyanabban a le-
vélben élénken tiltakozik a feltevés ellen, mintha az általa szerkesztett Akácok 
alatt című  novellaantológia polgári szellemben készült volna ... „A proletár-
írók nemcsak hogy nem erősítették volna a polgári irodalmat, hanem jelenlétük 
éppen ellenkező leg, sápadtabbá tehette volna a polgáriak er őtlenségét!" — írja 
szegény Latáknak abban az időben, amikor számottevő  osztályharcos prole-
tárelbeszélő  a levélírón kívül, sajnos, nem is volt itteni magyar nyelvterületen. 
Már én se mertem magam annak érezni! A hangos elkülönülés mögött nem volt 
senki. Viszont Laták tisztességét bizonyítja, hogy a háború után az els ők kö-
zött állt ki Szenteleky jószándékát és együttm űködési készségét igazolni. 

És ennek ellenére vérszegény polgári írónak tartották, aki a szocialista Ju-
goszláviában nem lehet követend ő  példa! 

A helyi színek elméletét is a szemére vetették. Majdnem úgy, mint régi ellen-
fele, Havas Emil, hogy „vicinális irodalmat" akar kitenyészteni. Különben eze-
ket a „helyi színeket" kés őbb is félreértették. Mintha csak sötétben vágtató 
vesszőparipája lett volna, akárcsak az „esprit actuel", Taine árnyékával, még a 
bonapartizmus fertőzésétő l is félve. De hát a királyi Jugoszláviában, vakbuzgó 
cenzorokra való tekintettel mégsem mondhatta: írjátok meg a jogtalanságot, az 
elnyomást, a föld nélküli földművesek sorsát, akikkel tele voltak Bácska és 
Bánát emberpiacai! 

Vonzódását a szocializmushoz ékesen bizonyítja a tény, hogy osztályharcos 
szellemben írt cikkeket és könyvismertetéseket közölt a Kalangyában, mit sem 
törődve vidéki fiskálisok és falusi plébánosok felháborodásával, de félreérthe-
tetlenül kiállva az ilyen közlemények írói mellett, mint aki világnézeti elköte-
lezettségét, egy új társadalmi rend eljövetelének igézetét nyíltan vállalni kíván- 
ja. 

S most itt van ez a fiatalságát idéz ő  könyv a szenvelgő , helyenként érzelgő-
sen finomkodó hangulatok penetrációjával, s mégis a szépség varázslatában 
foganva, amelyek mellett a halála el őtti „áttérrés" éveiben írt történetei minden 
igazságuk ellenére vigasztalanul szürkén hatnak. Mintha szépség és valóság 
nem mindig járna egyazon úton, s az íróhoz, ha megtagadja is, elválaszthatat-
lanul hozzátartozik a fiatalsága. 



KÍVÜL 
AZ ÉLETEN 

Szenteleky els ő  regényéről 

VAJDA GÁBOR 

Szenteleky Kornél Kesergő  szerelem című  regénye először A Hétben jelent 
meg 1918-ban, folytatásokban. Könyv formájában csak két évvel kés őbb, a 
Táltos kiadásában látott napvilágot. E regény értékeinél fogva nem érdemelne 
tüzetesebb elemzést, mivel világképét szinte teljes egészében az akkori irodal-
mi divat határozza meg. Hogy mégis részletesebben foglalkozunk vele, az 
azért van, mert számos vonatkozása megkönnyíti számunkra Szenteleky 
Kornél későbbi, már eredetinek mondható irodalmi munkásságának, ízlésének 
és művelődésszervező i elképzelésének megértését. A Kesergő  szerelem főhőse, 
Lengváry Alfréd ugyanis, ha nem teljes mértékben önéletrajzi is, de minden-
képpen „önléletrajzi" vallomás megtestesít őjének tekinthető . Még akkor is, ha 
Szenteleky Kornél a m ű  megjelenését követő  években nem azt az utat válasz-
totta, mint hőse. A tízes évek második felében orvosi stúdiumokat folytató 
egyetemi hallgatóként és A Hét munkatársaként még regényh őséhez hasonlóan 
megoldatlan a helyzete, ezért az egyes jelentéshordozó nevek (Lengváry, Bé-
kássy, Iszákovics) ellenére sem beszélhetünk a m ű  ironikus célzatáról mint 
alaptörekvésr ől. 

A Keserg ő  szerelem hangvételének és stílusának jellemzésekor legátfogóbb 
fogalomként az újromantika kifejezést használhatjuk. Annál is inkább, mint-
hogy a főhős belső  életének semmi köze sincs a küls ő  valósághoz; az utóbbi te-
hát csak arra jó, hogy vágyaiban legyen mit ől eltávolodnia. A romantikus alap-
hangulatra a Byron Manfredjéb ől vett mottó készíti fel az olvasót: „A félelem 
s idő  bolondjai vagyunk mindnyájan; lopva jönnek a T űnő  napok s lopvást 
osonnak e1; / Élünk utálva életünket és / Meghalni mégis félünk. A napok / 
Gyűlölt igáját hordva küzködő  / Szívünkön, mely vagy bánatban remeg, / 
Vagy a gyönyörtől lázasan dobog." 

A mű  romantikus vonásai a főhős jellemének kiforratlansága miatt nem tart-
hatók egészen hiteleseknek. Lengváry ugyanis legalább annyira szenveleg, 
mint amennyire vágyakozik, harmincas éveihez közeledve ugyanis kamaszként 
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viselkedik. Például a következőképpen ábrándozik álmai asszonyáról: „Örök-
ké mellette lenni, felcsókolni könnyét és búját, csókkal illetni a szalagot, mely 
kebelén szendergett, elmerengni kis lábnyomokon, melyet sétakor a kert föve-
nyében hagyott, éjjel gitárt pengetni ablaka alatt, mint középkori trubadúr, és 
puha, kéklő  hóban feküdni hideg, téli reggelen, holtan, megfagyottan, átszúrt 
szívvel, vörös vérrózsák között — mindent csak őmiatta." 

Lengváry képzeletében, ábrándvilágában él, ez viszont a múltból táplálko-
zik. Kedélybeteg, melankolikus ember, akinek nincs életereje. Nemesi szár-
mazású, eredetileg diplomata akart lenni, de a nagyvárosi újságíró léha élet-
módja magával sodorta. Talajtalan életmódjában, elidegenedett hétköznapjai-
ban csupán egykori élményeinek, kedves emlékeinek újjáélesztése jelent szá-
mára bizonyosságot. Mivel létének nincs önállósága, ezért gyakran olvasmá-
nyainak hőseit, azok helyzeteit utánozva viselkedik. A számára végzetesnek 
hitt párbajra készülve az Anyegint olvassa, melynek egyes részleteit kívülr ő l 
tudja. Az éjjeli szórakozóhelyről hazafelé indulva konflisba ülteti asszonyba-
rátait, hogy letűnt idők hangulatának áldozzon. Az utazásért azonban csak ál-
maiban rajong, gátlásai nem engedélyeznek számára Krúdy Szindbádjáéhoz 
mérhető  szabadságot. A kimondott szó örömét sem ismerheti: élményvilága 
érdektelennek hat abban 'a környezetben, amelybe kerülni szeretne. 

Lengváry múltban élése kihangsúlyozott olvasmányélményeiben is tükröz ő -
dik. Petrarca, Puskin, Byron, Hoffmann, Musset, Béranger, Schopenhauer, 
Wilde, Reviczky és Wagner neve vagy m űve említődik a regényben, mint a h ős 
viselkedését igazoló mérték, illetve mint meghatározó eszmény. A regénynek 
és egyik fejezetének címe, valamint a m ű  egyik kitétele Kisfaludy Sándorra 
utal, akiben Szenteleky Kornél, magyar nemesi származását bizonyítandó, 
egyik ősét tisztelte. Kisfaludy neves alkotása, A keserg ő  szerelem, nem csupán 
szentimentalizmusára hathatott felszabadítólag, hanem a rokokó iránti vonzal-
mában is támogatta. Ezért többször is találkozhatunk ezekhez hasonló sorok-
kal Szenteleky regényében: „Az óra hatot ütött, Tallóyné meghúzta zsinórját, 
és Don Juan menüettjébe kezdett a rozsdás szerkezet; rekedten kihagyott han-
gokkal, de mégis kedvesen játszotta, cincogta el a kecses, finomkodó tánc 
muzsikáját. Lengváry félrebillentett fejjel hallgatta, fehér parókás dámákat és 
urakat idézett fel képzeletében, finom, csatos lakkcip ők suhannak tova a par-
ketton, s mély bókkal, üres, nyájas mosollyal köszönik meg a táncot." 

A múltba temetkezés tehát Lengváry számára erkölcsöt, ízlést, egyszóval 
kultúrát jelentene. Ő  az elszürkült, széttöredezett világban egységre, harmóni-
ára vágyik; a testi szépség mellett ezért becsüli oly nagy mértékben imá-
dottját, Margitot, a kispolgári mértékletesség megtestesít őjét, akinek „becsü-
letes" rajzú festményei nem érnek el kiemelked ő  sikert. Margit egy időben az 
eszményt és az életben maradás lehet őségét jelenti annak az embernek, aki egy-
re inkább csak a képzeletében világpolgár, hiszen merengései minduntalan 
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a halálhoz közelítik. Margit jelensége lehet őséget nyújt Lengvárynak, hogy 
a szerelemben ismét egységet teremtsen abból, ami undorítóan nyers való-
ságra és megfoghatatlan szépségélményre szakadt benne. Amit általában ka-
maszos gátlásosságnak szokás nevezni, azt az író különcköd ő  harmóniaigény-
ként jeleníti meg hőse imádottjához való viszonyában. Lengváry nem tesz 
vallomást, mert „Mindig volt valami zavaró vonás, valami bántó, rikító hang 
abban a harmóniában, melyben szerelmet szokás és lehet vallani". Ám nem 
egyszerűen önámításról van itt szó, hiszen h ősünk, giccsességre hajlamos, 
régimódi romantikusként csupán az ízlésének megfelel ő  körülmények között 
lenne képes feltárni szíve titkát. Mesterkéltségére, szecessziós szédültségére mi 
sem jellemzőbb, mint hogy először kedvese rózsás pongyolájához fűzve akarja 
előadni vallomását, majd pedig egy budai cukrászdában érzi megnyilatkozásra 
érettnek az id őt. Platonikus hajlandóságából következik, hogy álmában már 
előre látta találkájuk helyét: „A valóság majdnem ugyanazt a cukrászboltot 
utánozta, amilyenek a képzelt színpad kulisszái voltak." A hajlandóság még 
nem meggyőződés, ezért Lengváry álomvilága sem önérték ű  valóság, hanem 
csupán színház, amely több mindent el őrevetít abból, ami a valóságban 
történni fog. 

A Keserg ő  szerelemben, mint általában a romantikus felfogásban fogant m ű -
vekben, jelentős szerepe van a színháznak, a színpadiasságnak. Lengváry ma-
gatartása alapjában véve sem mentes a színészkedést ő l. Ő  ugyanis nem csupán 
érzéseinek spontaneitása szerint, nem egyszer űen tudomásul vett érzései által, 
hanem eltökélten — szerelmes. Számára cél a szerelem: „Kissé gyáva, kissé ha-
tározatlan volt, vagyis az is meglehet, hogy valójában nem lobogott oly végze-
tes, hatalmas lánggal a szerelem tüze, mint ahogy a szerkeszt ő  gondolta és sze-
rette volna." A szerelem vállalása, választása; a szerelembe való szerelmesség a 
„szerelmeskedést játszó ifjak" körében a virágvásárlás kultuszában is érezteti 
jelenlétét. Jóval formálisabb kényszerűség ennél a hétköznapok által diktált, de 
azért a jellemmel összefüggésben lev ő  alakítás: „Hálás vagyok érte, asszo-
nyom! — hangzotta válasz, minta nyolcvanas évek francia színm űveiben." A 
színpadiasság kulminációja a regény befejezésével esik egybe. Lengváry ugyan-
is két szerelmese között habozva azt a harmadikat választja, akinek — felel ő t-
lenül álmodozva — egyszer ígéretet tett. 

Az álombeli színpadon mint kétségbeejt ő  látomások, rémiszt ő  sejtések a kor 
divatos rémregényeinek kellékei is feltűnnek: „Más alkalommal szerelmi jele-
net volt láthatóa légies színpadon, az asszony az imádott hölgy volt, a férfiban 
azonban az ágyban vergődő  néző  nem ismert önmagára. Ő  sápadtan, az indu-
lattól reszketve állta színpad másik oldalán, elfeledett rejtekhelyén, mint félté-
keny, gyilkolni vágyó Bajazzó, bohócsüveg volta fején, és nagyon komikusan, 
nagyon szomorúan festett. Hirtelen neki akart rohanni a csábítónak, ekkor 
azonban egy csontos kéz visszatartotta, és er ősen megszorította a karját. 
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Visszanézett: a halál vigyorgott rá. A bohócruhába öltözött szerelmes felsikolt, 
a csontos kéz erre leválik karjáról, a sz őke Bajazzó szaladni kezd, mint sötét-
ben megijesztett gyermek, de a vigyorgó szkeleton utánaröpül, s kaszájával le-
vágja a hamuszürke fejet. A szomorú, ismer ős fej gurul, gurul, a bohócsapka 
leesik róla, míg végre legurul a néz őtérre, a tompa sötétségbe." A megsemmi-
sülésnek ehhez hasonló képeit nem a félelem, hanem az életben elszenvedett 
vereség, a halálvágy teremti. Mert noha Lengváry többszöri kísérlete ellenére 
sem képes megtenni a végzetes lépést, gondolataiban és életmódjában egyaránt 
az elmúlással kacérkodik, saját romlását sürgeti. Ez természetesen önkínzást is 
jelent, ső t mindenekelő tt ezt, hiszen a halálvágynak csupán az életörömök el-
utasítása, a szerzetesi életmód vállalása lesz a következménye Lengváry maga-
tartásában. 

Egy művészlelkületű  bohém a szerelem segítségével vissza akar térni a rend 
kisvilágába, s mivel első  kísérlete csődöt mond, ezért hiteltelenségérzete már-
már testi betegséggé változik át. Hogy Lengváry rendhagyó állapotában a hely-
zetnek, a körülményeknek legalább annyi szerepe van, mint az alkatnak, az 
onnan látszik, hogy Z. vidéki városban új szerelemre lelve, az életigenlés és a 
remény tölti ki lényét, még ha a szélesebb környezettel nincs is elragadtatva. A 
boldog házassággal kapcsolatos terv azonban aligha több kamaszillúziónál, mi-
vel Szenteleky a fiatalok jöv őjét nem egyféle hivatás betöltéseként, hanem avval 
a vagyonnal összefüggésben képzeli el, amelyet a fiatalember szül ő i örökség-
ként tartalékolt. Valóban rendhagyó dzsentrimagatartás! — jegyezhetjük meg 
némi iróniával. 

A befejezés váratlan fordulata, a két el őző  eszménnyel fel nem ér ő  harmadik-
nak a választása szerencsére illúzióként leplezi le a már-már valóságnak látszó 
illúziót. Hiába tavaszodott ki, Lengváry ábrándozásai ismét szürke tónusba 
lankadhatnak. Abba a monoton hangulatba, melankóliába, mely a regény els ő  
soraiban az őszi esőben ázó utca vigasztalan képeként jelentkezett, és amely 
hősünk első  választottjának lelkületét is áthatotta kiszolgáltatottságában, kény-
szerű  magányában. Szenteleky f őhősének és a három n őszereplőnek az 
újromantikus beállítottsága mögött a melankólia rossz közérzete, tehetetlen-
ségállapota tűnik vagy sejlik fel. Belőle táplálkozik a mű  jellegzetes (a Szente-
leky-opus egészét is átható) líraisága: „A napok szállnak, szállnak kényelmes 
szárnycsattogással, mint kövér, szürke madarak, mi üres tekintettel nézzük a 
sablonos egyformaságban szálldogáló madarakat, hiszen semmit sem vittek el, 
ami szép volt, ami fájna. Vagy felh őarcú, szürke köntösű  fegyencekhez ha-
sonlók ezek a naptestvérek, a rabokat leveg őre vezetik a fogház udvarán, las-
san, lehajtott fejjel körben sétálnak a szürke ruhájú, testvéreknek látszó b űnö-
sök..." E melankóliából fakadó líraiságnak megfelel ően a mű  stílusát képvil-
lanások sorozata alkotja — a világkép mögött megbúvó nyugtalanság kifejezé-
seként. A küls ő  valósága névszók halmozásának következményeként imp- 
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resszionista foltokban oldódik fel. Ezért a központi alakok inkább hasonlí-
tanak egymásra, mint különböznek; egyénibb arculat megalkotására e világlá-
tás nem nyújt lehetőséget. A Pesti színtér mindhárom h őse az élet forgatagán 
kívül él. E tekintetben csak fokozati különbség van közöttük. Oliver, a férj, el-
mebetegsége miatt a legmesszebbre került az emberekt ől. Lengváryt álmatag-
sága, platonizmusa és félszegsége különbözteti meg másoktól, míg Margit véd-
telensége, erkölcsi komolysága miatt marad egyedül. Az életben könnyen bol-
dogulók csak mellékszereplők: Linder doktor, az önelégült csábító; Markovics 
gróf, az erőszakos kéjenc; Iszákovics, a féktelen duhaj. 

A romantika szertelensége mint az egymástól egészen távoli dolgoknak, je-
lenségeknek hasonlítottként, illetve hasonlóként való összekapcsolása üt át a 
Kesergő  szerelem stílusán: „A hold belefúrta nagy, sárga fejét a nádasok közé, 
sötét lett, sejtéses homály leselkedett az úton, a jegenyék tövében, a fekete 
torkú árkokban meg a deszkakerítések mögött mint véres ing ű , pisztolyt szo-
rongató rablógyilkos millió csillag ragyogott, remegett, sápadozott a sötét 
égbolton, némelyik oly büszkén, mint bankárné briliánsa, mások félénken, 
bizonytalanul, akárcsak a remény pislákoló mécsese a keser ű , szerencsétlen 
imádók lelkében." Jellemző , hogy e múltba, olvasmányélményekbe feledkez ő  
enerváltság formálisan, tehát hiányként jelzi azt, amit az expresszionizmus 
mint állapotot vagy akaratot fejez ki: „... sírni, akarni, vágyni, meghalni, sze-
retni, megnyugodni, mosolyogni nem tudott..." Az oldódó görcs, a feszült-
ség, az indulat hiányzik Lengváry (alias Szenteleky) világából ahhoz, hogy 
korszerű  művészi erővel rendelkezhessen. Az ő  ízlését mindenekelő tt az olyan 
biedermeyer jellegű  szókapcsolatok, illetve szóösszetételek jellemzik, mint 
amilyen a „tavaszi alkonyhaldoklás", „vágyvirágos asszony", „idegen szó-
gyöngy" és „banális egészségrózsa". Esetleg — elvétve — a jártasság t át, olvasott 

 fitogtató hasonlatok: „... az ég kék volt, mint Nápoly felett...", „... oly 
unott volt már, mint Anyegin Eugén ..." 

Szenteleky Kornél bontakozó alkotói magatartását a kortársak közül Krúdy 
Gyula világképe befolyásolta legnagyobb mértékben. Ezt már Császár Elemér 
is megállapította a regény kiadását követ ően a Magyar Minervában (1920. 504. 
p.). A Kesergő  szerelem kritikusa azonban rosszindulatú. Igaz ugyan, hogy 
Szenteleky hősei egyben-másban „pakkolópapírosból kivágott szánalmas figu-
rák"-ra emlékeztetnek, de az sem kétséges, hogy a „sok szóval semmit sem 
mondó, unalmával csöndes álomba ringató el őadás" Császár Elemér számára 
érzékelhetetlen lírai értékeket is tartalmaz, de mindenekel őtt (s ez már csak a 
Szenteleky-életmű  egésze felől állítható) egy erkölcsi igényű , igen művelt 
fiatalember önkeresésének, önmegvalósításának (átmeneti) cs ődjéről ad hírt, 
végül is félretolva a giccset, az önámítást. 

Persze ha ezt legalább sejteni lehetne, Császár Elemér számára akkor is 
valószínűleg a mesternek a tanítvány általi kijátszása lenne fontos. Hiszen azt 
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mondja, hogy Szenteleky Kornél első  nagyobb lélegzetű  prózai műve „kevésbé 
rossz a Krúdy regényeinél". Jóval kés őbb Herceg János is említi a Kesergő  sze-
relem kapcsán a magyar szecessziós-impresszionista próza legnagyobb mes-
terét, és Rezeda Kázmér alakjának a meghatározó erej ű  hatásáról beszél (Szen-
teleky szerepe. Kalangya, 1940. 7-8-9. sz.). Biri Imre is látja Krúdy Gyula 
művészetének szerepét a szóban forgó Szenteleky-regény megszületésében, 
ám ő  elsősorban a Francia kastély című  Szindbád-regényben jelöli meg a fiatal 
író által követett példát (A Keserg ő  szerelem. Üzenet, 1973. 12. sz.). E sorok 
írójának tapasztalata szerint a Kesergő  szerelem mindkét Krúdy-műhöz közel 
áll. Lengváry is hasonlóképpen kalandozik el a múltban, mint Rezeda Kázmér, 
a tehetetlen álmodozó, aki szintén els ősorban Byron és Puskin verseiért rajong, 
noha ő  meg is kísérli az öngyilkosságot, nem csupán játszadozik annak gondo-
latával. Mégis van egy lényeges különbség Szenteleky h őse és Rezeda között: 
Lengváry pusztán azért gátlásos imádottjával szemben, mert — nem függetlenül 
eszményítő  hajlandóságától — magasabb rend űnek érzi annak kiegyensúlyozott 
életformáját. Számára a n ők életfeltételt jelentenek, nem pedig problémát, s eb-
ben, no meg a lovagiasan vállalt párbajban, a Francia kastély Szindbádjához 
lenne hasonló a magatartása. Ugy is lehetne tehát mondani, hogy Lengváry 
Krúdy Szindbádjának egyik közvetlen, nála szentimentálisabb leszármazottja. 
Nem tagadja meg őse életgyakorlatát, hiszen legvégül az ő  céltalan útjára tér 
vissza. Azonban ezen sem tart ki mindvégig — ami már Szenteleky Kornél 
pályatörténetének, nem pedig a Kesergő  szerelem című  regény hősének a 
problémája. 



