
i 

\ J  

IRODALOM • MŰVÉSZET  
TÁRSADALOMTUDOMÁNY  

PAP JÓZSEF, CS. SIMON ISTVÁN, KALAPÁTI FERENC, 
P. NAGY ISTVÁN ÉS BOZSIK PÉTER VERSEI 

HERCEG JÁNOS ÉS PAVAO PAVLI Ć IĆ  NOVELLÁJA 
ERŐS ISTVANNÉ KOVÁCS TERÉZ ÖNÉLETÍRÁSÁNAK 

BEFEJEZŐ  RÉSZE 
VÁLOGATÁS A JUGOSZLÁVIAI RUSZIN KÖLTÉSZETB ŐL 

HADROVICS LÁSZLÓ, MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ ÉS 
TÚRI MARTA NYELVÉSZETI TANULMÁNYA 

VUK KRNJEVIĆ , TOLNAI OTTÓ ÉS BATA JÁNOS ESSZÉJE 
IN MEMORIAM HANGYA ANDRAS - 

BORDÁS GYŐZо , 
TOLNAI OTTÓ hS BELA DURÁNCI ÍRÁSA 

KÖNYV- 
szíNl- KRITIKA  

KÉPZŐMŰVÉSZETI  

1989  
Február  



HÍD 
IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

FOLYÓIRAT 

Alapítási év: 1934 
LIII. évfolyam 

A FORUM KÖNYVKIADÓI TANÁCSA: 

dr. Bányai János, Bognár Antal, Bordás Gy őző , dr. Biri Imre, Dudás Károly, Fehér Fe- 
renc, Fehér Kálmán, Gion Nándor, Gobby Fehér Gyula, Illés Lajos, Major Nándor, 
Maurits Ferenc, Minda Tibor, dr. Móra András (elnök), Rajcs őn István, Tóbiás László 

és Tolnai Ottó 

Szerkeszt őbizottság: Bordás Győző , dr. Gerold László (kritikai rovat) 
és Toldi Éva 

Fő- és felelős szerkeszt ő : dr. Biri Imre 

Műszaki szerkeszt ő : Maurits Ferenc 

TARTALOM 

Pap József. Hunyócska (gyermekversciklus) 	  123 
Cs. Simon István: Szpitak (vers) 	  131 
Herceg János: A tér (novella) 	  132 
Kalapáti Ferenc versei 	  142 
P. Nagy István két verse 	  145 
Bozsik Péter versei 	  150 
Pavao Pavličić: Dioszkúroszok (novella) 	  153 
Erős Istvánné Kovács Teréz: Életem történetei (VIII., befejez ő  rész) 	165 

Kitekintő  (válogatása jugoszláviai ruszin költészetb ől) 	  186 
Nikola Santa: Órökkön remegő  húr (vers) 
Zvonimir Nyaradi: Hullócsillag (vers) 
Vladimir Garjanszki: Naiv jegyzet (vers) 
Natalija Kanyuh: Mint egy bútól harmatos történet (vers) 



LIII. évfolyam, 2. szám 

II II 1989. 
február 

HUNYÓCSKA 

PAP JÓZSEF 

GONDBAN 

Nem tudom, zöld, kék 
vagy piros köves gyűrű t vegyek 
a búcsúban neked, 
hogy tetsszen, és szeresd, 

s hordjad is mindig 
gyűrűsujjadon, amit én majd 
folyton látni fogok. 
Még ha távol vagy is. 

ELŐKE, KATÁRKA, AKADÉK 

Törökbecsei. 
Onnan jött vendégségbe Sanyi. 
Ö-zik, és amit mond, 
felit se érteni. 

Hallgasd, például: 
előke, katárka, akadék. 
Akadék, az csikó. 
(Az előke tévő , 
s góré a katárka.) 
Nos, te megértenéd? 



M E G B E S Z É L É S 

Mondod , hogy te is 
segítettél egyszer apádnak 
elhajtani Bimbót 
a Gombosevékhoz. 

Mert elapasztott, 
meg naphosszat bőgött, toporgott. 
És hogy húzódozott 
fölvenni a bikát. 

B A L J Ó S J Ó S L A T O K 

Ha én pecázok, 
kígyók, békák, rákok serege 
mászik rám a vízből, 
és felfalnak engem. 

Ha én pecázok, 
dologkerülő cigány vagyok, 
a család szégyene. . . 
így beszél az anyám. 

É N N E M T Ű R N É M E L 

Én nem tűrném el, 
mint Andris , hogy felakasszanak 
minden hittanórán. 
S az se volna vigasz, 

hogy felbőszül a 
plébános úr, mert „a kis görény 
rúgkapál, bepisil, 
s bűzlik a fogason". 
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K. D. SZENESKOSARA 

Megemlegeti 
D., hogy mikor hallgatott rám! 

Iszkolt, mert kigyulladt 
kezében a kosár. 

Rákiáltottam: 
„Forgassad, akkor majd elalszik!" 
Dehogyis aludt el: 
az is szénné égett. 

BOSSZÚÁLLÁS 

P. beverte 
parókiánk összes ablakát. 
Fényes nappal! — mondják. 
Bosszúból tehette. 

En is megtenném, 
ha nem hagyná a plébános úr, 
hogy részt vegyek veled 
a szüreti bálon. 

MONDANÁM 

Mondanám, kérd meg 
szüleidet, engedjenek el 
szüretelni hozzánk. 
Mondanám, de mégse. 

Hogyisne! Hisz ott 
állandóan énekelni kell. 
Még félre se mehetsz, 
és tudom is, miért. 
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ÉN FINOMAN 

Én nem szappanos 
vízzel teli s ronggyal bekötött 
szájú nagy üveggel, 
hanem kölnivízzel 

locsolkodok ám. 
És nem úgy csapkodok, mint a Pap 
búzaszenteléskor, 
hanem így — finoman. 

SZERETNÉD, UGYE 

Szeretnéd, ugye 
előszedni a báli ruhát, 
hogyha rúzsod volna, 
magas sarkú cipőd. 

Hogy honnan tudom? 
Hát onnan, hogy két n ővérem van. 
Tőlük lesem el a 
női praktikákat. 

A TISZAVIRÁGOK 

Sárgavászonhoz 
hasonló, csapzott ingecskéik 
a fűzfabokrokon, 
a piszkos víz szélén. 

Aznap születtek, 
szerettek, s megtermékenyültek; 
alkonyati tánccal 
a halálba hulltak. 
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KALAND A TISZÁN 

Ebédszünetben 
hencegve mentem föl a sleppre. 
(Bátyám most itt zsákol; 
ful le-föl a pallón.) 

S föntről mit láttam: 
örvények s csapkodó hullámok. 
Egy remegés lettem. 
Elszállt bátorságom. 

MÉLTATLANKODÁS 

Attól, hogy itt, a 
jószág közt alszom, még lehetne 
tollpárnám, paplanom .. . 
De csak lópokróc van! 

Mert beinná az 
istállószagot, amit többé 
nem lehet kimosni? 
És én nem iszom be?! 

LÓÚSZTATÁS A TISZÁN 

Kint a Tiszán most 
nagy a zsivaj. Fél Becse úsztat. 
És mi, gyerekek is 
pocskolunk, sikongunk. 

El van csépelve. 
Lemoshatjuk a port magunkról. 
Fáradt tagjainkat 
kiszívja a lágy víz. 
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A TANDEM 

A tandem olyan 
bicikli, melynek két ülése 
s két pár pedálja van. 
S ketten ülnek rajta. 

Mondjuk: te meg én. 
Gyorsabb, mint az együléses, és 
könnyebben hajthatnánk. 
Gondolom — te meg én. 

BÁTYÁM AZT MONDJA 

Itt külvárosban 
te vagy a legbelevalóbb lány: 
fonottkalács-hajú, 
szénfekete szem ű . 

S nem rátarti ám: 
kijársz apáddal az ugarba. 
És még ezt is mondja: 
Ilona kismenyünk... 

CSAK PRÓBAKÉPPEN 

Csak próbaképpen 
lőttem egyet gumipuskámmal, 
s találat! — de tüstént 
éreztem, hogy baj van: 

irtózva néztem 
zsákmányom, amely, jaj, nem veréb, 
hanem ökörszem volt. 
Nekiszállt golyómnak! 
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VÖRÖS ANDRIS BRAVÚRJA 

Andrist figyeljük: 
simogatja kancájuk hasát. 
Benyúl a csecséhez, 
majd alája guggol. 

Paraszt Romulus — 
szopja a duzzadt csecsbimbókat, 
s Isikajától távol 
Csillag megkönnyebbül! 

A BAJNOK 

Távvizelési 
versenyeinken F. Gyurka a 
bajnok. A tűzfaluk 
Szent Antal-szobráig 

fölér sugara. 
„Gyalázatos!" — szidja nagyanyja. 
De nem úgy az apja: 
még szurkol is neki. 

INDISZKRÉCIÓ 

Kikunyerálom 
postásunktól Maca levelét. 
Nem bontom én azt fel, 
de bélyege alá 

belesek, s látom: 
ma tíz-, százezer vagy még több csók 
érkezett K. G.-től 
a messzi Tivatból. 
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KIUGRASZTÁS 

Jani azzal húz 
engem, hogy te nem mosol szemet. 
Hogy azért fekete. 
De sejtem, mért mondja. 

Tudni akarja, 
védelek-e, hogyha bántanak, 
s azt mondom: ha nem mossák, 
akkor csipása szem. 

44  



SZPITAK 

CS. SIMON ISTVÁN 

A galambok halálra rémülten 
szétrebbentek, 
szárnyuk vörhenyes fényt 
zilál. 
A fák ujjai fagyosan 
töredeznek, 
hiányzik rólad a zöld 
békeág, 
hatalmas Ararát. 

Kőözön, 
Örményország 
alatt 
körkörösen 
örvénylik 
a törékeny 
föld. 

Komitasz zenéje 
fölerősödik 
a rengésbő l, 
jajgatva árad 
a mélybő l, 
a mély sebekbő l, 
már a mérgezett égen 
is terjeng... 
Most már érted is 
kiált, 
Szpitak. 



A TÉR  

HERCEG JÁNOS  

А színház elő tti tér, közepén a tojásdad alakú, füves szigettel, amelyet 
fiákerek álltak körül, ha a szabadkai gyorsnak még sem indulási, sem  

érkezési ideje nem volt, s így nem kellett a vasútállomás épülete el őtt áll-
niuk. Itt várhatták ki, amíg a Vadászkürt portása el nem kiáltotta magát,  

hogy a soros kocsi vágtasson sürg ősen ide meg ide, talán mert valaki szerel-
mi bánatában megmérgezte magát, s most ki kellett vinni a kórházba,  

vagy isten tudja, milyen sürgős ügyben várakozott türelmetlenül valaki  
valahol bérkocsira, s a kávéház telefonja ilyen célokra is kit űnően megfe-
lelt. Ha jó nagyot kiáltotta portás, akkor Kragujevi ć  boltos is kiállhatott  
fehér köpenyében, hogy megnézze, mi van, míg a dologtalanul maradt  

fiákeresek nyugodtan szundikáltak kocsijuk sátra alatt, a boltos pedig, mi-
után meggyőződött róla, hogy nincsen semmi baj s a verebek is zavartala-
nul zsinatoltak a mélyen lehajló fák lombjaiban, úgyhogy nyár derekán az  

ég kékje is e lombokon átsz űrve volt látható, visszamehetett a szentjános-
kenyér illatú homályos hodály pultja mögé, a fügefüzérek és a citromoslá-
dák közé, lévén déligyümölcs-keresked ő , hogy pici, kerek, fekete selyem-
sapkáját megigazítva a fején tovább várakozzék a vev őkre. Mert ez a sá-
beszdekli elválaszthatatlannak t űnt egész megjelenésétől, holott nem is volt  
zsidó, ahogy e tér légköre és hangulata után vélhette volna az ember, jobb  

felől a Léderer-féle bankházzal a tigrisvadász Fernbach Bálint palotájának  

földszintjén, míg az emeleti szobák, a Vadászkürt leányvállalataként, diszk-
rét találkahelyül szolgáltak. Ez is a züllés jele volt sokak szerint, ez a bank-
ház, ahonnan csitri lányokat lehetett kiszaladni látni a postára vagy hova,  

fázósan húzva össze magukon télen a kabátot, míg a sáljuk libeg őn úszott  
utánuk a levegőben, viszont a négy polgári is elég volt ide, azért a kis pén-
zért amit elsején kaptak, s mégse kellett otthon végigülni a lányságukat,  

amíg nem jön valaki értük, hogy feleségül mehessenek.  
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Jásó? Itt van maga? — szólt be valaki a boltba. — Pakoljon be nekem egy 
szép citromot! 

Igenis, méltóságos uram! 
Egy citromért ugyan nem járt volna ekkora tisztelet a szakállas öreg-

úrnak, dr. Hauptmann Rezs őnek, a volt polgármesternek, aki a múlt id ők 
szellemeként jelent meg mindennap ezen a téren egy szem citrom ürügyén, 
de mivel a boltos harminc év óta állt a pult mögött, senki se csodálkozott 
változatlan tekintélytiszteletén. 

Látom, festik a Dömötör Pali házát! 
— Igen, jól megy a gabonásoknak! — mondta a keresked ő , s megállva bolt-

ja lépcsőjén, ő  is átnézett a szemközti sarokházra, ahonnan még tíz év el őtt 
Dömötör Pál címzetes táblabírót lehetett látni, amint sárga szarvasb ő r 
kesztyűs kezét nagy ívben lengette meg, hogy majd kalapjával egy újabb 
elegáns félkört rajzoljon le a leveg őben, átköszönve a másik sarokra 
Wámoscher Andor molett feleségének, ha télen beköltöztek a városba, 
úgyhogy aztán már értelmetlenül csikorgott a kastély tornyán tavaszig a 
szélkakas, s a kompot partra kellett húzni, hogy be ne fagyjon, így hát a 
gyerekek a csatorna jegén jártak át a monostori iskolába, s a szép fiatal-
asszony édesen nevetett át a másik oldalról: 

— Köszönöm a nyulat, amit küldeni méltóztatott! 
Bolond világ! — gondolhatta a boltosa nyúlról, amelyet a címzetes táb-

labírónak kellett tisztelete jeléül átküldeni a szépasszonynak, míg náluk a 
kastély körüli lucernás tele volt nyúllal, puska se kellett, kutyákkal fogat-
ták meg őket, s már a cselédek is unták a čitromos nyúlgerincet gombóccal. 

— Titokban szerelmes volt az asszonyba! — jegyezte meg a volt polgár-
mester, mintha kitalálta volna a boltos gondolatát. — De nem is csodálom, 
gyönyörű  teremtés volt, s hogy az ura mért járt mégis a Madár utcába, 
fényes nappala bordélyba, senki se tudta. De volt Ott egy Mica nev ű  ci-
gánylány, abba bolondult állítólag bele! 

Tegnapelőtt bejött Bakota Andrása pénzért! — tért vissza tíz év messze-
ségből a boltos, miután Dömötör Pál évekkel el őbb agyonlő tte magát, 
emitt meg egy gabonás cég írógépei kattogtak Fernbach Bálint szobái-
ban, viszont fogalma sem lehetett róla senkinek, hogy húsz év se kell, s a 
szóban forgó szépasszonyt elviszik majd, bakancsban, kend ősen és kisírva, 
minta többi zsidót. De ott maradtak a házak, a fák és a fiákerek, s mindezt 
látva a boltos is egy villogó szem ű  szerecsen lánnyal a cégéren, banánfüzé-
rekkel a derekán, ahogy fehér fogsorát kivillantva belenevet a világba. Nem 
csupán az emberi emlékezet, mintha a tárgyak is magukon viselték volna az 
az elmúlt idő  nyomait, az egész ellipszis alakú tér, ha nem is volt mára kö-
zepén a szobor. 

És mit mesél Bálintról? — kérdezte a polgármester a botosispánra gon- 
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dolva, aki minden elsején bejött Sontáról, felvenni a házbért a bankban és a 
palota emeletéért a Vadászkürtben. 

Azt mondja, most sem akar senkit látni a tekintetes úr. Azt mondja, 
hetenként egyszer egy este kijön hozzá a faluból Jankovi ć  Braca, a jegyz ő , 
azzal aztán reggelig isznak. Mást nem t űr meg maga körül. És persze válto-
zatlanul imádja Fárbás Juliskát, akit még gyereklány korában magához vett 
a militicsi tanyákról, úgyhogy az mára szüleit is kivitte a pusztára. 

Még mindig olyan szép? 
Hát azt én nem tudom — felelte a boltos, mint akit bizonyos diszkréció 

köt az urak dolgában, úgyhogy dr. Hauptmann így folytatta: 
Mert nekem még a háború alatt mondta egyszer, mikor nem mehetett 

oroszlánvadászatra Afrikába, hogy szívesen lenne három évig juhászkutya, 
ha csak így volna hajlandó viszontszeretni ő t az a lány. 

A boltos szótlanul vállat vont ekkora hülyeségre, és selyempapírba cso-
magolva átnyújtotta a kért citromot, s azt mondta: —Három dinár! 

Most meg mire menjen? — tűnődött el az egykori polgármester, jobb 
kezének hosszú ujjaival átfutva szakálla ősz fürtjein, a másikkal el őkotorva 
a pénzt. — Ötszáz holdból, amennyit meghagytak neki, nem lehet egy egész 
sereg bennszülöttet tartani, akik hónapokon át lesik a fenevadat, életük 
kockáztatása árán követve az őserdőben. De mondjuk, az nem számít, 
csak most már vérszemet kaptak a franciák is, úgyhogy nagy árat kell adni 
a gyarmatokon egy ilyen elejtett kapitális példányért .. . 

Tűnődését azonban e költséges passzióról s az agrárreformról kénytelen 
volt egy pillanatra abbahagyni, mert Bolich Samu, a patikus sietett át simá-
ra nyalt, középen elválasztott frizurájával a garniszállóvá lett palota felé. 
S erre eltűnt az oroszlánvadász elképzelt, fehér sisakos alakja az elefánt 
hátán a liános fák között, a boltos még nagyobb diszkrécióval hajtotta le a 
fejét, mert nem itt a téren, az egész városban tudták, hogy a kövér Gyar-
mathyné, a madám, csak felveszi a telefonkagylót, és jelenti a gyógysze-
résznek, hogy a hatos szoba foglalt, mire az leteszi a tégelyeket, abba-
hagyja a fiákerpor keverését, és átszalad a Vadászkürt borbélyához egy 
eхpresszfésülésre, s úgy áll oda a hatos szoba ajtaján fúrott lyukhoz ku-
kucskálni, hogy mit csinálnak a szerelmesek. 

Csak azt nem tudom, miért kell ehhez frissen fésülködni? — csodál-
kozott Gyarmathyné, ha nem volt vendég a szeparéban, s Latyákné, a ragos 
szobaasszony megfőzte a feketekávét, s egy kupica aranysárga konyakot is 
töltött neki. — Mintha csak őt néznék, és nem fordítva, azon a kis lyukon át! 

Tíz dinár tiszteletdíj járt ezért a bizalmas szolgálatért a terjedelmes 
asszonyságnak, ha sikerült egy-egy tájékozatlan, vidéki buta szerelmespárt 
a hatosba bedugni. Mert a városban már mindenki tudott err ő l a passzióról, 
s Gyarmathynéról is kialakult az id ők folyamán egy nem éppen hízelg ő  
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vélemény. Hiába kiáltotta olykor, ha valaki nem egész tisztelettudón be-
szélt vele: 

Nekem már masamód lány koromban f őhadnagyok csókoltak kezet 
Zsámbokréthyné kalapszalonjában a Kossuth Lajos utcában... 

Csak azok urak voltak abban a világban, nem kanászok, mint ezek! — 
jelentette ki hízelegve a szobaasszony a raposságához még kancsalítva is, 
hiszen ő  kezelte azt a lyukat az ajtón egy fehérre festett dugóval, ha nem 
volt mit látni, s újra bedugva, amikor elmúlt a látnivaló. 

Én meg se várom, amíg visszajön! — jelentette ki a kényszernyugdíj-
ba küldött polgármester a perverz patikusról szólva, de azért ott maradt 
még. Átnézett a tér másik oldalára, ahol a Pokol kocsma pincéje tátongott 
üresen, mintha egykori mozgalmas múltjából nem maradt volna semmi, s a 
dalmát vörösbor, a dingács is csak este került volna a kecskelábú asztalokra, 
ha a város egyik részéb ől a másikba mentek a téren át haza a k őművesek és 
ácsok, fáradtan és mészfoltokkal a ruhájukon, most is éppen a színház 
épületénél összeszedve a szerszámot, mert befejezték a munkát, jöhettek a 
komédiások. 

És jöttek is 1927. szeptember 18-án, úgyhogy az egész tér, mint valami 
varázslat folytán, pillanatok alatt életre kelt, s így aztán a boltos meg a 
város kiszolgált podesztája tátott szájjal nézte a hirtelen támadt nyüzsgést, 
pedig nem is a Piros sapkás portás dirigálta a fiákereseket a vasútra, hanem 
Arányi titkár úr a színház lépcs őjéről, hol a szabadkai, hol az újvidéki 
vonathoz, mert nem egy irányból jöttek valamennyien, de hol innen, hol 
onnan, s különböző  időben, mint homlokába fésült hajával és mandula-
vágású szemével Darázsi Anikó segédszínészn ő , akinek minden poggyásza 
egy nem túl nagy kalapskatulya volt, s Arányi titkár úr joggal csapta össze 
a kezét: 

— Így jöttél? Ez mindened? 
Így jöttem! Miért? — emelte rá szép szemét Anikó, s erre már nem lehe-

tett egy szót se szólni. 
Szabálytalan társulat volt ugyanis, úgy ver ődött össze a nyár elmúltá-

val napok alatt a parlamenti választásokat megel őző  időben, amikor a kor-
mánypárt magyar színtársulatnak hagyott jóvá játékengedélyt a haldokló 
megyeszékhelyen, öt perccel a bánságok megalakulása el ő tt. Nem zord 
rendőrfőnökök vagy a helyzetet nem ismerő , délről jött nácselnikok köz-
benjöttével, hanem egyenesen a kultuszminiszter aláírásával szentesítve 
emez engedélyt, miután a magyar lapok belgrádi tudósítóinak jobb kap-
csolatuk volt a kormánnyal, mint a választókerületüket járó, egyébként is 
rendőri felügyelet alatt álló pártvezéreknek abban az id őben. 

Tudod, hogy kaptatok ti magyar színházat? — mesélte kés őbb, miköz-
ben ádámcsutkája fel-alá járt, az egyébként b űbájos Lipkovics Ernő , aki 
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örökké gyűrött ruhában járt, kurta pipájának hamujával azt is teleszórva, 
félrecsúszott nyakkend ővel és kitérdelt nadrágban, de megveszteget ően 
eredeti palócos tájszólással beszélt, pedig pécsi emigráns volt, egy szegény 
nebohant. — Mondom egyszer Stankovi ć  miniszternek, gospon Zarija, sze-
retném magát megkérni valamire, de anélkül, hogy a hivatalában zavarnám. 
Jó, azt mondja, nézzen be holnap este a Három kalap nev ű  vendéglőbe ott 
fogok vacsorázni. Elmentem, leültetett, vacsorát rendelt nekem is, s akkor 
előhoztam a magyar színház ügyét. Nézze, azt mondja, én Pesti diák vol-
tam, vörösre tapsoltam a tenyeremet Fedák Sárinak, amikor a János vitézt 
játszotta, s mégis remek n ő  maradt a pántlikás kis kalap alatt, mint Kuko-
rica Jancsi, de a vajdasági magyar vezet ők ne kössék a szekerüket Pesthez. 
Semmi kifogásunk viszont, hogy a romániai vagy szlovenszkói kisebbség-
gel építsenek ki valamiféle kultúrcserét. Így kapott játékengedélyt a po-
zsonyi Földessy Sándor. 