VELJKO PETROVIĆ  
KORAI ELBESZELESEINEK 
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 

MLADEN LESKOVAC 

Veljko Petrovi ć  Bunja i drugi u Ravangradu (Bunja és a többiek Ravangrad-
ban) c. első  elbeszéléskötetében, amely 1921-ben látott napvilágot Pancsován, 
a Služba c. elbeszéléséhez az alábbi jegyzetet f űzte (amit aztán nem ismételt 
meg, amikor az írás az Összegy űjtött művek Varljivo proleće kötetében 1954-
ben újra megjelent): 

1919 őszén, egy beszélgetésben, melyet err ől a novelláról folytattunk, dr. 
R. P., nekem rokonom és barátom, közölte velem, hogy Biró Lajos magyar író-
nak 8-10 évvel korábban Az Újság irodalmi mellékletében jelent meg egy 
azonos tartalmú karcolata. A címére nem emlékszik, arra azonban igen, mond-
ja, hogy jellegzetesen Biró Lajos-i írás volt, riportszerűen, pergő  filmszer űség-
gel, drámai verve-vel íródott, híján minden sz űkebb értelemben vitt novella-
elemnek, leírásnak és líraiságnak, a helyi és nemzeti jellegr ől pedig, ami — bizo-
nyos értelemben — nekem sajátom, nem is beszélve. Mégis, maga a mese olyan 
feltűnően hasonló, hogy kénytelen vagyok én is kölcsönzésre gondolni. Ha a 
szóban forgó karcolat 1912 előtt jelent meg, alkalmasint valamelyik kávéház-
ban olvashattam kutyafuttában, de ha kés őbb, akkor talán már itthon, Szerbi-
ában mesélhette valaki. Mert 1912 és 1916 között Genfben az említett lap 
egyetlen számát sem láttam. Nekem kész csoda ez az emlékezetkiesés, vagy pe-
dig a gondolat és a képzelet valóban hihetetlen találkozásáról van szó. Elhiheti 
a tisztelt olvasó, engem fájdalmasan érint a dolog, azonban lelkiismereti köte-
lességemnek érzem, hogy a nyilvánosság elé tárjam. Ezt a Biró-írást ha valaki 
megtalálná és elküldené, annak hálás lennék, mert ha ebben a pillanatban kéz-
nél volna, magam mellékelném. 

Jóval később megtudtam, hogy a jegyzetben említett dr. R. P. valójában dr. 
Radivoje Pavlovié, a Pesti Thökölianum' hajdani diákja, bácsi papfiú, a belgrádi 
orvostudományi kar egyik megalapítója és els ő  professzora, a gyógyszerészet 
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tanára, aki korán megvakult és elhunyt. Amikor Veljko Petroviénak ez a köny-
ve megjelent, és én először olvastam, az újvidéki gimnázium hatodikos tanulója 
voltam; tehát sok mindent nem tudtam bel őle sem megérteni, sem pedig meg-
ítélni. Mindazonáltal ma is élénken emlékszem, mekkora benyomást tett rám 
ez a szerb irodalomban szokatlan, fanyar lapalji jegyzet. Ennek alighanem több 
oka volt. Mindenekelőtt az egész könyv mély benyomást tett rám, valósággal 
izgalomba hozott. Valami egészen különöset láttam benne (s ebben a legkevés-
bé sem csalatkoztam), arról pedig — akkori naivságomban — sejtelmem sem 
volt, hogy lehetséges, s őt megengedhető : az ti., hogy a tekintélyes szerb 
írók között, íme, akadjon egy, aki ma is él, ráadásul fiatal ember még, aki 
a szülőföldemről és azokról az emberekr ől ír, akikkel naponta találkoztam, 
olyan emberekrő l, akikről sokat hallottam és sokat tudtam, egy író, aki izgal-
masan tárja fel és ihletetten ábrázolja éppen annak a környezetnek a legben-
sőbb problémáit, amelynek én is része voltam, és amelyhez testestül-lelkestül 
tartoztam. Alig hittem a szememnek, hogy egy elbeszélésben is le szabad írni 
azt, hogy Novi Sad, Stražilovo, zombori preparandia, Szerb Matica, Novi 
Sad-i gimnázium, hogy egy elbeszélésben olyan könny űszerrel rá lehessen is-
merni egy egész agyonhallgatott világra és tájra, mindazokra a fogalmakra, 
amelyek az én hétköznapjaimat és legsajátabb életemet, mind annak banálisan 
hétköznapi és látható, mind pedig azt a másik, ám lényegesebb, a képzeleti ré-
giókba emelt, titkos részét tették. Veljko Petrovi ć  nélkül és Jaša Ignjatović  meg 
Stevan Sremac után, úgy tetszett, itt az élet mindörökre megállt, elenyészett, és 
mi nem is vagyunk. Nagy meglepetésemet és izgalmamat több igen szubjektív 
adottság öregbítette. Noha néhány nagyon személyes körülmény összejátszása 
folytán már kora gyermekkorom óta tudtam Veljko Petroviéról, illetve Haza-
fias verseirő l (Rodoljubive pesme), én csak akkor, 1921-ben értesültem, igazán 
boldogan, hogy olyan elbeszéléseket is ír; s ha emlékezetem nem csal, ezzel 
alighanem így voltunk, másképp nem lehettünk, édes mindannyian, mi, az ak-
kori háborús világban elkanászosodott Novi Sad-i gimnazisták, akik úgy ve-
rődtek össze mindenfelő l a frissen megnyílt, feltűnően háború utáni iskolában. 
Ami pedig azt a lábjegyzetet illeti, abban — természetesen — még külön tetszett 
is az a rokonszenves, bátor nyíltság, amellyel a tiszta erkölcs ű  író olyan 
bírálóan, szinte kihívó daccal veszi szemügyre saját m űvét, sőt valamiképpen 
még a vizsgálódás irányát is, a mások gyanúpörét meg a maga kételyeit nem-
különben megfelelő  mederbe tereli. A jegyzet ezért is ragadt meg emlékeze-
temben. Azonban akkor fogalmam sem volt, hogy kicsoda és miféle író az a 
jegyzetben említett Biró Lajos; a magyar irodalomnak az id ő  tájt éppen semmi 
becsülete sem volt a Novi Sad-i gimnazisták között, s én bizonyos vagyok ben-
ne, hogy akkor Újvidéken egyetlen magyar könyvet sem olvastam el, nem is 
éreztem hiányát, s még csak eszembe sem jutott, hogy egyáltalán jó volna, ér-
demes volna ezt is olvasni, ismerni. Újvidéken egyébként — mint talán az egész 
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országban is — valahogy éppen akkoriban a francia irodalom kultusza bontako-
zott ki, a francia irodalom jött divatba, s mert divat volt, talán azért volt olyan 
izgalmasan vonzó: valósággal versengtünk, hogy miel őbb megtanuljuk a 
nyelvet, és megismerjük ezt számunkra felülmúlhatatlan irodalmat, amelyr ő l 
tanáraink sem igen tudtak sokat. (Az els ő  két könyv, amelyet nagy keservesen, 
francia eredetiben olvastam, de amire — titokban — mérhetetlenül büszke vol-
tam, H. Malot Le Petit Chosé -ja és A. France L'Histoire contemporaine c. cik-
lusából a L'Orme du Mail volt: olyan két könyv, melyeket csupán egy diákos 
olvasási szenvedély tudott összebékíteni.) Amikor azonban 1922 őszén a hete-
dik osztályt a zombori gimnáziumban voltam kénytelen folytatni, olyan kör-
nyezetbe kerültem, amely jelentősen más, bonyolultabb volt. Mindenekelő tt 
azért, mert ugyanabban az épületben, ahová mi jártunk, délután a magyar gim-
názium működött; akarva-akaratlanul, legy őzve kölcsönös idegenkedésünket, 
kezdetben óvatosan ismerkedtünk, majd azután lassanként össze is barátkoz-
tunk magyar pajtásainkkal, s így fokozatosan és szinte észrevétlenül magyar 
könyveket is kezdtünk olvasni, belekóstoltunk a magyar irodalomba. Márpe-
dig amikor egy diákember egy más nép irodalmával ismerkedik, az leginkább 
éppen ellenkező  sorrendben történik, mint amit a pedagógiai akkurátusság 
egyedül célravezet őnek tekint, mert az ilyesmit az ember valahogy mindig a 
végén kezdi: el őször is a legmodernebb, a legvitatottabb, az iskolai renddel 
mintegy dacolva, a legtiltottabb íróknál köt ki. Magyar barátaim és iskolatárs-
nőim a beavatottak, az összeesküv ők reszkető , édes izgalmával a hangjukban 
mindjárt az els ő  nap közölték, elárulták a titkot: hogy mindenki más el őtt 
Adyt kell megismernem. Lehetetlen volt nem megfogadni tanácsukat. Megfo-
gadtam hát én is. S aztán olvastam, rengeteget olvastam, minden rendszer, ér-
telem és válogatás nélkül, jót és rosszat, fércm űvet és remekművet vegyesen, 
úgy, hogy gyakran semmi különbséget nem találtam közöttük, ahogyan az már 
lenni szokott az állhatatlan szerelmeknek eme bohó éveiben. Egy nap a kezem-
be került az egyik magyar képes hetilap (a nagynéném rendszeres olvasmányá-
nak) bekötött évfolyama. Ma már csak találgathatom, de a legvalószín űbb, 
hogy ez, a hosszú-hosszú id őn át népszerű , magyar („családi") képeslap, a fi-
atal és kevésbé fiatal lányok kedvelt olvasmánya, a Tolnai Világlapja lehetett, 
méghozzá — erre egészen határozottan emlékszem — 1917-bő l vagy 1918 -ból, 
mindenesetre a háborús id őkből. Ebben a lapban böngészve — mindenekel ő tt a 
novellákat olvastam el, amelyekb ől többet is közöltek minden számban —, rá-
akadtam a jegyzetben említett Biró Lajos egy elbeszélésére is, amelynek tárgya 
roppant emlékeztetett Veljko Petrovi ć  egyik novellájára, de nem az említett 
Službára, hanem egy másikra, amely Sirota naša Mumica (A mi szegény Mu-
micánk) címmel a Pomerene savesti c. kötetében jelent meg 1922 -ben. (Hadd 
tegyem hozzá mindjárt: Veljkónak ez az írása el őször a Srpski književni glas-
nik XXXI. füzetében látott napvilágot 1913 -ban.) A türelmetlen maturandus 
Birónak ezt 
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a novelláját haladéktalanul lemásolta, s valószín űleg március közepén elküldte 
Veljko Petrovićnak. Jól emlékszem, mért jártam el így, s ezt az írónak küldött 
kísérőlevelemben valószínűleg meg is írtam: Hogy ti. olvastam a Službával 
kapcsolatos lapalji jegyzetét, de most meg akarom örvendeztetni, mert íme a 
bizonyíték, hogy viszont az ő  egyik, 1913 -ból származó témáját Biró 1917-ben 
(vagy 1918-ban) dolgozta fel. 

Veljko Petrovi ć  azonnal válaszolt. Levelének lényege az alábbi néhány sor: 

Megvallom Önnek, hogy levele és a hozzá csatolt melléklet egy kissé meg-
riasztott. Az ördögbe is, újfent valami, ami kölcsönzésre, s őt valamiféle plági-
umra emlékeztethetne! Ön azonban rá fog érezni, hogy amikor a Mumicámat 
írtam, távol állt tőlem mindenfajta asszociáció azzal a magyar elbeszéléssel. Ír-
hatta Biró az ő  Clairette jét akár öt évvel korábban is, biztosíthatom Önt, én 
nem olvastam. Kizárt dolog. A témáknak ez a koincidenciája azonban könnyen 
érthetővé válik, ha tekintetbe vesszük, hogy mindketten megközelít őleg ugyan-
abból a — mittel-európai — környezetb ől származunk, s hogy nagyjából ugyan-
azon problémák foglalkoztatnak bennünket. Csupán szándékaink és eszköze-
ink különböznek. 

Birónak azt a novelláját, amelyet 1923 -ban megküldtem Veljko Petrovi ćnak, 
persze, nem őriztem meg; még a címét sem jegyeztem meg természetesen. 
Most azonban mindenáron ki akartam ásni, ami nem volt egy cseppet sem egy-
szerű : hogy előkeríthessem, át kellett rágnom magam Biró tíz-egynéhány no-
velláskötetének mintegy 250 elbeszélésén. A végén mégis megtaláltam. 

Birónak az a novellája, amelyre Radivoje Pavlovié gondolt, az András csen-
dőr lett, a másik pedig, amelyet 1923-ban Veljkónak elküldtem a Vénlányok 
címet viseli.* 

Azt a talányt, amely Veljko Petrovi ćot annyira érdekelte, s érthet ően nyug-
talanította, azt ti., hogy Biró két kis karcolata, el őbb az egyik, majd a másik, 
mikor jelent meg. Újvidéken én nem tudtam megfejteni precízen és végérvé-
nyesen. Amit azonban kétségtelenül és megbízhatóan megállapítottam, a kö-
vetkező : Biró Vénlányok c. novellája már egyik elbeszéléskötetében is megje-
lent 1911 -ben, a másik pedig a következ ő  évben, 1912 -ben kiadott kötetében, 
tehát mindkettő  már könyv alakban Veljko Petrovi ć  írásainak megjelenése 
elő tt. (A Služba dr. Milan P. Kosti ć  közlése szerint a szarajevói Narod 1913. 
évi irodalmi mellékletében látott napvilágot.) Ami pedig Biró írásai els ő  meg-
jelenésének idejét illeti, nagyon valószínű , hogy mindkettő  először Az Újság c. 
napilapban látott nyomdafestéket, annak a lapnak a hasábjain, amelynek Biró 

-, Veljko 1923 -ból származó levelét, akárcsak mindkét Biró-novellát (eredetiben és fordításban) 
a Zbornik Matice srpske za knjiievnost i jezik 1968. évi XVI. füzetében tettem közzé. 
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akkor munkatársa volt. Radivoje Pavlovié visszaemlékezése is ezt a feltevést 
támasztja alá. 

A motívumok — amint látjuk — vándorolnak. Ez kétségtelen, és számtalan 
példa tanúsítja. Közismert példák, de olyanok is, amelyekre még nem fi-
gyeltek fel. Veljko Petrovi ć  nem alaptalanul emlegette „a gondolat és képzelet 
hihetetlen találkozását", mert valóban el őfordul ilyen is. Csupán egyetlen 
rendkívül tanulságos és frappánsan érdekes példát említek: mindenkit váratla-
nul fog érni, ahogyan én is meglep ődtem felfedezésemen. Történt, hogy 
nemrégiben elolvastam Mikszáth Kálmán Új Zrinyiász c. regényét. Ez egy 
szatirikus regény, rendkívül érdekfeszít ő  (ma már, a kortársakra tett célzások 
miatt, különösen a külföldi számára, nem is egészen érthet ő), mindenesetre 
amikor íródott, 1898 -ban, erőteljes visszhangja volt a magyar irodalmi és 
politikai életben. Mikszáthnak ez a regénye alapgondolatában, faktúrájában 
és szándékaiban tökéletesen egybevág Domanovi ć  Kraljević  Marko po drugi 
put medu Srbima c. szatirikus elbeszélésével, azzal a különbséggel, hogy 
a regény szélesebb sodrással, következetesebb képzel őerővel íródott, s mond-
hatnám, mélyebben szántó szatírája a korabeli magyar parlamenti és társadalmi 
életnek, mint Domanoviéé a maga törekvéseiben. Domanovi ć  Kraljević  Mar-
kója pedig, mint tudjuk, 1901 -ben keletkezett, s egészen bizonyos, hogy 
szerzőjének fogalma sem lehetett az Új Zrinyiászról, amelyet nálunk abban az 
időben valószínűleg kevesen olvastak. Itt kétségkívül „a gondolatnak és a kép-
zeletnek" arról a „hihetetlen találkozásáról" van szó, amellyel Veljko Petro-
vić  példálózott. 

Ami pedig a két Biró-novella és Veljko Petrovi ć  két elbeszélése szüzséjének, 
főleg felületi és külsőségekben megnyilvánuló összecsengéseit illeti, valószín ű -
leg annak a feltevésnek kell helyt adni, amelyet már maga Veljko Petrovi ć  is 
megengedett: hogy Biró mindkét karcolatát valóban olvasta valamikor, hogy a 
két motívum, mint az nemritkán megesik, megragadt tudatában, de még in-
kább tudatalattijában, s kés őbb aztán, anélkül hogy tudatában lett volna, 
a maga módján módosítva és kikerekítve felhasználta őket. A közös motívum-
nál azonban sokkal súlyosabban esik latba ezeknek az elbeszéléseknek az érté-
ke külön-külön és egymáshoz mérve, s itt ez a perdönt ő , és valójában az egye-
dül lényeges. Nem nehéz megállapítani, hogy kettejük közül Veljko Petrovi ć  a 
nagyobb formátumú író: ez még szemléletesebben és még meggy őzőbben ki-
derülne, ha teljességükben is összehasonlítanán őket. Biró valahogy éppen 
Veljko budapesti tanulmányainak éveiben aratta figyelmet kelt ő  sikereit (Bár 
ez nem sokáig tartott, és váratlanul félbeszakadt) 1908 -ban például Biró novel-
láskötetérő l szóló ismertetőjében a fiatal Lukács jól megfigyelte írásainak er ő s, 
egészséges oldalát, s őt mivel mindig szívesen hajlott az elméleti okoskodásra, 
és arra, hogy a jelenségeket szélesebb, elvi keretbe ágyazza, kísérletet tett arra 
is, hogy Biró példáján röviden felvázolja a novellam űfaj esztétikai és filozófiai 
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képletét.* Ez azonban már egészen más téma. Nekem pedig ezzel az írással 
nem volt más célom, csupán az, hogy Veljko Petrovi ć  egy kijelentésére hivat-
kozva némi segítséget nyújtsak azoknak, akik egykor vállalják majd azt a szép 
és hálás feladatot, hogy kimerítő  alapossággal feltárják és tanulmányozzák a 
nagy szerb író novellisztikájának egész gazdagságát és sokrét űségét. 

(1968) 

BORBÉLY János fordítása 

:; Lukács György: Biró Lajos novellái. Huszadik Század, IX. 1908. 255-259. 1. 



NÉMETH ISTVÁNRÓL 

TOLNAI OTTÓ 

A TENGER SZÍNE 

Jól tudom, milyen nehéz helyzetben van a kritikus, amikor kis helyen kell 
egy egész könyvet, egy egész írói kozmoszt bemutatnia, ám furcsamód semmi-
vel sincs könnyebb helyzetben az a glossza- vagy esszéíró sem, aki már eleve 
lemond az egész ismertetésér ő l, s csupán egy számára érdekes részletet szándé-
kozik felmutatni. Mert ha valóban fel akarja mutatni, ha valóban meg akarja 
csillantania részben az egészet — mert, ne tagadjuk, rejtett szándéka neki is 
ugyanaz, mint a kritikusnak —, legalábbis annyi id ő t kell szentelnie az egészhez 
kötődő  gyökerek, hajszálgyökerek elmetszésének, újrakötésének, mint ameny-
nyire szükség lett volna a könyv részletes ismertetéséhez, körüljárásához. 
A mi esetünkben még ennél is bonyolultabb esetr ől van szó, ugyanis az elkü-
lönítésre kiszemelt részlet, rész éppen magáról az egészr ő l, a végtelenről szól. 
Tehát e rész felcsillantásával a szó szoros értelmében az egész végtelent kellene 
felcsillantanunk. 

Németh István novelláskötetének, a Hegyomlásnak A tenger színe című  
írását szándékozom elemezni. Azért éppen ezt, mert úgy hittem, így egy-
úttal két dolgot is elvégezhetek: letudhatom képz őművészeti kritikusi pen-
zumomat, és egy fontos könyv új, más dimenziójára is felhívhatom a fi-
gyelmet. 

Zavarom éppen itt kezd ődött. Ez az új, más dimenzió ugyanis nem érinti 
a könyv egyértelműen felismerhető  központi problematikáját, motívumkörét. 
Nem érinti a felszínen, javítottam ki magamat azonnal, de igenis érinti a könyv 
mélyebb rétegeiben. Németh István rejtett motívumáról van szó, aminek a le-
heletét már rég megéreztem, ami a dubrovniki téli tárcákban azóta már konkré-
tabban is megmutatkozott. Pontosabbak lennénk tehát, ha azt mondanánk: 
e könyvben látszólag mellékes motívum, ám a Németh-opusban felmerül őben 
van, majdan akár központi helyet is elfoglalhat. 

A vajdasági (a jugoszláviai magyar) író és a tenger, az Adria. 
Kiszemelt írásában Németh ideális formájában mutatja meg ezt az izgalmas 
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problémát. A novella afféle hátteret ad, távlatot, hitelt a Hegyomlásnak. És 
éppen ez az, ami a legjobban hiányzik a hasonló dolgokkal (a háború utáni 
időszak beszolgáltatásnak, kollektivizációnak nevezett jelenségével) foglal-
kozó könyvekbő l. 

Régóta kerülgeti Németh a tengert, régóta fárasztja az isteni öreget, Próte-
uszt, aki, ha cselt tudnánk vetni neki, megmondaná az igazat, az Utat... És 
most, e rövid szövegében megtörtént a csoda: mértéktartásával, ravasz 
cselességével — bölcsességével — sikerült csapdába ejtenie, megragadnia a meg-
ragadhatatlant. Sikerült valami lényegeset mondania a tengerr ő l. Kimondania a 
kimondhatatlant. A tenger színét, végtelenségét. 

Régóta hangsúlyozom a jugoszláviai magyar író specifikus, ambivalens vi-
szonyát a tengerhez. Egyáltalán nem véletlen, hogy a világirodalom egyik 
legszebb tenger-novelláját, amit nyugodtan állíthatunk akár a Halál Velen-
cében mellé is, éppen egy szabadkai születés ű  író írta, Kosztolányi, akit Rónay 
egyenesen mediterránnak nevez. (A Csókra gondolok, de a mi szempontunk-
ból tanulságos lenne a Kék gyász cím ű  novella és a tengerrel foglalkozó úti-
jegyzetek is mind.) 

Németh kis írásában ez a tengerkomplexus szépen vizsgálható. Egy id ős 
vajdasági tanító monológja a novella. De nem elmondott, hanem a f őhő s 
által leírt monológja. Ugyanis Fekete tanító (figyeljünk a nevére!) szereti a ha-
sonló kézimunkát, mint amilyen a cigarettasodrás, a hegedülés, a festés és a —
firkálás. Azt meséli el, írja le, hogyan nézte el őző  nap az ablakból, asztalától 
dédunokája és felesége készül ődését a tengerre. Akkor, ott tört rá a kérdés: 
„vajh milyen lehet az a tengerpart, milyen lehet a tenger színe, a tenger végte-
lensége?" 