S így állhatott Darázsi Anikó azzal a szerencsétlen kalapskatulyával a 
színház előtt, amitől mintha mégis az egész kis tér a fiákerek fölé boruló s 
bogyójukat hullató celtiszfákkal, hiszen lassan ősz volt, új életet kezdett 
volna, s a színház udvarán a kulisszákat rendezget ő  munkások a kelleténél is 
nagyobb érdekl ődéssel néztek át a szomszédos apácazárda udvarába, ahol 
formaruhás kislányok kórusban énekeltek, emitt meg a tér mintha egy-
szerre külön célt és értelmet kapott volna a Vadászkürttel és a Pokol 
pincéjével. 

Recrudescunt inclytae gentis Hungaraea vulnera — mondta a polgár-
mester erre a mer őben történelminek nevezhet ő  tumultusra, s csontos ke-
zével a banánsziget közepe felé mutatott. 

Mi az a vulnera? — kérdezte a boltos, mintha a többit megértette volna, 
az öregúr azonban egészen elveszett az emlékekben ezen a téren, amely-
nek talán neve se volt, hacsak nem viselte a hosszú bujdosásra kényszerült 
fejedelem nevét, az iménti latin idézettel a magyar nemzet felfakadt sebei-
rő l, mikor még ott állt kőbe faragva a gránitkockákkal körülszegett sziget 
közepén, földig érő  köpenyben, vállára hulló hajával, súlyosan és esetlenül, 
a rossz szobrok minden istencsapásával megverve a Nagyságos Fejedelem, 
ahogy vele bujdosó apródja nevezte ő t hazavágyó leveleiben, s akir ől Saint 
Simon herceg állapította meg, amikor a francia király udvarában megjelent, 
hogy rokonszenves, jámbor ember, de nem egy politikai lángész. Ez a 
megállapítás viszont csöppet sem ronthatott a tér hibrid egységén. Nem 
azért, mert a szobrot egy napon el is távolították, hanem mert sajátságos 
egyénisége volt a térnek. Valóságos elemek éltették, éppen csak érteni és 
élvezni kellett tudni különös hangulatát ennek az ellipszisnek a határai 
közé zárva, mintha valami exteritoriális terület lett volna, ahogy a színház 
és a Fernbach-palota közötti keskeny nyúlványban, mint valami urbanisz- 
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tikai vakbél, véget is ért, egyik végén a t űzoltólaktanyával, amelynek ud-
varán időnként fényesre kefélt lovakat lehetett látni, ahogy körkörösen 
meg-megjáratták őket, hogy annál könnyebben vágtassanak majd, ha a vá-
rosháza tornyán félreverik a harangot, mert valahol t űz ütött ki, és sietni 
kellett a kézi szivattyúval a helyszínre, úgyhogy egészen habosak lettek a 
lovak. Emitt meg, a másik odalon hosszú sátorsor vonulta hentesekkel, 
akik fehér kötényben álltak a kampóra akasztott, levágott féldisznók kö-
zött, míg mögöttük lenyúzott birkák lógtak kidülledt szemmel, mivel 
abban a boldognak mondott békevilágban még szigorúan különválasz-
tották a mészárosokat és a henteseket, ki tudja, miért, s csak kés őbb 
kezdték őket a „húsiparosok" közös címmel emlegetni. Mára Kraguje-
vić-féle bolt mellett tovább futó keskeny utca csak egy darabon tartozott 
a tér hangulatához Bogdán borbély réztányérjaival, Remlinger boltjával, 
amelyből este forró töpörtyű  illata szállt a térre, azután Suta Jóska Sang-
hájnak nevezett kocsmája következett, ahova majd a színészek járnak 
bablevest vacsorázni benne fő tt szalonnab őrkével, míg az utca többi ré-
sze már úgy futotta városháza felé, hogy az isten világán semmi, de sem-
mi köze se volta térhez. 

Emlékszik? — fordult Hauptmann doktor a déligyümölcsöshöz. — Itt 
rendeztünk szép ünnepséget minden év október hatodikán .. . 

Nem, az nem itt volt, hanem a Schweidell-szobornál ... Már megbo-
csásson, méltóságos uram, harminc éve vagyok itt, a Rákóczi-ünnepséget 
március 15-én tartották, mert Pet őfi-szobor nem volta városban, hát így 
Rákóczi is megtette. Ilyenkor lehúztam a red őnyt, mert némely suhanc az 
ünnep hangulatában könnyen levadrácozhatott volna. 

Igaza van! — mondta a volt polgármester. — Isten vele. 
Fáradtan elballagott, s talán nem is látta senki, hogy a múlt sötét angyala 

suhant kitartóan az árnyékában. 
Engem Garat' Béla tanított! — mondta önérzetesen az a lány, és meg-

hintáztatta kezében könnyedén a szinte üres kalapdobozt, a maga egész stafí-
rungjával. — És csak egyszer kergetett le a színpadról, mert „levorvert" mond-
tam „revolver" helyett! 

S ha mindjárt csak a szabadkai Népkörb ő l jött, Arányinak, az elbocsátott 
újságíróból lett színházi titkárnak meg kellett hajolnia ekkora tekintélyérv 
előtt. Pedig ő  szíve szerint Habassy Mimit várta, nem ezt a lányt a rizskása-
fogával s műlencsével a bal arcán, amelyet angoltapaszból ragaszott magá-
nak, mert azt hitte, hogy jól áll neki. A primadonnának ezzel szemben dús, 
szőke haja volt, csikófarkszerűen hátrakötve, pedig Picasso akkor még divatba 
se hozta ezt a hajviseletet, viszont mintha éppen ett ől lett volna valami 
optikai csalódás folytán karcsúbba kicsit vastag bokája. És G. G. Viktornak 
is jönnie kellett, a h ősszerelmesnek, sorsszer űen ugyancsak Zomborba, 
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mielő tt átállt volna végleg filmrendez őnek, amiként Korda Sándor jó más-
fél évtizeddel előbb búcsúzott el a zombori szerkeszt őségtő l. 

Ha a tér, mintegy a területenkívüliség jogán felvirágozva fogadta volna a 
színészeket, senki se csodálkozott volna. Mert külön életet élt a város kel-
lős közepén, külön társadalommal, szóval külön világ volt, mint a hold-
lakóké, a holdat álmok, vágyak és elképzelések tekintetében nem véletlenül 
említve. Hiszen ha álomba merült is kilenc éven át az els ő  világháború 
után, úgyhogy csupán egy-egy m űkedvelő  előadás megzavarására került 
sor, néhány hétre meg-megjelent az eszéki szerbhorvát színtársulat egészen 
korszerű  és kitűnő  repertoárral, ez más volt. Kicsit viszolyogtunk — hogy 
most már e sorok írója is belépjen menet közben acselekménybe —, h ő -
börögtünk, ha felhangzott az operett nagyáriája: „Aranymadár, aranyma-
dár követlek én ..." 

Nem voltak világos képzeteink az igazi m űvészetrő l, csak ösztönösen 
szólalt meg bennünk a tiltakozás, mivel az Eszékr ől pár előadásra érkezett 
színészek mintha nem alkudtak volna m űvészet és közönség relációiban, 
mert náluk a dráma dráma volt, a bohózat bohózat, s e két véglet között 
nem volt semmi. Én meg már Pestet is megjártam két éven át, tanulmá-
nyaim ürügyén néhány hónapig, s láttam Bajor Gizit, s végigfutotta háta-
mon a hideg, amikor Sugár Károly Shakespeare Viharjában, mint Laliban 
felkiáltott, itt meg Sava Severovát láttam sírni Laura szerepében, éppen 
csak elmondani nem tudtam, hogy mi volt, amit láttam, s így kell ő  fölény-
nyel adhattam tagadó választ Darázsi Anikó igazán hízelg ő  kérdésére, 
amikor később a Lloyd cukrászdájában ülve kezembe tette a kezét, s ked-
veskedve nézett rám: 

— Nem lenne kedved közénk állni? 
Mert tulajdonképpen a Lloydnak volt nagy, szinte sorsdönt ő  szerepe 

a térnek ebben a foglalatában, a csak vasárnap üzemel ő  nagyteremmel s a 
folyosókba vezet ő , párnázott ajtókkal, amelyek az udvaron át a színházba 
nyíltak egy ugyancsak sajátosan eredeti, a város egyik részén se található 
közönséggel, s mintha ezt is abban az id őben fedeztük volna fel, ahogy 
addig ismeretlen tájakat fedeznek fel a sarkutazók. A távolság homálya 
tenné, vagy merő  elfogultság volna a Földessy-társulat megjelenésének tu-
lajdonítani, hogy aztán majd esztend őkig ott töltsük délutánjainkat a ma-
gas támlájú páholyok egyikében, hol heves vitákban elmerülve, hol pedig 
kellő  cinizmussal kigúnyolva az egész karavánszerájt, nem tudom. 

És ez a Lloyd természetesen se hajózási vállalat nem volt, se biztosítási 
társaság, hogy a neve után gondolhatta volna a tájékozatlan idegen. Viszont 
főleg kereskedők ültek a kártyaszobákban, vagyonokat nyerve vagy elve-
szítve egy-egy este, mint korábban a földesurak, ugyanezen a helyen, csak 
akkor még Elefánt volt a neve, talán az afrikai vadász iránti tiszteletb ő l, aki 
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emeleti ablakából odalátott a szeparéba, hogy aztán egy napon, körülbelül 
ugyanakkor, amikor megérkezett a társulat, agyonl ő je magát sontai kas-
télyában. „Hálátlan utókor" — mondhatta volna erre is valaki, mert ett ő l 
még zavartalanul folyhatott a póker és a nasivasi, s dr. Proti ć  Pajo, a tőzs-
debíróság elnöke, aki a budapesti rádióval konkurálva, tisztán magán-
szorgalomból külügyi negyedórákat tartott az egyik sarokban, s akkor 
hangzott el dodonai jóslatnak beillő  megjegyzése: 

Nem szeretem ezeket a horogkeresztes vacsorákat azokban a bajor 
sörpincékben! Ez a Hitler még bajt csinálhat Európában, amennyiben 
hagyjuk, hogy a fejünkre n őjön! 

Téved, doktor úr! — kiáltotta Grünberger Bertalan, a cukrászda bér-
lője, aki politikai kérdésekben annál is inkább kompetensnek érezte magát, 
mert 1919-ben egy egész vasúti szerelvényt vitt át a magyar határon, nem-
zeti felbuzdulásból, természetesen, mire huszonötöt vertek rá, és elbocsá-
tották mozdonyvezetői állásából, ezért lett cukrász. —Ellenkez őleg, rendet 
csinál ebben az öreg Európában, ahol nem lehet tudni, ki iszik és ki fizet, 
ahogy a szerbek mondják! Majd meglátják az urak! 

Szerencse, hogy Kohlman tanár úr nem ide járt, hanem a Körbe, külön-
ben megjegyezhette volna, mint máskor is: „Ha egy zsidó buta, akkor 
nagyon buta!" Persze nem kellett sokáig várniuk, hogy beteljék egyforma 
sorsuk. 

Már szétzüllött a Földessy-társulat, nem a m űködési engedélyét vonták 
vissza, hanem egyszerűen kiutasították a színészeket, s csak afféle kezd ők 
és statiszták maradtak vissza, mint Darázsi Anikó, s Arányi titkár úr is 
visszament újságírónak, itt pedig Max Nordau Dr. Kohnját t űzte műsorára 
Lebovics Pál, a szemközti gabonás cég hivatalnoka, aki meg volt gy őződve 
róla, hogy egy nagy rendez ő i tehetség veszett el benne. 

Ez volta zombori zsidók második Zrínyi-kirohanása! — jelentette ki 
megintcsak dr. Proti ć , de már jóval később, 1944-ben a topolyai táborban. 

Igen, mert oly természetesnek t űnt, hogy ezt a kimondottan zsidó szo-
morújátékot magyarul játsszák, hiszen a zombori színházjáró közönség 
többsége is zsidó volt, s az id ősebbek kés őbb még meg is botránkoztak 
azon, hogy Gutmann rabbi állami ünnepek alkalmával szerb nyelv ű  szent-
beszédeket tartott, amin az ifjabb korosztály egy része nevetett, a másik 
meg felháborodott, amikor a rabbi azzal fejezte be a marseille-i királygyil-
kosság után az új királyhoz intézett jókívánságait: „Neka stupi u tragove 
oca mu njegovoga!" Hogy a szerb nyelvben a genitivus ilyen alkalmazása 
egyenlő  a káromkodással, dehogy tudták az öregek. Szóval, a Dr. Kohn 
előadását a rend őrség nem engedélyezte. 

Játsszák szerbül! — mondta a rend őrkapitány. 
Nincsen szerb fordítása! — selypegte alázatosan a rendez ő , mint aki ezt 
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a bűnt is vállalja, hogy csak magyarra fordították meg németre, lengyelre és 
franciára, de hát mit csináljunk! 

— Akkor játsszák héberül! — csapott az asztalra a rend éber ő re. 
Időbe telt, amíg megértették a Dr. Kohn szerepl ői az álomszép Molnár 

Klárival, aki lebontott hajjal játszott, dehogy jutott eszébe a harmadik fel-
vonásig, hogy Jehova megbünteti majd ezért a ledérségért, mert ő  se sejt-
hette, mi itta baj, s ezen a súlyos történelmi tévedésen nyelv és nemzetiség 
viszonyában másutt sem lehetett segíteni. 

És ha csak ez lett volna a baj, hogy anyanyelvül a magyart választották, 
s még a zsidóságukat is ezen a nyelven fejezik ki! Nagyobb b űn volta zsidó 
fiatalságot átható liberális szellem és kozmopolita világnézet, amely oly 
vonzó tudott lenni, hogy a Lloyd cukrászda egyik-másik páholya világ-
nézeti vitáktól lett hangos, amelyekben már nemcsak zsidó fiatalok vettek 
részt, az egész város társadalmi sejtosztódásának eleget téve. 

Darázsi Anikó már messze járt, egy belgrádi bablevescsárdában lejtett 
éjfél felé spanyol táncokat, amelyekhez nagyon illett az a m űlencse az 
arcán, s azt írta lila levélpapíron: „Kár, hogy nem jöttél velem! Napok alatt 
megtanulhattad volna a spanyol figurákat, amihez aztán már csak egy 
széles karimájú, fekete kalap kell. Így mi lesz majd bel őled?" 

S én talán nemcsak a kockázatos vállalkozástól ijedtem meg, de mintha 
a tér sem engedett volna, ahogy egy külön valóságot éreztetett, s mégis 
minden kötöttségt ő l mentesen, de ugyanakkor egy sokkal nagyobb és ve-
szélyesebb kockázatot kellett vállalnom, s ez nagyon szép volt. 

— Ma este egy akció vár ránk! — mondta a barátom, aki jogász volt, de a 
római jog vaskos kötete helyett a történelmi materializmus tanulmányozásá-
ban merült el balgán, mint oly sok fiatal még abban az id őben, s így esti meg-
osztoztunk a kapott lázító röpcédulákon, s miután elváltunk a téren, ő  jobb-
ra ment, a Fels ővárosba, a józan és szorgalmas kisiparosok hazájába, én 
balra, Szelencsébe, ahol ácsok, k őművesek és cserepezők laktak a kanyargós 
kis utcákban, s így szórtuk szét a világforradalomra felszólító papírokat. 

A világ persze nem volt hajlandó mindjárta forradalomra, a tér még 
kevésbé. Már rég kinőttük világnézeti kamaszkorunkat, amikor innen egy 
győztes forradalom csapatainak vonulását lehetett látni vörös zászlók alatt 
s diadalmasan hangos énekszóval. Csak érintve a teret természetesen, nem 
a testén át, hiszen nem út volt, amely messzir ő l jön és messzire visz, s ahol 
jobbról is meg balról is házak vannak, vagy búzaföldek. Csak tér volt, zárt 
világ, s így nem voltak lakói, bennszülöttekr ől se lehetett itt szó, így a 
rendő r is csak átvágott rajta rézsút felt űzött szuronnyal a puskáján, amikor 
Wámoschernét terelte maga el ő tt 1944-ben, úgyhogy csak a kőangyalok 
sirathatták Fernbach Bálint palotájának kapuja fölött, s Bözsi kiálthatta 
utána, a szobalánya: 
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— Es vigyázzon magára a nagyságos asszony, kezicsókolom! 
Azzal aztán könnyes szemmel be is húzta maga után a sárga ház sárga 

ablakát, úgyhogy a rendőr, egy pillanatra visszanézve a bodros hajú szo-
balányra, magában el is zümmöghette volna: „Ablakom, ablakom sárgára 
van festve.. . " 
' Sorsforduló volt ez az id ő  a tér életében. Nemcsak azért, mert a polgár-

mester rég nem jöhetett a mindennapi egy szem citromért a boltba, mivel 
az élet rendje szerint rég meghalt, a bolt se bolt volt már déligyümölcs hí-
ján, s a Lloydban kenyérjegyért kellett sorbaállni. A hentesek sátrait mintha 
szél vitte volna el, nyomtalanul elt űntek, mert hús csak a lakosság álmában 
fordult elő , s mintha a kupleráj sem a régi lett volna, úgyhogy Gyarmathy-
nénak, a madámnak minden oka megvolt a keser űségre: 

— Az isten verje meg ezt a rohadt háborút! 
A tér nem pusztult el, mint Karthágó, csak ami éltette, az veszett ki 

belő le. A levegő je, az éghajlata változott meg az elt űnt világgal, mert han-
gulatát, varázsát és fényét azoktól a régi emberekt ől kapta, akik benépesí-
tették. 



KALAPÁTI FERENC 
VERSEI 

EL NEM ÉVÜLŐ  POGGYÁSZVERS TD-NEK 

sírodon ével 
a névelő  egy 

HELÓTA-TA 

holmi bébi holmi 
lepte el a házat 
s a társtulaj hasán a rák duhaj 
dagadással elébem tört 
ahogy egykor jómagam 
pöffeszkedve felémeredtem alant 
és ledöftem a méla kíváncsi kacajt 
a kortalant 

SZOBOR VM-NEK 

ráz a láz 
s felemel a félelem 

aláz a kény 
mely dermedt szíveken tenyész ridegen 
s odáz hihetem az akác 
mint szótlan idegen 
ki bennem terem 

és némán verem 
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AZ ÉJSZAKA ÉKEI 

(testvéreimhez) 

ím helyére kerülnek a dolgok 
a sarkon hol sóvárgón ácsorgok 
mint ösztövér agár és bumfordi kopó 
a szajhanevelő  és -oktató palánknál 
ahol a megrágott száraz nyál vár 
fej nélküli orr szagolja az omladozó fal 
hámló rétegei közül előbúvó illatot 
itt járt as bodri ficek és bó egykor 
s mindahány fültő l farkig test volt 
ha nem tódítanak az id ő től megviselt vízjegyek 
lásd papíron is meg lehet tárgyalni az eget 
anélkül hogy a disputáló felek bármelyike is felnézne 
hisz így fröccsentve töményebb 
a húsból kiváló konyhaszag 
zihálásába fúló fed ő  mi sír s kacag 
és belepusztul az ebédbe hogyha kész 
mert a létezés vagy áll vagy kocog 
csaholta a mama kinek hat alma közül 
mind a hét elfüstölt az égbe 
(rigókat kölykedző  komondor) 
páratlan dögök nótás nemzedéke 

DÉLUTÁNI SÉTA KD-VEL 

járom a szó 
ösvényei mellett égbe nyúló fákkal ben ő tt ligetet 
s ijedve lihegek ha társam a figyelem 
megbotlik egy ágban 
de bátran viselem mint lányka 
ha néhány siheder szoknyámra pillant 
s ha a pillanat elillant 
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HASONLAT EGY NÁTHÁS ÓSZERESRE 

pucér tagok 
váltják egymást a nappalok 
borzas és tar üstökökön 
s némely kalap visszaköszön 

jó napot ígér az újság — általában 
s oktalan ugrik lámpalázam 
ahogy lapozgatom a gutenberg-tükör 
torz-hű  lapjait hátha 
megírta helyettem más ma 
s a szerző  jóízűen nevet 
ahogy a szó szerez önmagának nevet 



P. NAGY ISTVÁN 
KÉT VERSE 

HAL-ÁLOM II. 

Böndör Pálnak 

Magában beszél 
a leheletnyi szél 
kabóca imádkozik 
a sziklarésben a déli 
verő fényben 
elég 

napfény 
sikálja a sziklákat 
szakadatlan mintha 
kavicsok koppannának 
az ablak üvegéhez 

gránátalma robban 

felszakított sebb ől vérzik 
a kő  füstölög 

megsokszorozódik a szétl őtt 
pillanat 
magában beszél a szél 
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bogár araszolgat a satnya 
fűszálak között 

partot ért a papírhajó 
kikötött 

KORÖN KIVLJL 

Tóth Lászlónak 

1 

Egy önfeledt vetk őzés 
lássú mozdulatai — 
előbb a zakó 
aztán az ing 
a trikó 
a nadrág s a többi mind — 

ruháit elhányja 
pucéran áll 
körötte sok-sok 
tollpihe száll. 

Mily védtelen vagyok 
mily sebezhető . 
Körülem érdes a levegő . 

2 

Előhívott hang röppen a nyitott képbe. 

Villamosmegálló (hetek múlva üres), n ő  
csomagokkal, majd hirtelen, szinte észrevétlenül, 
ugyanott műterem, Mesterrel, kinek vállán 
éneklő  madár. 

3 

Ez az utca 
ez a város nem az enyém. 
Idegen az ég. 
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Kitapintom egy fa üt őerét — 
még élek 
még él. 

Most nyár van 
most ősz van 
most tél — 

egymásba tűnnek az évszakok. 

Megjelölöm a helyet 
ahol vagyok — 
évszázados hárs 
évgyűrűi számlálatlanok. 

4 

Bemegyek a képbe, majd kijövök belőle. Így, 
szó szerint. És így néhányszor. Túl képtelennek 
és sivárnak tűnik mindez. Egyszer talán benne 
felejtem magam, levetkőzöm, és átszellemült 
arccal énekelek. 

5 

A kéreg alatt a lüktet ő  
élet. 

Az utcasarkon 
a fény rád köszön 
az alig éledő  
nem az özön 
a villanás csak mi 
a j árművek fémtestein 
tündököl. 
Érdes levegő  súrlódik 
a bőrödhöz. Most 
érik a fény most 
hevül olvadékonyan 
lecsurog a házfalakon 
elömlik a járdatereken. 
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6  

Nehéz tollruházatban 
a verebek. 
A fák mezítelenek. 

7 

Egy ember áll a messzire fehérl ő  téren, és énekel, 
átszellemült arccal fújja az indulót. Homlokán 
felirat: „Kör és abban örökkévalóság." Keze 
pillanatonként szabályos ívben lendül a 
levegőbe... Az asszony egyszer űen lefordul a székrő l, 
és — kész. Persze, észrevétlenül. Látatlanban. 
Mire az asztalt körülül ők rájönnének a turpisságra, 
már egy gondolattal megrövidültek. 

A kéz, a magasba ível ő , jelt ad-e valakinek? 
A nő , a mélybe zuhanó, érinti-e a földet, vagy 
az asztalt körülül ők általános megrökönyödésére 
örökkön- 
örökké 
zuhan? 

8 

Egy szélsodorta hang. 
Nyomjelző  a kihűlt 
levegőben. 

9 

Kitakarva alszol. Mintha 
csak holmi szellemkéz m űve 
lenne — pedig csupán a szél 
emeli — egy falevél 
betakar. Soha súlyosabb 
takarót soha ily nehéz 
testre szabott ruházatot. 
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10 

„Ami az egyik körön kívül van" 
„egy másik körön belül van". 



BOZSIK PÉTER 
VERSEI 

HAIKUK 

Célratörő  

A szoknyád alá 
nyúlni, te vers, s rögtön meg... 
fogni lényeged. 

A magasból 

Siló-cellába 
néz: mély kéjbe ha esne, 
lépne halálba. 

Mókaszem 1. 

ĆOzike szeme 
csillan. Részegen ha lát, 
könnye kicsorran. 
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Mókasгem 2.  

F/Ázóka Móka  
szemében riadt félelem.  
Korunk fényei.  

Korunk fényei  
szemében riadt félelem.  
Le kell majd győznöm.  

AHOGY. PONTOSAN ÚGY  

Zsófinak, aki nem sz őke  

Ahogy kérdez hullám-sz őkeséged,  
s nyúl nadrágom farzsebébe  
(lehet, te vagy létezésem éke);  
ahogy fintorba torzul a szád,  
és elmerülsz bennem,  
mint egy harci naszád  
(pontosabban fölfűzöd magad rám,  
s én merülök el benned);  
ahogy szívod büdös cigarettád  

egyiket a másik után;  
ahogy szemed alá ivódik a kor  

nem leszel majd egykor...  
Pontosan így kellesz nekem,  

ahogy kell innom, ennem.  

NÉGYSOROS  

A tudás többé nem hatalom:  

butaság máglyáján égünk.  
A túlélésre nincs alkalom,  
hasztalan voltunk; most végünk.  
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VALAMIT TISZTÁZNI 

Szabálytalan rondel 

Mint bélben a férgek, 
szaporodik bennem a kétely; 
undor fog el, métely: 
valamit tisztázni kéne. 

Mitő l bennem e villoni hetykeség, 
s minek? A világ ilyen, vagy benne e rész, 
hol élek? Dühödt lázban égek, 
mint bélben a férgek. 

Félelem lappang soraim közt, 
hiába a sok költő i eszköz 
elrejtésére; testemben n őnek a fe-kélyek, 
ahogy szaporodik bennem a kétely, 

mint fogamban az idegen anyag. 
Csak lennék már más, akár agyag 
vagy lélek. Vajon a halál mély-e? 
Undor fog el, métely, 

ha játszom, mint régen, 
pöcsömmel a porban, hülyülve 
vissza a gyerekkorba, kérem, 
valamit tisztázni kéne. 



DIOSZKÚROSZOK 

PAVAO PAVLICIC 

ELSŐ  FEJEZET, 
AMELYBEN GYILKOSSÁG TÖRTÉNIK 

1\4  ível kell mindenképpen tisztában lennie annak, aki meg szándékozza 
gyilkolnia feleségét? 

Ezzel kapcsolatban kétféle elképzelés lehetséges: azoké, akik olvasnak 
bűnügyi regényeket, meg azoké, akik nem olvasnak. A krimiolvasók kü-
lönböző  szempontokat taglalnának: szóba hoznák az ujjlenyomatokat, a 
megdönthetetlen alibit, a félrevezet ő  nyomokat, miközben azt vitatnák, 
létezik-e vagy sem tökéletes b űntény. Aki viszont nem szokott krimitör-
ténetek-t olvasni, megvakarná a füle tövét, törné a fejét, hogy belevörösöd-
ne, majd naiv képpel kibökné: 

— Ugyelnie kell arra, hogy senki se lássa. 
A baj ott kezd ődött, hogy Silvestar Mraz olvasott b űnügyi regényeket. 

Miközben Ott állta felesége teteme fölött az ilicai lakás fürd őszobájában — 
egy udvari épületben laktak —, fejében rajzottak a krimijelen-t-k, fölvonul-
tak hőseik, Maigret, Hercul Poirot, Nero Wolf, fölötlöttek a leírt tetemek 
a folyókban, a szőnyegeken, az autókban, a fürdőkádakban. Ahogyan 
mosta felesége is a fürd őkádban fekszik, habár teljesen föl van öltözve, és 
a kádban sincs víz, emellett nem is volt kedve fürödni. Habár neki sem állt 
szándékában megölni ő t. 

Hidegen szétkémlelt maga körül. A lakásban rendetlenség uralkodott, 
ami főként a megboldogult érdeme volt, ám bizonyára azt gondolják majd, 
hogy valaki rablási szándékkal tört be ide. Silvestar ujjlenyomataival — ez 
nyilvánvalóan érthető  is — tele volt az egész lakás. És az alibi? Senki sem 
látta a lépcs őházban, az utcán sem találkozott senkivel. Háta többi? 

Aznap hivatalos kiküldetésb ől tért vissza, és hazafelé tartva befordult 
egy kisvendéglőbe a Sikló közelében. Nem szívesen ment haza, mert már 
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tudta, mi várja otthon: a felesége, mivel nem tudhatott jövetelér ől, bizto-
san most is részeg. Elképzelte, hogyan üldögél a behúzott függönyök 
mögött a szoba langyos félhomályában, és az őszi késő  délutánban csupán 
a zsalu léceinek közén behatoló bordás fény világítja meg. Szinte látta, 
hogyan terpeszkedik a szoba közepén lev ő  nyúzott és zsíros huzatú heve-
rőn, előtte szétdobálva a félig megfejtett keresztrejtvények, tisztában volt vele, 
mennyire elhanyagolta magát és a teste mily savanykásan baromfi-
szagú, orrát szinte megütötte a mesterséges szilvapálinka mindent átható, 
undorító szaga. Tudta, hogy fejét id őnként fölveti a magas mennyezet felé, 
mond valamit az ódon csillárnak, majd fölkacag, és illetlen mozdulatokat 
téve az ablak felé támolyog. Jól tudta mindezt. 

Kínosan érezte magát, miközben a kisvendégl őben az italát fogyasztgat-
ta, közben sehogyan sem tudta rászánni magát, hogy hazamenjen, bár tu-
datában volt annak, hogy el őbb-utóbb sorát kell ejtenie, nem tehet más-
képp, és hogy ez örökké így fog tartani. Tudta, többé mit sem ér, ha kérleli, 
ha ütlegeli, ha elválik t ő le: világos volt el ő tte, hogy mindig és mindenütt a 
szitkai, a gúnyolódása, a mocskolódása, a csúfolódása fogja várni — végtére 
is a pálinkája. Egymáshoz voltak kötve, eltéphetetlenül. 

Mielőtt távozott volna a vendégl őből, a mosdóba ment. Az ivóban nem 
tartózkodott senki, a sankosn ő  a konyhán tett-vett. A vécésasszony sem 
volta helyén. A fülkének, ahová betért, sarkig nyitva állt az apró ablaka, és 
egy piszkos udvarra nézett, ahol régi épületfát és tet őcserepet halmoztak 
föl. Gépiesen megállapította, hogy ezen az ablakon kiférne egy vele azonos 
termetű  ember. Amikor kifelé menta mosdóból, a vécésasszony még min-
dig távol volt, úgyhogy a dinárost odatette az asztalkájára. A sankosn őt 
szintén nem látta, vendég sem mutatkozott. Erre elment. 

Hazáig másfél percig tartott az út. És három perc alatt lezajlott az egész, 
látta az óráján. El őször is szidalmakkal várta, ő  pedig hallgatott. Szörnyű  
érzés volt, hogy minden épp akként festett, minta képzeletében: a pálinka, 
a heverő , a felesége szaga, a rendetlenség meg a keresztrejtvények. 

Akkor az asszony egyszeriben ott termett el őtte, és ütött. Ilyesmi koráb-
ban nem fordult elő . Egy szót sem szóltak egymáshoz. Se szó, se beszéd, 
öklével gyomron vágta. Elakadt benne a szusz, de miközben összegör-
nyedt, elkapta az asszony nyakát, és húzta magával. 

Kapálózott, ám ő  közben levegőhöz jutott, és fölegyenesedett, majd egy-
re jobban és jobban szorította. Rúgkapált, ám őt mind jobban elb űvölte 
nyakának lágysága és sikamlóssága, rothadtsága, úgyhogy mind kemé-
nyebben és keményebben fogta. Az asszonya fürd őszoba felé hátrált, ő  Pe-
dig követte. 

Amikor a szembogara élettelenre vált, a nyelve el ő tűnt a szájából, a teste 
pedig elnehezedett, akkor elengedte, és az asszonya kádba zuhant, a pere- 
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mébe még bele is vágta a fejét. Nyomban az órájára pillantott. A b űnügyi 
tárgyú irodalom keresztülvillant az agyán, különböz ő  képeket és helyzete-
ket idézett föl. Attól a pillanattól, hogy a vendégl ő  mosdójába lépett, mind-
össze hat perc telt el. Még lehet őség volt rá, hogy visszatérjen, lassan és 
hangtalanul bemásszon a mosdó ablakán, majd az ivóba menjen, mintha 
semmi sem történt volna. Esetleg megihat még egy italt, és szóba elegyed-
het a sankosnővel is, hogy megragadjon az emlékezetében. 1 ✓s csak ezután 
megy majd el. 

Sohasem volt szándékában megölni a feleségét, ám most örült annak, 
hogy halott. Ostobaság volna, hogy ezért felel ősségre vonják. 

Csak ekkor lett figyelmes arra, hogy ;a fürdőszoba ablaka félig nyitva áll. 
Miközben — a krimiirodalom hatása alatt — minden apróságra kiterjedt a fi-
gyelme, erről a jelentős dologról megfeledkezett. Kipillantott az ablakon, 
és érezte, hogy a szíve veszettül zakatolni kezd. 

A szűk, nyirkos udvar másik szélén, mindössze négy méternyire t ő le, 
a METALIMPEX irodahelyiségének ablakában egy ember állt, és mer őn 
nézett rá, habár az irodákban ilyentájt már senkinek sem lett volna ke-
resnivalója. 

MÁSODIK FEJEZET, 
AMELYBEN MEG KELL SZABADULNI A SZEMTANÚTÓL 

Magasan a házak fölött, a füstködt ő l enyhén beárnyékolt ég sötétkék 
boltozatán a lenyugvó októberi nap utolsó fénysugara remegett. Hallha-
tóvá váltak az este hangjai, az utcáról idehatolta lárma és a villamosok csö-
römpölése. A házban csend honolt. Apor apró szemcséi, amelyek mindent 
bevontak, a leveg őben remegtek. 

Silvestar Mraz a fürd őkád fölött töprengett, remeg ő  ujjaival a törölköz ő t 
gyürkélte. Mihez kezdjen most? 

— Vége — mondta félig hangosan, maga sem tudván, hogy ez vajon a fe-
leségére vonatkozik-e, vagy arra az emberre, aki a szemközti ablakban 
mutatkozott. 

Silvestar Mraz azon a résen, ahol az ablaküvegr ől lepergett a vastagon 
fölvitt, fehér olajfesték, kilesett, anélkül hogy az ablakot kinyitotta volna. 
Az az ember még egy pillanatig Ott állt, éppen a fürd őszoba ablaka felé 
nézve. Fekete, lefésült haja és vékony bajusza volt, akárcsak egy kávéházi 
zenésznek. Elpiszkolódott és töredezett ,gallérú m űanyag ing meg rikító 
nyakkendő  egészítette ki e benyomást. Am arcának sápadtsága szemmel 
láthatóan nem a kocsmai éjszakázástól származott, mint egy cigányprímás-
nak, hanem a fölindulástól! Szája reszketett, arcán pedig kétségtelen 
megdöbbenés tükröz ődött. 
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Meglátott! — mondta félhangosan Silvestar Mraz. — Most mi legyen? 
Végignézett a felesége fürd őkádban nyújtózó tetemén. Ez az utolsó go-

noszsága, amellyel még holtában is megkeseríti az ő  életét! Csakugyan 
tönkre akarja tenni, hogy végül börtönben kössön ki? 

Érezte, hogy lassanként lecsillapodik, kezének remegése abbamarad, a 
feje pedig kitisztul. Körülnézett, órájára pillantott. Csupán néhány másod-
perc telt el. 

Akkor most mit kezdjünk vele? — tette föl félhangosan a szemtanúval 
kapcsolatos kérdést. 

Gondolatai az alibi körül forogtak, amit föltétlenül biztosítania kellett. 
Ezt követően megfigyelte, miszerint többé nem tesz föl önmagának olyan 
kérdést, hogy „mit"?, hanem csupán azt, hogy „hogyan?". Többé nem volt 
kétsége afel ől, hogy félre kell tennie az útból azt az embert, pusztán azt 
kellett eldöntenie, kitart-e az alibivel kapcsolatos régi terve mellett, amely 
az imént jutott eszébe, vagy az udvaron keresztül rögtön oda kell mennie, 
ahol az egyetlen szemtanú szuszog most izgatottan. 

Tudta, hogy ismét akadt ellenfele, noha valójában továbbra is a felesége 
ellen küzdött, a gonoszsága ellen, habár most másmilyen ember állt vele 
szemben, aki másképpen gondolkodik és reagál. Ez az ember most bosszút 
állhat rajta a feleségéért, és ezt valószín űleg meg is fogja kísérelni. Akkor 
mégis az asszony diadalmaskodna. Ezt pedig nem engedhette meg. Ekként 
beszélt önmagához Silvestar Mraz, hogy összeszedje bátorságát, és fölhan-
golja magát a harcra. 

Azt az embert látásból ismerte. A METALIMPEX hivatali helyiségei-
nek őre volt, aki alkonyattól reggelig munkahelyén tartózkodott, vagyis 
egy kisszéken üldögélt az irodákhoz vezet ő  meredek lépcső  tetején. Kissé 
mindig is emlékeztetett valami gonosztev őre. Silvestar Mraz lázasan törte 
a fejét. Valaha üzleti kapcsolatai voltak a METALIMPEX-szel; tudta, hogy 
éjszakára lezárják a telefonkészülékeket: a szemtanúnak tehát nem lesz 
módja telefonálni. Lehet riasztóberendezésük? Nem valószín ű . Azzal is 
tisztában volt, hogy nem fog rögtön a rend őrségre indulni, több okból is. 

Az ablak üvegén keresztül figyelte. Ha el szeretne netán távozni, valakit 
meg kell kérnie, hogy őrizze helyette az irodákat. Mivel a METALIMPEX 
épületében senki sem lakik, át kellene mennie az udvaron, abba az épü-
letbe, ahol Silvestar Mraz tartózkodik, és ott keresni valakit. A két épület 
közötti térséget viszont az újdonsült gyilkos nagyszer űen tudta ellen őrizni 
a fürdőszoba ablakából, amivel az őriek tisztában kellett lennie. —Kiáltani 
nem fog — állapította meg Silvestar Mraz. — Nem fog kiáltani, mert nem tud-
hatja, van-e nálam fegyver. Igyekezni fog közönyösnek tettetni magát, és 
az egészet megkísérli pánik nélkül véghezvinni, mert tudja, hogy szemmel 
tartom. —Még egy pillanatig gondolkozott. —Mégis, az a leghihet őbb, 
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hogy megpróbál majd kiosonni, ha egészen besötétedett, abban bízva, 
hogy észrevétlenül kijuthat. Már szinte bealkonyodott, a teljes sötétségig 
több mint egy óra van még. Ha sikerül kijutnom, ő  pedig azzal lesz, hogy 
továbbra is figyelem, biztosíthatom az alibimet. Különben is ez az egyetlen 
lehetőségem. 

Fölvetette a pillantását. Az az ember itt az iroda belseje felé fordult, egé-
szen lassan, mintha mi sem történt volna. S ő t még úgy, jártában, az újsá-
got is nekilátott szétnyitni. Silvestar Mraz megfordult, kirohanta lakásból, 
lefutotta lépcs őn, kilépett az udvarra, ahol az őr a helyérő l már nem lát-
hatta. Határozottan és hideg fejjel cselekedett. Mindenesetre érdemes volt 
próbálkoznia. 

Észrevétlenül, sebes léptekkel fordult be a vendégl ő  mögötti udvarra. 
Fölmászott egy halom épületfára, és megállapította, hogy abban a vécé-
fülkében, amelynek az ablaka ide nyílt, senki sem tartózkodik, meg a két 
szomszédosban sem. Hallgatózott egy ideig. Csönd volt, csak a víz sus-
torgott a vizeldében. Körülpillantott, majd az alászálló esthomályban 
bemászott az ablakon. Köhécselve ácsorgott egy ideig a vécében, papírt 
gyürkélt, és hangosan fújtatott. Ezt követ ően kilincsre csukta az ablakot, 
amilyen szorosan csak tudta, és lehúzta a vizet. Kilépett a vécéb ől. Az 
öregasszonya helyén ült, újságot olvasott. Nyújtotta neki a dinárost, és 
megkérdezte, hány óra van. Azt akarta, hogy megjegyezze ezt a pillanatot. 

A helységben csupán még egy vendég tartózkodott, aki szívélyes be-
szélgetésbe merült a sankosn ővel. Silvestar Mraz még egy italt rendelt, le-
ült, és kényszerítette magát, hogy még több mint egy órát itt id őzzön. Még 
mennyire fontos volt ez az alibije szempontjából! Talán nem tudják majd 
pontosan megállapítani, mikor állt be a halál, és ezért megérte minél huza-
mosabban a kocsmában maradnia. Valójában, ha mindent összeszámolunk, 
már több mint két órája itt tartózkodott. 

Amikor alaposabban kezdett leszállni az este, elhagyta a kocsmát, és 
gyors léptekkel házának udvara felé vette az irányt. Senki sem látta. A 
METALIMPEX-ben a szokásos sötétség uralkodott. Belépett ebbe az üres 
épületbe, és óvatosan elindult fölfelé a lépcs őn. A hivatali helyiségek a 
második emeleten voltak. Valahol odafönn bizonyára ott ücsörgött az az 
ember, és csak a kedvez ő  pillanatot várta, hogy a rend őrségre szaladjon. 
Silvestar Mraz a konyhai fiókból elvett kést szorongatta a kezében. 

A lépcsőkön haladtában megállt, és megfordult. A túlsó oldalon, az 
épületben, ahol lakott, s amelynek csak klozet- meg fürd őszobaablakai 
néztek az udvarra, ahonnan az egyetlen bejárata volt, nem látszott semmi 
világosság. A lépcsőfordulóból lepillantott az udvarra, sebesen kapkodva 
a levegő t. Nem tudta teljesen áttekinteni. 

Egyszerre ajtónyitást hallott, meg lépteket, ahogy valaki bejött az épü- 
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letbe. Halkan, óvatosan járt. Csupán egy ember léptei. Ő  lenne az? Már visz-
szatért volna a rend ő rségrő l? Akkor nem lenne egyedül. Hívott volna valakit? 
Akkor sem lenne egyedül, nem merészelne egymagában itt tölteni többé egy 
pillanatot sem, tisztában azzal, hogy a gyilkos szemmel tartja. Tehát? 

Az épületben halálos csönd uralkodott. 

HARMADIK FEJEZET, 
AMELYBEN ÚJABB BŰNTÉNY TÖRTÉNIK, 
VAGYIS MAR KORÁBBAN MEGTÖRTÉNT 

Fabijan Pintar éjszakáit leginkább b űnügyi regények olvasásával töltötte. 
Keskeny lécekb ő l készült, összecsukható székén a lépcs ő  zöld, eléggé 
megtépázott szőnyeggel beterített tetején az erny őtlen, pislákoló lámpa 
alatt éjeken és éjeken át lapozta ezeket a füzeteket, amelyekben a híres de-
tektívek és kémek kalandjait sajtóhibákkal zsúfolt mondatok tartalmazták. 
Határozott szándék nélkül falta ezeket a füzeteket, nem azért, hogy ötletet 
vagy tanulságot merítsen bel ő lük, habár gyakorta talált hasonlatosságot a 
füzetekben elmondottak meg a saját esete között. 

Fabijan Pintar élete nagy lehet őségére várakozott a félhomályos, fülledt 
helyen, a hunyorgó világítás alatta nyikorgó széken ülve. Hosszan és kitar-
tóan várakozott, több éven át, olykor már-már türelmét vesztve, ám sóha-
sem engedett abból a meggy őződésébő l, hogy ennek a pillanatnak egyszer 
be kell következnie. Miután számos tevékenységgel próbálkozott — motelt 
nyitott, amibe belebukott, majd Macedóniából paradicsomot vásárolt, 
hogy a piacon értékesítse, s ebbe is belebukott, majd dohány és óracsem-
pészéssel kísérletezett, azután Nyugat-Németországban töltött egy id ő t —, 
végül fölfedezte a METALIMPEX-et. Különben pedig mindig is ilyesmi-
ről álmodozott: viszonylag jól fizetett éjjeli őri állás egy puszta épületben, 
ahol lehetőség van arra, hogy türelme és az átalvatlan éjszakák fáradalma 
egyszer bőségesen gyümölcsözni fog. 

Es, természetesen, ez a pillanat el is érkezett: Fabijan Pintart ez többé 
már nem is töltötte el izgalommal, annyiszor elképzelte már a helyzetet, 
hogy szilárd meggyőződése volt, miszerint ennek egyszer be kell követ-
keznie. A pénztárost, miközben a fizetését vette föl nála — id ős bácsika volt, 
akinek már csak hét hónapja maradta nyugdíjazásig —, telefonhoz szólí-
tották a šzomszédos helyiségbe. A kasszát lezárta, de a kulcsokat az aszta-
lon hagyta. Fabijan Pintar nem vesztegette az id őt, zsebébő l viaszlapot vett 
elő , majd gyors és pontos lenyomatot vett a kassza mindkét kulcsáról. Az-
után a kulcsokat visszatette az asztalra, pontosan ugyanolyan helyzet-
be, ahogyan korábban is álltak. A bácsika, amikor visszatért, fürkész ő  
pillantást vetett rá, de semmit sem szólt. 
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Mostantól Fabijannak csak várnia kellett. Az irodaajtó kulcsát, ahol a 
kassza állt, már korábban megszerezte. Türelemmel kellett lennie, de nem 
túlságosan sokáig, amíg, mondjuk, valakinek eszébe nem jut kicserélni a 
kasszán a zárakat. 

Egy napon, végre — ezt jól tudta — tetemes összeg került a kasszába, jó-
részt valutában. Útlevele rendben volt, b őröndjébe már félig bepakolt. 
Mégis később szándékozott elutazni, néhány nappala lopást követ ően, 
mivel biztos volt abban, hogy őrá utolsókét fog esni a gyanú árnyéka; el ő -
bb a nagyobb vadak kerülnek puskavégre. 

A cselekményt kés ő  délután volt tanácsos véghezvinni, alkonyat el őtt, 
amikor az irodában még annyira világos van, hogy ne kelljen lámpát 
gyújtania. A helyiség, amelyben a kassza állt, ablakaival nyugat felé nézett, 
úgyhogy itt sokáig világos volt. A szemben levő  épület viszont keleti fék-
véső  volt, ezért ott már a délután második felében villanyt kellett gyújtani. 
Így Fabijan Pintar a világítás alapján következtethetett arra, tartózkodik-e 
esetleg valaki a szemközti fürd őszobák vagy illemhelyek valamelyikében, 
aki esetleg szemtanúja lehetne annak, amit el szándékozott követni. 