Az agg tanító (a figura kiválasztása külön figyelmet érdemelne — e régi 
típusú tanítókban, csak most látni, egy-egy kis polihisztor élt) létünk, a világ 
egyik alapkérdését teszi fel, óhajtja tetten érni: a végtelenséget. Érdekes meg-
figyelni, hogy az aggastyán gyengéd, elérzékenyült, melankolikus hangján 
milyen kitartóan, milyen könyörtelenül ismétl ődik, afféle hullámmozgást 
idézve ez az alapkérdés: „Azt mondják, a tenger alkonyatkor elpihen, a tükre 
kisimul, és könnyű  lesz, mint a selyemkend ő . Valójában milyen lehet a tenger, 
hányféle? És milyen a színe?" Már itt, a kérdés másodszori visszatérésénél, ak-
kor, amikor könnyűnek nevezi, selyemkendőhöz hasonlítja, megragadja: lefes-
ti. De mint mondottam, ilyenkor azonnal eltávolodik a témától. Arról mesél, 
miért nem jutott el sosem a tengerre, noha többször készült „áldott emlék ű " 
asszonyával. Nem jutott le, ám azért, mint mondja, nem voltak boldog-
talanok. „Sosem kapaszkodtunk olyasmiért, amit nem érhettünk el. A tenger 
nem volt elérhetetlen számunkra, éppen csak mindig akadt ennél el őbbre való." 
Elérhetetlennek nevezi, majd azt mondja, nem volt elérhetetlen. Tehát a tenger 



90 	 HÍD 

nem elérhetetlen, éppen csak mozdulnia kellett volna, mint ahogyan az ember 
kinyúl egy tükörért, egy szép, kék selyemkend őért. 

Igen ám, de ha mozdult volna irányába, abban a pillanatban megsz űnt volna 
az elérhetetlen végtelennek lenni. És itt mutatkozik meg Németh ravaszsága, 
bölcsessége. Nem mozdul, ha mozdul, inkább hátrál. Es akkor a „szép ször-
nyeteg", a tenger, a végtelenség megmutatja magát mint egy puha selyemken-
dő , kezéhez simul. Ismét másról kezd beszélni, majd váratlanul, a refrénszer ű  
alapkérdést halljuk: „Ó, igen, a tenger színe! Honnan ez a hirtelen támadt 
emésztő , képtelen kíváncsiság?" De újra eltávolodik, mondván, hosszú élete 
során nem tűnődött a tengerről, noha mint tanító „Tudtam minden tengerek 
nevét, minden szigetek, nevét, egy egész életet töltöttem el a fekete táblára 
akasztott nagy térkép el őtt, s csak a nádpálca hegyével érintve a térképet, a szó-
ban forgó tengereket és szigeteket, tengeröblöket, fjordokat". És a köny-
nyű  selyemkendő  után a nádpálca hegyével megérintett térkép tengereivel itt 
mondja ki, itt érinti meg másodszor is. 

Jeleztem, miközben mesél, ír, végig az az érzésünk: fest. Érezzük, megtalálta 
azt a festéket, azt a tónust, amivel az állandóan távolodó, üresed ő  valami meg-
ragadható, pozitívummá varázsolható. Míg nézte dédunokája csomagolását, 
előző  nap arra gondolt, „hogy holnap ilyenkor már lent lesznek a tengeren, 
már meg is fürödtek, már úsztak is egy nagyot. És hogy én a dédunokám sze-
mével látni fogom azt a tengert, a tenger végtelenjét, és ezt látni fogom akkor, 
akkor is, amikor már nem leszek az él ők sorában". Ez a végtelen harmadik 
megérintése. Ami után azonnal a visszavonás következik: „Pedig én az ő  sze-
mükkel nem fogom meglátni a tengert, a tenger színét, a tenger végtelenjét. 
Hogy is élhetett bennem eddig ily balga képtelenség!" 

Es itt már közel is kerültünk a novella befejezéséhez. Az „újfent" elérzé-
kenyülő  aggastyánra nyitják az ajtót, elbúcsúzni jönnek. És a végs ő  szót, azt, 
amiben a végtelenség egyértelm űen megragadtatik, dédunokájáék szájába adja. 
„Megöleltem őket. Netán ha elmaszatolt könnyemet ott érezték az arcukon, 
csak mosolyoghattak magukban. Nem a világ végére készülnek, csak ide a ten-
ger partjára, nyaralni, úgy látszik, az öreget ez mégis megindította. Mostaná-
ban minden kicsinységen elérzékenyül." Figyeljük csak meg, ismét milyen 
ravasz módon hozza ide a lábunk mellé a végtelen távolságokat: „csak ide — 
mondja —, a tenger partjára". Ez az az ambivalencia, ami annyira jellemzi a 
vajdasági embert, a jugoszláviai magyar írót. A tenger, az Adria egyszerre je-
lenti számára a távolit és a közelit. Egyszerre alföldi és mediterrán. 

Az a szó, amiben a többszöri megérintés (kend ő , térkép, dédunokájáék sze-
me) után végképpen fixálódik a tenger végtelensége: a kicsinység. Pontosabban 
az a képesség, hogy a legnagyobbat, hogy a végtelent kicsinységnek tudja ne-
vezni. Fekete tanító tényleg úgy írja: festi a tenger végtelenjét, akárha cigarettát 
sodorna. 
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A könyv olvasása közben állandóan az volt az érzésem, kifejezetten vajda-
sági, konkrét történelmi id őben játszódó novelláihoz éppen itt, ebben az írás-
ban kiverte ki a festéket, találta meg a tónust. Mert Németh István pró-
zájában éppen olyan fontosa tónus, akár a fest őknél, költőknél — és tegyük 
hozzá, a nagy prózaíróknál. De Németh bölcsessége nemcsak a tónus, nemcsak 
az aprómunka esetében figyelhet ő  meg, a látószög meghatározása is ugyan-
olyan lényeges. Legtöbbször a család szemszögéb ő l mutatja a történetet. Az 
asszony és a kislány csodálkozik például rá arra a pisztolyra a könyv tán leg-
jobb novellájában: „A temetés után való napokban történt, egy vasárnap reg-
gel, apa még lustálkodott az ágyban, anya szokás szerint rendezgette, kefél-
gette, tűzögette apa egyetlen szál, agyonkoptatott, már foszlásnak induló 
ruháját (mindennap ez volt apán, ebben járt „be", teljesen elny űtte már, de újra 
nem futotta, s abban az id őben nem is nagyon lehetett szövethez jutni, csak 
pontra adták, mi is kaptunk vásárlási bont, vagy ahogy akkor neveztük: pon-
tot, csakhogy apa azt a képtelen elvet vallotta, hogy ő  majd akkor áll sorba, ha 
már mindenki kapott — annyi viszont sose volt, hogy jutott volna mindenki-
nek), anya most is ezt az agyonstoppolt ruhát agyusztálta, el őbb a nadrágot 
vette alaposan szemügyre, aztán a zakót akasztotta le a fogasról, »mi ez a ne-
héz ebben a kabátban?« — kérdezte, apa villámgyorsan felkönyökölt az ágyban, 
de mielőtt szóhoz jutott volna, már ott sötétlett anya kinyújtott tenyerén 
a pisztoly. 

— Ez micsoda? — kérdezte halálra váltan." 
És ez a kérdés ismét úgy tud hangzani, akkora akusztikát tud kapni Németh 

prózaművészetében, mint Fekete tanító világunkat, „létünk birodalmát" érin-
tő , metafizikus kérdése: „milyen lehet a tenger színe, a tenger végtelensége?" 
Annál inkább, mivel a halál (nézzük csak meg, hogyan csempészi bee kifeje-
zést!) mind a két esetben, az asszony (kislány) és az aggastyán kérdésében egy-
formán Ott rejtőzködik. 

DUBROVNIKI LEVÉL 
NÉMETH ISTVÁNNAK 

A repülő  kis ablakára tapadva várom, hogy felt űnjön a tenger, megcsillan-
jon az az abszolút más (másság), abszolút idegen közeg — amihez misztikus 
módon mégis valami közünk van nekünk, alföldi embereknek. 

És feltűnik, megcsillan. És alig tudom türt őztetni magam, hogy ne kezdjek 
el ujjongani, mint kisiskolás koromban, majd kiugorva a vonatablakon. 

Igen, számunkra az Adria megpillantása a legnagyobb csoda — a legnagyobb, 
ismétlem. Megfigyeltem magamon, más tengerek és óceánok megpillantása 
megközelítően sem hat rám ilyen intenzíven. Ez egyszer űen semmi máshoz 
sem hasonlítható élmény. 
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Megpillantom a város egyedülálló, zárt formáját. Els ő  gondolatom, Németh 
Pista már biztosan lent van, noha tudom, majd csak egy hónap múlva fogsz 
jönni immár rendszeressé vált téli üdülésedre (ami különben egyáltalán nem 
üdülés, hanem ugyanolyan szenvedélyes újságírói-írói nyomozás, mint azok az 
egész évben tartó bácskaiak). 

Nem tudom, miért, az utóbbi időben a kubisztikusan zárt városok vonza-
nak, azok, amelyek afféle modellekként valójában meg is ihlettéka kubistákat: 
Saint Geminino, Assisi és hát persze a provance-i városkák. (Minden bizony-
nyal ezért körözök majd most, az élkövetkez ő  napokban is annyit a falakon kí-
vül.) 

Bóra bőrözteti a tengert. Innen fentr ől pontosan úgy tűnik: bőrözik. Már 
nem is emlékszem, mikor éltem utoljára ezzel a kifejezéssel. Pedig hogy 
örültünk egykor, ha b őrözni kezdett a pocsolya, ha csörg ő  celofánt vont rá a 
fagy, majd ha csöpp jegén seggre is vágódhattunk — hogy örültünk, ha b őrözni 
kezdett a Körös, a Kis-tó, netán maga a Tisza is! S most, íme, ott lenn, 
a bóra magát a végtelent b őrözteti. Nincs kizárva tehát, majd a jégen kell lan-
dolnunk, s korcsolyán érkezünk a szállodákba. 

Különben a bórától függetlenül is Olyan s űrűnek, erősnek, túltelítettnek lát-
szik a lenti rengő  kobaltmassza, hogy szinte természetesnek t űnik, akár 
járni is lehetne rajta. Lehet, mert már korán a festészet konkrét megfogható 
anyagába földeltem a költ ői kategóriákat, nekem sosem is t űnt különösnek az, 
hogy Krisztus a tengeren járt. Goethe egyik jegyzete jut eszembe, amelyben 
a megfestendő  tárgyakról elmélkedik, mondván: „az Evangélium egészében 
nem lelhetnék magasabb s kifejez őbb tárgyat ama Krisztusnál, ki könnyedén a 
tengeren járva, a süllyed ő  Péter segítségére lesz". 

Estére már sirokkóra fordul, hatalmas, halványzöld fény ű , drága csillárokat 
csapkod teraszunk alatta sziklához .. . 

Noha Dubrovnik azonos számomra a tengerrel, az Adriával, mégsincs kü-
lönösebb Dubrovnik-élményem. Egy nyárra emlékszem például, amikor 
Domonkossal az Imperialban játszó újvidéki muzsikusok hangszerei között 
aludtunka padlón — abból tán kifutná egy novellára, de más hirtelen nem is jut 
eszembe. Mindig szerettem elugrani Dubrovnikbe külföldi barátaimmal, s míg 
ők ámultak-bámultak, én mezítláb végigmentem a Stradunon. Ezért nincs ne-
kem különös, nagy Dubrovnik-élményem, mert mindig ez a bevonulás, ez a 
mezítláb való „mennybemenetel" ismétl ődik, mindig ez a legnagyobb dolog, 
ami itt megtörténhet velem. Ez is gyerekkori élményhez köt ődik: mezítláb 
menni a kocsiút nullássá őrölt porában. 

Az érdekes az, hogy most a nagy hidegben is úgy érzem: mezítláb lépkedek. 
Most sem történik semmi szokatlan. Tán még az a legszokatlanabb, hogy eb-
ben a zárt, kubisztikus, esőkkel, viharokkal fényesre sikált városban úton-út- 
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félen a Te jelenlétedet érzem. Jól tudod, mennyire kedvelem dubrovniki ri-
portjaidat, mennyire szurkolok Dubrovnik-könyvednek, de azt nem hittem 
volna, hogy ennyire beloptad volna magad a város leglelkébe. Az üres piacnál, 
azon a jezsuiták templomához vezet ő , gyönyörű  (számomra legszebb) lépcs őn 
vagy a torony alatt kilépve a falszorosba, mindig úgy érzem, felt űnsz, beléd 
ütközöm. És már kezdem is mesémet: a neked való történetet egy neked 
való emberről. 

A ház nagyságú, halványzöld hullámokat nézve sokat vagyok egyedül a 
szobában — és azon tűnődöm, milyen szín ű  a tenger. És ebben a tűnődésben, 
mondanom sem kell, a te novellád is benne van, a te novellád, amit tán legjob-
ban szeretek a vajdasági novellák közül. Így, noha nem vagyok bogarászó tí-
pus, néhány Dubrovnik-vonatkozású írás, régi dokumentum is megfordul a 
kezeim között. Így akadtam a te történetedre, figurádra. Els ő  reakcióm az 
volt: ezt azonnal meg kell írni, el kell mesélni Pistának! 

Corvin Mátyás borbélyáról van szó: a dubrovniki származású Stjepanról. 
Mint mondják, nemcsak borbélya volta nagy királynak, hanem afféle intimusa 
is. Tetemes vagyonra tett szert, szép háza volt Budán, mint megjegyzik, nagy 
gyümölcsössel. De Mátyás halála után Stjepan, az utód levelével tarsolyában: 

SERVITOR SERENISSIMI RÉGIS HUNGARIAE, 
visszatér Dubrovnikbe. És életének hátralev ő  részét itt éli le, afféle nyugdíjas-
ként. 

Igen, ez egy Pistának való figura! Egészen biztosan felkutatná nyomait, 
megtalálná kedvenc kis konobáját, amely el őtt, sűrű  vörös bor mellett, Budá-
ról, a király nagy hadjáratairól álmodozik. És milyen fantasztikus interjút 
készítene vele! Mit interjút, novellát, regényt írna róla. Nagyregényben 
szólaltatná meg. 

Először is, ebben bizonyos vagyok, a kése fel ől kezdené faggatni. Nem 
mutatná-e meg, melyik is az a penge, amellyel Corvint utoljára borotválta. Hol 
szerezte be, hányat ny űtt el a jellegzetes arcon. Voltak-e problémái a nagy 
gegával? És hát a szappan, milyen volt akkor, ott, Budán a borbélyszappan. 
Sorra kezébe venné a kis és nagy ezüstedényeket, tálakat. Természetesen kifag-
gatná, naponta borotválta-e Mátyást a hadjáratok alatt? Az ütközetek hajnalán. 
Milyen alkalmakkor vágatta ki, egyáltalán kivágatta-e nagy orrából, füléb ől a 
szőrzetet? Hosszú haját hogyan gondozta? 

És amikor már ezeken a semmis szakmai dolgokon keresztül egészen közel 
kerülne Stjepanhoz (nem csoda, hisz újságírói évei alatt hány borbéllyal készí-
tett interjút!), Pista észrevétlenül az udvari pletykák, hétköznapok felé terelné 
a szót, hogy végül is kiszedjen bel őle valami új, lényeges momentumot Panno-
nius és az uralkodó konfliktusát illet ően. 

És persze Stjepan kérdezés nélkül is mesélne még aztán a Budán meg- 
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forduló dubrovniki követekr ől, csillagászokról, kőfaragókról, a királynő , 
Beatrice dubrovniki gyóntatópapjáról stb. stb. 

Lajos király keze, Szent István koponyájának itt látható szilánkja nekem 
nem mond semmit, de ez a borbély, ez egészen lázba hozott. Igaz, fogalmam 
sincs, ezt az érdekes figurát feldolgozta-e mára magyar történetírás, belletrisz-
tika. Ha nem, pesti filosz barátaim minden bizonnyal nyomára fognak buk-
kanni, és én a feltárt anyagot rendelkezésedre bocsájtom, hogy lassú, alapos 
helyszíni nyomozásodban segítselek. Én ugyanis a dologhoz ennyiben járul-
hatok hozzá. Sajnos, csak ennyiben. 

Ülök itt, a hatalmas, halványzöld hullámokra meredve, várom, mikor rob-
bannak be szobámba, mikor verik szét ezeket az üres, modern szállodákat, 
s titkon örülök, hogy ilyen ítéletidőben minden bizonnyal nem repül fel ve-
lünk a gép. És itt maradunk. 

A dolgozatot, amelyben Stjepanra bukkantam, el is felejtettem említeni, a 
Dubrovnik című  folyóiratban olvastam, abban a folyóiratban, amelynek a tit-
kára barátom, Luko Paljetak hívta fel a figyelmem. Róla már tettem emlí-
tést neked. Ha találkozunk, megmutatom verseit, hisz Dubrovnik rejtélyes 
szellemének tán legjobb ismerőjéről van szó. És ha már költőknél tartunk, meg 
kell említenem egy másik barátomat is a dubrovniki mellett, egy budait. Sze-
pesi Attilára gondolok, akinek Ének Mátyás királyról (Kályhacsempe Mátyás 
király alakjával a Budai Várban, a XV. századból) cím ű  verse épp mostanában 
került a kezembe. Körülbelül egyid ősek Paljetakkal. Attila versének befejez ő  
soraival búcsúzom — kissé zavartan, ugyanis mire letisztáztam levelemet, haza-
értem Újvidékre, te pedig elrepültél Dubrovnikbe: 

Ülsz trónusod magasán, 
ahogy kályhacsempére álmodott a régporladt megyeri mester, 

időálló festéket keverve ásványokból és 
a messzi tenger szépiáiból, port és olajat elegyítve, 

lassú tűzön izzítva a fortyogó, tarka levet: az arany- 
sárgát, a haragoszöldet meg a húsvöröset; 

ülsz magasan, fejed egy pillanatra előre-biccen és 
nem tudni, tán napfény-áztatta erdőidre vagy 

harcterek fölött keringő  kesely űkre gondolsz. 



VÍGSZÍNHÁZI 
DARABOK 

KOLTAI TAMÁS 

Nem sokkal azután, hogy fölépítették és megnyitották Budapesten a Víg-
színházat, a „vígszínházi stílus" fogalom lett. A nevezetes esemény 1896. má-
jus 1-jén játszódott le, a millenium évében, amikor Magyarország ezeréves 
fönnállását ünnepelte. A díszel őadás hangulata a dics ő  alkalomhoz igazodott. 
A kor híres és ünnepelt írója, Jókai Mór vígjátékkal rukkolt ki a színházava-
tóra. A mámorosan indult estébe azonban némi üröm vegyült. A darab meg-
bukott. Óriási sikert aratott viszont néhány nap múlva egy meglehet ősen jelen-
téktelen francia komédia, Brisson Az államtitkár úr cím ű  műve. 

Ez az előadás mára századforduló polgárságának megváltozott ízlését 
tükrözte. A játékstílus szakított a Nemzeti Színházban megszokott szavalással, 
elvetette a patetikus hangsúlyokat, és közeledett a hétköznapi természetes-
ség felé. A díszlet jól szituált polgári lakást, finom ízléssel berendezett szalont 
ábrázolt. Először jelent meg magyar színpadon a mennyezet. Minden kellék 
és ruha hűségesen utánozta a valóságot, a szerepl ők viselkedése tökéletes 
illúziót keltett. A közönség, amely megtöltötte a néz őteret, a színpadi alakok-
ban önmagára ismert. Még a ruhatári személyzet külseje és a jegykezel ők 
modora is hozott valami újat, finomat, el őkelő t. 

A naturalizmus csatát nyert. A másnap reggeli újságok máris ledöntöttek 
néhány régi színházi bálványt — és kinevezték az újat. Ez volt az a pillanat, 
amelyben megszületett a vígszínházi stílus. Még sokat csiszolódott, és tíz év 
múlva jutott fénykorába. Nemsokára olyan képvisel ője és jelképe lett, mint 
Molnár Ferenc, akinek 1902-t ől kezdve a Vígszínházban mutatták be a darab-
jait. Ugyancsak a vígszínházi stílus vitte sikerre Bernard Shaw színm űveit, a 
húszas évek elején rendezett Csehov-ciklust, 1929-ben pedig O'Neill három 
drámáját. Érték, persze, megrázkódtatások is az id ők folyamán a vígszínházi 
stílust. Az avantgárd szele megbillentette, de nem tudta elfújni, s őt ellenállób-
bá tette, s ezáltal, mi tagadás, kissé meg is csontosította. Az ötvenes években 
főként klasszikusokon edzette magát, mert a színház nem játszhatta el azokat a 
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darabokat, amelyek illettek volna hozzá. A hatvanas években újra föltámadt, 
mert aMolnár-darabok — s mellettük mások is — ismét színpadra kerülhettek. 
Később úgy látszott, kezd kimenni a divatból, vagy mondjuk így, átalakulóban 
van, mert a nyersebb, drasztikusabb, keményebb stílusok ideje jött el. De 
azért továbbra is létezik. Legföljebb nem minden darabot játszanak vígszínházi 
stílusban. És persze máshol is játszanak „vígszínházi darabokat". 

MOLNÁR ÍGY MEG ÚGY 

Molnár Ferencet nemrég éppen a Vígszínház próbálta vígszínháziatlanítani. 
Igaz, A farkas nem a legjobb Molnár-darab. De mai szemmel a legszínházibb. 
Középső  felvonása, amelyben a szép, szelíd mosolyú Vilma, a hűséges feleség 
és anya hódító hímnek álmodja hajdani udvarlóját, szétrobbanthatja a szalon-
stílust, hogy megajándékozzon egy szenvedélyt ő l átfűtött, groteszk vízió lehe-
tőségével. Ebben a kicsit freudista álomban megnyúlnak és eltorzulnak a figu-
rák. Az egykori teniszbajnok udvarló hét évvel ezel őtt egy levélben ígéretet 
tett Vilmának, hogy hadvezérként, nagyúrként, m űvészként vagy koldus cse-
lédkét, de vissza fog jönni érte, s az asszony most csakugyan megálmodja 
őt főhadnagynak, attasénak, világhír ű  énekesnek és oranzsádot fölszolgáló 
inasnak. Ám mindenekelőtt káprázatos férfinak. Hogy miért? Tudatalatti 
bosszúból és titkolt asszonyiságból, csak mert huszártisztekre, zsúrfiúkra, 
éttermi pincérekre és egyáltalán mindenkire nyárspolgárian féltékeny férje 
kisvárosi romantikának nevezi azt a bizonyos régi levelet. A levél írója most 
váratlanul újra föltűnt a láthatáron. Az álombeli szívrabló, akinek Vilma nég -  
szer is a karjába veti magát, az utolsó felvonásban életnagyságban is megjele-
nik, ám fájdalom, kiderül, hogy nem szívrabló, s már nem is teniszbajnok, 
viszont még mindig vidéki ügyvédbojtár, s őt lúdtalpas és untauglich. Így hát 
Vilma, a kicsit csalódott, bár lelke mélyén mindig is józan, polgári feleség meg-
nyugodva visszatérhet a valóságba: a háztartási ügyekhez és a stoppolófához. 