És így is tett. Azon az őszi estén halkan beosont az irodába, mintha va-
laki meghallhatná, majd gyors és ügyes mozdulatokkal kizárta a kasszát, 
ahogyan képzeletben már számtalanszor végiggondolta. Lélegzete föl-
gyorsult: szeme el őtt halomban állt a dollár, a márka, a líra, a korona és a 
silling. 

Hát itt vagyunk — sóhajtott elégedetten. — Gyerünk, gyönyör űségeim! 
A pénzt gyorsan belegyűrte a táskájába, amelyben a vacsoráját hozta, 

meg a kabátja alatt e célra tartott tasakokba. Minden a terv szerint zajlott. 
Békésen elüldögél itt reggelig, majd amikor megérkezik a titkárn ő , aki első -
nek jön, nyugodtan távozik, megjátszva a balgát. 

Óvatosan bezárta a kasszát, ügyelve közben arra, hogy annyit fordítson 
a kulcsokon, ahányra eredetileg is zárták. Ám akkor egyszeriben a szeme 
sarkából valami mocorgásra lett figyelmes a szomszédos épület homlok-
zatán. Arrafelé fordította a fejét. Nem kívül volt ez a mocorgás, hanem az 
egyik helyiségben. Fölindultan, semmire sem gondolva lépett az ablakhoz, 
és összerezzent. A túloldalon, négy méternyire t ő le egy ember állt, és a 
szemtanú zavarodott, riadt tekintetével meredt rá, félkezével az ablak-
szárnyat markolva, amit nyomban becsukott. Árnyékát még sejteni lehetett 
az üvegen keresztül: bizonyára leskel ődött. Fabijan Pintar tettetett közö-
nyösséggel, lassan megfordult. Mit csinálhatott az a valaki a fürd őszoba 
sötétjében? Mi volt az a zuhanás? 

Egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy azt az embert meg kell 
gyilkolnia. Tudta, hogy a szemközti épületben nincsen telefon, és hogy a 
szemtanú nem merészel kiáltani. Tudta, hogy nem lesz bátorsága a sötétség 
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leszállta elő tt kimerészkedni; addig még több órányi ideje volt. Ám min-
denképpen meg kell gyilkolnia. Különben ez az őrködése a METALIM-
PEX-ben egyenlő  volna az elő re letöltött raboskodással, hiábavalóan és os-
tobán, ami a igazi börtönnél is súlyosabb. 

— Raboskodás részletre — mormolta magában, bezárva az iroda ajtaját. 
Vajon egyedül van-e a lakásban? Ezt ellen ő rizni kellene! — döbbent rá. 

— Bemehetnék álkulccsal.. . 
Lassan lement a lépcs őn, majd átvágott az udvaron, és belépett a házba. 

Fölment addig a lakásig, és becsöngetett. Semmi. Semmi mozgás, semmi 
zaj. Csönd. Visszatért, beállt a METALIMPEX épületének ajtaja mögé, 
az udvart vizslatta. Senki sem mutatkozott. Eltelt több mint egy óra. Ismét 
fölmenta lépcsőn, és becsöngetett. Megint semmi. 

Ám ekkor, ahogy jött lefelé a lépcs őn, meglátta emberét, amint éppen 
belép a METALIMPEX épületének ajtaján. Megtorpanva figyelte. 

Hát bolond ez? — merült föl benne. —Hát csakugyan bolond? 

NEGYEDIK FEJEZET, 
AMELYBEN MEG EGY NEM KIVANATOS 

SZEMTANÚ MUTATKOZIK 

A két ember sebesen kapkodta a leveg ő t a lépcsőház sötétjében, ahová az 
elmocskolódott ablakokon keresztül némi holdvilág hatolt be, szétterülve 
a foszlott zöld sz őnyegen. A másik ember bizonyára az els ő  és a második 
emelet közötti lépcs őfordulóban állt, mert a csendes épületben hallani 
lehetett a lélegzését. Különben sehonnan semmi nesz. 

Fabijan Pintar bevette magát a lépcs ő  alá, arra várva, hogy a másik lejöj-
jön, és lesből támadjon rá. —Miért jöhetett ide? — tette föl nyugtalankodva 
a kérdést. — Részt szeretne a pénzb ől? Egyezséget akarna fölkínálni, és ha 
nem megyek bele, csak akkor ad föl a rend ő rségen? 

A lépcsőházban csönd honolt. 
Ha adok neki valamit — gondolta tovább Fabijan Pintar —, örökké zsa-

rolni fog. —Hallgatózott egy sort. — De talán mégis? Különben meg kül-
földre szököm, Ott kívül kerülök a hatósugarán. Amúgy pedig ez valami 
hétköznapi ember. Be fogja érni egy közepes összeggel, bizonyára nem is 
tud egyezkedni. De azért bátor! 

Odaföntrő l neszezés hallatszott. 
Ám ha elfognak, és a rabláshoz hozzáveszik még a gyilkosságot is, 

akkor jobb, ha nyomban fölkötöm magam... — Fábijan Pintart ezek a két-
ségek gyötörték a lépcs ő  alatt. 

A másik lépcsőfokról lépcs őfokra lefelé tartott. — Láthatott vajon, ami-
kor bejöttem? — vetette föl a kérdést Fabijan Pintar. — Ha látott bejönni, ki 
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tudja, mit tarthat afel ől, hogy miért mentem ki? Lehet, hogy azzal van, 
egyezséget mentem neki fölkínálni. Menjek bele a zsarolásba? Ezen talán 
elkaphatnám, kényszeríthetném, hogy a közelembe jöjjön. Akkor pedig a 
késsel... 

Az a másik viszont lassan lefelé tartotta sötétben, miközben a szíve 
ugyanúgy kalapált, akár csak a Fabijané. Fabijan Pintar képtelen volt 
elhatározni magát. Legel őbb azt akarta látni, hogyan viselkedik ez az em-
ber. — Hagyjam elmenni, hogy lássam, hová tart? Lehetséges, hogy rend-
őrségi hivatalnok? Lehet, hogy fegyvere is van. Vagy h ősködni akar, és 
egyedül számít elfogni? 

Ebben a pillanatban fölt űnt elő tte a másik háta. Amaz nyilvánvalóan 
nem tudott a lépcs ő  alatti rejtekr ől, ügyet sem vetett rá. Fabijan Pintar 
mára kezét lendítette, ám ez a mozdulata elakadt. A másik a lépcs ő  alján 
szaporázni kezdte lépteit, szemmel láthatóan meg volt gy őződve arról, 
hogy senkј  sincs a lépcsőházban. A dönt ő  pillanat már elmúlt. A gyilkos 
és a rabló oly közelre került egymáshoz, hogy hajszál híján a rablóból még 
gyilkos is lett, a gyilkosból pedig kétszeres gyilkos és a rabló kirablója, ám 
ezt követően nyomban eltávolodtak egymást ő t. 

Meg kell nézni, mihez kezd — nyugtatta magát Fabijan Pintar, ellenfele 
nyomába eredve. 

Az meg betért a házba, ahol lakott, fölment az ajtajáig, ott hallgatózott, 
majd lerohanta lépcs őn, ki, egyenesen az utcára. Szemmel láthatóan Fabi-
jan Pintar keresésére indult, abban a hiszemben, hogy ő  már eltávozott 
valahová. 

Miért kereshet? — merült föl Fabijan Pintarban a kérdés. — Mit gondol, 
hová mehettem? Vagy a rend őrségre szalad? Hihet ő leg. 

Elhatalmasodott rajta a pánik. — Utol kell érni, és berántani valami kapu 
alá, s ott... — Fekete hajából egy tincs a homlokába hullott, miközben tá-
volabbról követte emberét. Nem tudta megbocsátani magának, hogy csak 
úgy elengedte. 

A másik ugyan a Petrinje utca felé tartott, ahol a rend őrállomás van, 
de valahogy túlságosan is lassan és tétovázva, kocsmákba, kapualjakba bá-
mulva befelé meg a járókel ők arcát fürkészve, mintha keresni valakit. — Le-
hetséges, hogy mégis egyezségre akar velem lépni, és csak ha nem talál 
meg, akkor megy a rend ő rségre — vélekedett Fabijan Pintar. 

Az a másik csak haladt tovább, földúltan, annyira megrémülve kutatott 
valami után, annyira lázasan, hogy Fabijan Pintar döbbenten és elképedve 
torpant meg a járókel ők között az Ilica járdáján. Az az ember szinte 
jobban meg volt zavarodva, mint ő  maga. Pedig nem más, ő  volta szem-
tanú ! 

— Lehetséges, hogy körmönfont — állapította meg magában Fabijan Pin- 
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tar. —Talán már nincs is menekvés a számomra. Együgy űen és ostoba mód= 
ra futni hagytam. Talán csapdát állított nekem. Lehetséges, hogy tapasztal-
tabb, mint én vagyok. De honnan ez a nagy fölindulása? 

Ám ekkor az a másik hirtelen megfordult, és találkozott a pillantásuk. 
Fabijan Pintar vagy ötven méternyire lehetett mögötte, az utca túloldalán. 
Az a másik zavartan és meglepetten torpant meg, majd megfordult, és siet-
ve visszafelé indult. 

Fabijan Pintar izgatottan ébredt rá, hogy az a másik egész id ő  alatt 
valóban őt kereste. Megérezte, hogy elérkezett az ő  pillanata; behúzódik 
valami sötét kapualjba, hogy maga után csalja, és ott le fog számolni vele, 
mindörökre. Az a másik loholta nyomában, majd óvatosan lelassította lép-
teit, mintha tétovázna, hogy elhagyja-e a kivilágított utcarészt. — Ha egyez-
kedni szeretne, miért nem jön közelebb? — vetette föl a kérdést Fabijan 
Pintar. — Ha pedig nem akar, egyáltalán miért fordult vissza? — Most 
azonban itt volta közelében, és Fabijan még inkább az árnyékba húzó-
dott. 

A másiknak mintha egyszeriben valami eszébe ötlött volna, befordult 
egy kapu alá, keresztülhaladt rajta, és egy másik utcán találta magát. Itt 
néhány lépést tett kétségbeesetten és megzavarodva, majd ismét visszafor-
dult. Fabijan Pintara nyomában nyargalt. 

Az a másik — Silvestar Mraz — egyszeriben rádöbbent: 
— Ez az ember valami miatt üldöz engem. De miért? — Megfordult és el-

indult bűntényének zsíros, fekete hajú szemtanúja után, akit egész este 
hiába próbált elcsípni és meggyilkolni. 

Fabijan Pintar ismét bevette magát egy kapualjba. — Valami miatt üldöz 
engem — gondolta. —Miközben fontolgatta, vajon mi lehet az, a járókel ők 
mögé rejtezve belépett egy áruház baloldali ajtaján, miközben ellenfele 
ugyanitt a jobb oldali ajtót választotta. 

ÖTÖDIK FEJEZET, 
AMELYBEN A LEGTÓBB SZÓ 

A FŰSZERKERESKEDÉSRŐL ESIK 

A záróráig már csupán tíz perc volt hátra, de nyilvánvalóan még jó félóra 
kell ahhoz, hogy az áruház egészen kiürüljön: folytak a nagy őszi családi 
bevásárlások, nem szűnt a tolongása pultok körül, mind a négy szinten, és 
bizonyos volt, hogy még jó sokáig el fog tartani — nyolc után ugyan már 
senki sem jöhetett be az áruházba, ám akik odabent voltak, addig marad-
hattak, amíg nem végeznek a bevásárlással. 

A két ember a földszint pultjait kerülgette, majd a mozgólépcs őn az 
emeletre jutott, alig néhány méternyire egymástól, azután ismét le a föld- 
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szintre, majd föl az emeletre. Több ízben tisztán kivehették egymás arcát,  

habár szakadatlanul ügyeltek arra, nehogy pillantásuk találkozzon. Arcu-
kon többé nem tükröz ődött gyűlölet, bár ugyanaz a vágy hajtotta őket,  
egymás megsemmisítésének vágya. Ehhez a vágyhoz társult mosta tanács-
talanság is: vajon miért? Mindkettejükben fölmerült ez a kérdés, hogy a 
másik ugyan miért üldözheti, ám egyikük sem állt el szándékától. Ez a 
tanácstalanság bármi másnál szorosabban f űzte őket egybe, és ha egyik ő -
jüknek sikerül megölnie a másikat, nyomban meg is sz űnt volna. 

— Itt könnyű  lehet meggyilkolni valakit, ebben a tolongásban — véleke-
dett Silvestar Mraz, aki ezen a napon a körülmények folytán gyilkossá lett, 
és most arra készül ődött, hogy még egyszer azzá legyen. — Csak egy  

kissé oldalba kell nyomni, és aztán a megfelel ő  módon lelépni. Itt azonban 
könnyen le is leplezhetik az embert. —Ellenfelét figyelte, nem engedte, 
hogy kikerüljön látóköréb ő l, most éppen párhuzamosan haladt vele (mivel 
többé nem lehetett tudni, ki az üldöz ő  és ki az üldözött), keresztül a kon-
fekcióosztályon, majd a háztartási gépek, a konyhafölszerelések osztályán, 
aztán a hanglemez-, a rövidáru-, a textil- és az élelmiszerosztályon. —Miért 
üldöz? — tette föl ismételten a kérdést. — Vajon azzal van, hogy olyasmit 
tudok róla, amit valójában nem tudok? 

Azokat a helyeket keresték, ahol a legs űrűbb volta törrхeg, és itt közelí-
tettek egymás felé, szinte érezve egymás leheletét, zsebükben a kés nyelét 
szorongatva igyekeztek sorát ejteni a halálos döfésnek. Ez azonban egyszer 
sem sikerült, pedig siet ős volt. 

— Miért üldözhet? — tette föl magában a kérdést Fabijan Pintar, aki aznap 
használta ki élete legnagyobb lehet őségét, amelyre évekig várakozott, és 
végre sikerült. — Tudhatja rólam egyáltalán azt, amit én gondolok, hogy 
tud? 

A hangosbeszél őn közölték, hogy nyolc óra van, és az áruház bezár. 
Még néhány percig tartott a tolongás, majd a vásárlók hirtelen megritkul-
tak. A zsúfoltságnak ezekben az utolsó perceiben még tettek néhány 
kísérletet egymás hasbaszúrására. Ám eredménytelenül. 

Miközben a vásárlók sora mindegyre gyérült, majd amikor úgyszólván 
magukra maradtak, néhányszor szinte riadtan mérték végig egymást, szinte 
mintha tanácsért fordulnának a másikhoz, hogy mihez kezdjenek. Gyorsan 
kellett cselekedniük. Mostanra már nem voltak vásárlók, akik szemtanúk 
lehettek volna, de az elárusítók még nem távoztak el a helyükr ől. Mint akik 
összebeszéltek, mindketten rejtekhely után néztek, amelyet úgy választot-
tak meg, hogy mégis szemmel tarthassák egymást. 

— Most mi legyen? — tette föl magában Silvestar Mraz a kérdést, szek-
rények enyvszagú hátlapja mögött lapulva. — Mi legyen tovább? Most 
üldözött vagyok-e én, s azért lapítok itt, hogy könnyebben kereket old- 
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hassak, vagy üldöz ő , s azért rejt őzködöm, hogy egyszerűbb legyen gyil-
kolnom?  

Lassan kialudtak a fények, és kiáltozás hallatszott, majd a távozó keres-
kedők lépteinek zaja. A takarítón ők még egy ideig csörtögtek a kannáikkal.  

Fabijan Pintar összekuporodva guggolt rejtekén. — Ha azzal van, hogy  
én tudok valamit róla, én pedig azt nem tudom — gondolta —, akkor lehetsé-
ges, hogy ő  sem tud a rablásról. Szükséges-e egyáltalán üldöznünk egy-
mást, vagy jobban tennénk, ha egyszer űen ki-ki megy a maga dolgára.  

Ám erre már késő  volt. Minden elcsendesedett, ők ketten még egy ideig  
fölgyorsuló lélegzettel várakoztak, majd lopva kiosontak rejtekhelyükr ő l,  
csöndben tovalopakodtak a sötétben, igyekezvén félrevezetni a másikat,  
egészen beleélve magukat szerepükbe.  

Ismét bolyongtak az emeleteken, keresve egymást, majd rábukkanva  a 
másikra, hol mint űző , hol pedig mint menekül ő , a hold eközben fönn ra-
gyogott az égen az áruház üvegkupolája fölött, a Föld pedig tovább  
forgott. Kissé meg is szunnyadtak, ki-ki a maga zugában, majd tovább  
folytatták a kerget őzést.  

Igy köszöntött rájuk a reggel, és ők folytatták a hajszát, tovább keresték  
egymást a vásárlók között.  

Rászánták magukat, hogy addig maradnak, ameddig kell, és érezték,  
hogy sokáig fognak maradni. S a következ ő  napokon és éjszakákon is  
folytatták egymás hajszolását, ott, az áruházban, ahol megvolt az ételük, az  
italuk és az ágyuk.  

Elégedettek voltak, úgyszólván boldogok, mert mindkettejüknek ott  
volt a másik. Megvolt mindenük, ami az élethez szükséges.  

BRASNYÓ István fordítása  

~,1š. 
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ER Ő S ISTVÁNNÉ KOVÁCS TERÉZ 

KÉRŐK 

De akkor mán a kérők nyitogatták az ajtót. Kapáltunk valami kései 
uborkát, mikor egy bácsi a föld végen, gyönyörű  két lóval megállt: „Jóska 
bátya, mennyi hozománt ad a lányával a Pista fiammal?" Úgy megharagud-
tam, azt gondoltam, az ördög elviszen: „Hát, bácsi, ne azt kérdezze, hogy 
mennyi hozománt viszek, hanem azt, hogy hozomány nélkül es elme-
nyek-e hezzá. Nem kell nekem Olyan legén, akinek az apja keresi a leánt, 
még ha száz lánc földje van se!" „Ejnye, de felvágták, húgom, a nyelved!" 
„Fel, mert nekem nincs semmim, csak a nyelvem. S a két karom s a két lá-
bam, semmi más." „De tán szemed is van!" „Az van — mondom —, de az 
olyan legénye néz, akit az kiválaszt! Ezt az egyet se anyámnak, se apámnak 
nem engedem, hogy eladjanak gazdagságba olyanhoz, akit nem szeretek. 
Választok én magamnak olyant, aki nekem tetszik." „Hát, kishúgom, ez 
elég egy szuszra még egy vénasszonynak is, nemhogy egy ilyen kis lány-
nak." „Hát jó, akkor menjen, vénasszont kérje a fiának!" Az apám egy szót 
se szólt. Azt mondja a bácsi: „Te kislány! Te nem tudod, ki vagyok!" „De-
hogynem tudom — mondom —: egy olyan anyámasszony katonája, mint a 
fia. Nem kap más beszédet, ha valakivel megáll, hanem a hozomány jár 
az eszében. Egy szegény, becsületes embernek elég a szép lány, nem vágyik 
a hozományra. De a gazdag, az álmodhatik, mert neki nem szégyen. Mert 
ő  gazdag, neki mindent lehet. Alkudhat a lány b őrére. De abból maga nem 
eszik!" Amúgy se volt jó kedvem, mert az apámmal Pont azon osztoz-
tunk, hogy van egy jó gazda, nem kell mellette járjak dolgozni... Még nem 
es láttam, mán ki akarta csikarni bel őlem az igent. Neki nem mertem így 
kimondani, de azt gondoltam: Péternek mondom, és Pál vegye magára. 
Majd férjhez megyek én a magam falujába. S többet nem hagytam, hogy 
ilyesmit beszélgessünk. 
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Apám kért, hogy maradjak nála, mert az anyám nem fordít rám semmi 
gondot, mindent a nagyobb testvéremre áldoz, és a házra. El is hittem, tud-
tam én azt úgyis. De minél gyorsabban hazajöttem a szegénységbe, mert 
éreztem, hogy én csak ővele tudok boldog lenni, az én hajdani iskolatár-
sammal. S a múlt egészen megszépült, s a jöv ő  gyönyörűnek ígérkezett. 

Én ráértem. Nem volt még egy törülköz őm se — igaz, akkor se, mikor 
tényleg beléegyeztem, hogy férjhez megyek. (De az még azután kés ő re 
lett). Nem lehetett velem bírni. A férjhez menést, azt már nem! Nem es 
tudtam elképzelni magam asszonynak. Borzasztónak képzeltem egy asz-
szony sorsát; de azért titokban vágytam. De azt magam el őtt is titkoltam. 

Volt nekem, aki engem választott, s akit én választottam — de a szüleinek 
nem kelltem. Tiltották t őlem. Legyek református, akkor minden jó. A fiú 
maga mondta. Neked ha vallás kell, vegyél el reformátust! Én csak ahhoz 
megyek férjhez, aki engem akar elvenni, ahogy vagyok, s nem a vallást 
piszkálja. „Akkor az én leszek, mert engem nem érdekel, hogy milyen 
vallású vagy. . ." De azért összevesztünk. Egyik se kereste a békülést. De 
sokszor észrevettem, hogy nézem ő t, ő  meg engem. Többet voltunk ha-
ragban, mint jóban, 

Ha nem is sűrűn, de mégiscsak találkoztunk, és már ő  nem is titkolta, 
hogy szeret; s én elfelejtettem a szegénységet. Mert minden este ablakom 
előtt, vagyis házunk el őtt dalolgatta: „Nem látok, nem hallok, rabod let-
tem, szentem, Piros arcú, göndör hajú, szép kedvesem. . . " S mikor vasár-
nap, a bál után összepöröltünk, akkor csak énekelt, dalban adta tudtomra, 
hogy szeret: „Beográdba nem tudják a nevemet, nevemet, de nevemet, 
majd megtudják, hogyha katona leszek. Az én nevem törökszegf ű , liliom, 
liliom, de liliom, ha meghalok, kinyílik a síromon, síromon, de síromon." 
Másodszor az ismétlést mindig így dalolta: „Kedves babám, kialhatod ma-
gadat, magadat, de magadat, nem verem ki szemedb ő l az álmodat, álmodat, 
de álmodat" — akkor már tudtam, hogy neki sincs rajtam kívül, akit jobban 
szeretne, ha némelykor el is ment más lányhoz. De én biztos voltam, hogy 
én vagyok az els ő  a többi közt. Már nem volt titok, hogy, járunk együtt, 
az ő  szülői is tudták, nálunk bejárta házunkba. Édesanyám naponta tartot-
ta a prédikációit, hogy vigyázzak magamra, a testvérek, a szomszédok 
példákkal álltak el ő . Ideges lettem, s a szégyen pírja égette arcom, mikor at-
tól féltnek, amirő l én még nem is álmodtam. Azt gondoltam, a mi szerel-
münk örök időkig csak ártatlan szerelem lesz. 