Verebes István, az előadás rendezője ideiglenesen fölfüggesztette a hagyo-
mányos társalgási Molnár-stílust: kissé groteszkre és harsányra hangolta a 
századelő  hangulatát. Csakhogy a szcenika a második felvonásban képtelen 
volt produkálni az álomba való átmenet zajtalan, zeneileg fölépítend ő , nyílt-
színi effektusát. A hatást agyoncsapta a hangos díszletezés és az elfedésére 
hivatott álomzörejek maszatos lármája. Elt űnt az elegancia, de helyette nem 
jött létre semmiféle „dolce stil nuovo". 

A Madách Színház viszont igazi vígszínházi darabot akart el őadni, amikor 
Molnár éppen nyolcvan éve bemutatott, fiatalkori sikerét, Az ördögöt vitte 
színre Lengyel György rendezésében. Az ősbemutató kritikusa, a költ őnek, 
regényírónak és műfordítónak is páratlan tehetség ű  Kosztolányi Dezs ő  egy 
forró, lázas estér ől tudósított, amikor mámoros szavakba foglalta az élményt: 
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„az ötletek tarka arabeszkjei mögött... analitikus finomsággal sz ő tt cselek-
mény" és „a tapsoló, izgatott közönség" találkozását. Mai utódja csak álmélko-
dik, mert mintha egy másik darabot látott volna. Kosztolányi frivol költ ő i já-
tékról ír, a diabolikus humor rakoncátlankodásáról, a túlöml ő  jókedv fiata-
los, dübörgő  toporzékolásáról. Egy el őkelő  inkognitójú, titokzatos úrról, egy 
Lucifer-inkarnációról, aki váratlanul fölkel a néz őtérnek háttal fordított, üres-
nek látszó karosszékb ől, hogy egymás karjába szédítse a rajongó fest őt és a 
szelíd szépasszonyt, egy gazdag üzletember feleségét. Nem kell más, mint az 
úriember-ördög delejes szóáradata és a n ő i meg a férfiúi ösztön ismeretére épü-
lő , néhány egészen egyszerű  trükk, hogy a hat évvel ezel őtti, ártatlan flörtb ő l 
föllángoljon a szenvedély, szerelem támadjon és féltékenység, izgató kérdés-
sé váljék, visel-e valamit a hölgy az estélyi belép ő  alatt, vagy sem, pokoli sugal-
latra epekedő  vallomás formálódjék a szakító levélb ő l, és a diadalmas össze-
borulást kaján mutatványként prezentáló címszerepl ő  csettintésére csapódjék 
össze a függöny. 

Erről a darabról írt Kosztolányi, és ennek olvasódik ma is Az ördög. Ami a 
Madách Színházban látható, mindehhez még csak nem is hasonlít. Van itten 
egyáltalán szerelem? Hol a fest ő  műtermében blúzát félszegen levet ő  szép-
asszony szemérmes erotikája? Hol a csábításra csábító ördögi arrogancia és az 
elegáns nagyvilágiság a karosszékb ő l fölemelkedő  úr fölényes modorában? 
Képes-e borzongató bizonytalanságot kelteni az a nem lényegtelen kérdés, 
hogy mi van (vagy mi nincs) a belépő  alatt? Kik azok a statiszták, akik egy mil-
liomos estélyének polgári társasági viselkedésb ől mindenkor levizsgáztatható 
meghívottjait helyettesítik? Itt egy szép kócbaba van, aki nem tud szeretni, egy 
üres férfibábu van, aki nem tud szenvedni, és egy dallamosan deklamáló 
tréfamester van, aki kedélyeskedik. 

Ebben az előadásban minden olyan, mintha eredeti Molnár volna, de még-
sem az. Valami megváltozott azóta. Nyolcvan évvel ezel őtt egy Molnár-
darab életmintát adott. Keveseknek szóló, lesz űkített életmintát, de mégiscsak 
életmintát. A színpad hitelesen megalkotta, a néz őtér hitelesen ellen őrizte. Ma 
mitől jönne létre ugyanez? Nem tudják fönn, a színpadon, és nem tudják lenn, 
a nézőtéren. Fölbukkan ugyanis egy árulkodó jel. Nincs mennyezeti a szín-
padi szalonnak. A régi Vígszínházban ez sohasem fordulhatott volna el ő . 

FÖLÚJÍTÁS ITT ÉS OTT 

Élt egy  zeneszerző , aki fél évszázaddal ezelőtt fülbemászó dallamokat, 
könnyed kuplékat írt; pontosan olyanokat, amelyikre azt mondják: örökzöld. 
Zerkovitz Bélának hívták. Csókos asszony című  operettje a Vígszínházból in-
dult el, és most ide tért vissza. Meséje b űbájosan blőd, zenéjét máig dúdolja az 
idősebb korosztály. Egy anekdota szerint Kodály Zoltán azt mondta egyszer, 
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hogy a Zerkovitz-dal olyan, mint az egysejt ű  élőlény; ám ez az igénytelen 
amőba vidáman menetei azon az úton, amelynek szélén hatalmas szimfónia-
tetemek hevernek. Bölcs mondás, még akkor is, ha a mai konzumkultúra ter-
mékei, az egyre nagyobb számban és egyre agresszívabban menetel ő , vidám 
amőbák már nemcsak az út menti szimfóniatetemeket takarják el, hanem magát 
az utat is. 

Kissé kesernyés szájízzel bár, de azt kell mondanunk, hogy a jelenlegi Víg-
színháznak szüksége volt a Csókos asszonyra, a Csókos asszonynak pedig 
szüksége volt a Vígszínházra. A mondat els ő  felét a pénztárkönyv, a máso-
dikat az előadás színészi színvonala magyarázza. Hogy még érthet őbb legyen: 
a telt házak jót tesznek a színház anyagi mérlegének, a tisztességes m űvészi 
színvonal pedig a műfaj megingott renoméjának. Peter Hacks, a jó nev ű  német 
drámaíró egyszer azt írta Szép Heléna-átdolgozásának címe alá: „Operett —
színészeknek." Szarkasztikus mondat, de fedi a lényeget: nem árt, ha az ope-
rettet nemcsak eléneklik, de el is játsszák. Pontosan ez történik a Csókos asz-
szony című  igénytelen egysejtűvel. A külvárosi mese a kopott bérházban ne-
velkedő  színinövendékről, a bájos leányról, aki sikeres színházi debütálása 
napján megjárja egy művészetpártoló báró sugárúti palotáját, de végül vissza-
talál kedvesen csapodár v ő legényéhez, finom bájjal és enyhe iróniával került 
színpadra. Idéz őjelek nélkül. Ez utóbbiak talán hiányoztak is egy kicsit Iglódi 
István rendezéséb ől. De a közönség, amely ünnepli az el őadást, a nosztalgiá-
tól elandalodva szívesen álmodja magát vissza a vígszínházi múltba. 

A múlta dramaturgiában is továbbél. A francia mintájú vígjáték — talán 
éppen a nevezetes sikert aratott Brisson-darab nyomán - hazai követ őkre is 
talált. A két világháború közti magyar színház (s nemcsak a Vígszínház) soro-
zatban mutatta be a könnyű  kézzel összefércelt, szórakoztató darabocskákat. 
A történelem alakulása egy id ő  után elcsitította ezt a hullámot, amely a hat-
vanas években váratlanul újra föltámadt. 1963-ban egy fiatal újságíró, Dunai 
Ferenc A nadrág című  vígjátékát tűzte műsorára a Vígszínház. A darab meg-
lepő  gyorsasággal, egy éven belül sikerrel került színre Londonban és New 
Yorkban. A szerz ő  a Vígszínház következ ő  évadára újabb színművet írt, s 
a bemutatója után máris nyilatkozott egy harmadikról. Ennek el őadására 
azonban már nem került sor. Dunai Ferenc jelenleg az Egyesült Államokban 
él; hogy drámaírásból-e, nem tudni. 

Némi meglepetésre felújították A nadrágot. Nem a Vígszínházban ugyan, 
hanem Szolnokon, de a Vígszínház rendezőjének, Szikora Jánosnak az irá-
nyításával. Az előadás érdekes tanulságot hozott. A darab — a cselekmény alap-
szintjét tekintve — szabályos bohózat. Egy tekintélyére hiú, öreged ő  férfi a 
szeretője lakásán reked, mert folt esett a nadrágján. Ha házilag gyorsan rend-
be hoznák, még idejében elérne egy számára fontos, protokolláris rendezvény-
re. Csakhogy a szeret ő  föllázad, az ominózus nadrág egyre használhatatlanabb 
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állapotba kerül, hősünkön eluralkodik a pánik — és természetesen fény derül 
a titkolt szerelmi viszonyra. A darab végül a bohózati sémák szerint feje-
ződik be. 

Mi ebben az érdekes? — kérdezhetnénk joggal. Legföljebb az, hogy a szerz ő  
a politikai szatíra elemeit vitte bele a történetbe, ami a hatvanas évek elején még 
nem volt mindennapos. A nadrágját vesztő  antikős ugyanis egy nagy gyár 
munkásból lett igazgatója, aki visszaél a hatalmával, terrorizálja beosztott-
jait, fütyül az erkölcsre, és a szatíra szabályainak megfelel ően ráadásul ép b ő r-
rel kerül ki a csapdából. Ma már mosolygunk a szerz ő  „bátorságán", de ha 
visszakeressük a huszonöt évvel ezel őtti bemutató kritikáit, éppenséggel 
a bírálók dogmatikus aggodalmán nevethetünk. „Ilyenek nálunk a munkás-
igazgatók? Nem és nem" — olvashatjuk az egyik lapban. A másik kritika 
szerzője a morális tanulságot hiányolja, amikor helyteleníti, hogy a negatív 
hős győzedelmeskedik .. . 

A szolnoki fölújítás tanúsága szerint a rendez ő t a darab nemcsak mint bohó-
zat érdekelte, hanem mint kordokumentum is. Némi fölényes rálátással ábrá-
zolja akkori szatirikus bátorságunkat. Kár, hogy sem a bohózati sémákat, sem 
a korszakra jellemz ő  realista részleteket nem dolgozta ki elég aprólékos gond-
dal; az előadásból így hiányzik az a stilisztikai csavar, amely iróniával vonná be 
ezt a kés ői „vígszínházi darabot". 

EGY „ÚJ-VÍGSZÍNHÁZI" DARAB 

Gyurkovics Tibor Fekv őtámasz című  vígjátékát a Vígszínház kamaraszín-
háza, a Pesti Színház játssza, Marton László rendezésében. A szerz ő  a kö-
vetkező  műfaji megjelöléssel látta el a darabot: „Történik egy ismeretlen hely-
őrségben, a huszadik idő- és gyalogszázadban." Vagyis a hadseregben, ka-
tonák között — napjainkban. 

A hadsereg különösen alkalmas terep a hadseregen kívüli valóság ábrázolá-
sára, mivel a saját hierarchiájával helyettesíti a civil alá-fölérendeltségi vi-
szonyokat, és ez különböz ő  drámai összecsapások forrása lehet. Arnold Wes-
ker színműve például, a Chips with everything, amelyet Magyarországon 
A királynő  katonái címmel játszottak, er ő teljes osztálytartalommal telítette 
az újonckiképzés hétköznapi konfliktusait; az utóbbiakat csupán ürügynek 
használva, a társadalmi berendezkedés elleni lázadó gesztusról, illetve a kon-
formizálódás folyamatáról beszélt. A hadsereg csak minta vagy modell volt eh-
hez. Gyurkovics Tibort sem a katonaélet mozgalmassága ihlette darabírásra, 
az ő  Bakai őrmesterét is mintha a laktanyán kívüli világ hozná indulatba, ami-
kor mindjárt az elején Csiszár honvéd szüleinek jómódját firtatja. Ezt a szálat 
azonban csakhamar el kell ejtenünk, mert kiderül, hogy Bakai egyszer űen pik-
kel Csiszárra, s őt nem is sajáttag Csiszárra, hanem mindenkire, aki fiatalabb, 
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mint ő , tehát föltehet ően az egész legénységi állományra. Kakaskodó haj-
lamát részint őrmesteri, részint férfiúi mivoltában érvényesítend ő , Csiszárra 
összpontosít; úgy dönt, hogy följebbvalójaként megtornáztatja, korosodó 
vágytársaként pedig lecsapja a kezér ől a nőjét. Az Ibi névre hallgató csinos, 
fiatal hölgy azonban Csiszárnak nem a n ője, hanem a húga, akiben a fölös szá-
mú fekvőtámasztól és békaügetést ől feldühödött kiskatona jó testvérre 
lel bosszúterve végrehajtásához. A helyre fodrászleányka annak rendje és 
módja szerint palira veszi az őrmestert. 

Ebben a kaszárnyabalhéban er ős túlzás nemzedéki konfliktust látni. Ne 
higgyünk a szerz őnek, aki időnként odapörköl egy-egy mondatot az id ő -
sebbek sarkában trappoló fiatalokról, a hatalomban ül ők és a hatalmat ost-
romlók ellentétér ől, illetve arról, hogyan viszonyul mindehhez a szocializmus. 
Ezek jópofa mondatok, de ha a szerepl ők jókat mondanak, az még nem mon-
danivaló. Lehetne, persze, a Fekv őtámasz generációs dráma, de nem az. 
És nem biztos, hogy jobban járunk a „mondanivaló" beleer őltetésével, mint 
ha megelégszünk azzal, ami van: a többnyire frissen perg ő  dialógusokkal, né-
hány abszurdba hajló riposzttal és Gyurkovics n ők iránti rajongásának csik-
landós svádájával. Amikor ennél többet akar, maga az író is érzi, hogy bajba 
kerül: egy vészjóslóan indokolatlan lövöldözés után gyorsan abbahagyja a 
darabot, anélkül hogy befejezné. 

A valódi dráma itt kezd ődne el. De az már nem lenne vígszínházi darab. 



KRITIKAI SZEMLE 

KÖNYVEK 

KIRÁNDULÁS A TÖRTÉNELEMBE 

Apró István: Küldetés. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988 

„Mostanában egyre többet töprengek életem mozgatórugóiról, s arról, hogy az eljö-
vendő  századokban egyáltalán megértik-e majd azokat az okokat és eszméket, amelyek 
miatt üldöztük, rontottuk egymást valaha. Egyáltalán eszébe jut-e majd az eljövend ő  
kor emberének, hogy a földnek, amelyen áll, múltja van?" — elmélkedteti Apró István 
címadó kisregényének h ősét évekkel a Rákóczi-féle szabadságharc leverése után, s jó 
okkal, hiszen irodalmunk, még ha története nyúlfarknyi is, sokáig képtelen volt fölis-
merni, hogy a „földnek, amelyen áll", igenis van múltja, mi több, ez a múlt mell őzhe-
tetlen, ha jövőjéről nem óhajt könnyelműen lemondani. Előbb irodalomtörténet-írá-
sunk kezdte oszlatni a homályt, majd a hetvenes évek közepén, amikor irodalmi pá-
lyázataink még őriztek valamit az elő ző  évtized lendületéb ő l, egymás után születtek 
meg a közelebbi vagy távolabbi múltunkat megidéz ő  regények. Némi túlzással azt is 
mondhatnánk akár, hogy csaknem divatja támadt a történelmi regénynek, hiszen akko-
riban olyan kisebb tehetségek is próbát tettek vele, akik hosszabb lélegzet ű  prózai mű -
vek írására mindaddig nem is gondoltak. 

Ez a lassan csituló hullám azonban mégsem hozott igazán jó regényt. Történelmünk 
egy-egy szegmentumát megvilágították ugyan íróink, megannyi izgalmas adatot, tényt, 
eseményt időszerűsítve megálmodott hőseik révén, ám a múltakból felhordott anyag 
érdekes módon lefékezte a képzeletüket, s ahelyett hogy magukra a regényekre terelte 
volna a figyelmet, a történeti tényeket domborította ki. Hiányzott náluk az a jelenb ő l 
táplálkozó eszmei imperativus, amely áltörténeti anyaggá lényegíthette volna a felku-
tatott adatokat, s épp ezért m űveik kisebb-nagyobb mértékben a krónikázás zsákut-
cájába tévedtek. 

A csapdákkal nemigen törődve, Apró István egészen fiatalon s a fiatalság minden 
bizakodásával mégis e mellett a problematikus m űfaj mellett döntött első  könyvében. 
Járhatatlan út című  kisregényében a török hódoltság korába, a már említett Küldetés-
ben pedig a XVII—XVIII. századba lép vissza. Mindkét regény f őhőse egyfajta reinkar-
nációs meggyőződés pozíciójából szemléli a történeti eseményeket, s jut el végül a kör-
forgás régóta kísért ő  képzetéhez. AJárhatatlan út Monos Bálintja úgy véli, hogy „a vi-
lágban semmi sem változik, mindig ugyanazok a kérges sorsok ismétl ődnek", a „go-
noszok is egyformán kegyetlenek minden id őben, talán ugyanazok, miért is küldene 
Isten mindahányszor más üldöz őket és gyújtogatókat a sohasem változó, már jól be- 
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gyakorolt szerepre?", a Küldetés fejedelmi követe pedig vaskos írói túlzással ráeszmél, 
hogy alighanem Monos Bálint „leszármazottja", hiszen élete „mintha durva ismétlése 
volna az övének, talán az idők folytonosságára akar emlékeztetni valaki vagy valami". 

Az örökös ismétl ődés átka nehezül tehát az emberiségre, hirdeti mindkét, „küldeté-
sét" valójában teljesíteni nem tudó regényalak, a fölmerült alapgondolat azonban nem 
gyűrűzik tovább, belevész a túlsúlyra jutó leíró részletekbe. Mocsarak, nádasok, felper-
zselt falvak, menekül ő  toprongyosok, rájuk csapó tatárok, rablók, ég ő  házak, meg-
gyilkoltak tetemeinek képsorai váltják itt egymást, csupa Olyan mozzanat tehát, amely 
a gyakori irodalmi használat következtében rég sztereotippé vált. Ez azonban, lévén 
hogy Apró István jó érzékkel, a kezd ő  írók nyelvére jellemz ő  görcsös precizitás nélkül 
teremti meg az ismer ős szituációkat, még nem is lenne zavaró. Nagyobb baj az, hogy 
teljesen elfogadhatatlan megoldásokat is alkalmaz. A Járhatatlan utat például távolság-
tartón, egyes szám harmadik személy ű  narrációval indítja, kés őbb azonban váratlanul 
egyes 
szám első  személyre vált át, hogy aztán ismét a harmadik személy ű  ábrázoláshoz pár-
toljon vissza. Ennek következtében a kisregényt kizökkent ő  hullámzás keríti hatalmá-
ba, s még ritkás történelmi atmoszférája is elvész. Minek ez? — kapja föl fejét az ember 
tanácstalanul, de a fölmerült kérdésre csak a Küldetés adja meg a választ. Ott ugyanis a 
már halni készülő  egykori követ a következ őképpen monologizál önmagáról: „Elbe-
szélésemet talán harmadik személyben kellene folytatnom, hiszen csak kívülr ől tudom 
látni azt az üveges szem ű , rongyos, kormos megszállottat, aki ügyet sem vetve a véres 
forgatagra, keresztülnyargal a hihetetlen látomáson." Úgy látszik, Monos Bálintot is 
hasonló alkotáslélektana dilemmák nyugtalanították — vesztére. 

A nagyságos fejedelem embere egyébként módfelett ellentmondásos figura. Nagy-
enyeden, Debrecenben tanult egykoron, kés őbb Leydenben folytatta tanulmányait, s 
így érthető , hogy a háborús pusztítás látványára felfokozott intellektuális érzékenység-
gel reagál. Amikor fiatal szerb barátjával egy felperzselt falu határából Szeged felé 
indul a poros szekérúton, könnyekig megrendülve eszmélkedik: „Bárcsak minden em-
ber érezhette volna, amit akkor mi ketten! Ha mindenki úgy sírt volna elanyátlanodva, 
tehetetlenül a legyilkoltak tetemei fölött, és nem kérdezné, ki tette, és ki az, akit meg-
öltek, ha mindenki Olyan elszánt elkeseredéssel óhajtaná a megbékélést, mint mi ketten 
akkor..." Ez a mindenkire kiterjedő , a háborús vérontást mint olyant teljességgel ab-
szurdnak látó pacifista emberség azonban utóbb csaknem nyomtalanul leépül köve-
tünkben, hisz küldetése teljesítése után nem tér vissza a kancelláriára, hanem fölcsap 
katonának, s Károlyi generális seregében hét álló esztend őn át keményen aprítja a la-
bancot. Időközben megkérgesedett a lelke, mondhatnánk, minthogy azonban Apró Ist-
ván ezt a folyamatot nem motiválja kell őképpen, a gyökeres fordulata regényh ő s ellen 
kezd beszélni. 

Mindemellett Apró István prózájának reflexiókban gazdagabb rétegei sem hatnak 
meggyőzően. A szerző  nemegyszer megtorpan, élettények minden feszültséget nélkü-
löző  előadásába fojtja szövegét, máskor meg az olvasó alaposabb tájékoztatása kedvé-
ért a „történeti riport" térségére téved. A nyolcvanas évek derekán keletkezett két kis-
regény tehát végs ő  fokon arról tanúskodik, hogy Apró István sem a világlátás, sem 
a prózaírói „lélegzetvétel" tekintetében nem tudta meghaladni a készül ődés lépten-nyo-
mon kiütköző  jelzeteit. 



KRITIKAI SZEMLE 	 103 

Az elbeszélés nehézségeinek fölismerésére s a velük való eredményesebb küzdelemre 
csak ezután kerülhet majd sor prózavilágában. 

UTAST Csaba 

VILÁGSZÍNHÁZ 

Eliza Gerner: Osvrnuh se sietni.  Hrvatsko društvo kazališnih kriti čara i teatrologa, 
Zágráb, 1988 

A könyv, amelyet egy ültömben olvastam el, nemcsak egy kisvárosi úrilányból lett si-
keres színésznő  érzelmes visszanézése több mint negyven évet átfogó pályaképére. A 
személyes vallomáson túl egy fölöttébb izgalmas korszaknak is a keresztmetszete, hazai 
és nagyvilági hírességek vonulásával, abban a sajátos légkörben, ahol mintha minden út 
a színpadon át vezetne, s ahol a festett kulisszák s bizonyos bohém mellékíz ellenére 
történelmi eseményeket idéz vissza az emlékezet. 

Mert ha az imént még Krleža Agóniájáról volt szó, mint a pályakezdés próbatételér ő l 
Laura szerepében, nem sokkal kés őbb már Belgrádban vagyunk, a Marx—Engels téri tö-
megben, ahol Tito beszél, s Tanhofer, a rendez ő  megilletődve súghatja: „Gyerekek, 
mi most személyesen vettünk részt a történelem alakulásában!" A Tájékoztató Iroda 
határozatának vihara ugyanis a Mirandolina és a Mese egy gyárról című  film közötti 
szünetben zúgott át a fejük fölött, korábbi eseményeket is megszólaltatva ebben a világ-
ra szóló közjátékban. Az Anschlussét például, amikor éppen egy diákkiránduláson volt 
a kislány Bécsben, aztán 1944. március 19-ét, amikor Budapestre vonultak be a horog-
keresztes csapatok, s ő  hanyatt-homlok rohant haza, alig pár héttel doktorrá avatása 
előtt a közgazdasági egyetemen, ahogyan a zágrábi fakultást hagyta ott miattuk 1941-
ben. A kapcsolatok Bécs, Zágráb és Budapest között kés őbb is találnak érintkezési 
pontokat a könyv lapjain, most azonban már der űsebb eseményeket tükrözve ebben az 
ismerős közép-európai szimbiózisban. Ezek a visszajátszások tér és id ő  koordinátái 
között nemcsak színessé, de hitelessé is segítik tenni a személyes vallomást, s szinte 
természetessé a három nyelv otthonos használatát a váltakozó színpadokon, s a feles-
legessé vált, de a „jólneveltséget" bizonyító kötelez ő  franciával is megtoldva. 

— Milyen voltam? — kérdezte mindezek után mégis 1946 -ban, félénken, s azzal az iz-
galommal, amelyet őbenne nem tudott elnémítani a taps, mint a gyanútlan m űkedvelők-
ben. Attól tartott, ez is az ismert úrilánynak kijáró siker volt. Korán lett volna tehetség-
ről beszélve megnyugtatni, udvariasan obligát dicséretekkel elhalmozni, amikor pedig 
neki az alkalmi szereplés Zilahy Hazajáró lélekjében több volt a kisebbségi összetartás 
szolgálatánál a többi műkedvelő  között, akiket elemi dolgokra kellett megtanítani, ki-
menni és bejönni, és kínos igyekezettel leszoktatni arról, hogy „dzseresa" helyett gyer-
tyát mondjanak, legalább egy estére kilépve a szelencsei tájnyelv közegéb ő l. 

— Szép voltál, művelt és okos — hangzott az őszinte válasz, óvatosan mell őzve a „te-
hetség" egyébként is viszonylagos és annyiszor könnyedén alkalmazott frázisát. 

És abban az időben a város közönsége még emlékezett néhány igazán fényes, magas 
szinten tartott színházi el őadásra, s nemzedékeken át emlegették Prielle Kornélia ven- 
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dégjátékát, amikor az akkori szokásokhoz híven lelkes fiatalemberek kifogták a lovat 
a művésznő  kocsijából, s maguk álltak a rúd mellé. Kés őbb meg Sava Severovát látták 
őszintén átélt fájdalmában sírni, és Viktor Star čićot, meggyőzően undok nyegleség-
gel alakítva remekül Križovec szerepét, míg Aca Gavrilovi ć  Svejkje valóságos nevet ő -
görcsöt váltott ki. 

Ennek a valóban közkedvelt úrilánynak csakugyan a maga intellektuális fölénye vált 
feltűnővé a többi szereplő  között. S itt még csak nem is csámpított, mint az utcán önfe-
ledten, s a teniszpályáról jövet már attól is, hogy alkalmi lovagja közhelyes udvarlását 
volt kénytelen hallgatni, az Apatini úton végiga Szeder utcáig er őltetetten kacarászva. 

Később, amikor a műkedvelőktől elbúcsúzva, s mint akit nem köt a nyelv az Agónia 
Laurájának szerepében lépett fel Strozzi rendezésében, akinek majd a felesége lesz, még 
mindig több volt nála a szerep tudatos felismerése, mint az ösztönös alakítás. Ahogy 
pedig most visszaemlékszik a színpadi m űvészet titkainak elsajátítására a Strozzi által 
vezetett nem túl hosszú tanfolyamon, s a vizsgael őadásra Ranko Marinkoviétyal a zs ű-
riben, mintha még mindig inkább m űveltségének kisugárzása hódított volna, s nem a te-
hetsége, úgyhogy oda is szólt neki valaki: „Te pedig ne félj, kicsikém, majd szurkolok 
neked!" S azzal már el is d ő lt a sorsa. 

A többi meseszerűen menta maga útján, s a tényt, hogy a kritika is felfedezte Pörét, 
illetve Eliza Gernert, nem homályosíthatta el az a hivatali szigor, ahogy az Agitprop 
embereinek orrát minduntalan megcsapni vélte az „úri színjátszás" szaga. Holott a klasz-
szikus repertoár nem is adott alkalmat a szerepek világnézeti túljátszására. A szigor 
azonban általános volt, s így bukott el abban az id őben a zombori műkedvelőkkel e so-
rok írója is, mert Csáth Géza A Janikáját tűzte műsorra. 

Ezt az „úri színházat" könny ű  volt Strozzi óriási m űvészi tekintélyének tulajdoní-
tani, hiszen ő  akkor is játszott, amikor a „nép legjobb fiai" az erd őben voltak, mert or-
szágra szóló hírnevét nem politikai rendszerek, hanem a színház szolgálatában szerezte. 
Igy hát sértődötten otthagyta feleségestül Zágrábot, átmentek Rijekára, ahol szabadabb 
szelek fújdogáltak, s miután egy idényt átjátszottak, az új intendáns, Marfan Matkovi ć  
visszavitte őket a költő  és drámaíró Drago Gervaiszel Zágrábba. Az utóbbiról rajzolt 
gyengéd kézzel, csak úgy, en passant, az emlékez ő  pasztellfinomságú arcképet, mint 
akinek már ott látta ülni vállán a halál láthatatlan fekete madarát. 

A fiatal színészn ő  a debütálás lázas hangulata után egyre többet lép ki önmagából, 
hogy jobban körülnézzen abban a világszínházban, amelynek határait Shakespeare-t ő l 
Shaw-n át Krležáig az el őadott remekművek húzták meg. Jött a Warrenné mestersége és 
a Mandragora többek között, úgyhogy két dráma szünetében azon is elt űnődhettek 
játékosan a szerepl ők, ki örökli a tantiéme-ek jelentős összegét, ha majd a 94 éves Ber-
nard Shaw egy napon mégis meg talál halni. És Krležával lehetett találkozni az öltöz ők 
között, aki azzal fordult a kötelez ő  kézcsók utána fiatal színészn őhöz, mondja meg az 
urának, tartsa jobb koszton a feleségét, mert legalább ő  nem lelkesedik a sovány nőkért, 
amint azt a mellékelt Bela Krleža feleségi min őségében bizonyítja. Krleža itt meghitten 
joviális, nem is áll neki rosszul a gyerekkorából rajta maradt Fritz, ahogy baráti körében 
szólítják, mintha ez a világ nem tűrt volna meg semmit, ami prűd volt és feszes, ha kinn 
az életben az is maradt. 

Irena Kolesar is végigfutott már egész drámai skáláján és Tennessee Williams Uveg-
figurákjában, úgyhogy elegáns esztétikai kitér ővel a divatos szerz ő  is helyet kapott az 
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emlékekben. És megjelent Sinkó Ervin a Szörny ű  szerencsével, amelyben sajnos, több 
volta politikai dokumentum, mint az alkalom a színpadi kifejezésre, s így mélyen 
alatta maradt a közírók ragyogó színvonalának, ezért mintha inkább az el őadást követő  
bankett leírásától lenne kicsit könnypárás az emlék, amikor Sinkó a szigorú tekintet ű  
Mici mellett pohárral a kezében felállt, hogy megköszönje a szerepl ők játékát, s azt 
mondja elcsukló hangon: „Ez az ország lehet ővé tette számomra, hogy a saját nevem 
alatt újra írjak, és félelem nélkül várjam a holnapi napot..." Mert akkor még benne is 
friss volta felszabadulás öröme. 

Eliza Gerner akkor már parádés szerepeket kapott, Kleopátrát alakította például töb-
bek között Strozzi Cézárja mellett, s Gavella rendezésében, aki szigorúan kiáltott fel a 
színpadra: „Puca, kaj si to od sebe naredila? Hiszen te egy szép kis n ő  vagy, itt meg öreg 
cigányasszony lettél!" Vissza kellett hamar változnia, hogy majd az elfogulatlan kritikus 
elragadtatva állapíthassa meg: „Eliza Gerner nagyon szép Kleopátra volt, már mint kis-
lány is a dráma elején, hogy aztán érett szépsége kibontakozzék, s hódító n őiessége egy 
fiatal nőstény tigris elegáns és finom megjelenésével hódítson." 

Mivel azonban a színház világában sincs osztatlan siker, akadt kellemetlen kritikus is, 
aki azt írta: „Az illúzió patináját hallhattuk repedezni Eliza Gerner ügyetlen léptei 
alatt..." 

Mégis a zavartalan siker volt hangosabb most már, ahogy az egykori vidéki úrilány 
idővel nagyformátumú drámai h ősnővé nő tte ki magát. De nem lehetett mindig re-
mekművekben tündökölni, mivel a közönségsikerb ő l él a színház, úgyhogy Bojan Stu-
pica se röstellt Olyan darabokat el ővenni, mint amilyen a hígabb velej ű , de száz estét be-
töltő  Vacsora nyolckor volt, amelyben Eliza Gerner Kitty Packardot játszotta. A da-
rabnak volt két nagyon er ős éltető  eleme: az amerikai milliomosok vitriolos kritikája és 
a példátlanul látványos enteri őr a pazarul drága toalettek divatbemutatójával, úgyhogy 
nem is a szöveg, a text, hanem a textil vonzotta mágneses er ővel a közönséget abban az 
időben, amikor az UNRRA-kabát se ment ki még egészen a „divatból", miközben az 
Agitprop emberei ugyancsak elégedetten dörzsölték a kezüket, mert a rothadt kapita-
lista társadalom itt is megkapta a magáét. 

De hát a színház mindig is nyugtalanság völgye volt, pletykával, fúrással, alattomos 
intrikákkal, úgyhogy Strozzinak sok baja volt, kit űnő  céltábla lévén azokban a még 
nem egészen konszolidált években, amikor a nagy társadalmi átalakulás közben jócskán 
akadt elszámolnivaló. S hiába volt egy híres színészdinasztia leszármazottja, s hiába fo-
gadta a társulatot egy belgrádi vendégszereplés alkalmával Tito, s mondta mosolyogva 
Tito Strozzinak, amikor ő  is bemutatkozott: „Magát ismerem, druszám!" — a hetvenhez 
közeledő  ember idegeit kikezdték az inszinuációk, az „uravnilovkát" is megunta, fogta 
hát a feleségét, és elment vele egy ismert keletnémet színházi ember meghívására az 
NDK-ba játszani. 

Egy évig voltak kinn Rostockban, Strozzi német nyelvre átírt Játék kettesben című  
darabjával, sok estén át sikert aratva, de ez a színpadi tandem a magánéletben sokat 
vesztett korábbi varázsából. Az emlékez ő t a diszkréció nem engedi beszélni róla, de 
barátai figyelmét nem kerülte el a változás. A harminc ével id ősebb férfi erőltetetten 
fiatalos külsejének steril jeleit a legjobb akarattal sem lehetett észre nem venni. A batinai 
hegyen, fenn, a sz ő lő tőkék között egy öregember tüdeje sípolt árulkodón, miközben 
lenn, a diófa alatta negyvenéves asszony érett szépségében tündökölt. De az öreg szí- 
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finom modorú és szellemiség ű  férfi" (Bertha Bulcsu). A tévében Németh Lászlóról 
beszélt, a képen az elmélyült gondolkodás, a megfontoltság tükröz ődik. Az oldalra 
fésült, ezüstös haj alatt szinte komor arc, a töpreng ő t sejtető  tekintet. Szája szegleteiben 
mégis valami leheletkönny ű , bölcs mosoly. 

A könyv — Illés Endre életének nyitott könyve. Egy kicsit kegyetlen is. Leleplez ő . 
A Napló, mely 1944. január 4-tő l 1959. december 24-ig terjed, egy nagy szerelem, egy 
halálos szerelem története. Szinte teljesen magánjelleg ű , életében természetesen nem 
publikálta, halála után olyannak mutatja be Illés Endrét, amilyennek csak ő  maga ismer-
te saját magát. Eleinte mindennapi életének eseményeit jegyzi le — f őleg látogatásokat, 
találkozásokat —, embereket jellemez, részletesen, párbeszédekkel — s ezek egészen no-
vellisztikusak —, történeteket — már-már anekdotákat — mond el. 1944. november 2-án, 
aztán feltűnik — hét év után — K. E. És mindjárt vallomás is Ott van a naplóban: „... én 
téged halálosan szeretlek!" Ez volt „az elmúlt hét év egyetlen tartalma". Történelmi 
idők voltak, de az eseményekb ő l vajmi keveset találunk a naplóban, csak a hangulatból 
kapunk valamit, mindent ez a szerelem tölt ki. Van itt néhány kép a 44-es őszi napok-
ról, de azután 1945. április 18-ig semmi, akkor már csak a tavaszi, nyári napok, esemé-
nyek következnek, az élet normalizálódása. Közben riportszer ű  beszámoló egy szovjet 
fényképkiállítás megnyitójáról („És ezért a silány anyagért összegy űltek egy ország ve-
zetői..."), Márai vallomása („Nincs más megoldás, ki kell menni! Minél hamarabb 
kimenni!” Kiment.), aztán az infláció, az akkori pesti élet; a könyvkiadás, írók, majd 
1946. április 30-án a bejegyzés: „Megrendülve és szinte fuldokolva írom: Erzsébet 
meghalt.” (Máig kiderítetlen: öngyilkosság volt-e vagy baleset. A Magyar irodalmi 
lexikon szerint: öngyilkosság, Illés Endre inkább balesetre gondolt.) Akkortól kezdve 
a napló tele van K. E. emlékével, mint ahogy Illés Endre élete is tele volt vele. „ ... na-
pom négyötöd részét vele szövöm át"; „Már éjszaka is mindig Erzsébetre gondolok"; 
„Állandóan rá gondolok"; „...jön felém a fénye". Kilenc évvel a haláleset után is sze-
reti, róla ír, hozzá megy a temet őbe. (Szabad-e ezt a szerelmet összehasonlítani Szabó 
Lőrinc szerelmével? Sok köztük a hasonlóság...) Érdekes, hogy a naplóban Erzsébet 
halála utána vissza-visszatér ő  szó: a fény: „Délel ő tt: fény"; „Fényes, nyári város"; 
„Nyár, fény" ... Mintha a halott emlékéb ő l öntene el mindent a világosság. 

A Napló 1955. szeptember 19-ig szinte rendszeres, alig van benne kihagyás, ezután 
azonban nagyon hiányos. 1955. szeptember 19-t ő l 1957. december 22-ig egyáltalán 
nincs feljegyzés, pedig ezek sorsdönt ő  hónapok voltak, 57-ben is csak két december 
végi bejegyzést találunk, aztán 1958 karácsonya következik. S akkor a napló meg-
szakad. 

Külön érdekessége a kötetnek, a hagyatéknak az 1969-1971-es olaszországi napló, 
amely két itáliai útról szól. Pedáns, részletes útijegyzetek ezek, melyekb ő l mindent 
megtudunk, ami Illés Endrével odakint történt, amit átélt. Bevezet őként Bécs, aztán Fi-
renze, Velence, Ravenna következik, s közben az utazás részleteivel is megismerked-
hetünk, avval, ami a vonaton történik. Egy-egy nap feljegyzése két részb ő l áll: az első  
egy pontos elszámolása napi kaidásokról [„2 kávé az Americanóban 210 L. Ebéd a 
Riva degli Schiavonin, a parton... Mozijegy 1600 2 fekete a Floriannál 1000...”; 
„Szobaasszony, borítékban 4000 L. B őröndök bevitele 2000... Albano, habzó, édes bor 
550 Szobaasszony (zárbemutatóért) 1000" stb.], a másodika nap részletes leírása, kü-
lönös tekintettel a látottakra, az étkezésre, az utazásra. 
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nész is csak azt felelhette volna, amit Stratfordban, egy Shakespeare-ünnepen Laurence 
Olivier mondott arra a kérdésére, hogy mikor hagyja abba: „Majd ha már nem bírom 
tovább!" Mert könnyű  felvenni, de annál nehezebb letenni a lantot! „Age venant" — írta 
Krleža is gyerekkori kenyeres pajtásának a barátságukat holtig megszakító levelében, 
igaztalan vádaskodására, ahogy minden kih űlt és megkeseredett körülötte, s a megsza-
kadt házasság ellenére napirendre kellett térni a dolgok fölött a színházban. S így jött 
érte az ötvenéves jubileumát követ ő  napon a kegyes halál, úgyhogy az ünnepi esten ka-
pott csokrot ki lehetett vinni utána a sírjára. 

„Draga Gerika" — írta részvétnyilvánításában Marijan Matkovi ć , s szomorú szavai 
után még hozzátehette volna: Finita la commedia! De nem. A színészn őnek nem sza-
kadt meg a pályája, Ott maradt a világot jelent ő  deszkákon, ha mindjárt id őnként nagy-
mamaszerepekben is. 

Neki kellett volna a Krleža Areteuszából tervezett magyar filmben is szerepet vállal-
nia, a rendez ő  Ranódy László meg is jelent a szerz ődéssel Zágrábban, de aztán még-
sem lett a dologból semmi, csak egy anekdota maradt fenn a találkozásból. „Igen — 
mondta Krleža —, Eliza játszotta Laurát." Majd egy pillanatnyi elrévedés után így foly-
tatta a rá oly jellemz ő  módon mint egy élő  lexikon: „A mai napon — s elkezdett magában 
számolni — 647 április 11-én ismerkedett meg Petrarca az ő  Laurájával. Kérdezik t őlem, 
miért Laura minden drámám h ő snője? Azért, mert minden férfi életében van egy ilyen 
Laura." 

Ilyen finom kitérők és ragyogó apersz űk teszik szép és izgalmas olvasmánnyá Eliza 
Gerner visszaemlékezéseit. 

HERCEG János 

EMLÉK ÉS KÖNYV 

Illés Endre: „... talpig nehéz hűségben". Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988 

Utolsó találkozásunk nem is volt találkozás; csak láttam. A 86 -os könyvhét megnyi-
tóján, a Vörösmarty téren. Háttal állt nekem, szürke ruhájában, kissé görnyedten, s Cs. 
T.-vel beszélgetett. Nem akartam zavarni, gondoltam, a megnyitó után még találkozom 
vele. Abban a tumultusban elvesztettem szemem el ő l, s többé nem láttam. Ez pár nappal 
nyolcvannegyedik születésnapja elő tt történt. Néhány héttel kés őbb a rádió bemond-
ta a hírt: meghalt Illés Endre. 

S most, jó két évvel halála után itt van ez a könyv, melynek alcímében ez áll: Napló-
töredékek (Útijegyzetek) Emlékezések, s melyet Kónya Judit, Illés Endre munkatársa 
a kiadóban, rendezett sajtó alá. 

A barátok — Borsos Miklós, S ő tér István, Bertha Bulcsu, Karinthy Ferenc — emlékez-
nek Illés Endrére, ahogy halott barátra emlékezni kell. Több mint egy ív képmelléklet 
a kisiskolás Illés Endrét ő l az 1986. június 2-án, egy tévéműsor alkalmából készült fény-
képéig, amely valószínűleg az utolsó felvétel róla. A képre jól illik, amit barátai mond-
tak: „... elegancia és ápoltság" (S ő tér István); „Választékos öltözék ű , kínosan elegáns, 
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Illés Endre mindig felkészüt útjaira. Pontosan tudta, hol, mit akar megnézni, hol mi-
lyen látnivaló akad. Kissé adatszer ű  természetesen, amit leír, nem is az olvasóknak, 
alighanem csak saját magának jegyzi le a napi eseményeket, mégis elevenen, színesen, 
élvezhetően ír, úgy olvassuk, mint egy riportot, mint egy irodalmi-képz őművészeti 
naplót. Nemcsak két utazó mindennapi élete pereg le el ő ttünk, hanem a városokról is, 
ahol járnak, érdekes képet kapunk. Sohasem száraz adatfelsorolás ez, hanem vonzó, 
mint egy regény, míg az egyik napot olvassuk, már várjuk a másnapi feljegyzéseket, 
eseményeket. Ott vagyunk Illésékkel az olasz városokban, velük járjuk az utcákat, mú-
zeumokat, ülünk az éttermekben, nézzük a m űemlékeket. 

Szomorú része a könyvnek az els ő  felesége haldoklásáról és haláláról szóló fejezet 
1976 -ból. Feleségének utolsó tizenkét napjáról értesülünk itt, valamint a halál utáni he-
tekrő l. Ez is részletes, pontos beszámoló a haldoklásról, halálról, hiába, látszik, hogy 
Illés Endre orvosnak tanult. Maga a napló, amely valószín ű leg csak a szerzőnek készült, 
emlékeztetőként és megemlékezésként, így, nyomtatásban, drámai súlyt kap, igazi 
szépirodalommá változik. 