Hiába szerettük egymást, ha a szül ők belekontárkodtak. Először is: 
nem egy vallásunk volt. Én római katolikus, ő  református. Én az ő  kedvéért 
minden vasárnap elszöktem az ő  templomába. Őérte, csak egyedül érte. 
Nem sokat tudtam volna mondani, mit hallottam, mikor minden gondo-
latom az övé volt: ott van-e, lát-e, és hol találkozunk. Persze 6 a parkon 
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kívül mindig várt. Együtt kisétáltunk a temet őbe, hogy kettesben legyünk, 
és beszélgessünk. Százféleképpen elterveztük a jöv őt, mind rózsás volt —
de hazamenni féltem: tudtam, hogy újra szidást kapok, mert nem a mi temp-
lomunkban voltam. Meg is kaptam érte, hogy még nem vagyok a felesége, 
s máris taposom a családunkat; s mikor már nem tudtam védni magam, el-
szóltam magam, hogy bárhova jártam, úgysem értettem semmit, mert a 
gondolatom nem Ott járt; és attól a naptól édesanyám őrként kísért, úgy 
vigyázott rám — és mi még a csókokig sem jutottunk. Ő  csókolgatta hajam, 
arcom, kezem, ahol találtatott, de t ő lem nem követelte a csókot; és én így 
nagyon boldog voltam, mikor tudtam, hogy ketten egyedül vagyunk, s ő  
szeret, és én viszontszeretem. S már titkolni kellett szerelmünket, mert 
szüleink veszekedtek. 

Közben 17 éves lettem, és már a barátn őim közül többen férjhez mentek. 
Mi nevettük az ő  szerelmüket, mert a mienket többre tartottuk. A szülők 
meg csak veszekedtek, egyik is, másik is tiltani kezdett. Én se tör ődtem, ő  
se törődött ezzel, de egyszer mégis elmondta: ha minden hajam szálán 
arany fityeg, akkor se kellek házukhoz, ha katolikus maradok! Hát mi va-
gyok én, hát ki is vagyok én, ha már ennyire bántanak, és még ő  mondja 
el az újságot? Elkeseredtem. Elfelejtettem mindent, mindent, ami addig 
történt, és nagyon fájón, de kijelentettem, hogy ha más hibát nem találnak 
bennem, akkor csak menjen más lányhoz, aki hajlandó lesz még esküv ő  
előtt az ő  szavukra hallgatni, és soha-soha fi jöjjön többet felénk. 
„Keress másikat, százat. Százat, ezret — de én azok közt nem leszek! 
Ne gondold, hogy a szüleid a vallást nézik, nem, nem az a baj, máshol 
keresd. Gazdag családba szegény leány nem kell. Hogy is voltam olyan 
hiszékeny, s elhitettem magammal, hogy én magamért kellek! Fogadj szót 
nekik! Most ijedtek meg, hogy szegény lány kerül a családba. Tudd meg, 
nem szeretlek, és meg sem is csókollak. Le is út, fel is út!" Azzal a kaput 
az orra előtt becsuktam, bementem, magamra zártam az ajtót, sírtam, 
sírtam, míg el nem aludtam. Idő  múltán anyám jött meg, és akkor ő  kezdte 
rá a mondókát. Ne búsúljon, mondtam csendesen, nem fogok se beszélni, 
sem találkozni vele, boldogok lehetnek mind... Csak én nem leszek az. 
Akkor meg az volt a baj anyám szemében, hogy biztos rossz fát tettem a 
tűzre, s azért elhagyott. Bármit mondtam, nem volt igaz, nem hitte a bána-
tom. Egyedül maradtam, nem volt kinek elsírjam bánatom. Akkor lettem 
kétarcúvá. Nappal a vidámság, a nóta, beleöltem magam a nóta, a dalok 
tanulásába, egyiket a másik után kutattam, kerestem az új nótákat, vidá-
man énekeltem, más beszédtémám nem akadt, és én lettem a falunk els ő  
lánya. Versenyeztek a kezemért gazdagok, szegények, s őt még más faluk-
ból is. Akkor már biztos voltam, hogy falu szépje vagyok. Kis tükrömön 
kívül mindenki beszélte — de a kis tükör bánatos, síró szemeket mutatott. 
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Sokat sírtam, ha egyedül voltam, de rám többet nem kellett vigyázni, mert 
nem álltam szóba egy legénnyel se. Mikor kérdezte anyám: mikor válasz-
tasz? — hát semmikor. Ó sem kell, s más sem kell. Megijedt az anyám, hogy 
a nyakán maradok, vénlány leszek, akármilyen alkalmon kapott. De csak 
az anyám. Én meg csak kosaraztam ki sorban a kér őket, hogy nekem még 
ruhám sincs. De nem is tör ődött se az anyám, se senki, hogy van-e ruhám, 
csak hogy a tizenhetet betöltöttem, és a közmondást százszor ismételte, 
hogy tizennégytő l tizenhatig pi-pi-pi, tizenhattól tizennyolcig ki-ki-ki, ti-
zennyolctól húszig akárki: hogy nekem jó lesz akárki, s hogy engem majd 
elvesz akárki; s hónapok teltek, s mi kerültük egymást, mintha sohse láttuk 
volna. De a sors másként akarta... 

PÜNKÖSD NAPJA 

Egy vasárnap délután lehetetlen volta találkozást elkerülni: mellette 
kellett elmennem sok hónap után, és ő  állt, így hát nekem kellett kö-
szöntenem, hogy „Jó napot!", és ő  felelt: „Jobbat, mint eddig volt." És mi-
kor a vasárnapi tánc megkezd ődött, ki volt az első  táncos pár? Odajött, 
fölkért, és táncoltunk, mintha minden a legnagyobb rendben lett volna. 
Senki nem volt olyan boldog! Még azt se hánytuk egymás szemére, hogy 
mással táncoltunk, s hogy egymásra rá sem néztünk. De ő  kezdett cigaret-
tázni, ez meg nekem csoda volt. Kérdem, mért cigarettázik. Ő  ígérte, 
hogy míg békében leszünk, nem fog többé. Be is tartotta a szavát, és szépen 
kibékültünk. De azután ő  is más lett, meg én is, ritka estén, hogy ne ve-
szekedjünk, összevesztünk, hogy holnap kibéküljünk, mindennapos ve-
szekedés. Követelőző  lett. Csókot kért, csak egyetlent. Hát, gondoltam: 
nappal? Hát estére megcsókolom: nincs abban semmi rossz. Nem akartam 
rossz lenni, mindig fülemben voltak az int ő  szavak: vigyázz magadra! 
Addig-addig, míg sok kérésre megcsókoltam, és beszaladtam, otthagy-
tam a kiskapuban. Másnap — a selyemgyárban dolgoztam — nem mertem 
senki szemébe nézni, éreztem, s úgy tudtam, hogy az arcomról leolvassák, 
és olyan zavart volta viselkedésem, hogy hátam mögött megjegyzéseket 
tettek. Nem tudtam védekezni, és azt gondoltam, hogy most újra vége, 
nem fog többet eljönni. 

Másik este még korábban jött, és csak úgy hízott a pirulásomon. Kikaca-
gott, butának mondott, és én rettent ő  árvának éreztem magam. Nekem 
senkim sincs, aki megért. Rákezdte, hogy páros csóka legszebb a világon —  
s akkor elvesztettem a bizalmamat iránta, és hazugnak hittem, mikor sok 
estéken könyörgött egyetlen csókért, s hogy többé nem követel, csak 
egyszer, s mikor megtörtént, párjával kérte... Ugy, a félúton nem lehet 
megállni: ha nem csókolom meg, elárul az anyámnak —, azt meg világ kin- 
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cséért sem akartam, mert nálunk a csók úgy járt, mint a fehér holló: inkább 
soha, mint egyszer. Soha nem csókolt engem senki a családban, nem hallot-
tam én, hogy „szeretlek, gyermekem", pedig édesanyám jó volt, s szere-
tett is a maga módján. De nem csókolt meg soha, csak én őt, ha apámtól 
hazajöttem; s ő  akkor is hideg volt. Nem tanított szeretni. Apámmal volt 
mindig fölakadva, apám viszont ő t hibáztatta. Nem tudtam eldönteni, ki a 
hibás, csak azt éreztem és tudtam, hogy egyik nevel gépiesen, hogy a világ 
lássa, hogy nem dobta el törvénytelen gyermekét, a másik ruházott, hogy 
lássa a világ, hogy gondja van rám. Szeretetet sehol sem éreztem, csak mind 
a kettőnek a prédikációját végighallgatni... S akkor esküvel fogadtam ma-
gamnak, hogy soha törvénytelen házasságot nem kötök. Azt hangoztatta 
mind a kettő , hogy azért nem maradtak együtt. De bármiért is, én ittam a 
keserű  pohárt, egy csöppig, helyettük. 

Megfogadtuk, ha nagykorú lesz, katonáéktól hazajön, akkor a szül ők 
beleegyezése nélkül is megesküszünk. 

Az utolsó napokat, azt, azt nem lehet tollal leírni, azt csak az érti meg, 
aki ilyet keresztülélt. Csak az érti meg. 

Hitt engem is, hogy szökjünk meg. Hát én nem szökök, ha soha férj-
hez nem menyek se! Nem kell nekem törvéntelen, elvetett gyermek, mint 
amilyen én voltam ... Hazavárom katonaságból, s a szülei beleegyezése 
nélkül is meg tudunk akkor esküdni. 

Úgy pünkösd táján összeszólalkozott egy barátjával. Az ő  titkuk ma-
radt a veszekedés tárgya; valami azért mégis kiszivárgott, de nem volta ke-
dvemre, mert a veszekedésben az én nevem is szerepelt. És attól a 
perctől minden este csak azt kezdte és végezte, hogy ha nem leszek tör-
vénytelen felesége, akkor nézzem meg az ő  szép fehér karját — az a barát-
ja késsének hízott olyan szépre. A szülei nem engedték a törvényes há-
zasságot, én meg hallani se akartam másképp. Lázálomnak hittem, nem ko-
molyra, egyszerűen kinevettem az érveléseivel, de ő  nem tágított. Már csak 
azzal kezdte beszélgetéseinket: ha úgy akarom, hogy éljen, akkor legyek 
felesége. Hogy tudtam volna egy küszöböt átlépni, mikor tudtam, hogy til-
tnak! Ez még gondolatnak is rossz volt. Ő  meg csak egyre: ha őt meg-
ölik — s őt megölik, higgyem el —, én megmenthetem, mert akkor együtt 
otthon leszünk, sehova nem járunk, és nem lesz alkalma a másiknak végre-
hajtani ígéretét. És hogy mi milyen boldogok leszünk... És úgy lesz, ahogy 
előre elterveztük: ha katonáéktól hazajön, megtartjuk az esküv őt. En meg 
halogattam a férjhez menést máról holnapra, hitegettem: gondoltam, 
elmúlik a rémlátása, s a szülei is egyszer beleegyeznek, és én akkor nagyon 
boldog leszek, hisz azé leszek, akit az életemben legjobban szerettem. 

De a sors könyvébe más volt írva... 1930 pünkösd napján megölték. Má-
snap halva feküdt a ravatalon. 
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1930 pünkösd első  napja, egész délután nem találkoztunk. Nagyon 
hosszú napom volt, nem győztem az estet várni. Gyönyör ű , holdvilágos 
este lett, és én oly nyugtalanul vártam, hogy a holdvilágos estén a kis-
kertem virágaihoz bújdostam, velük vártam, azt gondoltam, jobban telik 
az idő . Különben félni szoktam este kint, de most nem is jutott eszembe a 
félés. Mikor kiskapunk nyílott, megismertem a lépéseit, és odahívtam 
a virágaim közé. Nagyon megkönnyebbültem, hogy láttam. De ő  nem örült 
virágaimnak, csak hogy ma jött utoljára hozzám: holnap este a bálból, ha 
szépen nem akarok hozzájuk menni, akkor csúnyán, er ővel elvisz. Én 
ráhagytam, beszélje ki magát. Mikor indult haza, újra lelkemre kötötte, ho-
gy holnap a bálra úgy öltözzek, hogy másnap az ő  házuknál ne érezzem 
rosszul magam. Ráhagytam. De egy percre se vettem komolyra a dolgot. 

Elköszönt. Én, amit sohse tettem addig, néztem utána, míg látszott, a 
szép, holdas estén. Beszaladtam. Öt perc sem telt el, kopognak az ablakon. 
Anyám kinyitja az ablakot: két férfi. Egyik öregebb, másik egy legény. 
Kérdik anyámtól, volt-e ma este itt Jani. Volt, most ment haza, nincs öt 
perce. Hát akkora lánya, ha élve akarja látni, rögtön jöjjön oda, mert meg-
szúrta késsel ez meg ez. Úgysem igaz! De mikor az anyám kijelen-
tette, hogy ő  is akarja látni, és hogy együtt megyünk, akkor kezdett az 
eszem működni, hogy talán mégis igaz. 

Átöltöztem nappali ruhámba, és szépen négyen, lassan bementünk abba 
a házba, ahol nem örült nekem rajta kívül senki. Mikor az ajtót kinyitot-
tam, ő  az ágyban feküdt. Látásomra (legalábbis én azt hittem), felugrott, és 
kihányta a vérét. De az orvos is velem együtt lépett be, s engem a másik 
szobába vittek, míg el nem ment az orvos. Jeget, homokzsákot rendelt a 
gyomrára, kockacukrot és feketekávét, de ő  nem kért semmit. S az orvos 
elment, s lassan az összegyűlt nép is hazasorakozott; csak én maradtam a 
betegágy mellett. A rokonság és a szomszédok bementek a szobába 
eldönteni a történteket — és engem férjhez adni máshoz ... Tudtomon 
kívül vagy tudtunkon kívül: egyikünk sem tudta, hogy milyen közel van 
a halál. Mi csak beszélgettünk ketten, csöndesen. Én voltam az egyetlen, 
kinek elmondta szóról szóra a történteket hajnali három óráig, s akkor el-
hallgatott. S mikor csönd lett, kijöttek a szomszéd szobából. Anyja 
egyik ájulásból a másikba esett, a nénje is szívbajt kapott, egyedül az apa 
tudott magának parancsolni. Anyám is készült haza. Elköszöntünk szépen 
a családtól is. Mikor indultunk, megszólalta fiú, és nagyon szépen kért, 
hogy aznap délután két órára újra jöjjek el, mert ha mellette vagyok, nem 
fáj sehol sem; és nem fogad el senkit ő l egy csöpp vizet sem, csak t ő lem. 
Mindenki füle hallatára! Megígértem, hogy odajövök, és hazajöttünk 
hárman : az unokaöccse, kinek szavát vették, hogy szépen oltárhoz vezet 
a bátyja helyett, hogy ne kerüljek idegen családba. Még csak nem is 
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sejtettem! Én csak ő t szerettem, s ő  még élt. Nem is beszélt se anyám, sem 
a fiú semmit róla. Eladott az anyám, mint egy lovat. Mindegy volt neki, 
csak ne maradjak vénlánynak. 

Reggel nyolcra hívtak a községházához, hogy mit tudok a gyilkosságról, 
s hogy ismerem-e egyiket is, a másikat is; mert a gyilkos fiú önként jelent-
kezett. (És a további tárgyalásoktól megkíméltek.) Két óra helyett tízkor 
már nála voltam. Az orvos is újra eljött, és beutalta a kórházba. O kijelen-
tette, hogy csak akkor megy, ha én beleegyezem. Nem volt szavam. Mit 
mondhattam volna? Apja, anyja Ott állnak sírva, hogy beszéljem rá, s hogy 
ott meggyógyul, és én próbáltam rábeszélni, hogy fogadjon szót. „Ha te 
akarod, hogy menjek, megyek, rád bízom az életem." 

És két órakor lehunyta szemét, és egyetlen jaj, egyetlen nyögés nélkül 
meghalt. Meghalt, meghaltam vele együtt én is. Mindent, mindent elte-
mettem vele: álmot, szerelmet, boldogságot, örömet. Hazamentem, lement 
az én napom. Nem szóltam senkihez, hozzám se senki, hagytak sírni. 

Másnap üzent, a temetés napján, az anyja, hogy vettek koszorút, s hogy 
legyek a halott menyasszonya, és hogy vigyem a temet őiga halott vő le-
gény bokrétáját. Két órakora temetés, a holttest az udvarban, három-négy 
orvos mindenki szeme láttára boncolta. Mindenki nézte — még a fákra is 
felmásztak —, csak én nem. Borzasztó volt tudnom is, nemhogy látnom egy 
halottat meztelen szabdalni, hát én nem bírtam még a házukhoz se menni. 
Kész lett a boncolás, az orvosok autóval visszamentek. Megkondult a 
harang, értem jöttek újra, fejemre a menyasszonyi koszorút, nagy, göndör 
hajam kifonták. Sötétkék volta gyászruhám és két koszorúslányomé. 
Karon fogtak, hárman mentünk a koporsó el őtt, én vittem a v őlegénykala-
pot a bokrétával. Szívem majd megszakadt, de sírni nem volt szabad. 
Ha egy könnyet látnak a szememben, kiveszik mind a két szemem. Nekem 
férjhez kell mennem, és majd ne hányják szememre. 

Végre kiértünk a temet őbe. Ezer szem nézett, és én alig tudtam lépni, 
ha nincs a két koszorúslány akik szóval is, tettel is vigyáztak, er ősen tartva, 
hogy el ne essek. A koporsót leeresztették a sírba, és a kalapot a bokré-
tával együtt a koporsóra dobtam. Örökre elbúcsúztam t ő le magamban, 
mert soha többet a sírjához nem volt szabad mennem. Úgy éreztem, hogy 
medvének vagyok öltözve. Most jó vagyok, senki nem kérdi, mi vagyok, 
csak néz, néz mindenki, én vagyok a központ, a halott menyasszonya... 

Hát muszáj volt nekem olyan önfej ű  legyek? Mért nem szöktem el? Száz 
más elszökött, és boldog lett, én nem betartottam a szavam, és boldogtalan 
lettem. Úgy ítélje el a világ, mit is kellett volna tennem. Azóta sem tudtam 
eldönteni, mert utólag akárhogy gondoltam, úgyis kés ő  volt, vége volt. 
Csak a bánatnak nem lesz vége. Csak majd akkor, ha az én koporsómra 
is hull a göröngy. 
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KOMISZ LETTEM 

Üres lett az életem. Nem tör ődtem semmivel, senkivel, gyűlöltem a vi-
lágot. Most mán soha nem megyek férjhez... A fiatalabb lányokhoz csatla-
koztam. Az unokatestvérem, Rózsi lett a mindenem, mindenkim. Min-
denkivel kijátszottam. Az volt az örömöm, ha a legént becsaptam. Kiját-
szottam velük: úgyse megyek férjhez soha. Olyan szépen beszélgettem, 
mint a mozsika — utána meg elfuttam. Nem érdekelt, ha haragudtak, én 
csak mentem a magam bolond feje után, s még többet dolgoztam, mint 
azelő tt. 

Elmentem a rostára. Rostáltuk a búzát — tarabúzát legtöbbet — reggel 
négytől este nyolcig. Mire hazamentem, mán a bolond verebek rég elültek. 
Hatvan dináros napszámval, mikor a kapálásért fizettek tizenötöt. Mint a 
gép, dolgoztam. Mikor kész volt az a szezon, hogy kapta anyoka a szenest, 
azt nem mondta, csak kezdtünk Vájnsten zsidónál dolgozni. Hattól hatig 
raktuk, mértük a vasalószenet egy kétkilós stanicliba, leragasztottuk. Az 
egész járás a mi pakolta szénnel vasalt. Vájnsten úr meg volt elégedve ve-
lünk, de mikor eljött a nagy hideg, abban a hideg magazinban nem lehetett 
dolgozni, újra elmentem a selyemgyárba. Ekkor mán, nyáron, bétöltöttem 
a tizenkilencet. A huszadik esztend ő  ... Én még nem gondolok a férjhez 
menésre. Anyoka kapott fűhöz-fához, jó lett volna neki akármelyik 
kérőm, egyben se kapott hibát. A keresztfiával jóban voltak, er őst szeret-
te volna, ha ahhoz menyek férjhez. Az semmiért meg nem haragudt, s 
a hibáim elkönyvelték jóra. Minden jó volt. Ki nem állhattam, de mikor 
hibát csináltam, akkor jó volt, megvédni a hátam. 

Tehencsordára otthon kellett lenni; háromtól ötig nem kaptunk mozije-
gyet, ott maradtunk ött ől hétig. De mindegyikünk tudta, hogy ennek verés 
lesz a vége. Lesz, ami lesz, de ott maradtunk. Hétkor mán jó setét volt. A 
hold erősen világított. Mü keresztül a nyomáson, futva, mintha az segített 
volna rajtunk; a hat barátn ő , mindegyik elmondta, hogy mivel kap. En es 
tudtam, hogy a seprűnek újra lesz dolga. Egyszeriben irigyeltem a legénye-
ket. Mért nem vagyok legén? Azok meg vigyorogtak, kacagták a m ű  fé-
lésünköt. Nekem egyszerre eszembe jutott: odamentem anyoka kereszt-
fiához: „Gyere, édes Samum, kísérj haza! Mert ha nem, kapok..." Az meg 
kapott az alkalmon, olyan boldog lett, mintha a felesége lettem volna. 
„Mán es jövök!" Mán tudtam, hogy nincs verés. Az ablak alatt elhaladva 
anyoka meglátott, ugrott a seprű  után — én meg Samut magam elé löktem. 
De a seprű  repült! Ó kapott egyet vele. „Na, keresztanya, na...! Ne hara-
gudjon, velem volt." Anyoka nem haragudott. De haragudtam én: ezek 
szerint akárhol vagyok, ha vele vagyok, nem baj ! 

De komisz voltam! Mindenkinek túljártam az eszén. Mondom: „Most 
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eridj szépen haza, vacsorálj, de gyorsan! Mire én vacsorálok, átöltözzél 
a táncra, itt légy!" Én meg gyorsan haraptam vagy hármat, avval átöltöztem. 
Mondom: „Ha j ő  Samu, én Rózsinál leszek, az unokatestvéremnél." Jó. 
Örült anyoka, hogy végre megjött az eszem. Én meg Rózsihoz futtam 
segítségért: én nem megyek vele a táncba, akármi legyen! O segített nekem 
hazudni. „Rózsi, siess! Fussunk a táncba, mert j ő  a vő legén! En meg nem 
akarom, hogy más legények lássák, hogy ő  fizet bé a táncba." Az úton köt-
tök meg a pántfikáját, olyan siet ős lett az utunk. Nagy lihegve bémentünk 
a táncterembe; mire jött Samu, én mán más legénnyel táncoltam. Aztán 
még Rózsi is bizonyította, hogy meddig vártuk... Honnét! Dehogy vár-
tuk! Alig vártuk, hogy Ott legyünk a táncban. Hazafelé elkértem a kulcsot: 
adja ide hamar, hogy én fussak haza, három kísér őm akar lenni, nekem meg 
egy se kell. Mihelyt az úti marsot húzták, én mán a boszorkányval szövet-
keztem. Nem volt az a legény, aki utolért, mivelhogy én egérutat kaptam, 
az előnyt nem lehetett behozni. Másik vasárnap az orromra vették, de én 
azt fel se vettem. Kikacagtam, nem hagytam magam. Csak nekem lett 
igazam! 