Van egy érdekes mozzanata ennek a naplónak. K. E. halála után Illés Endre állan-
dóan érzi nagy szerelmének jelenlétét, jeleket vél felismerni, még szellemidéz ő  szeánsz-
ra is elmegy. Felesége halála után ugyanígy kap jeleket t ő le, regisztrálja őket, engedi, 
hogy befolyásolják életét. —Több mint egy hónappal a haláleset után hagyja abba a fel-
jegyzéseket — vagy a sajtó alá rendez ő  csak ennyit vett fel a kötetbe? Erre a kérdésre nem 
kapunk választ a könyvben. Amit pedig kapunk, bármennyire intim jelleg ű  is, az hoz-
zájárul az Illés Endrér ő l kialakított (vagy kialakítandó) képünkhöz, habár nagyon is 
igaza van Ső tér Istvánnak, aki emlékezésében azt mondja, hogy „M ű  és személy kiegé-
szíti egymást, de a kettő  közül mégis a mű  mond többet". S valóban, Illés Endre m űvei 
— novellái, esszéi, kritikái, karcolatai, drámái — mondanak róla is legtöbbet. S ha műveit 
olvassuk, Sőtér egy másik tételének igazát is felismerjük: „Íróként magányban élt, hosz-
szú ideig hallgatott, mert nem akart másképp szólni, mint ahogy adatott szólnia." A kö-
tetben szereplő  Önéletrajzi jegyzetek (1986-ból) utolsó mondata is ezt látszik igazolni: 
„Eddig is mindent elárultam magamról novellákban, karcolatokban — miért ne szóljak 
nyílt vallomásban is?" Csakhogy ezek a jegyzetei is csupán halála után kerültek nap-
világra — talán írói szemérmessége tartotta vissza életében a megjelentetést ő l —, mind-
össze jó három nyomtatott oldalt tesznek ki, csak gyermekkoráról, nagyapjáról és apjá-
ról szólnak — a többi néma csend... 

S ebben a csendben is felrémlenek el ő ttünk Illés Endre nemes vonásai. 

TOMÁN László 

MÉSZÖLY-VARIÁCIÓK 

Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklése. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987 

Mészöly legújabb novelláskötetének címadó elbeszélésében, annak már második lap-
ján feltűnik egy, a történethez szorosan hozzátartozó gy űrű , amelyet az ezredes 
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szerelmétől, Privorszky Crescence-t ő l kapott. A sárga mellény zsebébe bevarrt gy űrű  
„története olyan kerek, mint a telihold". A nyelvileg egyszer ű  hasonlat koncentrikus 
jelentésköröket indít el az elbeszélésben (a fülszöveg érdekes módon regénynek nevezi 
a Sutting ezredes tündöklését!) A kerekségre, bekeretez ődésre, zártságra már néhány 
mondattal előbb is találunk utalást: (Sutting) „Úgy tapasztalta, hogy egy id ő  múlva a 
vér is bekereteződik, mint az üveg alá tett zöld posztócskán a titokzatosan hajdani 
tölgyfalevelek." Ezt követi a szikár gy űrűhasonlat. Maga a gyűrű  is a kerekség, a befe-
jezettség jelképe, s hogy története is kerek, nemcsak a hasonlat, a m ű  szerkezete is 
tanúsítja. 

Gyűrű : kerekség. Az ezredes Szegzárdra érkezésével indul a történet, amelynek 
mozzanatait a mindentudó író pózában fellép ő  elbeszélő  még valószerűsíti is: „Ennek 
nem maradt írásos nyoma, csak annyi, hogy Tött ős Ármin lómészáros unokája följe-
gyezte a dátumot a családi Biblia hátulsó lapjára: augusztus 12." A továbbiakban azon-
ban kitűnik, hogy a történet e pillanata nemcsak a történetindítást, de a megérkezést 
is jelzi. A történetmondás ugyanis ugyanoda jut el az elbeszélés végén, ahonnan elin-
dult: Sutting Szegzárdra érkezésével le is zárul. A történet tehát valóban kört ír le; kez-
dete és vége egy. 

Gyűrű : befejezettség. Ezzel a jelentéskörrel áll összefüggésben az elbeszélést több íz-
ben, ismétlésszerűen felszaggató, de folyamatossága folytán tovább is görget ő  kijelen-
tés: „A gyermekkor elmúlt." Vagy a közelséget is jelz ő  formában: „A gyermekkor el-
múlt, Crescence." Valami elmúlt, befejez ődött, bezárult, mint a kör. Az ezredes töp-
rengéseibő l kigördülő  rejtjeles mondatra nem is a jelen elbeszélés, hanem az Adagio, 
karácsony című  Mészöly-írás adhat kulcsot. „Szép az, amikor a létezés lelassul" — ezzel 
a mondattal indul az Adagio... (S tegyük még hozzá: maga az adagio m űszó is a tempó-
lassúságát jelenti.) Egyetérthetünk a kötetet elemz ő  Csuhaj István megfigyelésével, 
hogy a kötetnek, így az általunk tárgyalt elbeszélésnek is hangsúlyos helyzete, állapota 
a „lelassult létezés" (p1. a szerelem id ő tlen boldogsága), vagy épp ennek hiánya: „A »le-
lassult létezés« az emberi helyzetek végletességéb ő l a humánusabb szélső  pontot jelzi: 
a nyugalmi állapotot, egy gyermekkori karácsonyi hangulatot, amellyel szemben másik 
pólusként a történelem »testközelébe« került feln őtt áll, hogy az öregkor elérkeztével 
ismét ez a »lelassult« létezés álljon el ő . Mindkét mű , a Bolond utazás és a Sutting ezre-
des tündöklése is a »lelassult létezés« szép és utolérhetetlen élményére felel azzal, hogy 
a személyes lét allegróját, a másik végletet, a határhelyzetekben lév ő  embereket mutatja 
be" (Kortárs, 1988. 4.). „A gyermekkor elmúlt" kijelentés édes-bús emlékezés e „lelas-
sult létezésre", s egyben ennek megismételhetetlenségét is jelzi. Valami lezárult, befe-
jeződött. Ami helyette/utána maradt: a történelem vihara, a forradalomra való lázas 
készülődés, helyzetfelmérés, tervek, elképzelések egymásutánja. 

Gyűrű : erotika. E jelentéskör az elbeszélés folyamán mindvégig dominál. A termé-
szetleírások, lírai részletek szinte egyt ő l egyig hol forradalmi, hol erotikus utalásokat 
rejtenek, hol mindkett ő  egybefonódásának rejtjeles kifejez ő i. A „dombok buján dom-
borodtak"; hátramaradt egy teljes nap: „akár egy agyonölelt bokrétából a maradék szál, 
melynek a szeméremszirmai már nem nyílhatnak ki". Vagy: a kih űlt színtér és a hit-
vesi ágy közötti analógia stb. Az ölelés közelsége és emléke kíséri útján Suttingot, hogy 
az elbeszélés végén bizonyos szögfejek enigmatikus rejtjelzésében is Crescence sáljának 
flipperpöttyöcskéire ismerjen. Tulajdonképpen ennek az ölelésnek testmeleg emlé- 
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két idézi fel az a gesztus is, amikor az ezredes a gyermekkor elmúlását (a Crescence-t) 
megszólító formában konstatálja. 

„Mészöly Miklós prózájának a hallatlanul gazdag és reális részletrajzok ellenére nem 
valósága, hanem jelentése van" — állítja említett kritikusa. S valóban: lírai képei, fátyol-
szerűen rejtélyes hasonlatai inkább jelentéshordozó, mint helyszínjelöl ő , -festő  funk-
ciót töltenek be. Mélyen metaforikus beszéd jellemzi az elbeszélést — ugyanakkor a fel-
ismerések elbeszélésének is nevezhetnénk, hiszen a rejtjelességen, varázslatosságon 
kívül egy ezzel ellentétes szál is végighúzódik a szövegen: a hol lírai láttatású, hol hét-
köznapian egyszerű , bölcs megfigyelések, felismerések fonala: „A gy őzelem kerek, 
mint az égbolt"; „Zoska, Amálka gyermeksége: az ő  fejecskéjükben a meséknek még 
nincs változata!"; A szerelem „nagyobb évszak, mint a napokra tépdesett kis zsarno-
koskodó időjárások"; „A halál és a szerelem évszaka nem elválasztható" stb. 

„Megbízatásom, hogy az egyetlen szó helyét keressem meg" — mondja Sutting, s ez 
nemcsak metaforikus értelm ű , de metanyelvi utalást tartalmazó mondat is. 

A múlt század „egyik forradalmi változásokkal teljes nyárutóján" indítja az író a tör-
ténetet, de ez nem túl lényeges a szöveg szempontjából. Sutting ezredes ugyanis, aki 
még sohasem ölt, csupán egy karóra akasztott, rozsdás fazekat ragasztott oda a karó-
hoz (s ugyanígy egy harkályt a fatörzshöz gyermekkorában) és „sorsdönt ő  vérengzések 
mellett lovagolt el", egy id ő tlen térben, űrben lovagol, s hol kifelé tekint, az elkövet-
kező  s győztesnek vélt forradalom esélyeit latolgatja, hol befelé, szívhangjaira, „csil-
laghullásokat", a szerelem csodáit számlálva. Küls ő  és belső  történés: a küls ő  ritmusát 
Sutting lovaglásának üteme adja, a bels ő  történések hálóját pedig a f őhős hol egyenes, 
hol szabad függő  beszéde jelzi, kiemelve, hangsúlyozva s egyben átforrósítva a megélt 
boldogság történetszilánkjait. Látvány- és képzelettöredékek bukkannak fel és merül-
nek el emlékezetében, e zilált, örök jelen id őben — az elmúlt gyermekkor kárpót-
lásaként. 

A kötetet záró Bolondos utazás című  elbeszélésnek (nevezhetnénk kisregénynek 
is) szintén az utazás álla középpontjában. Ez a történet, ahogyan alcímében áll, „né-
hány jelentéktelen körülmény részletes ismertetése", s itt a részletes meghatározást kell 
hangsúlyosnak tekintenünk. 

A történet főhőse egy vasúti kocsi: „Ott Károly mérnök és tervez ő  figyelemre mél-
tó munkája", amely múltat, jelent egyaránt átélt. A többes szám els ő  személyben fel-
tűnő , s ezzel az eljárással önmagát, a történetben szintén részvev ő t elidegenítő  elbe-
szélő  tehát múlt és jelen történéseit csúsztatja egymásra. A két történetsík nyilván 
végkicsengésében azonos: ebbe a vagonba köti fel magát egy razzia alkalmával Knobs-
dorff, miután végignézi felesége és egy b őrkabátos razziás nászát, s ebben a kocsiban leli 
halálát a népes csoport — köztük az elbeszél ő  is — egy vasúti szerencsétlenség következ-
tében. A történeten belül a „jelentéktelen körülmények részleteinek" lehetünk tanúi: 
a vasútikocsi-bels ő  részletes leírásának, Cseprikálovics Borbála jellemzésének, kinek 
története „egy külön történet", a csecsem őjét szoptató Orsolya el őkészületeinek stb., 
másrészt összefüggések derengnek fel: összefüggések, „melyek nem áttekinthet ők, 
noha világosak és élesek". 

Itt mára béke idejében vagyunk, a békéében, melyet azonban fel-felhasítanak még a 
közeli és friss történelmi események. Az elbeszél ő  tudatában ily módon forr egy képbe 
a vonat WC-lámpájára akasztott gácsér egy hasonló múltbeli jelenettel a kivégzések 
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idejébő l. S Cseprikálovics Borbála jelenléte is a múltba kalauzolja: szinte megtévesz-
tésig hasonlít egy madocsai lányhoz, aki egy kenyérünnep hajnalán t űnt fel. 

A történetek egymásra rétegez ődnek, egymásba olvadnak, elannyira, hogy „itt 
T.-ben, a milleneumi kocsiban képtelenség már eldönteni, hogy valóságot látunk-e, 
vagy bámulatos előrelátással képzel ődünk". A jó pár utasból összeverbuválódott, ele-
gyes társaság tagjai egy disznóvágás vendégei lesznek, miközben szerelvényük vesztegel. 
Itt kerülnek közel egymáshoz, s hajtja az elbeszélés Orsolyája is fejét a h ős-elllentétes 
szál is végighúzódik a szövegen: a hol lírai láttatású, hol hét-
köznapian egyszerű , bölcs megfigyelések, felismerések fonala: „A gy őzelem kerek, 
mint az égbolt"; „Zoska, Amálka gyermeksége: az ő  fejecskéjükben a meséknek még 
nincs változata!"; A szerelem „nagyobb évszak, mint a napokra tépdesett kis zsarno-
koskodó időjárások"; „A halál és a szerelem évszaka nem elválasztható" stb. 

„Megbízatásom, hogy az egyetlen szó helyét keressem meg" — mondja Sutting, s ez 
nemcsak metaforikus értelm ű , de metanyelvi utalást tartalmazó mondat is. 

A múlt század „egyik forradalmi változásokkal teljes nyárutóján" indítja az író a tör-
ténetet, de ez nem túl lényeges a szöveg szempontjából. Sutting ezredes ugyanis, aki 
még sohasem ölt, csupán egy karóra akasztott, rozsdás fazekat ragasztott oda a karó-
hoz (s ugyanígy egy harkályt a fatörzshöz gyermekkorában) és „sorsdönt ő  vérengzések 
mellett lovagolt el", egy idő tlen térben, űrben lovagol, s hol kifelé tekint, az elkövet-
kező  s győztesnek vélt forradalom esélyeit latolgatja, hol befelé, szívhangjaira, „csil-
laghullásokat", a szerelem csodáit számlálva. Küls ő  és belső  történés: a küls ő  ritmusát 
Sutting lovaglásának üteme adja, a bels ő  történések hálóját pedig a f őhős hol egyenes, 
hol szabad függő  beszéde jelzi, kiemelve, hangsúlyozva s egyben átforrósítva a megélt 
boldogság történetszilánkjait. Lárvány- és képzelettöredékek bukkannak fel és merül-
nek el emlékezetében, e zilált, örök jelen id őben — az elmúlt gyermekkor kárpót-
lásaként. 

A kötetet záró Bolondos utazás című  elbeszélésnek (nevezhetnénk kisregénynek 
is) szintén az utazás áll a középpontjában. Ez a történet, ahogyan alcímében áll, „né-
hány jelentéktelen körülmény részletes ismertetése", s itt a részletes meghatározást kell 
hangsúlyosnak tekintenünk. 

A történet főhőse egy vasúti kocsi: „Ott Károly mérnök és tervez ő  figyelemre mél-
tó munkája", amely múltat, jelent egyaránt átélt. A többes szám els ő  személyben fel-
tűnő , s ezzel az eljárással önmagát, a történetben szintén részvev ő t elidegenítő  elbe-
szélő  tehát múlt és jelen történéseit csúsztatja egymásra. A két történetsík nyilván 
végkicsengésében azonos: ebbe a vagonba köti fel magát egy razzia alkalmával Knobs-
dorff, miután végignézi felesége és egy b őrkabátos razziás nászát, s ebben a kocsiban leli 
halálát a népes csoport — köztük az elbeszél ő  is — egy vasúti szerencsétlenség következ-
tében. A történeten belül a „jelentéktelen körülmények részleteinek" lehetünk tanúi: 
a vasútikocsi-bels ő  részletes leírásának, Cseprikálovics Borbála jellemzésének, kinek 
története „egy külön történet", a csecsem őjét szoptató Orsolya előkészületeinek stb., 
másrészt összefüggések derengnek fel: összefüggések, „melyek nem áttekinthet ők, 
noha világosak és élesek". 

Itt mára béke idejében vagyunk, a békéében, melyet azonban fel-felhasítanak még a 
közeli és friss történelmi események. Az elbeszél ő  tudatában ily módon forr egy képbe 
a vonat WC-lámpájára akasztott gácsér egy hasonló múltbeli jelenettel a kivégzések 
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jik a szövegben: „A félrecsúszott tetej ű  szennyvizes aknából elégedetten mászik el ő  
illegális ellenőrző  útjáról a macska, s mint mindig, most is ugyanaz a hold kölcsönöz  
neki költő i többletet." Vagy, s ez a részlet mára Лаvorkából való: „Esti szél — tekint-
sük úgy ezt, mint könnyed helymeghatározást." Az elbeszélés pedig így fejez ődik —  
pontosabban: rekeszt ődik — be: „A spulni tekeredik tovább." Az elbeszélés lezárhatat-
lansága ez? Lehetséges, főleg, ha már említett szövegek szándékos-er őszakos lezárásá-
ra gondolunk: az elbeszél ő  egyszerűen kibújik az elbeszélésb ől, indítja gépkocsiját,  
s már semmi köze a történethez. A Sutting ezredes tündöklése még kerek történet,  
„mint a telihold". A Bolond utazást már erőszakosan szakítja félbe az elbeszél ő  halála.  
Marad a fekete doboz. Az elbeszélés cs ődje?  

A kérdés szándékoltan ellentmondásos. Mészöly legújabb kötetében éppen az el-
beszélés sokféleségéről győzi meg olvasóit: a történetközpontú, a történetet mell őző ,  
kiiktató, a csupán beszélgetésre redukálódó, az ars poeticai kérdéseket felvet ő , olykor  
önmagával ironizáló stb. elbeszéléslehet őségekről. Emiatt szinte lehetetlen (s fölösleges  
is) összefoglalni, uniformizálni jelen prózaalkotásait: a mészölyi prózam űvészet variá-
ciógazdagságát kell felismerni bennük.  

HARKAI VASS Éva  

SZÍNHÁZ  

KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER?  

A zárt helyiségb ől sziget lett.  
Ez az előadást díszlet- és jelmeztervez őként is jegyző  rendező , Csiszár Imre (Bu-

dapest) legmeghökkent őbb és egyben leglényegesebb újítása Görgey Gábor kétré-
szes komédiájának újvidéki felújításában. Annyira szokatlan ez a színhelycsere — ha  

jól tudom, eddig kivétel nélkül szobadíszletben játszották a darabot —, hogy semmi-
képpen sem lehet csak egy futó ötlet. Sokkal több ennél, olyannyira, hogy ebben kell  
keresni az előadás értelmezésének kulcsát.  

Tehetünk-e egyenl őségjelet egy ablak nélküli szoba és egy sziget közé? Részben  
igen, mert mind a kettő  izolált, önmagában létez ő  élettér, világ, részben azonban  

nem, mert hogy mi van odakint, kívül a zárt helyiségen, azt nem tudjuk, esetleg felté-
telezhetjük, elképzelhetjük — lehet teljes sötétség, amelyb ől botorkálva-tapogatózva-
araszolgatva tudnánk kijutnia fénybe, a világosra, de lehet vakító fényesség is, ami  

hasonlóképpen elbizonytalanít, elvakít, mint a vaksötét —, hogy mi van a sziget körül,  

azt viszont tudjuk: tenger, víz, végenincs, ismeretlen kékl ő  víztömeg, ami reménykel-
tő  (a kék a remény színjelképe), de végtelenségével, parttalan tágasságával mégis  

inkább talán bizonytalanságot jelent.  

Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? —Újvidéki Színház. Rendez ő , díszlet- és jelmez-
tervező : Csiszár Imre (Budapest). Színészek: Soltis Lajos (Cuki az alvilágból), Fejes György (A  
Méltóságos), Bicskei István (K. Müller), Banka János (Kiss, az intellektuel) és Venczel Valentin  

(Márton, a vidéki).  
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Ha tudjuk, hogy Görgey Gábor komédiája lényegében tételekben fogalmazott pél-
dabeszéd a mindenkori hatalomról, amely attól függetlenül, hogy ki gyakorolja, me-
lyik osztály, réteg képvisel őjének kezében van a félelmet kelt ő  stukker, elsősorban, csak 
és minél teljesebb mértékben önmaga, a hatalom kíván lenni, és a hatalom min-
denkori kiszolgáltottjairól meg kiszolgálóiról, melybe mint egy mértani képletbe 
újabb s újabb adatokat helyettesíthetün$., akkor mind a szoba, ahogy az írói utasí-
tásban olvasható, mind pedig a sziget, amit az újvidéki színpadon láthatunk, nem 
önmagában érdekes, hanem azoknak a tényez őknek a függvényeként, amelyeket egy-
egy felújítás közönsége a saját élettapasztalatai alapján behelyettesít. Vagyis: a dísz-
let a néző  fantáziájában nyeri el igazi értelmét, telít ődik élettel, lesz valós — szoba vagy 
sziget, ilyen vagy olyan, reménykelt ő  vagy reménytelen közegt ől körülfogva. 
Ha egy adott közönség úgy érzi, gondolja, a zárt helyiségen túl töksötét van, amely-
bő l semerre, sehová nem vezet út, vagy éppen fényes, eszményi boldogság honol, csak 
ki kell oda jutni, esetleg úgy véli, az, hogy a szigetet körülfogó tengerben ragadozó 
halak várnak arra, aki a vízbe merészkedik, vagy netán éppen könnyen, veszély-
telenül át lehet úszni a kék víztömegen, s el lehet jutni a megnyugvást, boldogsá-
got adó, biztonságos világba, bármilyen változatot is képzel el a színházi el őadás kö-
zönsége vagy minden néző  külön, az mindig a saját valóságos helyzetével azonos. 
A néző  saját helyzetét vagy vágyait helyettesíti be az el őtte levő  színpadképbe, valós 
helyzete vagy kívánsága szerint értelmezi a szobán vagy a szigeten túli világot, lehe-
tő séget. 

Csakhogy ez bármennyire is elfogadhatóan hangzik, bármennyire is ideális a közön-
ség ilyen fokú szellemi aktivitása, az el őadás nem elégedhet meg a lehet őség formális 
felkínálásával, hanem sugallnia kell, hogy mi van a zárt színhelyen túl, vagy legalább 
jeleznie kell, hogy mi lehet, mi közül választhat a néz ő , s akkor majd ő  eldönti, saját 
élettapasztalata alapján, mit képzel a szobán kívülre vagy a szigeten túlra. 

És itt, ezen a ponton érzem problematikusnak az újvidéki el őadást, de mindenek-
előtt magát a darabot. Úgy tetszik, színhelyként a sziget csak egy ötlet, amely nem 
funkcionál kellően és teljes mértékben, lehet őségei szerint. De nem is funkcionálhat, 
ha azok, akik a szigeten vannak — Cuki az alvilágból, A Méltóságos, K. Müller, az ő s-
poltron, Kiss, az intellektuel s Márton, a vidéki — saját elképzelésüket a szigeten túli vi-
lágról velünk nem közlik. (A szoba sem funkcionálna!) Azt látjuk, hogy félnek a stuk-
kert tartó soros hatalomgyakorlótól, s ha mód adódik, élnek a lehet őséggel, hogy 
kézbe vegyék a veszélyes szerszámot, hogy átvegyék a hatalmat — kivéve K. Müllert, aki 
örökkön-örökké csak kiszolgálni tud és akar, fél a hatalom lenni, de készségesen, s ő t 
talán élvezettel dörgöl őzik hozzá, szekundál neki —, s arról is értesülünk, hogy szeret-
nének kijutni a zárt világból, de erre nem azért vágynak, mert ott kint, a szigetet közre-
fogó vízen túl van, lehet az a bizonyos vágyott, boldog világ, közösség, társadalom, 
hanem azért, hogy szabaduljanak a kényelmetlen és veszélyes helyzetb ől, amely szá-
mukra akár tragikusan is végződhet. Vagyis ebben a darabban csak a bent létezik, s 
nincs vele szemben a kint is, és ily módon csak egy tétje van a játéknak s a helyzetnek: 
megszerezni a stukkert, átvenni a hatalmat. A valahová való vágyakozás egyszer űen 
nincs benne a darabban. Görgeyt ez láthatóan nem is érdekelte, ő  megelégedett azzal, 
hogy teremtett egy veszélyhelyzetet, amelybe öt különféle osztály vagy réteg képvise-
lő je van bezárva, és közülük négy bizonyos id őre meg is szerzi a hatalmat, s közben jel- 
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lemsztriptízt mutat be, sajnos, nem azonos részletességgel, nem ugyanolyan formában.  
Mert az öt szerepl őből talán négy annyira tételszer ű , kimondottan csak általános  
vonásokkal rendelkezik, hogy mindig, attól függetlenül, hogy hatalmon lev ő-e vagy  
kiszolgáltatott-e, a már ismert tulajdonságait, arcát mutatja. A kétrészes komédia els ő  
fele, amelyben Cukinak, az alvilági alaknak a kezében van a stukker, valóban a dráma  
eхpozíciójának tekinthet ő . Megismerkedünk a szerepl őkkel, megmutatkoznak osz-
tályt, réteget képvisel ő  jellemző  tulajdonságaik, felfogásuk, s ehhez szinte semmi új vo-
nás nem járul kés őbb, a második részben sem. Még K. Müller, a könyökvéd ős, a kis-
hivatalnok, a nyárspolgár, a hatalom örök szolgája esetében sem, bár ő  mégis mindig  
másnak látszik, talán azért, mert mindenkinek, aki hatalomra jut, másként tud benyalni.  
A darab négy szereplőjét jobban, pontosabban jellemzi K. Müller, mint ők maguk.  

A Komámasszony, hol a stukker? a magyar dramaturgja utóbbi évtizedeinek, negyed-
századának kétségtelenül egyik ismertebb, fontos m űve, amit lehet s kell is játszani, az  
újvidékiek választása is jogos, igazolt — noha még igazoltabb lenne, ha az alaphelyzeten  
kívül a részleteket is a pillanatnyi politikai helyzetünkre történ ő  ráismerés jellemezné  —, 
ugyanakkor az sem kétségtelen, hogy ha jobban megkaparjuk, a tetszet ős felszínt, látjuk,  
alatta nem a legjobba matéria. Egy szempontból azonban az ősbemutató óta változott  
szöveg kétségtelenül érdekesebb, vonzóbb lett. Azzal, hogy az író utójátékkal toldotta  
meg a történetet — ebben a „lesminkelt" színészek civilben folytatják a darabbeli stuk-
kerjátékot —, a hatalomért folyó harc kilép a színház falai közül az életbe, nemcsak játék,  
hanem a legvéresebb mindennapi valóság. Sokat nyer, oxigénnel, vérrel telít ődik. Vagy  
talán éppen az utójáték felmutatta civil valóság van a szigetet körülfogó kék vízen túl?  
Mintha a kék tengert jelz ő  vásznak, függönyök eltűnése — valóban eltűnnek vagy csak  
utólag képzelem így, értelmet keresve a részmegoldásoknak s az egésznek? — utalna  
arra, hogy a szigeten túl a mi valóságunk van. Ha ez igaz, ha így értelmezhet ő  az elő -
adás, akkor még inkább sajnálhatjuk, hogy a komédia szerepvázlatait nem sikerült itteni  
emberi s rétegbeli magatartásmodellek szerint felismerhet ővé tenni, közelebb hozni  a 
mi világunkhoz. Ehhez nyilván alaposabb ismeretekre lenne szükség, mint amit egy  
vendégrendező  néhány hét alatt szerezhet. Esetleg a színészek lehettek volna a rendezés  
segítségére. Ezt saját hasznukra is tehették volna, mert nem kellett volna megelégedniük  
azzal, hogy magatartásbeli közhelyeket, sztereotípiákat mutassanak fel, tegyenek úgy-
ahogy életszerűvé. Hogy a szerepek bizonyos módosítása nem lett volna felesleges, arra  
egyfelől figyelmeztet, hogy A Méltóságos ilyen változatban itt szinte ismeretlen, Cuki,  
Kiss és Márton előfordul lokális — jugoszláviai magyar — változatban. Nehéz megállapí-
tani, hogy az alakok egyénítésének hiánya a rendez ő  vagy a társulat tagjainak hibája;  
hogy nincs, az viszont tény. Holott a hatalomra verg ődött, tudatlan alvilági figura ma-
napság elég gyakori, a szólamokat hangoztató, minden helyzetet készségesen megideo-
logizáló, kiszolgáló hajlamú, lényegében gyáva és kisszer ű  értelmiségi sem éppen is-
meretlen, akárcsak az operettek helyett újabban inkábba muskátlizenével, a lakodalmas  
rockkal fertőzött népfi figurája. A Méltóságost nyilván az egykori középbirtokos  
manírokat használó békebeli úr helyettesíthetné — legalább egy-egy ráismerést enged ő  
gesztus erejéig. Az egy az egyben átvehet ő  szereplője Görgey komédiájának — K.  
Müller.  

A fentiekből már az is kiderül, hogy a színészek, Soltis Lajos (Cuki), Banka János  
(Kiss), Fejes György (A Méltóságos) s részben Venczel Valentin (Máimon, a vidéki)  
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a sablonok pontos körvonalazásán túl egyénítésre nemigen vállalkoztak, vállalkozhat-
tak. Ez alól némileg Venczel kivétel, talán mert erre szerepe több alkalmat kínál. Az el ő -
adás nagy, csodálatos jellemtanulmányt kiteljesít ő  színészi alakítása Bicskei István K. 
Müllerje. Magatartás — inkább talán magatartásnélküliség —, megannyi apró gesztusból, 
hangszínből, kifejező , pontos arcjátékvillanásból épített, gerinctelen ősgyáva, nyálkás 
csúszómászó, am őbaként változó, de saját hasznára rókaként ravasz, ezerarcú s mégis 
saját arc nélküli, emberformájú nem-ember, aki sok-sok társával együtt lehet ővé tette 
itt és másutt, egykor és mindig a hatalom megfélemlít ő  stukkerjátékát, a különféle ha-
talmak létezését. Kétségbe ejt, de miatta érdemes volt m űsorra tűzni a darabot, s meg-
éri többször megnézni a különben is szórakoztató el őadást. 

GEROLD László 

TELEVÍZIÓ 

GYERE VELEM A MITOLÓGIÁBA 

Őszintén megvallom, nem vagyok elragadtatva a televízióban látott Ladik-happe-
ningól. Többet vártam? Mást vártam? Mindenesetre homogénebb és tartalmasabb 
műsort, a címbő l következően pedig, mondjuk, egy Ladik Katalin-i passiójátékot. Leg-
alábbis erre készültem. S őt, nemrégiben új kötetét, a Kiűzetés című  válogatást szer-
kesztve úgy éreztem, felkészülten ülhetek a készülék elé. Még a m űfajjal szembeni fenn-
tartásaimat is igyekeztem félretenni, szinte szuggeráltam önmagamnak: ez ezúttal nem 
lehet rögtönzés, a képi fogalmazás nem nyomja el a nyelvi síkot, az öncélúság helyett a 
tartalom függvényeként jelenik meg majd a látvány. Várakozásomat végül is csak az el-
ső  nyolc-tíz perc elégítette ki. A további majd ötven már nem. 

Jól indul a műsor. A költő t látjuk, és halljuk a verset: „Gyere velem a mitológiába, 
/ amely rólam szól s ett ő l kockázatos. / Androgin vagyok; hazug. Tehát őszinte. / 
Csakis önmagamról adok információt, / s mivel ez mindenkit érdekel — közügy. / Az 
önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé." Tehát máris a jó és a rossz apokalip-
tikus, Ladik Katalin költészetére oly jellemz ő  küzdelmének kell ős közepén vagyunk. S 
addig élvezem az adást, amíg a költ őnő  verseit mondja, és vall önmagáról. Eszembe is 
jut azonnal az újvidéki Ifjúsági Tribün egyik legutóbbi, ha jól emlékszem, november 
végi estje, amelyen síri csöndben hallgattuk a költ őnő  a Magyar Rádió mikrofonja elő tt 
tett vallomásának hangszalagját, s amelyben Ladik szinte félelmetes őszinteséggel be-
szélt önmagáról. Ott ült a terem közepén, talpig feketében, hátrakötött kézzel és bekö-
tött szemmel, el ő tte pedig a magnó és az elmaradhatatlan fehér eserny ő  (a „hattyú"). 
Miután kiszabadították a kezét, bekapcsolta a készüléket. El őbb gyerekkoráról mesélt, 
majd magánéletérő l, végül költészetéről. Közben kudarcairól, önpusztító gyötrel-
meiről, látomásairól. Kínjairól és keserveir ő l, és a költészetben megtalált, boldogító 
feloldódásairól. Még ma is végigszalad a hideg a hátamon, ha hallom visszacsengeni 

Újvidéki Televízió. 1988. XII. 8. Alkotóm űhely. Ladik Katalin műsora. Forgatókönyv: Erlauer 
Csaba. Rendező : Zoran Maširevié. 
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őszinte szavait, amelyben nyoma sem volt az interjúk sokszor bántó önigazolási szán-
dékának. Az mára viviszekcióval volt azonos, amit ebben az interjúban, vallomásban 
produkált, s maga a fölismerés, hogy ezúttal talán nem is hozzánk volt őszinte, hanem 
elsősorban önmagához, lelkesített. Lelkesített, hogy még van, aki tud és mer őszinte 
lenni. Az állig begombolt ruha ellenére is úgy éreztem, most látjuk ő t valójában el őször 
„meztelenül". Mi ehhez képest a sok-sok (jó) Dormán-fotó újságainkban, a szexsajtó-
ban egykor sorjázó erotikus képek? S mi ehhez képest ezen a tévés performance-on, az 
újvidéki strand homokjában fetreng ő  meztelen test? Még kevésbé értettem azt a nem tu-
dom, melyik játékfilmből kölcsönzött, de pornófilmbe is nyugodtan beill ő  ágyjelene-
tet, amely a következ ő  sorok költői izzását volt hivatva képileg illusztrálni: „nyulam 
téged nem szeretni hogy is lehet / pásztora vagyok kényes nyúlfüleknek / gyere be gye-
re be..." 

Végül is azért vannak komoly aggályaim az Alkotóműhely Ladik Katalinról készült 
műsorával szemben, mert, bármennyire is igyekszem, nem hiszem, nem hihetem el 
mindazt, amit látok. Zavar a sok funkciótlan nejlonfüggöny, a süpped ő  talajon a tükör, 
az őslényeket ábrázoló madarak, az égb ől lelógó gipszfejek stb. Egyszóval zavarnak a 
funkciótlan kellékek, mert egyfajta látványt akarnak kelteni a film készít ő i, testet akar-
nak adni annak, aminek nincs teste, teret annak, aminek nincs tere. Mert a versnek — 
Ladik Katalin verseinek sem — nincs megmutatható „anyaguk". Ezért a verset lehet el-
mondani, de megmutatni nem. Számomra elegend ő  lett volna értelmi ívét felépítve, 
művészien előadni az érzelmekb ő l és szenvedélyekb ő l álló verseket a maguk egyszer ű -
ségében, puritánságában, csak a legminimálisabb díszletek között. Mert az a „fajtiszta 
kentaur, amely egy test és két lélek", is csak képzeletünkben élhet, még ha a rendez ő  
meg is tud mutatni egy lábpedálos író- és varrógépötvözetet. Ez számomra olyan 
volt, mintha egy perpetuum mobilét láttunk volna, amely ötletnek jó, de — tudjuk mind-
annyian — képtelenség. A költészet ilyen profán értelmezése ellen, a költ ő i képnek ilyen 
banalizálása ellen emelek szót, amikor mindezt megemlítem. 

Bevallom: ezúttal, a tribünön hallottakkal ellentétben, számomra üresen csengtek a 
költőnő  szavai, miszerint ő  „az isteni remény és kárhozat terméke", hogy „nárcisz, 
aki önmagát keresi", hogy „sámán, akinek kett ős személyisége van" stb. Mindennek 
nem volt aranyfedezete, ott, a nejlonkulisszák között. S végül ugyanígy a m űsorba 
nem illőnek éreztem a színészn őt bemutatni próbáló, éppen kéznél lev ő  archív felvé-
teleket. Ha jól láttam, Beckett 6, azok a szép napok!, Tolnai Bayer aszpirin, valamint 
a Napóleon című  mesefilmből kölcsönzött részletek kerültek egymás mellé, nem tudni, 
milyen válogatási elv alapján. Ladik Katalin véresen komoly, intellektuális játéka a 
verssel így már-már mesejátékká degradálódott. Kár érte. 

Továbbra is kitartok véleményem mellett: ha happening, akkor is tisztább kon-
cepcióval kérem, ne belegyömöszölve mindazt, amivel éppen rendelkezünk. 

BORDÁS Gy őz ő  
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HOMOKKÉPEK 

Petrik Pál kiállítása a szabadkai Népszínház előcsarnokában 

Petrik Pál jellegzetes példája az úgynevezett kísérletez ő  művész típusának. Ahelyett 
hogy világát lépésről-lépésre, folyamatosan építgette volna, inkábba m űvészet újabb-
nál újabb létezésmódjait, még el nem koptatott lehet őségeit kutatta. Munkássága éppen 
ezért ugyanúgy nem koherens egész, ahogy Isten halála óta a világ sem az. Életm ű -
vét nem egyetlen, mindenre kiterjed ő  alapelv uralja, hanem sok-sok egymástól függet-
len, önmagában is megálló egység. Alapelve nem a monoteizmus, hanem a politeizmus, 
nem az egyetlen terrorja, hanem a sokféleségek küzdelmes együttléte. 

Hogy Petrik esetében honnan ered ez a vidékünkön meglehet ősen ritkán előforduló 
magatartás, nehéz és kockázatos lenne megmagyarázni. Mindenesetre maga a m űvész 
különleges jelentőséget tulajdonít a belgrádi Képz őművészeti Akadémián eltöltött id ő -
szaknak. Tanulmányéveib ő l saját bevallása szerint arra a tanári jótanácsra emlékszik 
legélesebben, mely így hangzik: „amit megtanultatok, azt felejtsétek el". 

S valóban, a kezdeti akadémizmust és a szocreáltól egyre inkább elüt ő , intim figurá-
ciót az ötvenes évek második felében egy szívós felejtési kísérlet követte. Ennek els ő  
eredményei laza ecsetkezelés ű , de az emberi fiziognómiára összpontosító, expresszív 
képek. Az indulatos fest ő i jelírás folytatása a következ ő , számomra mindenképpen 
legizgalmasabb periódus, melyet maga a m űvész homokképeknek, a kritika pedig infor-
melkorszaknak nevez, s amelyb ő l a szabadkai kiállítás nyújt ízelít ő t. 

Az expresszív festő  — így a fiatal Petrik is — azt vallja, hogy az anyagnak, nevezetesen 
a festéknek, a művész legbensőbb rezdüléseit, tudat alatti vágyait és indulatait afféle 
érzékeny szeizmográf módjára kell követnie. Az anyag tahót elvileg másodlagosa gesz-
tushoz viszonyítva. Ám számos példa tudná igazolni, hogy egyúttal épp ez a m űvészeti 
fölfogás az, amelyben fokozatosan fölszabadul, önállósul az anyag. Gondoljunk csak a 
tachizmus legnagyobbjainak, Pollocknak, Wolsnak vagy például Tapies-nak az élet-
művére: jól megfigyelhet ő , hogy a gesztus akkor a legszebb, amikor elveszik mögüle a 
szándék, s innen már csak egy apró, de annál jelent ősebb lépés vezet a felé a gyökeresen 
új minőség felé, amikor nem a művész dolgozik az anyagán, hanem az anyag dolgozik 
a művészen. Pontosan ez történt Petrik munkásságában is, amikor az expresszivitásból 
látszólag váratlanul a homok anyagszer űségéhez, tapintható faktúrájához jutott. A kép 
ebben a periódusban már nem valami meglev őnek a mása vagy utánzata, hanem Olyan 
felület, melyen a m űvész belső  világából származó lüktetés éppoly fontos tényez ő , 
mint a festékbe kevert homok alig megdolgozott, hyletikus állapota. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy Petrik homokképeinek nagy része nem sorolható be egyértelm űen az 
informel radikális ágába, noha — mint ez a kiállítás is igazolja — az irányzat végs ő  kon-
zekvenciáit időben levonta, s egyik-másik képével országos, s őt nemzetközi színvona-
lon is megállná helyét. Petriket azonban szemlátomást nem elégítette ki eléggé az önál-
lósult anyag önkifejezése, a megjelenítettel azonosuló megjelenítés. A képre hordott 
— Tolnai Ottó szerint kubikolt — felületb ő l leginkább kirajzolódik valami stilizált forma 
vagy tájszerűség, ami nem maga a homok, hanem amit a homok leképez. Az informel 
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„esztétikája" fel ől nézve, ez adott esetben habozásnak, vagy egyenesen félmegoldás-
nak tűnhet. Arra a m űvészre azonban, aki egész életm űvével az egyetlen terrorja ellen 
küzd, nem alkalmazható egyetlen szempont. Szerencsére a tárlat összeállítói, Ješa De-
negri és Dragomir Ugren sem egészen így jártak el. Noha általánosságban a tisztán 
nonfiguratív képekre helyezték a hangsúlyt, a válogatásban helyet kapott néhány figu-
ratív munka is: részint a homokképeket megel őző , úgynevezett „papírmunkák" ciklus-
ból, részint pedig a hetvenes évek egyre heterogénebbé váló terméséb ől. A huszonnégy 
képbő l álló kiállítást így egyedül a homok használatának ténye teszi egységessé, ugyan-
akkor Petrik esetében a radikális informelen belül is meglep ő  változatosság és többszó-
lamúság dominál. A homok formátlan anyagszer űségét kidomborító munkák mellett 
láthatunk kalligrafikus eleganciával megdolgozott dinamikus felületeket, a Hold felszí-
nét idéző , kopár masszákat, geometrikussá rendezett d űnéket és például élénk szín-
világú, vidám homokkompozíciókat is. 

Általánosságban épp ez a sokféleség különbözteti meg leginkább Petrik homokképeit 
a nagyobb művészeti központokban zajló, id őben többé-kevésbé párhuzamos törek-
vésektől. Közben azt sem szabad szem el ől téveszteni, hogy az ötvenes évek végén, ami-
kor első  homokképei megszülettek, Petrik úgyszólván semmit sem tudott a korabeli 
művészeti kezdeményezésekr ől, beleértve természetesen az informelt is. Amit ezen a te-
rületen elért, azt az ötvenes években divatos programok, teóriák és esztétikák ismerete 
nélkül, kritikusi okítások és jótanácsok híján érte el. Az pedig, hogy igyekezett magát 
távol tartani a nagy központokban dúló radikális egysíkúságtól, már eszközének jel-
legéből is tökéletesen megérthet ő : a homok eleve annyira informel, vagyis formátlan 
anyag, hogy igazat adhatunk Patriknek: már végs ő  ideje volt megformálni. 

SEB ŐK Zoltán 
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A HULLÁM MINT LÉTÜNK ESSZENCIÁJA 

Nemes Fekete Edit tematikája kissé félrevezet ő . Azért teszem ezt rögtön az elején 
szóvá, mert nagyon bántana, ha tipikus n ő i alkotóként reagálna rá bárki is. Tagadhatat-
lan, hogy csupa nő i témája van, csakhogy — igen nagy el őnyére — egyáltalán nem tipi-
kusan, női módon viszonyul az általa m űvelt tematikához. Azt is szóvá kell tenni, hogy 
a tipikusan széplelkű  képzőművészetkedvelők ugyancsak megbotránkoznának azon a 
megállapításon, hogy Nemes Fekete Edit címei túlírtak. Mintha azoknak találta volna 
ki őket, akiket nagyon is útba kell igazítani. Biztos vagyok benne, hogy a m űvészetét 
értő  és érző  fogékonysággal Nemes Fekete Edit kisplasztikáit a címek elolvasása nél-
kül kell nézni és elmélyedni bennük. 

Biztos vagyok benne, hogy ha végigpásztáz gy űjteményes tárlatán az ember, rengeteg 
ismerős női sorsra vonatkozó művészi feldolgozásra lehet figyelmes. Nemes Fekete Edit 
igazi, s legmélyebb értékeit azonban nem ez adja meg igazán. Tagadhatatlan, hogy mint 
minden igazi művész, azt formálja meg ő  is, ami számára a legközvetlenebbül adódó 
élmény. S minthogy n ő  és anya — hát ezt. Számomra azonban mégis a témából adódó 
többlet az, ami igazán értékes. Ami művészetének rangját igazán megadja. S ezt úgy 
tudnám meghatározni, hogy a n ő iség s az anyaság önmagán túlmutató jelentése. Nemes 
Fekete Edit azt fogalmazza meg, ami az emberi lét törékenységét jelenti. S ezzel jóval 
túlhaladja a n ő iségen szokásosan értend ő  minőséget. Giacometti szobrai jutnak eszem-
be e pillanatban, mert annyira sebezhet ők az alakjai. Lehet, hogy férfiszemmel Nemes 
Fekete Edit alakjai is sokkal sebezhet őbbeknek minősülnének. (Lehet, hogy valóban 
van bizonyos különbség a n ő i és a férfi látás- és ábrázolásmód között.) 