A nénéim be voltak avatva a dologba, hogy valahogy reábeszéljenek, ho-
gy férjhez menjek. Lett volna kihez, de én csak kacagtam a félelmükön. 
Biztos voltam, hogy kapok, mikor férjhez akarok menni. Az uram is ka-
pott egy-egy kosért, de ő  nem tágított. Azt mondta magának: hal térdig 
elkopik a lábam, akkor is a feleségem lesz. Ott, a temetésen felfogadta, be 
es tartotta a szavát. Együtt jártunk hónapokig a vasútra, de énnekem mon-
dhatott, amit akart, a fülem mellett nem volt kert — elrepült. Nem 
voltam komoly, mindent viccre tettem. A szerelemhez két valaki kell. 
Ki kellett tombolnom magam: énekeltem, táncoltam, dalárdába jártam, 
a színdarabokba, moziba, Dunára — ahova csak lehetett társaságba menni. 
Hittak keresztel őbe, lakodalmakba, én mindenütt ott voltam, minden nó-
tát tudtam, amit a falunkban énekeltek. A legény-anyák nem voltak elra-
gadtatva tőlem, az uram szüleinek se kellettem. De bezzeg ezt nem kötte 
senki az orromra, hát szakadatlan udvarolgatott az uram. Olyan h űséges 
volt, hogy azt gondoltam, hogy hát jó fiú lesz, ahogy én akarom, minden 
úgy van. Egyszer csak kezdtünk beszélgetni a házasságról. Ó is szöktetni 
akart — de én semmi áron! Mért kell nekem elszökni? Azt mondja, ha nem 
szökünk el, elrontnak. Mondom: annál jobb — ha olyan vagy, hogy el 
tudnak rontani, jobb most, mint kés őbb. De avval nem dicsekedett, hogy 
én nem kellek a szüleinek. Még birkóztunk es! El akart er ővel vinni vasár-
nap este; de akkor mán én elhatároztam: ha szépen kér törvényes feleség-
nek, elmegyek hozzá. Ne legyek itthon útban. Hogy nemsokára vénleány 
leszek (anyoka szerint)? Egy cseppet se voltam vénleánya magam szem-
pontjából, és kérőm is volt elég. De mikor ez es szöktetni akart, kijöt- 
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tem a sodromból. Ugyancsak vastagon mondtam a magamét. De ő  nem 
haragudt (legalább nem mutatta). 

Hetfűn nem volt divata leányhoz járni, csak kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap. Hetf űn nem is vártam. Ő  meg elment guzsalyosba 
— hazakísért onnét egy másik lányt. Káslerné meg, anyoka jó barátn ő je, 
meglátta. Kedden korán reggel tudtam, hogy más lánnyal töltötte az estét. 
Kedden este j ő : „Jó estét!" En nem es fogadtam a köszönését, reátámad-
tam: „Hol voltál az este?" „Otthon" — mondja ő . Én meg szépen: „Ott-
hon? Hát ki kísérte haza ezt a lányt!" „Ki látta?" Mondom én, az nem igaz? 
Tudta, hogy nem láttam. „Akár igaz, akár nem, de mással voltál. Aki lá-
tott, az látott— ide többet bé ne tedd a lábad!" El is ment. Udvarolgatott öt-hat 
hónapig, aztán, az ő  dolguk, mit csináltak, a fő : elmaradtak. Verekedtek?' 
Engem ez mind hidegen hagyott, nem törődtem. Volt mán nekem más, aki-
rő l gondolkoztam. Megint csak szóba jött a házasság: hát szökjek el vele. 
Akkor megint haragudtam veszettül: hát mindegyik szöktetni akar. Volt, 
hogy megverjem... Kiadtam annak is az útját kerek perec — na, most egyál-
talán nem állok szóba többet senkivel. Soha. Míg élek, sohse megyek fér-
jhez sehogy. Se így, se úgy. Kimajmolok, akivel csak ki tudok. Ez lesz 
a bosszúm. A legényeknek, az anyáknak hadat üzentem. Mikor legjobban 
belém habarodnak, akkor rúgom ki. 

LÁNYKÉRÉS 

De ez csak két nap tartott, ez a lelkiállapot. Kedden este j ő  szomszéd-
asszony, hogy „Juli né, jöjjön oda egy kicsit!" Odament — hát ott van az én 
régim! Nem sokat köntörfalazott: „Otthon van-e a leánya?" „Otthon" 
— mondja anyoka. „Akkor odamenyek." „Hát eridj ..." Az meg kapta ma-
gát, s odajött. Köszön: „Jó estét!" Na megállj, gondoltam, megemlege-
ted ezt az estét. „Azt se mondod, üljek le?" „Hát ülj le!" „Nem adsz 
diót?" „Hát egyél!" Ő  meg szépen odakucorgott mellém a küszöbre, ő  is 
enni kezdte a diót. S elkezdte mondani újra a házasságot, hogy most mán 
megkomolyodott, belátta, hogy tévedett, béküljek meg. Szombat este küldi 
a követasszonyt, és kikérnek. Elhagytam, mondja végig. 

Nem volt férjhez mehetnékem, mert az én tulipántos ládámnak a fája 
még el sem volt ültetve ... Sehol semmi, csak éppen ágyam meg egy sifo-
nom volt, s az is üres. Nem volt egy törülköz őm se. Mivel tudtam, hogy 
nincs, így halogattam a lánykérést — amíg aztán egész komolyan meg-
mondtam az okát: semmim nincs az égvilágon. (Ez hihetetlennek hangzott, 
mert akkor is dolgoztam a selyemgyárban.) És nincs is kilátás, hogy vala-
mikor is legyen, mert elnyelt a házépítés mindent. Házunk, a szép két- 
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szobás (az utcára négy ablak) — üresen. A tizenkilenc esztend ő t aratáskor 
eltő ttem. Most november. 

„Nősülhetsz, amikor akarsz, de én még nem menyek férjhez." „Kire 
vársz?" Sorolta a neveket. Én ehhez se, ahhoz se — hozzád se. Mondjam 
meg az okát, ha ő  nem kell, mért nem kell más. „Tudd meg, hogy mért! 
Nekem még egy törülköz őm sincs, mivel menjek férjhez? A faluban a leg-
szegényebbnek is van valamije... De nekem semmim nincs az égvilágon, 
de semmi..." „Ha csak az a baj, az nem baj. Majd ha megesküszünk, ve-
szünk együtt." „Könnyű  ezt mondani! Én senki házába nem mehetek, ér-
ted-e? Mivel menjek!" „Ez se baj: eljövök én ide, nem akarlak én hazavin-
ni. Hat esztendővel tovább élek, ha eljövök hazulról. Nekem sincs sem-
mim. A pénzem mind elszedték erre, arra..." Hát akkor ez se olyan ga-
zdag, mint én, gondoltam magamban. „Azért én még nem mehetek sehogy 
se. Nekem kell vennem esküv őruhát, cipőt, kabátot, menyasszonyi koszo-
rút ... S ha ezt kivárod, akkor nem mondom ... De addig ne is ál-
modj !" 

És kivárta. Vettem ruhát, cip őt, kabátot. Mikor meglátta az új kabá-
tom — gyönyörű  háromnegyedes, sötétkék —, akkor azt mondja: „Na, jöv ő  
szombaton jövünk kérni, szóljál anyádnak, hogy tudja!" Minden este kér-
di, szóltam-e. Nem. Csütörtök este megint kérdi. Nem szóltam én semmit. 
„Mire vársz? Jó, majd szólok én." Befogtam a száját, ne tudja mondani —
de ő  csak elmondta: „Juhi néni, szombat este jövünk lány-
kérőbe, ha ideadja a lányát." Anyám megölelte: „Jaj, nem bánom; édes 
fiam, csak meg ne verd soha... !" 

Hát ennyit érek én? Így, egy szóra, kapva kap! Hát így meg vagyok én 
unva... Ordítani tudtam volna, úgy elkeseredtem. Ők ketten örültek, én 
meg belő l sírtam, mikor hazament. Most mán menyasszony vagyok, jön-
nek a kérők... „Hát, anyoka, ne mondja senkinek: amilyen hülye vagyok, 
megteszem, hogy összeveszek, s akkor ne kacagjon senki, hogy elhíresztel-
tük, s mégse lesz meg a lánykérés ..." Hallgatott es anyoka, nem szólt sen-
kinek, csak majd szombat este, mikor meggyújtotta a lámpást, futott el. El-
hítta a testvéreméket s az ő  kisebb testvérjét, hogy illend ően várjuk a kérő -
ket. 

Én aznap es a selyemgyárban dolgoztam, de senkinek nem szóltam egy 
szót. Este: takarítás. El akartam lógni, de sehogy se sikerült. Fél hatra kész 
lettünk. Csak ketten maradtunk egy szomszéd kislánnyal. Mondom: 
„Gyere, Erzsike, kerüljünk el mindenkit, amért nem vártak meg!" Tudták 
a kérők, majd csak nyolc óra után jöttek. Sötétkék ruhámba öltöztem, a ha-
jamban fekete pántfika, úgy vártam a kér őket. Másnap elmentünk, beirat-
koztunk, hogy három hét múlva esküszünk. A hirdetés alatt folyt az alku-
dozás: hol lesz a lakodalom, mi kell, kik lesznek a mozsikások, kiket hínak. 
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Én meg mentem dolgozni. Esküv ő  elő tt kikéredzkedtem a gyárból, hogy 
holnap esküszünk. Kaptam három napot. (Persze azt nem fizették.) 

Jöttek a lánykérők. Hát nem nagy ceremónia volt: egy galampárt keres-
tek — amit szívesen oda is adtak. Az én rokonságom, az ő  rokonsága szűk 
körű  murit csaptak: elbeszélgettek, mindenki mosolygott, énekeltek — csak 
a menyasszony volt szomorú ... Ki vette észre? Mindenki a poharával volt 
elfoglalva. Amúgy is: az arcom csattant ki a pirosságtól. Éjfél utánig tartott 
a jókedv, míg lassan szedel őzködtek. 

Másnap nyolckor mentünk iratkozni a községházba. De apám nekem 
nem volt... Itt a jegyz ő  jó pénzért elintézte, hogy ne is hívják az apámat. 
Így beírtak. Azt se tudtam, hogy kellett volna apám beléegyezése a házas-
ságomhoz. A törvényeket se nem ismertem, se nem tör ődtem velük. Há-
rom hét gondolkodás, ha valamelyik visszalépne (ez falunkban nagyon rit-
ka eset volt, hogy egyik vagy másik visszalépjen). Akkor elmentünk a pap-
lakra, hogy Ott is beiratkozzunk, és a szószéken a házasulandókat kihir-
detni három vasárnap délel őtt. A református templomban lesz az esküv ő  —
közben a vő legény is a katolikus hittanra járt, mind a ketten katolikusok 
vagyunk. De anyósom református volt, ő  ragaszkodott ahhoz, hogy a fia 
református templomban esküdjék. Esküv ő  előtt való délután, mintha akkor 
jutott volna az eszébe: gyere fiam, menjünk el a paphoz, hivatott. Mikor 
odament: nézd, édes fiam, nincs esküvő , ha nem veszel úrvacsorát... Hát 
vett. Ezzel meglett, hogy ő  református. Csak hogy megeskítsen a pap. A 
pap meg azt ígérte, hogy az esküv őlapot beküldi a városba, a katolikus 
hitközségbe, és lelkemre beszélt, hogy az mindegy, melyik templomban es-
küszünk. Itt is Miska sógor nagy béfolyással intézte a dolgokat: azt mon-
dta: hogy ő  mint presbiter elintézte, mintha én is református lettem volna. 

A három hét leteltével, az utolsó vasárnapon hítták a vendégeket. Nekem 
mindegy volt, kit hínak, oda se ügyeltem. Anyoka elment v őlegény szülei-
hez Miska sógorval, hogy kit hínak ők, kiket hívunk. Egyik is hetvenöt 
párt, a másik is, így mondták. Pedig az nem azt jelentette, hogy hetvenöt 
pár, hanem annyi család, azoknak a gyermekei ... Még a pók ős babát is el-
hozta, akinek volt. Arra a részre volt egy külön szoba, ahol a babát vigyáz-
ták. Az anyjának szóltak: „A kicsike sír!" Az bément, megszoptatta, s 
ment tovább mulatni. 

Így aztán megegyeztek szépen, hogy egy korcsomóba híjják a vendéget, 
együtt fizetik a korcsomót (pakura-, petróleumlámpások égtek). Együtt 
fizettek mindent. Ahogy apósomék akarták, úgy lett minden. Miska sógor 
volt a gazda, vagyis násznagy, 6 hívta fel a figyelmet, hogy kell felkészülni 
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egy ilyen nagy lakodalomra. Adtak a boltosok mindent hitelbe — a sógorom 
szakállára: ha valamit nem tudnának lakodalom után kifizetni, akkor só-
gor fizet. Így aztán összeírták a névsort, és vasárnap hívogattak. A nász-
nagy egy vőféllyel házról házra járt, felpántikázott bot a kezükben, a mej-
jiken bokréta. Szerencsés jó napot kívántak a házigazdának, mindenki 
bevezette a szép tisztaszobába, megbecsülés végett; akármilyen szegények 
voltak, akkor is elmentek, még ha kölcsönpénzb ől, akkor is. Csak beteg-
ség vagy valamilyen haláleset jött közbe, akkor nem mentek — de küldtek 
valami ajándékot. Ugy verseit a násznagy: „Igen szépen felkéri Er ős József 
és neje, hogy e hét folyamán István fiuk menyegz őjét megtartják, mint szí-
vesen látott vendéget általam ezennel meghívják és el is várják (szombaton 
vagy csütörtökön és kedden, ezen a három nap volt csak a lakodalom, más 
nap nem jött számításba). Mint szívesen látott vendég, szíveskedjenek meg-
jelenni." A vőfény odalépett, és a kezében hozott pántfikás évegb ő l megkí-
nálta. Akárhogy kínálta, tudták az illemet: egy cseppet. Itt jobban csak 
imitálta az ivást, mert a következ őnek is kellett jusson. A többi vőfények 
a legényeket hítták, a nyuszolyók meg a leányokat. Ez azért volt, hogy a le-
gényeknek megsuttogták, hogy melyik lent híjják el a számára. Ez egy ki-
csit titok volt, de volt olyan is, aki nyíltan megmondta, ha ezt a leányt nem 
híjják el, akkor ő  se menyen. Volt hat v őfényem, hat nyuszolyó, ezek 
csak aranypilizték a szász füvet s a lakodalom napján felt űzték a vendégek 
mejjire, ki hogy jött. Ez a szász f ű  Olyan örökzöld virág, máshol nem volt 
található, csak a temetőben, s ha nagy hó volt, a hó alól is kiszedték. Sze-
gény nyoszolyók, sokszor majd megfagytak! S ha nem kapták meg, akkor 
rozmaringot vettek — de mindenképpen felbokrétázták a vendéget. 

Nem tudtam élvezni leányságom utolsó napjait. A selyemgyárban dol-
goztam mint kötő leány, reggel héttő l este ötig. Mire hazaértem, hat óra 
volt, akkor mán rég sötét volt. A ház teli vendégekkel: segítséggel. A leves-
tésztát gyúrták, serítették, laskatésztát vágták, mások a kalácsot sütték, a 
tyukokat vágták — hát kész felfordulás volt. Egyik énekelt, másik nyakalta 
az itókát... Éjfél el őtt nem volt lefekvés egész héten. Nem gondoltam, ho-
gy Olyan nehéz menyasszonynak lenni! 

Minden este jött a vőlegény. Neki könnyű  volt: az őszi munkát elvégez-
ték, este akármilyen kés őn feküdt, reggel hagyták aludni, hogy legyen ki-
pihenve. Kaptam három napi szabadságot: szerdát, csütörtököt és pén-
teket. Csütörtökön volt az esküv őm, előtte egy nap, utána egy nap. 
Előmbe jöttek a gyárba: lépjek vissza. Ezt mondták, azt mondták... 
Én azt mondtam: elhatároztam, ha fát vágnak rajtam, akkor is kitartok. 
Lehet, nem emberev ők — de mikor este egyedül lefeküdtem, akkor sír-
tam ... Hát ez az a boldogság, amir ő l olyan sokat álmodtam ébren ezer 
gyönyörűséget, boldogságot, szerelmet? Hát ez a valóság? Vajon min- 
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denhol így van ez? Nekem csak a dolog jut, a küzdelem, még menyasszony 
koromban is ... ? 

Eljött a siratóeste, az esküv ő  elő tt este. Hát akkor úgy összegy űlt a do-
log! Mindent lepakolnia kocsmába, egy ott kell aludjon, nehogy mások 
egyék meg a vendégnek szánt ételt. A nyoszolyóim, v őfélyeim, mind a ke-
dvem keresték: hát úgy illik, a menyasszony szomorú legyen? Fáradt vol-
tam, majdnem sírtam, mikor láttam leánytársaim igyekezetét, hogy fel-
vidítsanak. Hát eltört a csiporka ... „Hát megbántad ezt a lépést?" Mindent 
bántam, még azt is, hogy születtem. Vágytam csendre, nyugalomra. Igazi 
siratóestém volt, tiszta szívb ő l sírtam. Végre hajnalra magunkra marad-
tunk. 

AZ ESKÜVŐ  

Alig hunytam le a szemem, s máris virradt, keltett fel az anyám: „Kelj 
fel, fiam, nemsokára f őnek az asszonyok felöltöztetni." „Ne jöjjön senki! 
Majd magam öltözök." De még el sem mondtuk, mán hárman-négyen jöt-
tek a menyasszonyt öltöztetni. Addig jöttek, hogy alig tértek a házba. 
Akkorjában jött divatba, a menyasszonyi koszorút felváltotta a fátyol. Én 
is ragaszkodtam, hogy mirtuszkoszorúm és fátyolom legyen. Máskor 
egyedül öltöztem: igaz, a tükrömmel: ahány szoknyát magamra vettem, 
azt mind megnéztem, még meg is táncoltattam a tükör el őtt, hogy vajon 
szépen repül-e — most meg mindent más ... Ezt bírni kell. Muszáj volt 
segítenem, olyan lazán kötték rám a szoknyáim, az úton mind elszórtam 
volna. Végre megengedték, hogy én kössem meg a szoknyákat. Végre — 
tán órák hossza is volt, vagy csak úgy t űnt — mikor a felső  rokolyám fel-
vettem (gyönyörű , ráncba szedett rokolya, vagy — akkor mán úgy mondtuk 
— lerakott szoknya); a réklim, az is er őst szépen varrva, gallérgyári, vagyis kés-
zen véve ... Nem sokan költöttek olyan gallérra, azt külön megbámulták —
utóvégre többször nem leszek menyasszony, most kiteszek magamért, amit 
eddig éltem, spórolás, szegényég, ez most ne látszódjon rajtam! 

Hát nem látszott. A fátyolt, azt biztosan tudom, hogy egy óra hosszat 
babrálták: így nem szép, másképp, így szép ... megint elrontották. Egynek 
szép volt, másiknak nem — én egyedül tizenhatszor is kész lettem volna! 
Végre a menyasszonyi koszorú is a fejemre került. Akkor egyszeriben 
mindenkinek nagyon szép lettem. Annyira dicsértek, hogy nem kértem 
belő le. Az arcom égett, Piros lettem, lángolt, égtem szégyenemben: szé-
gyelltem a nagy szépségem. Szaladtak, hozták a kistükröt. Nézem magam 
— hát nem csalódtam: én is nagyon szépnek láttam magam. Kértem a nagy-
tükröm, amelyikben talpig látom magam. Ma én leszek a falu tárgya, ha 
szép vagyok, vagy nem. 



ÉLETEM TÖRTÉNETEI (VIII.) 	 179 

Kaptam azért magamon igazítani valót. Ott maradt az egyetlen éksze-
rem: a kis aranyláncom a kereszttel. Ez volt az ékességem; és egy gyönyör ű  
gyöngysor. (Azt nem a pénzem bánta. Egyszer eljártam a verseci búcsúra, 
a hegytetőn találtam. Nem akadt gazdája, így az enyém maradt. De az any-
nyi színben csillogott, ahogy a nap akarta. Igazi drágagyöngy volt, én nem 
is tudtam az értékét, csak majd húsz évvel kés őbb, mikor Teruskámnak ad-
tam, és egy ékszerész udvarolt neki, az mondta, hogy micsoda nagy ér-
ték.) Ez is felsorakozott reám. Sohse szerettem az apró csecsebecsét, meg-
voltam nélkülük. A fülemben egy Piros kövekkel díszített arany fülbevaló, 
de a fátyola fülem is eltakarta, így csak a láncocskám ragyogott, s a 
gyöngy. 

Igazán szépnek láttam magam. Semmi illatszert nem engedtem se ar-
comra, se ruhámra. Én anélkül akartam szép lenni. Az arcomról a pirosság 
el nem tűnt; mert mindenki csak a szépségem dicsérte: „De rég láttam ilyen 
szép menyasszonyt!", és megcsókolt. Annyi csókot kaptam, hogy egy 
hosszú kocsira reáfért volna. Mindenki csókját éreztem az arcomon, leg-
szívesebben lemostam volna... A szerencsekívánatoknak vége-hossza nem 
volt. Ezt én mind csak úgy, mintha munkán lettem volna: ez is a program-
hoz tartozik... 

Nyolc órakor nagy zeneszóval jött a vőlegény násznépe. Kikért a nász-
nagyuk, az én násznagyom odaadott, és kezdte a menyasszonybúcsúztatót. 
Azt hittem, fából faragott bábu vagyok, éreztem, hogy szívem sincs, és 
egyszerre csak sötét lett el ő ttem a világ, semmit és senkit nem láttam a köny-
nyeimtő l, mire megfogott gyöngéden az anyám, és megcsókolt, utamra 
bocsájtott. Ő  is sírt — de én tiszta szívb ő l sírtam, sírtam, elvesztettem azt 
a kő- vagy faszívet. Megenyhültem, s elfogytak a könnyek, egy perc alatt 
átváltoztam. Engedelmes lettem: amit mondtak, csináltam, sorra csókoltam 
a vendégeket. És ekkor a két násznép egyesült (de azért mégis mindenki 
tudta, a menyasszonyhoz tartozik, vagy a v őlegényhez). A vőlegény ven-
dége rákezdte az úton kiabálni: „A menyasszony pendelye félig fel van fe-
selve!" Az én vendégeim persze nem maradtak adósok: „Menyasszo-
nyunk nincs kifestve, mégis szebb, mint a v ő legénye!" „Az én cipőm sor-
katlan, a menyasszony fogatlan!" „Az én cip őm vágott szárú, a v őlegén tá-
tott szájú, ujjuju!" „Vőlegényünk házasodik, a menyasszonyhoz támasz-
kodik!" „Az én tyukom bogojás, a v ő legén de kurvás!" „Fejünk felett fecs-
ke száll, menyasszony sem többet lány!" „Aki kiállta kapuba, Piros rózsa 
a markába!" „Ez a kislány jaj, de nézi, menyasszony szeretne lenni, ujju-
ju!" „Aki eztet irigyli, a nyavalya törje ki!" Hát csak úgy tromfoltak, míg 
a korcsomóba értünk. Közel jöttek, hogy halljam. Akármi dicséretet vagy 
gyalázatot kiáltottak, azt mind mosolyogva zsebre tenni... Utóvégre nem 
muszáj menyasszonynak lenni! Szabad megszökni is — aki mer... 
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Nagyon szépen szólt a zene, a nép nagyon szépen énekelt, vagyis dalolt. 
Azt figyeltem. Csak az volt a borzasztó, hogy nagyon szépen kellett visel-
kedni, csöndesen mosolyogni, mikor a zene úgy szólt, hogy a szívem is, 
minden csepp vérem táncolt volna! De nem illett. 