Nemes Fekete Edit nőalakjairól nagyon is kikövetkeztető , hogy nem líraian, hanem 
epikusan viszonyul nőalakjaihoz: az asszonyi léthez, a kislánysághoz stb. Az epikus 
viszonyulás viszont nem jelenti azt, hogy hiányozna minden esztétikailag magas h ő -
fokú műalkotás sajátossága, tehát hogy képes önmagán túlmutató lenni. Nemes Fekete 
Edit kisplasztikáiban az a legértékesebb, hogy semmi köze a díszítéshez, a kerámia 
díszítőtárgy mivoltához. Nemes Fekete Edit alkati adottsága, hogy er ős egyéniség, 
ebbő l következő leg az ő  nőalakjai a nő iség lényegét foglalják magukban. Rendkívül 
erő teljes életet élnek, de minden érzelg ős túlcifrázástól mentesek. Legmélyebb hatásuk 
egyszerűségükben rejlik: színeiben visszafogott terrakottái a föld barna színét idézik. 

Nekem az tetszik a legjobban, hogy eljutott a legegyszer űbb és egyúttal legbonyolul-
tabb formához: a hullámokhoz. Mennyi harmónia és ugyanakkor mennyi indulat 
rejlik a hullámmozgásban! Úgy tűnik: Nemes Fekete Edit most érte el az érzelmi mély-
ség és a hűvös elvonatkoztatás kett ősségének, rá oly jellemz ő  kettősségének legteljesebb 
megvalósítását. 

JUHÁSZ Erzsébet 
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HÁZ AZ ÉGBEN — December végén tar-
tották meg hazánk legnagyobb városaiban szin-
te egyidejűleg Emir Kusturica új filmjének 
bemutatóját. A Ház az égbent igen nagy vára-
kozás előzte meg, s nemcsak azért, mert hazai 
viszonylatban igen hosszú ideig, kilenc hó-
napig forgatták, hanem azért is, mert film-
szakértőkben és filmkedvelőkben egyaránt fel-
merült a kérdés: vajon az Emlékszel-e Dolly 
Bellre és Az apa szolgálati úton igényes mű -
vészi színvonala és közönségsikere utána fiatal 
rendező  tud-e még valami újat mondani, képes-e 
arra, hogy előző  filmjeit felülmúlja a m űvészi 
megformálás tekintetében. 

A sajtóelőzetésből megtudhattuk: a film a ci-
gányok életéről szól, arról, hogyan folytatják 
gyerekcsempészési és -kereskedelmi üzelmei-
ket. A film ismeretében rádöbbenhetünk, meny-
nyire leegyszerűsített ez az információ, s hogy 
milyen nehéz verbális szinten interpretálni a 
film témáját. Nem mintha a filmnek nem lenne 
elmondható története. Van. Egymás után pe-
regnek a nagyon is logikusan összefűzött cse-
lekményszálak, Gordan Mihić  és Emir Kustu-
rica, a forgatókönyv írói mell őztek minden 
olyan kitérőt, amely nem járul hozzá a tör-
ténet kibontakozásához. Ezenkívül a filmben 
többnyire cigány szereplők játszanak, amatő-
rök, akik önmagukat adják, ezért is lehet le-
nyűgöző  az alakításuk. Emir Kusturica filmje 
mégsem a cigányokról szól. Az ő  életükbe 
nyerünk betekintést, de nem kutatja életkörül-
ményeik okait, nem keres és nem mutat fel 
bűnbakot, aki-ami hibás sorsuk ilyen-olyan 
alakulásáért, sőt nem is minősíti pozitív vagy 
negatív előjellel életüket. Kusturica érdekfe-
szítő , két és fél órás filmjének nézése közben 
egy komplex autonóm, világban vagyunk,  

amelyben a cselekmény indítékai, a film min-
den mozzanata csakis az adott világon belül 
képzelhető  el. Ebben az életközegben „normá-
lis", hogy Perhan, a történet narrátora-f ősze-
replője megbabonázza kedvenc állatát, a filmen 
mitikus tárgyként végigvonuló pulykát, az is 
természetes, hogy tekintetével kanalakat és vil-
lákat táncoltat a falon, „mindössze" ez a tudo-
mánya, de az is, hogy tizenkét évesen már n ő-
sülésre adja a fejét, s át is éli a párkapcsolat és 
a családalapítás összes tragédiáját: felesége a 
szülés közben meghal, mindvégig nem bizo-
nyosodik meg, hogy kisfia valóban az övé-e. 
Mint ahogyan a mindennapi élet is egybefonó-
dik a mítoszokkal, úgy ötvöződik a filmben is 
valóság és földön túli. A mindennapi élet oly-
annyira abszurd lehet, hogy mellette az álmok 
irrealitása is konkrét. A h ősök mindannyian 
földközelben érzik a misztikus-mitikus dolgo-
kat, a filmben elhangzó mondatöredék szerint 
még az isten is emberszabású, s azért ment föl 
az égbe, mert már nem bírta ki a cigányok kö-
zött. A film cselekményébe problémamentesen 
ötvöződnek a népi hiedelmek, hagyományok 
megjelenítései. Zenéje is népi motívumokra 
épül, kimondottan zajos film ez, de nem a már 
jól ismert slágeres népzenére. Goran Brego-
vić , a Bijelo dugme rockzenei együttes vezet ője 
komponálta zene hatásosan egészíti ki a filmet, 
mélyíti el tragikumát. 

A Ház az égben telt ház el ő tt pereg a mo-
zikban, s ez már csak azért is meglep ő , mert 
nincsenek hatásvadász jelenetei, s jelentése is 
meglehetősen összetett és elvont. Mindany-
nyiunkról szól Kusturica új filmje, a lélek 
megnyomorítottságáról, a meghasonulásról, 
amely szükségképpen vezet bukáshoz. Ami 
elpusztíthatatlan, az a feltétel nélküli szeretet, 
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s az emberi élet körforgásának örök princí-
piuma. 

Т. É.  

A KAZÁR SZÓTÁR ÜNNEPE — A Szer-
biai Közművelődési Közösség és a Prosveta 
kiadó szervezésében december 12-én a belgrá-
di községi képviselő-testületben rendhagyó 
ünne ségre került sor: írót és regényét ünne-
pelték, Milorad Pavi ćot és a Kazár szótárt,  
amelyet a megjelenése óta eltelt négy év alatt a 
világ mintegy húsz nyelvére fordítottak le. (A 
Forum Könyvkiadó 1987-ben jelentette meg 
magyar nyelven.) Az ünnepségen Olga Niko-
lić, a közművelődési közösség elnöke, valamint 
Milisav Savić , a regény kiadójának szerkesz-
tője méltatta a m űvet, valamint részleteket ol-
vastak fel a Kazár szótár hazai és külföldi kri-
tikáiból, amelyek bizonyítják, hogy „ez az al-
kotás a szerb irodalmat igen magas fokon rep-
rezentálja a világ és saját magunk el ő tt". Kö-
szönő  beszédében Milorad Pavi ć  a fordítás 
fontosságára és megbecsülésére hívta fel a fi-
gyelmet, arra, hogy a fordítók a jugoszláv iro-
dalmak követei a nagyvilágban. 

Az ünnepségről szóló sajtókommentárok 
megállapítják, hogy a Kazár szótár kapcsán 
rendezett ünnepség túlmutat önmagán, s azt az 
örvendetes tényt bizonyítja, hogy egyre na-
gyobb társadalmi megbecsülésre számíthat m ű -
vész és művészi alkotás egyaránt. 

VASARELY-KIÁLLÍTÁS ZÁGRÁBBAN 
— Decemberi számunkban arról tudósítottunk, 
hogy nagy sikerrel mutatkozott be a pécsi kö-
zönségnek Zlatko Prica festőművész. A zágrábi 
és a pécsi múzeumok együttműködésének ke-
retében december folyamán Zágrábban meg-
nyílt Victor Vasarely retrospektív kiállítása, 
amely az első  teljes Vasarely-életm űvet bemu-
tató tárlat hazánkban. A kiállításon a pécsi Va-
sarely-alapítvány anyagából nyolcvankilenc al-
kotást tekinthetnek meg az érdekl ődők, ame-
lyek nyomán a művész 1939 és 1983 közötti 
munkássága bontakozik ki. 

PETAR ČURČ IĆ  KAPTA A FORUM 
KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJAT — A Forum-díj 
bírálóbizottsága (Bela Duranci elnök, Sava 
Stepanov, Ács József, Maurits Ferenc és P. Ná-
ra Éva) Petar Čurč ić  festőművésznek ítélte 
oda az 1988. évi Forum Képzőművészeti Díjat.  
A díjat a festő  eddigi tevékenységéért, valamint 
az újvidéki Modern Művészetek Képtárában 
tavaly megrendezett kiállításáért kapta. 

A VAJDASÁGI ÍRÓEGYESÜLET VI-
TATRIBUNJE — December közepén meg-
kezdte munkáját a Vajdasági Íróegyesület vita-
tribünje. Az els ő  vitaestre a városi könyvtár ol-
vasótermében került sor, témája Vajdaság társa-
dalmi és művelődési jelene volt. Vitaindítót 
Slavko Gordić  tartott, majd a zsúfolásig meg-
telt teremben írók, egyetemi tanárok, filme-
sek, színészek, jogászok, szociológusok, köz-
gazdászok mondták el véleményüket társadal-
munk és művelődési életünk égető  kérdései-
ről. Az esten higgadt, megfontolt előadások, 
személyes indítékú szónoklatok és heves repli-
kák mutattak rá társadalmi és m űvelődési éle-
tünk visszásságaira, a felszólalók hangoztatták, 
ezek a vitaestek semmiképpen sem a politikai 
fórumok tanácskozásainak módszereit akarják 
követni, ezért zárszó sem alakult ki. A vitatri-
bün tanulsága azonban mindenképpen az, hogy 
a művészek nem ismerik el semmiféle tabu 
téma létjogosultságát, elítélik a m űvelődési éle-
tet gúzsba kötő  bürokrata magatartást és be-
folyást, tiltakoznak a művészetnek a nem mű-
vészi eszközökkel történ ő  megmérettetése el-
len, s igénylika rendszeres és folyamatos, nyílt 
és demokratikus vitát művelődési és társadalmi 
jelenünk összes kérdésér ő l. 

TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS A 
FORDÍTÁSRÓL ÉS A TÖBBNYELVŰSÉG-
RŐL — Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán kétnapos tudományos tanácsko-
zást szerveztek, melynek keretében számos ha-
zai és magyarországi szakember értekezett a 
fordítás és a többnyelvűség időszerű  kérdései-
ről. Mindrag Sibinović  a jugoszláv fordítástu-
domány helyzetéről, Klaudy Kinga a fordítási 
ekvivalenciáról, Papp György a fordításelmé-
let, a fordításoktatás és a fordítástechnika id ő-
szerű  kérdéseiről, Georgina Srbovan a fordí-
tóknak a foglalkozások, hivatások nómenkla-
túrájában elfoglalt helyéről, Heltai Pál a lexikai 
ekvivalenciáról, Rendik József a szimultán tol-
mácsolás prozódiai jegyeiről, Letsch Endre a 
jogi szaknyelv fogalmáról, Csorba Béla a tulaj-
donnevek fordításáról, Bányai Lajosa honvé-
delmi szövegek fordításának segédeszközeir ől, 
Burucki Edit a jogi szaknyelv frazeológiájáról, 
Molnár Csikós László a körülíró fordítás in-
dokoltságáról tartott el őadást. Pató Imre Az 
ekválás kérdései a készül ő  magyar—szerbhorvát 
szótárban felhasznált kifordítási anyag vonat-
kozásában, Horváth Mátyás A fordítás és szó-
képzés az Apor-kódexben, Rajsli Ilona Szino-
nímahasználat és fordítási poetika korai kó-
dexeinkben, Bagi Ferenc Fordítás és környe- 
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zetnyely-tanítás, Mikes Melánia Természetes 
fordítása korai gyermekkorban, Saffer Vero-
nika Az anyanyelvi törzsanyag fordításának 
problémája címmel értekezett, Balázs Art Valé-
ria három tankönyv fordításának tapasztalatait 
foglalta össze. Biri Imre a fordítás kapcsolat-
történeti jelentőségét méltatta, Sava Babi ć  egy 
Zmaj-fordítás eredetijének eredt a nyomába, 
Gerold László Krleža drámáinak magyar fordí-
tásairól beszélt, Utasi Csaba Jovan Du č ić  
és a két háború közötti magyar irodalom össze-
függéseit vizsgálta. Csáky S. Piroska A jugo-
szláv népek irodalma 1957 és 1987 között cím-
mel számolt be kutató munkájának tapasztala-
tairól, Káich Katalin Pavlovits Jen ő  és a Kisfa-
ludy Társaság kapcsolatait világította meg, Csá-
nyi Erzsébet Margalits Ede Senoa-fordítá-
sát méltatta, Bordás Gy őző  pedig a fordításnak 
a Forum kiadói politikájában betöltött szerepé-
rő l tartott előadást. A tanácskozás teljes anyaga 
a Hungarológiai Intézet kiadványában lát majd 
napvilágot. 

NEGYVENÉVES A HORVÁTORSZÁGI 
MAGYAROK SZÓVÉTSÉGE — A fennállásá-
nak negyvenedik évébe lép ő  Horvátországi 
Magyarok Szövetsége az elmúlt év végén tar-
totta meg 17. választói közgyűlését, melyen 
megvitatták az eltelt négy év sikereit és gond-
jait, a küldöttek ezt követ ően új elnökséget vá-
lasztottak. Szembet űnő , hogy a vezet ő  testület-
ben soha ennyi fiatal nem szerepelt még. A fia-
talítás szándékát igazolja az új elnök szemé-
lye is, Csörgits József, az eszéki Magyar Képes 
Ujság szerkesztő-újságírója. „A mostani veze-
tőkre a közgyűlés azt a feladatot ruházta, hogy 
az eddigi eredményekre, a múltban elkövetett 
hibák, a rossz gyakorlat kikerülésével építkez-
zen, s azon munkálkodjon, hogy a Horvát 
SZK-ban élő  magyar nemzetiség hagyományait 
tovább őrizzék, ápolják, s azon munkálkodja-
nak, hogy a köztársaság európai mércét is kiálló 
nemzetiségét támogató politikájának keretében 
tovább lombosítsák a horvátországi magyar 
nemzetiség kultúráját" — írja beszámolójában a 
Magyar Képes Újság. 

A tisztújítás után az elnökség megalakította 
a szakbizottságokat. A népfelszabadító háború 
hagyományait ápoló bizottság elnöke Major 

István, a nemzetiségi bizottságé Sója Dénes, a 
hagyományápoló bizottságé ifj. Ádám Jenő , a 
művelődési bizottságé Pasza Árpád, az iskola-
bizottságé Kovács Sándor, a honvédelmié Tri-
polszki Ferenc; a könyvkiadó- és könyvtárbi-
zottság elnöke Lábadi Károly, az ismeretter-
jesztő  bizottságé Krómer József, a tájékoztatási 
bizottságé pedig Tausz Imre. A titkári teend ő-
ket február elsejétől Pasza Árpád látja el, az 
előző  titkár, Troszt Sándor viszont a horvátor-
szági magyarságot tömörít ő  szövetség tanácso-
sa lesz. 

SLAVCO ALMÁJÁN ÉS LADIK KATA-
LIN A KOSSUTH-KLUBBAN — Az Újvidéki 
Rádió és a Magyar Rádió irodalmi szerkesz-
tőségeinek hagyományos együttműködése ke-
retében december elején Slavco Almájan ju-
goszláviai román költőt mutatták be a Kossuth-
klub közönségének és a Magyar Rádió hallga-
tóinak. Az irodalmi est második részét Ladik 
Katalin költészetének szentelték: nemrég meg-
jelent, Kiűzetés című , válogatott verseket tar-
talmazó kötetéb ől készült összeállítás. A két 
újvidéki költő ről Thomka Beáta beszélt. 

SYMPÓDIUM — Az Újvidéki Színház adott 
otthont az Új Symposion színházi élőújságának 
1988. december 9-10-én. A kétnapos rendez-
vény a folyóirat 10-11. számának megjelenésé-
hez kapcsolódott, amely tematikus színházm ű-
vészeti összeállítást tartalmaz. Itt olvasható 
Papp p Tibor A lelátóról nézve, Szabó Palócz 
Attila Bíborszürke porfelh ő , Faragó Attila 
Lyuk és Urbán András Gyíkok című  drámája 
is, melyek szintén bemutatásra kerültek a kis-
színpadon. A szabadkai Pó csoport SSSSS cím-
mel koreodrámát adott el ő , Radics Zoltán Pe-
dig A halott színház demisztifikációja cím-
mel performace-ot mutatott be. Az el őadások 
szüneteiben video-art produkciókat láthatott a 
közönség, az előcsarnokban pedig a Bokor 
együttes megzenésített verseket adott el ő , 
ugyanitt fiatal képz őművészek mutatkoztak be 
legújabb munkáikkal. 

A Híd januári számától áttért a fényszedésre, 
ezért történtek apróbb m űszaki változások a 
folyóiratban. 
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MEGJELENT KIADVÁNYAI 

Josip Broz Tito összegy űjtött m űvei XXII. 
Josip Broz Tito összegy űjtött m űvei XXIV. 
Boris Kidrič : A fordulat évei (tanulmányok) 
Major Nándor: Párbeszéd a valósággal (tanulmányok) 
Szám Attila: A kettős burok terhe (tanulmányok) 
Ács Károly összes versei 
Danyi Magdolna: Rigólesen (versek) 
Fenyvesi Ottó: Kollapszus (versek) 
Podolszki József: Át (hátrahagyott versek) 
Beszédes István: Kívánja-e a pirosat? (versek) 
Gojko Janjušević : Messzi föld (versek) 
Ivan Goran Kova čić : Lángok és rózsák (versciklus) 
Gyura Papharhaji: Ordas évek (versek) 
Ali Podrimja: Nyugtalan k ő  (versek) 
Marko Risti ć : Turpitude (poéma) 
József Attila: Külvárosi éj — No ć  predgraca (hasonmás kiadás) 
Apró István: Küldetés (két kisregény) 
Brasnyó István: Macula (regény) 
Jódat Rózsa: Gömblakók (regény) 
Kontra Ferenc: Drávaszögi keresztek (regény) 
Kopeczky László: Párizsi kaland — A beszél ő  óra (két kisregény) 
Szenteleky Kornél: Egy fáradt szív szerelmei (összegyűjtött művek) 
Hornyik Miklós: Titokfejt ők (tanulányok) 
Losoncz Alpár: Hiányvonatkozások (tanulmányok) 
Sebők Zoltán: Mítosz és m űvészet között (esszék) 
Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek (esszék) 
Végei László: Ábrahám kése (esszék) 
B. Szabó György: Élmény, szerep, hivatás (tanulmányok) 
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B. Szabó György: Tér és idő  (tanulmányok) 
Nyelvm űvelő  írások 
Fehér Ferenc: Vállalt világ (naplójegyzetek) 
Szeli István: Így hozta a történelem... (interjú) 
Vukovics Géza: Varázsszem (tárcák) 
Székely Tibor: Patagóniától Alaszkáig (útirajzok) 
Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941 
Csorba Béla: Temerini néphagyományok 
Penavin Olga: Népi kalendárium 
Szűcs Imre: Kölyökkerül őben (gyermekversek) 
Mirnics Zsuzsa: Kapaszkodó (ifjúsági regény) 
Gvido Tartalja: Seholsincs állattan (versek) 
Vladimir Stojšin: Az Ablakbajnok és hat csemetéje (ifjúsági regény) 
Az aranyhajú testvérek (bunyevác népmesék) 
Ali Baba és a 40 rabló (az ifjúsági irodalom klasszikusai képregényben) 
William Kennedy: A men ő  (regény) 
Baresay Jenő : Anatomija za umetnike 
Faragó Endre (képzőművészeti kismonográfia) 
Nemes Fekete Edit (katalógus) 
Szajkó István — Sava Halugin (katalógus) 

A FORUM KÖNYVKIADÓ 
REGÉNYPÁLYÁZATOT 
HIRDET AZ 1989. ÉVRE 

A regénypályázaton minden olyan jugoszláviai szerz ő  részt vehet, aki a 
pályázatban megjelölt id őpontig három példányban eljuttatja a Forum 
Könyvkiadóhoz magyar nyelven írt, tíz szerz ői ívnél (160 ritkán gépelt ol-
dalnál) nem rövidebb, eddig meg nem jelent regénye kéziratát. 

A bírálóbizottság (Bányai János, Mák Ferenc, Vajda Gábor) minden pá-
lyaművet elbírál. 

A zsűri köteles odaítélni a regénypályázat els ő  díját. 

A pályaműveket (teljes névvel vagy jeligésen) 1989. december 31-éig 
lehet beküldeni a következ ő  címre: Forum Könyvkiadó, Újvidék, Vojvode 
Mišić  utca 1/III. A szerkeszt őséget másolati példánnyal kell igazolni. 

A díjnyertes és a kiadásra ajánlott m űveket a Forum Könyvkiadó követ-
kező  évi kiadói tervébe iktatja. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

Biri Imre: Bródy Sándor, a Nyomor írója (tanulmány) 	60 
Herceg János: A szépség varázslatában (Szenteleky Kornél ifjúkori írásai-

ról) 	70 
Vajda Gábor: Kívül az életen (Szenteleky els ő  regényéről) 	76 
Mladen Leskovac: Veljko Petrović  korai elbeszéléseinek tanulmányozásához 

(tanulmány) 	82 
Tolnai Ottó: Németh Istvánról (A tenger színe; Dubrovniki levél Németh Ist-

vánnak) 	88 
Koltai Tamás (Budapest): Vígszínházi darabok (színházi esszé) 	95 

KRITIKAI SZEMLE 

Könyvek 

Utasi Csaba: Kirándulása történelembe (Apró István: Küldetés) 	101 
Herceg János: Világszínház (Eliza Gerner: Osvrnuh se sjetno) 	103 
Tornán László: Emlék és könyv (Illés Endre: ,,... talpig nehéz h űségben) 

106 
Harkai Vass Éva: Mészöly-variációk (Mészöly Mikós: Sutting ezredes tün-

döklése) 	108 

Színház 

Gerold László: Komámasszony, hol a stukker? 	112 

Televízió 

Bordás Győz ő : Gyere velem a mitológiába (az Újvidéki Televízió Ladik Ka-
talin-műsoráról) 	115 

Képz ő m ű vészet 

Seb ők Zoltán: Homokképek (Petrik Pál szabadkai kiállításáról) 	117 
Juhász Erzsébet: A hullám mint létünk esszenciája (Nemes Fekete Edit sza-

badkai tárlatáról) 	118 
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