A kocsmához érve az örömszül ők az ajtóban vártak. Újra a verselés és 
ének: „Gyere ki, te örömanya, nézd, mit hoztunk! Ezért a sz őke lányért 
fáradoztunk. Ha nem tetszik, visszavigyük édesanyjának, édesanyja fel-
neveli gyöngyvirágnak." Egy-két táncnótát, ropogóst muzsikáltak, és ké-
szülődtünk az esküvőre, hogy idejében érjünk vissza az ebédre. El őször 
a községháznál volt a törvényes esküv ő . Oda csak a két tanú s vő legényem 
mostohaapja, Varga Samu írt alá a külön él ő  Erős József helyett. Az igent 
elmondtuk, aláírtuk a házassági szerz ődést, és akkor mentünk a templomba. 

Visszaértünk a kocsmába, akkor kezd ődött az igazi lakodalom. „Kicsi 
nekem ez a ház, kirúgom az oldalát, ujjuju!" „Aki nem tud mulatni, me-
njen haza aludni!" Na, aztán mindenki mutatta, hogy nem kell haza-
menjen. „Aki nem tud ujjantani, nem kell annak semmit adni!" A jókedv-
nek nem volt határa. Mikor a násznagy szépen kérte, hogy „Ki-ki tisztes-
séggel az asztalhoz üljön", lesorakoztak az asztalok mellé, megebédeltek. 
Teli hasval még jobb kedvre derültek. Annyi volt a nóta, hogy egész nap, 
egész este nem fogytak ki a dalból. Mikor nem muzsikáltak, az asszonyok 
a bálterem közepén énekszóra táncoltak. 

Este nyolckor újrakezdte a násznagy: „Csitt, csendesség, a Jézus neve di-
csértessék!" Erre mindenki elcsendesedett. „Kedves násznép, kérem, aki 
az örömszülőknek valamit szánt vagy a menyasszonynak, az jöjjön ide, eh-
hez az asztalhoz ajándékbemondásra!" Két porcolántányért a kezében 
tartott, abba tette mindenki az adott ajándékot. A pénzajándékot kapták 
a szülők, hogy a költségeket fedezzék, a menyasszony meg mindent, ami 
nem pénz volt. Minden család száz dinárt adott (az abban az id őben egy 
méter búzának az ára volt). Ha száz pohárt kapott a menyasszony, az az 
övé volt. Odaültem az asztal mellé, mellém a nyoszolyóleányok, akik el-
vették az adott ajándékot, megvigyázták. „Megest halljon szót menyasz-
szony asszonyom, milyen szép ajándékával kedveskedik ez es ez (mondta 
a nevét az illetőnek). Kegyelmednek arra ígíri magát, hogy több ezer ennyit 
ad vissza, s ha nem tudná visszaadni, fizesse meg a jó Isten! Köszöni 
a menyasszony s a v őlegény az adott ajándékot!" S mán mondta másik 
ajándékát. 

A vő legényem kapott két malackát, egyet a keresztapjától, egyet a nagy-
bátyjától; kilenc inget. Én kaptam négy malacot a keresztanyámtól, egy 
gyönyörű  németes párnát, mindenki adott kisebb-nagyobb ajándékot, ami-
re én álmot se láttam. Gy ű lt-gyű lt az ajándék, egy kosár, kett ő , három, 
négy, öt ... Minden, ami egy konyhába kell, az minden volt. Fels ő  ruhák, 
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alsó karincák, törülköz ők, kendők, takargató (kenyeret letakarni), óra, 
edények... Annyi ajándékot kaptam, jobban örültem, mint a lakodalom-
nak, ahol én voltam a központ. Nem is jutott eszembe, hogy egyáltalán 
kapok ajándékot. Volt két testvér — nemhiába hívják némelyik férfit szé-
kely góbénak, de vannak az asszonyok közt is hét hájjal megkent asszo-
nyok —, hát fából csináltak egy fiúcskát. Hát az fiúgyermek volt. A legé-
nyeket odasorakoztatták, kitanították, hogy szegény fejem legszégyenítse-
nek. Ez nekik mind játék volt. Mikor száz papirosba beletéve, csak gy űlt 
a papír, mire végre kipottyant egy fiúcska... A v őlegény velük kacagott. 
Lehet, jobban ingem kacagtak. En meg se hótt, se eleven nem voltam, úgy 
szégyelltem magam. Mindent mondtak: hogy az els ő  fiú lesz... Minél 
jobban pirultam, annál nagyobb lett a jókedv. A násznagy is pödörte a ba-
juszát, hogy a zsivaj egy kicsit csendesedjen, közben ő  is jókat kacagott. 
Jaj, bár a vő legény is szégyenkezne! De az csak mosolygott. 

Az ajándékmondás után feltálaltak újra a vacsorához: tyukhúsleves las-
katésztával, utána disznóhúspaprikás, akkor hozták a sült tyukhúst salá-
tával, akkor utoljára jött a töltött káposzta, utána a sütemények. Vacsora 
után, éjfél után megint lett dolga a násznagynak. „Csitt, csendesség, a Jézus 
neve dicsértessék! A menyasszonyunk szájából elhallik egy jajszó: mit te-
gyen, mikor a háznál nincs pénz, se semmi? Mibe takargassa bé gólya hozta 
kisfiát? Se pókapázna, se ingecske, se f őkötő , se pókakötő , se haskötő , 
meg pelenkára való sincs. Hát elkezdjük a menyasszonytáncot, hogy le-
gyen mibő l vigyen szegény." Egy székre ültettek, a testvérem odaállt 
a násznagy mellé: ha teli lesz a tányér, majd ő  a karincájában megvigyáz-
za. „Eladó a menyasszony!" Csárdást, méghozzáyors csárdást mozsikáltak. 
Egy fél dinárt, egy dinárt dobtak a tányérba. En, aki a táncért elmentem 
volna Amerikáig, hát élveztem a menyasszonytáncot. Repültem! De repí-
tettek úgy, hogy ne panaszkodjak én se, más se, mert pénzért többet sohse 
táncol. Hát jártuk. Sokszor négyfele húztak, olyan gyorsan mondta „Mári-
káé a menyasszony!" — de repült a Rózsika pénze, „Rózsikáé a meny-
asszony!" ... Két táncos férfi (mán jó harmincas években voltak) összebe-
széltek: te leszel a guzgán, én a höresök, te fizetsz nekem, én neked. De 
vigyázz, más ne tudjon táncolni! „A guzgányé a menyasszony!" Oda-
ugrott, minta szélvész, repült, ugrott. „A höresöké a menyasszony!" Míg 
a násznagy: „Leül a menyasszony tíz dinárért!" Egy percig se ültem. „El-
adó a menyasszony!" Hát négy méter búzát tudtam volna venni a meny-
asszonytáncpénzbő l. Míg jött a vő legény. Haragudtam: szerettem volna 
még táncolni ... De tíz dinárért megvett, kifutott velem együtt a bálte-
rembő l. Akkor vittek kontyolni. 
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KONTYOLÁS 

Addig sohse láttam, hogy tulajdonképpen hogy megy végbe a kontyolás. 
A vendégeknek hordozták a kontyolókalácsot, minden vendéget megkí-
náltak, és tyukhúst, amelyik ki volt választva (a legszebb tyuk, az kell a 
kontyolóra). Hát addig, míg a kontyolás tartott, addig újra: ki tud több 
viccet. A menyasszonyvendég kínálta (azok kötelessége volt): „Kóstold 
ezt tyukhúst, ez finom!" A másik: „Hát, csupa finom — láttam, mikor 
a döglött tyukot készítettétek. Mán háromnapos dög volt." „Hát nektek 
még ilyen sincs, a vőlegény nem ura venni egy tyukot. „Az vesz — de nem 
ilyet! A dereka el volt törve, kiment a formájából." A vendégek odamen-
tek, hogy hallják, hogy csufondároskodnak egymással. Volt, aki látta, hogy 
egyik nem tud jó viccet, átvette másik akkor. De a tyuk, akármilyen-
nek mondták, elfogyott. Akkor — fösvénynek mondták; a másik vissza: 
„Hát egy hete nem ettetek, vártátok, hogy mü hozzunk ennetek." Ez addig 
tartott, míg a menyasszonyból menyecske lett. 

Elvittek a szomszédba nagy csendben. Zárt ajtóknál átöltöztem. De 
a ház asszonynéppel tele volt. Se egy leány, csak mind ördögbordák. Mire 
megpihentem a sok ide-oda ugrálástól, úgy szakadt le rólam a víz, hogy 
hárman is törültek rólam az izzadságot. Nem volt szabad innom egy csepp 
vizet. Ők mán biztos tudták, hogy egy csepp víz a halálom lenne. Hiába 
kérdtem szépen egy cseppet. „Majd sorjában, leánykám, várj egy kicsit!" 
Hát vártam. Azel ő tt nem tudtam elképzelni, hogy mért vannak a kon-
tyolón Olyan sokáig. Minden rosszat gondoltam a menyasszonyokról, 
csak arra nem gondoltam, ami az igaz. Nem volt siet ős az asszonynépnek a 
kontyolás, ők már tudták, hogy mi következik, megemlegeti sokáig a meny-
asszonytáncot... Egy dinárért vagy fél dinárért kell, ha egy lépést is. Hát én 
a háromszáznyolcvan dinárért annyit táncoltam, legalább ötszáz kézen 
mentem keresztül, hát az nem mindegy, egy fél órában vagy negyed, ki 
tudja... Azt ki is kell pihenni. S addig a v ő legény kerülhette a házat, hogy 
béeresszék. Nem volt olyan szép v ő legény, vagy előkelő  — itt nem volt 
személyválogatás —, leskel ődhetett a lefüggönyözött ablakon, ami már 
előre el volt készítve, de lelkiismeretesen, ez örök titok, a v ő legények ré-
szére. Míg teljesen meg nem pihent, addig csak a szóáradat, kacagás .. . 
És nekik is kellett pihenni egy kicsit, tereferélni, s a menyasszonyt ugratni, 
a vőlegént váratni. Mikor teljesen megpihentem, többé nem izzadtam, ak-
kor ugyancsak szemügyre vettek, milyen az újasszony-ruhám. A v ő -
legény kellett vegye az első  fejkendő t, és arról már meglátszott, hogy van 
béválva a szülőknél: minél szebb, drágább volt a kontyolóruha... A fej-
kendőt hítták kontyolóruhának. A ruhát, amibe öltözött, az rokolya s 
rékli (de egyben gúnyának mondtuk). 



ÉLETEM TÖRTÉNETEI (VIII.) 	 183 

Akkor aztán kezd ődött a kontyolás. Tízszer is feltették, lebontották, 
míg végre megegyeztek, hogy jó. Akkor jó er ősen odacsapkodtak a konty-
hoz, mintha oda akarták volna szegelni. Megállt el ő ttem, újra odacsapott 
jó erővel, előbb a kotra („ e Ide tettem a kontyot"), s ide elölr ől odal-
gyintett a homlokra ( ......ide  .  a gondot"). „Mától fogva nem leszel egyéb, 
mint gondhordozó. Akármilyen jó dolgod lesz, gondod, az mindig lesz: 
az uradra, szüleidre, gyermekeidre. Csak a koporsóban sz űnik meg a gon-
dod. Ezt jól figyeld meg, ez minden asszony sorsa. Mindent figyelj! Mikor 
a drága el őször kilépik a hámistrángból, ne légy málé maróka! Vagy téged 
szeressen, ahogy fogadta, vagy senkit! Erre vigyázz! Mert mikor fut a más 
macskája után, ott a boldogság felborul, méreggé válik a legtisztább sze-
relem. Az egyik szemed a kezire, hogy alattomban a gabonát ne hordja 
itókára, a másik szemed a lábát, hova jár, mit csinál." Ilyen jó útravalók-
kal látták el az új menyecskét. Biztos mindegyik a maga tapasztalását 
mondta el. 

Végre elküldtek a vő legényért s mozsikásokért, hogy visszakísérjék 
a bálterembe az új párt. De miel ő tt jöttek mozsikások, leültettek egy szék-
re, s két ördögborda, kitanult, rafinált két asszonyt kétfel ő l mellettem — 
ez volta völegényszégyenít ő  (ami nem is árt a férfiembernek: bár egyszer 
piruljanak istenigazából). Mind a hármunkat fehér leped ővel leterítettek, 
akkor zárták ki az ajtót, bejöhet a v ő legény. A három letakart alakból vá-
lassza ki a feleségét. Ugyancsak szurkálták a leped őt. De hogy méges ne 
szégyellje meg magát, amíg gondolkozott, hogy melyik es lehetek, a nénje 
a szemivel intette meg, hogy melyik vagyok. Odaugrott, a leped őt lekapta 
rólam — a másik kettő  a nyakába ugrott, alig tudta lerázni magáról a két ra-
gadályt. Minta csiriz, úgy viselkedtek. Közben nagy kacagás, lárma közt 
odaértek a mozsikások, visszakísértek újra a bálterembe. Ott újra kéz-
fogások, csókok számtalanja. Az új pár, ketten kezdtünk táncolni, az új 
asszonyt vagyis a menyecskét, hogy is járja a táncot. A nyoszolyólányok, 
a vőfények, mikor az új pár bélégett, levették a koszorút, bokrétát: itt mán 
nincs szükség, nincs menyasszony, menyecske van. És mindig azt muzsi-
kálták, hogy „Nemsokára menyasszony lesz ebb ől a lányból, magas 
kontyot kerekít a hajából. Vékony, karcsú a dereka, suhog rajta a fehér 
szoknya. Ezt a kislányt szeretem, ez lesz az én kedvesem, ez lesz az én 
csárdás kis feleségem..." Hajrá, a zene, jókedv! 

Kezd hajnalodni, terítik az asztalt, hozzák a reggelit (früstöknek mond-
tuk), a jó zuzákból (fej, láb, máj) a jó savanyú levest. Mire eltakarították, 
jött a gunártánc. Ezt a v ő legénynek is kellett táncolni. Olyan jókedv lett, 
mintha most kezdődne a lakodalom. Sorban, párjával kört csinálnak, a kör 
közepén a gunár, egy hasáb fa a kezében. Egy kétfül ű  kosár is a közepén, 
abba ültetik a gunárt. Valcert muzsikálnak (úgy hítták: németes), ahogy a 
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gunár a darab fát földre dobja, mindenki párt cserél. Földre dobja a fát, 
odaugrik egy fehérnéphez, elragadja, akkor az a férfi pár nélkül maradt, 
az lesz a gunár. De minden gunár a tányérba kell tegyen kimondott össze-
get. Ez a mozsikásoké, ezt a vendégseregt ől kapják. Ez gunáros. Mikor 
a mozsikások megunják, vagy látják, hogy a zsebek ürülnek, akkor a tá-
rogatóval kezd gágogni. Abban a pillanatban a gunárt belényomják a ko-
sárba, a vállukon kiviszik — hát ez az igazi gunár. Van olyan gunár, ame-
lyik körömszakadásig védekezik, hogy meg ne tudják ültetni. Olyan férfi-
kavarodás, mint egy világháború! De végül is egynek sem sikerül megúsz-
ni, a túlerő  győz. 

A gunáros után lassan szedel őzködik a vendég: az asszonynépnek fejni 
kell, vinni a tejet, a jószágot ellátni. A férfiak még ott lábatlankodnak, míg 
az asszonyok dolog végeztével haza nem viszik. 

Mán reggel nyolc-kilenc óra közben az új pár elt űnik valamelyik rokon-
hoz. Haza semmi esetre sem, mert utánuk mennek, és rossz taricskát fel-
szalmáznak, abban viszik vissza az új párt. Már virradt. Reggel ugyancsak 
akad áruló, hogy hol aluszik az új pár. A menyecskének megengedik, hogy 
felöltözzön, mert a szép, gömböly ű  kart vagy szép lábat, azt nem szabad 
látni (erre még boros fejvel es vigyáznak, a szép asszony vagy az új asszony 
nagyon meg van vigyázva, a férfiaknak gondjuk van arra, hogy senki az 
új asszonyt se meg ne sértse, se meg ne bántsa), az urát a taricskára kötik, 
ha az ellenkezik, de ha nem ellenkezik, akkor szépen bánnak velük, szé-
pen felültetik, és a feleségét szabad az öleben tartsa. Ha hideg van, az új 
férj is szabad felöltözzön. Ugy viszik vissza a bálterembe az utcán végig, 
nagy lármával, énekkel, kacagással, a falu szeme láttára. Elkísérik még a 
hívatlan vendégek is, és akkor megtisztelik a néz őket is. Ezen minden há-
zaspár keresztül kell essen. Csak nagyon ritkán történik, hogy el tudjanak 
bújni. Sokszor a házigazda árulja el, és büszke, hogy ő  adott helyet az új 
párnak, de jelenti egy pár perccel, hogy öltözzenek fel, és készen várják 
a lakodalomhoz tartozó mókát. 

Minket nem vittek vissza, mert sok volta torontálvásárhelyi vendég: az 
apám testvérei, a rokonság mind eljött — csak az apám nem. Igaz, az anyám 
nem is hívta a közös gyermekük lakodalmába. (Igy nem volt, ki aláírja 
az esküvői bizonyítványomat. Én azt se tudtam, hogy erre valamikor szük-
ség lesz. Esküvő  után harminc esztendő  múlva tudtam meg, mikor a gyer-
mekeim részére ki kellett vennem az esküv ő lapot.) Apám volt, és mégse 
volt... 

Esküvőm éjjelén se volt, aki megvédjen a durva kezekt ől. Ha apám lett 
volna, megvédett volna. 

Volt egy nagynéném, ugyanabba a rokonságba ment férjhez. A sógor-
nak eszébe jutott boros f ővel a megölt öccse. Úgy éjfél felé a vendégek 
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kezdtek fáradni, hát muzsikáltak hallgatót. Leültek a vendégek, ülve mulat-
tak. Azt húzta a banda, hogy „Falu végén, kurta kocsma, jaj, de 
hangos. Duhaj nótát játszik benne a cimbalmos. A nagy asztal csak úgy 
hangzik a sok bortól, mulatozó barna legény a galambom. Még azt mond-
ják, mért mulatok olyan nagyon, kökényszemű  barna kislánya galambom. 
Megesküdött, ráadták az ég áldását, annak iszom a keser ű  áldomását ..." 
A sógor is igaz szívvel dalolt; könny szökött a szemébe: eszébe jutott a meg-
ölt öccse. Összeszorított fogakkal odaugrott hozzám, elmarkolta a meny-
asszonyi fátyolt ... ! De egyszerre tíz kéz is elmarkolta az ő  kezét, és el-
szorították a keze inát. O tehetetlenül verg ődött — de a fátyolnak nem 
lett semmi baja. Az egész vendégsereg megnémult, elszörnyedt. Ő  meg 
csak ordította, hogy „megesküdtél, rád adták az ég áldását, annak iszom 
a keserű  áldomását". Az összecsődült vendégsereg segített neki hazamen-
ni. Akkor vettem észre, hogy az édesapám hiányzik. 

Apa nélkül nő ttem, nem volt aki megvédjen se szélt ől, se naptól. Felnő t-
tem, mint vadmadár a vadonban. Soha egy szép szót nem hallottam. El-
vetett gyermek voltam. Férfi a házunkban nem volt, csak szegény öreg-
apó, aki mán nyolcvanesztend ős volt. Fehér haja; a házból mán ki se járt. 
Az ő  nevét viseltem. De ő  semmitő l nem tudott megvédeni. Falunkban 
azelő tt se történt, se azóta, hogy a menyasszony fejér ő l le akarják tépni 
a fátyolt. 

(Vége) 



KITEKINTŐ  

Válogatása mai jugoszláviai ruszin költészetb ől*  

Л,TIKOLA SANTA  

ÖRÖKKÖN REMEG Ő  HÚR  

Hallgatom, hogy törik a talp alatta gabonaszár,  

a ragadozót, ki zsákmányra les —  
az örökkön remegő  húrt.  

Hallod ezt a zenét?  
Sokan felperzsel ődtek ritmusának megfejtése közben.  

Ez a sebzett vad légzésének ritmusa,  
a forró olajból kipattanó törpeharcsa idegrángása  

és az élve megnyúzott bárány vonaglása.  

Milyenek lesznek a haldokló Föld görcsei?  
Nézi majd valaki tűnődve,  
esetleg megjegyzi?  

Kié ez az álom?  
Kit kell felébreszteni,  
alkohollal csökkenteni lázát,  
kit megvigasztalni?  

A szövegeket Vladimir Garjanszki ajánlotta 
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Ki lehet-e törölni a mezei nyúl szeméb ő l 
a riadalmat, aki gyökér után kutatva 
egy hófúvott kutyaházban találja magát? 

ZVONIMIR NYARADI 

HULLÓCSILLAG 

Mély álomba zuhantam, akár a cip ő  vagy a zseb 
mélyére. Hideg kő  az én tüzem. Kiáltásom 
nem visszhangzik, lelkem füstje 
szememben nem álmodik. 

Néha az óra beszélget velem, vagy árnyékommal? 
Pillanatokra elfelejti magányát. 

A szavak sötétséggel dulakodnak. Az éjszaka lesz ű ri 
vérem vágyait. Ó, én bölcs-szeszélyes vérem, 
miért nem alszol, mikor én ébren vagyok, 
miért nem fordulsz másik feledre. 

Fénylek. A sötétség tengerében, mint a dal. 
Útjelzővé válok. Jobb kezemben út és cél. 
Magam mögött hagyom a holnap gondjait. 

VLADIMIR GARJANSZKI 

NAIV JEGYZET 

Mit kezdeni az emberrel, ki néhány órát alszik 
vagy virraszt el ővigyázatosságból. Hajnal 4 és 6 
között pedig összehívta minisztereit és munkatársait. 
Aztán elindul bejelentetlen mindennapi látogatásaira: 
minisztériumokba, vakondlyukakba, darázsfészkekbe. 
Mit tenni az egyre zárkózottabb és gyanakvóbb baráttal, 
aki mint Márquez regényének, A pátriárka alkonyának 
főhőse, mindent személyesen akar ellen őrizni, látni. 
Mit tenni azzal, ki nem hisz senkinek, 
és mindenkitő l fél, és kés ő  este, mielő tt 
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elaludna, telefonon felhívja parancsnokait, 
ellenőrzi a pillanatnyi hadállást. 
Mit tenni a fénymesterrel, 
a megolajozott forgószínpaddal, az áramkörrel, 
a toll-lábakkal, a politikai elítéltek formalinban 
őrzött heréivel, melyeket kifinomult 
nagyságák szopogatnak 
bebörtönzött szemekkel, 
flegmatikus jegyzetfüzettel? 

NATALIJA KANYUH 

MINT EGY BÚTÓL HARMATOS TÖRTÉNET 

minden olyan váratlanul kezd ődött: 

hideg nap volt, hidegebb annál a napnál is, 
amikor majd nem lesz a világon biztonságos és 
nyugodt hely, ahol gyógyíthatod sebed, 
és amikor hiába a tollréteg .. . 

Még rá sem gondoltam, 
s máris Ott álltam lemeztelenítve az ajtóban: 
valami tejcsokoládé-illatba 
rejtett mosoly csalogatott, húzott, 
és most leng az ajtó mögöttem ... Becsukjam, 
vagy hagyjam beáradni e fagyos leveg ő t tüdőmbe? 

Nem tudom egészen becsukni, mert az ajtókulcsot 
keservemben feldobtam, fel, egy szürkefehér felh ő  felé, 
a magasba, jaj, mennyi er ő  volt jobb karomban: 
csak repüljön, hadd tudja meg, 
mit jelent szárny nélkül repülni, 
és szárny nélkül földet érni, 
gondatlan szavakat vonszolni maga után, 
és új vágyakat bennük, új er őt... 

... És van még valami, amin nem változtathatok: 
az ajtó most már semmit ő l sem óv meg, 
a kulcslyuk most másoknak jelent perspektívát, 
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számomra, azaz részemr ő l, 
csak sötét üresség; 
fekete, mint a várakozása töksötétben; 
fekete, mint a kéz, amely idegen könnyet sohasem töröl; 
fekete, mint az értetlenül elveszett kulcs bosszúja; 
fekete, mint a magányos halál... 

Fenyvesi Ottó fordításai 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

MAGYAR ELEMEK 
A SZERBHORVÁT NYELVBEN* 

HADROVICS LÁSZLÓ 

Bármely nyelv idegen elemeinek feldolgozása számos kérdés elé állítja a ku-
tatót, kezdve az anyaggy űjtéstő l egészen az egyes szócikkek végleges kidolgo-
zásáig és a elméleti tanulságok levonásáig. A magyar és szerbhorvát nyelv ese-
tében ez a feladat annál is nehezebb, mert mindkét nyelvben számos olyan kö-
zös elem van, amelyekről még a lerészletesebb vizsgálat sem tudja meghatáro-
zni, hogy vajon csupán párhuzamosan kerültek-e a két nyelvbe egy harmadik-
ból, vagy a szerbhorvátba valóban a magyarból lettek átvéve. De 
erről majd alább részletesebben és példákon szemléltetve. 

Az elemzést az anyaggy űjtés nehézségeivel kezdem, ahogy a munka fo-
lyamán jelentkeztek. Mindenekel őtt fontos volt, hogy meghatározzam az 
anyag terjedelmét. A magyar—szerbhorvát nyelvhatár közelében ugyanis mind-
két nyelvben számos olyan átvétel van a szomszédos nyelvb ő l, amelyek csak a 
népnyelvben élnek, méghozzá csak egy-egy keskeny sávban a nyelvhatár 
mindkét oldalán. Az ilyen típusú szókincs gyűjtésének nagyon különböző  és 
nagyon gazdag forrásai lehetnek. Ilyenek pl. a folkór szövegek, mint népdalok, 
mesék, helyi anekdoták és hasonlók. Ugyancsak ide tartoznak a néprajzi le-
írások, mint pl. a népszokások ismertetése az emberi élet egyes fordulópontjait 
(születés, házzaság, halál) vagy az év legforgása alatt az ünnepköröket végig-
kísérve, az évszakok váltakozó rendjében kialakult paraszti munkák, esetleg 
egyszerűbb iparok megfigyelése, továbbá az anyagi kultúra, a lakás, a ru-
házkodás, az étkezés stb. leírásai. Szerbhorvát vonatkozásban mindezek a 
szövegek és az esetleg hozzájuk csatlakozó speciális szójegyzékek a nyelvhatár 
közelében nagyon sok magyar eredet ű  szót mutatnak ki, amelyek azonban tá-
volabbi vidékeken ismeretlenek. Csak egy példa: A Nagykanizsa környéki 
horvát falvakban a tehéntúró neve turov. Ez a magyar túró átvétele (másutt bi 
jeli sir a megfelelő  kifejezés). A szó végződése hasonlóan alakult, mint a ma- 

A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémián megtarott székfoglaló el őadás 
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gyarból átvett többi szavaknál, mint pl. akov (magy. akó), hordov (m. hordó), 
kopov (m. kopó), lopov (m. lopó) stb. De ez a szó más területeken ismeretlen. 
Ilyen példa nagyon sok van. A kérdés csak az, hogy az ilyen elemek gy űjtése az 
írott vagy nyomtatott szövegekb ő l vagy a helyszínen a néppel való beszélge-
tésekben nem haladja-e meg az egyes kutató fizikai lehet őségeit. Nem áll-e fenn 
a veszély, hogy a kutató, miközben maximálisan figyelembe veszi a népnyel-
vet, nem hanyagolja-e el az irodalmi nyelv múltját és jelenét. Már munkám 
kezdeti megtervezésénél be kellett látnom, hogy az egész nyelvet vertikálisan, 
azaz fejlődésének időrendjében és horizontálisan, azaz teljes földrajzi szé-
lességében nem tudom egyformán intenzíven feldolgozni. És minthogy az 
etimológiai megoldások számára legfontosabb a minél teljesebb szótörténeti 
dokumentáció, és korábbi kutatásaim is a nyelv története felé vonzottak, 
elhatároztam, hogy kutatásaimat történeti irányban folytatom, és az anyagot 
módszeresen gyűjtöm a 19. század els ő  évtizedeiig, a folklór szövegeket és a 
későbbi szépirodalmat csak szemelvényesen, az egyes szavak elterjedtsége és 
irodalmi élete szemléltetésére használom föl. Ett ől az elvtő l csak ritkán tér-
tem el. 

Ami az anyag forrásait illeti, kezdett ő l fogva arra törekedem, hogy az eredeti 
forrásokból merítsek, azaz els ősorban szövegekb ő l, és csak kiegészítésül 
szótárakból. Ez annyit jelentett, hogy módszeresen céduláztam a nyelvemléke-
ket. De a magyar elemek nincsenek egyformán elterjedve az egész szerbhorvát 
nyelvterületen — ami különben egészen természetes —, leggyakoribbak azokon 
a vidékeken, amelyek közel esnek a magyar nyelvhatárhoz, és amelyek a tör-
ténelem folyamán a legszorosabb kapcsolatban voltak Magyarországgal. Ezek 
mindenekelőtt az ún. kaj-horvát nyelvjárásterület (a történelmi Varasd és 
Zágráb megye), Szlavónia, az egykori Dél-Magyarország (a mai Vajdaság). Ke-
vesebb magyar elem jutott le Dalmáciába, Bosznia-Hercegovinába, valamivel 
több Észak-Szerbiába, ismét kevés található Dél-Szerbiában és Crna Gorában 
(más néven Montenegróban). Ezeknek a távolabbi vidékeken szókincse jól van 
képviselve a zágrábi Jugoszláv Tudományos és M űvészeti Akadémia nagy tör-
téneti szótárában (Rje čnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 23 kötet), így 
összegyűjtésük nem okozott különösebb gondot. Ismeretes viszont, hogy a 
kaj-horvát nyelvjárást, amely a legtöbb magyar elemet tartalmazza, a múlt 
században több neves szlavista nem horvátnak, hanem szlovénnak tekintette. 
Amikor tehát elindították az akadémiai nagyszótár munkálatait, e terület 
szókincsét nem gyűjtötték rendszeresen. Ez az anyag tehát nagyon hiányosan 
van képviselve. Csak legutóbb indította meg a Jugoszláv Akadémia egy külön 
kaj-horvát történeti szótár kiadását, amelynek eddig két füzete jelent meg 
(1984, 1985). A magyar elemek szempontjából e legfontosabb terület nyelvi 
anyagát tehát egyrészt az 1574 óta megjelent nyomtatott könyvekb ő l, másrészt 
nem irodalmi forrásokból (mint oklevelek, magánlevelek, végrendeletek, 
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leltárak, bírósági jegyz őkönyvek, városi statútumok és hasonlók) kellett ösz-
szegyűjteni. 

Szlavónia és a Vajdaság szókincsének megismerésére nem kellett ekkora 
anyagot mozgósítani, mert a szlavóniai horvát írók elég jól vannak képviselve 
a zágrábi nagyszótárban, itt csak néhány írót kellett kicédulázni, akik ott nem 
szerepelnek. Szerb részr ő l nagy könnyebbséget jelentett Velimir Mihajlovi ć-
nak a szerb nyelvreform el ő tti korban használt idegen szavakból összeállí-
tott szótára (1973; 1974). De e területre vonatkozóan is több nyelvemléket 
feldolgoztam. A régi szótárak közül különösen a kaj—horvát terület szókincse 
szempontjából fontosak voltak Habdelić  (1670), Belostenec (1740) és Jambrešié 
(1742) művei. A vajdasági szókincsb ől elég sokat tartalmaz Mika/ja szótára 
(1649-1651), aki mint jezsuita misszionárius hét évet töltött Temesváron. 

Ezekbő l a forrásokból lényegében összegyűjtöttem a szerbhorvát nyelvte-
rület régebbi korának magyar elemeit. Mivel azonban mindig érdekelt, hogy a 
magyar átvételekb ő l mi maradt meg a kés őbbi egységes irodalmi nyelvekben, 
tanulmányozni kellett a szépirodalmi m űveket is. A horvátoknál a múlt század 
harmincas éveiben végrehajtott nyelvreform éppen azt a nyelvjárást szorította 
ki az irodalmi használatból, amelyben a legtöbb magyar elem volt. Ezek közül 
tehát sok maradt ki a kés őbbi írók nyelvébő l, amit mégis használtak, az inkább 
csak mint stiláris elem a helyi színezet kedvéért szerepelt. Ilyen írók voltak 
horvát részrő l Šenoa, Đalski, Matoš. 

Szerb részrő l — amint már korábban láttuk — olyan nyelvreform, amely egy 
dialektust kiszorított volna az irodalmi használatból, nem volt. Itt egy mes-
terségesen keletkezett és f őleg az egyház által használt bolgár—orosz—szerb 
keveréknyelvet kellett kiszorítani az irodalomból, és helyettesíteni a népnyely-
vel. Így az új irodalmi nyelvbe belekerült mindaz a régi magyar elem, amely 
a vajdasági és észak-szerbiai nyelvben régebben megrögz ődött. A legjelentő -
sebb írók ilyen szempontból szerb részr ő l Jovan Sterija Popović, Đura Jakšić, 
Laza Lazarevi ć, Stevan Sremac, Jaša Tomi ć  és Veljko Petrovi ć . Ezekhez járult 
a belgrádi Szerb Tudományos és M űvészeti Akadémia sajnos még befejezet-
len nagyszótárának (Re čnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, 
1959—) eddig megjelent köteteib ől merített anyag. 

Így összegyű lt közel 900 címszó, ami annyit jelentett, hogy meg kellett írni 
ennyi hosszabb-rövidebb szócikket. A legcélszer űbbnek látszott az anyag 
betű rendes felsorakoztatása. Munkácsi Bernát, aki még 1883-ban els őként fog-
lalkozott a szerbhorvát nyelv magyar elemeivel, és csupán szótárak alapján 
egy rövidebb szójegyzéket állított össze, a magyar szavak származása, a ma-
gyar szókincs történeti rétegei szerint rendezte anyagát, külön csoportokba 
véve az uráli, finnugor, ugor korszakból származókat és az idegenb ől átvett 
elemeket. Ez az eljárás nem látszott számomra alkalmasnak. Nagyon sok eset-
ben ugyanis az illet ő  szerbhorvát szó egész biztosan a magyarból származik, 
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de a magyar szó eredete ismeretlen vagy vitatott. Ilyen pl. a korlát, amirő l csak 
gyanítjuk, hogy a magyarban a latin clathrus vagy clathrum-ból származhat, 
vagy a berek, amely a szerbhorvátban biztosan magyar eredet ű , a magyarban 
viszont egyesek szerint ősi finnugor örökség, szerintem pedig a szláv brég 
,part' átvétele. Hasonló módon a szerbhorvát teret biztosan a magyar teher 
(korábbi terh, népnyelvi tere) átvétele, a magyar szó viszont Mollay Károly 
szerint a német Tracht-ra, szerintem a cseh vagy szlovák ,áru' jelentés ű  trh-re 
megy vissza. Ilyen vitatott esetek miatt a származás szerinti elrendezést nem 
lehetett végrehajtani, maradt tehát a bet űrend. A címszó a leghasználatosabb, 
lehető leg eredeti szóalak lett, a többi alakváltozat a szómutatóba került. Így 
a szótári részben a variánsok nem szerepelnek mint szócikk nélküli utaló cím-
szók, ezek a szómutatóban keresend ők. Ilyenek pl. akov mellett hakov, forinta 
mellett vorinta és hasonlók. Ezeknél az els ő  alak a címszó, a második a muta-
tóba került. 

Az egyes szócikkek kialakításánál fontos kérdés volt az adatok felsorolásá-
nak rendje. Legalább négy elrendezési elv kínálkozott: földrajzi, hangtani, je-
lentéstani és id őrendi. Minthogy ezek az elvek nagyon gyakran keresztezik 
egymást, a legalkalmasabbat kellett kiválasztani. Munka közben derült ki, 
hogy az első  három elv alkalmatlan. Ami a földrajzi elvet illeti, igaz, hogy a 
szerbhorvát nyelvterület nem egységes, és vannak szavak, amelyek csak nyu-
gaton, vannak, amelyek csak keleten járatosak pl. a birov (m. bíró), eškut (m. 
esküdt), latov ,vámos' (m. látó) nem fordulnak el ő  kaj-horvát területen. De 
már a hintov (m. hintó) korán jelentkezik nyugaton, és csak kés őbb keleten, 
és itt alakja intov lesz. Hogy rendezzük el tehát az adatait? Soroljuk fel el ő -
ször a hintov nyugati adatait, majd a keletieket és végül az intov-ét? Az ilyen 
elrendezés széttördelné az adatok zárt sorrendjét, és komplikáltabb esetekben 
a szócikk nagyon is áttekinthetetlen lenne. Egyébként pedig gyakran az ada-
tok elégtelensége sem engedné meg a földrajzi tagolást. Ezért csak néhány szó-
nál szerepel a megjegyzés, hogy egyik vagy másik nyelvi zónára jellemz ő . 

Ami a szemantikai elvet illeti, ezt csak akkor vettem az elrendezés alapjául, 
amikor két vagy több jelentés világosan elvált egymástól, s ő t ellentétes volt, 
mint pl. a mentovati (m. ment) ige esetében. Itt a két jelentés, ti. ,valakit meg-
menteni', és ,valakit valamit ől megfosztani', annyira elkülönült egymástól, 
hogy a példák felsorolását két részre lehetett osztani. Ilyen kivételes esetekt ő l 
eltekintve általános lett a példák id ő rendi felsorolása. 

A példákkal kapcsolatban volt még egy fontos mozzanat, nevezetesen a cím-
szóval kapcsolatos származékok kérdése. Kezdett ő l fogva gyűjtöttem a szár-
mazékokat és összetételeket, mert éppen ezek mutatják leghitelesebben, hogy 
a jövevény elem mennyire illeszkedett bele a szókincsbe, mennyire tudott gyö-
keret ereszteni, és mennyire sz űnt meg idegen szó lenni. Az így gyűjtött anyag-
ból nem dolgoztam bele mindent a szótárba. Olyan esetekben, amikor a nagy 
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szótárak elég szemléltet ő  anyagot nyújtanak, megelégedtem azzal, hogy ezek-
re utaljak, és a magam gy űjtésébő l csak kiegészítéseket adtam. 

Mindaz, amit eddig az anyaggy űjtésrő l és a szócikkek kialakításáról mond-
tam, tulajdonképpen a munka formális oldala és könnyebbik része. Az érdemi 
munka és ezzel együtt a nehezebb problémák az etimológia megállapításával 
kezdődtek. 

A magyar szókincs nagyon különböz ő  eredetű . Vannak benne ősrégi, finn-
ugor elemek, vannak oszét (alán) jövevényszavak, bolgár—török, óorosz, fiata-
labb szláv, német, latin, olasz, francia, török kölcsönzések, és van, mint minden 
európai nyelvben, egy egész sor modern, nemzetközi kifejezés. Mindezen le-
xikai rétegek közül bizonyos elemek a magyarból átmentek a szerbhorvátba 
is. Az én feladatom az volt, hogy ezeket helyes etimológiai megvilágításban 
mutassam be. 

A legvilágosabb etimológiákat az ősi finnugor elemek vagy olyan régi köl-
csönszavak adták, amelyeket a magyarok még történelem el őtti időben, mai 
hazájukba való betelepedésük el őtt vettek át. Ilyenek pl. a fela (m. fél, féle), 
kin č  (m. kincs), gingav (m. gyenge), engedovati (m. enged) stb. Az ilyen esetek 
nem jelentettek nehézséget az etimológus számára. 

Ugyancsak könnyű  dolga volta magyar származékszavakkal, mint pl. orsag, 
rusag (magy. ország, amelynek alapszava úr) vagy rovaš (m. rovás), hegeduš 
(m. hegedíís), halas, alas (m. halász), hajoš, ajoš (m. hajós). Az összetételek 
ugyancsak problémátlanok, mint pl. folno đi (m. falu-nagy), hiszi lepeš (m. 
hosszúlépés, mint ital, egy deci bor és két deci szódavíz keveréke), šargarepa 
(m. sárgarépa). 

Az igazi problémák olyan szavakkal kezd ődtek, amelyek mind a magyar-
ban, mind a szerbhorvátban idegen, pl. német, latin, olasz, török eredet űek, de 
újabb átvételek. Ilyen esetekben az átvétel legvilágosabb bizonyítéka a szó hang-
alakja. A magyar nyelv hangrendszerének és fejl ődési tendenciáinak vannak 
olyan sajátos vonásai, amelyek elválasztják az indoeurópai és köztük a szerb-
horvát nyelvtől is. Ilyen hangfejl ődési tendencia volt pl. a magyarban, hogy 
a rövid magánhangzók a középkorban egy fokkal nyíltabbá váltak, azaz: i-b ő l 
e, u-ból 0, o-ból a lett. A másik, hasonlóan fontos hangszabály az úgyneve-
zett magánhangzó-harmónia, vagyis hogy egy szóban vagy csak magas hangú, 
vagy csak mély hangú magánhangzók fordulnak el ő . Ma már ezt a szabályt a 
nyelv sokszorosan áthágta, főleg azért, mert számos vegyes hangú idegen szó 
és magyar összetétel van, mint pl. elefánt és törzslap, másrészt mert a mozaik-
szavak ugyancsak gyakran vegyes hangúak, mint pl. köjál (Közegészség- és 
járványügyi állomás), amelyben a régi nyelv az ő  és á hangokat bizonyára nem 
tűrte volna meg, és a használatban vagy köjál vagy köjél lett volna belő le, mint 
pl. a szláv ve čerá-ból vacsora és a magyar üd-nap-ból ünnep. A magyar nyelv 
történetében számos ilyen magánhangzó-hasonulás ment végbe a jövevény- 
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szavakban. A szláv ebéd-bő l ebéd, a német Herzog-ból herceg lett. Egy har-
madik, ugyancsak fontos hangjelenség, hogy három vagy több szótagú szó 
belsejében nyílt szótagban álló rövid magánhangzó gyakran kiesik. Igy lesz a 
szláv palica a magyarban pálca, és ulica utca (a mai helyesírás szerint utca, min-
tha az út-ból származék). 

A mássalhangzók körében feltűnő  jelenség, hogy a magyar a szó elején nem 
tűri a mássalhangzó-torlódást, hanem különböz ő  módokon feloldja. Az egyik 
lehetőség, hogy egy hangot elhagy, pl. az ófelnémet stuba a magyarban szoba 
lesz, a szláv stoklas> magy. toklász. Egy másik lehetőség, hogy a szó eleje kap 
egy magánhangzót, pl. szláv stol, stog > magy. asztal, asztag. Harmadik lehe-
tőség, hogy két mássalhangzó közé iktatódik egy magánhangzó: latin planta> 
magy. palánta, szláv kral] > magy. király, szláv brég > magy. berek. Végül a 
negyedik lehetőség, hogy a magyar hangátvetéssel (metatézissel) könnyít a tor-
lódáson. Ilyen esetek pl. szláv sluga> magy. szolga, szláv prélog> magy. par-
lag. (A felsoroltakon kívül van még néhány kevésbé fontos hangjelenség, ezek 
a mi anyagunk eredetének megítélése szempontjából nem játszanak szerepet.) 

Mindezek a hangjelenségek, amelyek a magyar nyelvre annyira jellemz ők, 
segítenek a szóátvételek útjának meghatározásában. 

Lássunk először néhány példát a magánhangzók nyíltabbá válására. A né-
met Borte, a bajor-osztrák kiejtésben porte a magyarba átkerülve párta, majd 
a partában, partát és más ilyen alakokban történt hasonulás útján párta lett. 
A szó ilyen magyaros alakban átkerült a szerbhorvátba, szlovákba és szlovén-
ba is. A kaj-horvátban van porta alak is, ez viszont közvetlenül a németb ő l 
való. Másik példa a szláv okov, amely a magyarba átkerülve akó lett. Ez a ma-
gyar alak, amelynek szláv eredetét már nem érezték, visszakerült a szerbhor-
vátba akov alakban, ső t később hakov mellékalakot is fejlesztett a hajoš ajoš, 
halas alas, bam am alakpárok mintájára kikövetkeztetett szervetlen h -elő -
téttel. 

Néhány példa a magánhangzó-illeszkedésére: a német Herzog-ból a ma-
gyarban herceg lett, ez átkerült a szerbhorvátba, és szócsalád alapja lett. A szár-
mazékai különböző  korokban és területeken hercežica, herceginja, hercego-
visa ,hercegnő ', hercežija, herceštvo, hercogovina ,hercegség'. A Hercegovina 
földrajzi név Stjepan Kosača idejében keletkezett, aki mint a régi Hum (Helmo) 
tartomány ura először használta a Szent Száva hercege (herceg od svetoga Save, 
1450-ben) címet. Minthogy utódai is herceg-nek címeztették magukat, a tar-
tomány Hercegovina nevet kapott. Kés őbb a 18. században a szerbek ugyan-
ezt a szót hercog alakban közvetlenül a németb ő l is átvették. (Példák V. Mihaj-
lovi ć  Građa... c. szótárában.) Másik tanulságos példa a magánhangzó-illesz-
kedésre a kaj-horvát beteg ,betegség'. Ez a német Wehtag magyarított alakja. 
A szót a régi németben fő leg többes számban használták több napon át tartó 
betegségekre, fájdalmakra, mint Leibwehtage, Kopfwehtage, Gichtwehtage, 
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Zahnwehtage, ezek második tagjának jelentése tulajdonképpen ,fájdalmas na-
pok'. A magyarba átkerült szó magánhangzó-illeszkedéssel beteg lett, de szó-
faja is megváltozott. A magyarban ugyanis az idegenb ől átvett elvont fogalmak 
vagy gyűjtőnevek könnyen kapnak -ság, -ség honosító képzőt, mint pl. ál > ál-
ság, szláv gnusz > gonoszság, latin martyrium > martiromság, és ezekb ő l új 
alapszó vonódhat el megváltozott jelentéssel. Az ál és gonosz esetében mellék-
név, a martirom esetében személyt jelent ő  főnév. A magyar beteg mint mellék-
név a betegség-bő l vonódott el, de a horvátba a szó akkor került át, amikor 
még a magyarban is főnév volt. 

Némely szóban a hangtani érvek kombináltan jelentkeznek. A magyar par-
lag pl. hasonulást és hangátvetést is mutat. Alapja a szláv prélog. A magyarból 
átvett parlog főnév a szerbhorvátban igei alakot is fejlesztett: parložiti, zapar-
ložiti, zaparložen, ,parlagon hagy'. Leggyakrabban sz ő lővel kapcsolatban hasz-
nálják, de előfordul átvitt értelemben is: „Nismo naš narod dovoljno negova-
li ... Zaparložili smo ga" (Jaša Tomić). ‚Nem műveltük eléggé a népünket .. . 
Hagytuk elparlagiasodni'. 

Összes eddig idézett példánkban a hangtani kritériumok kétségtelenül mu-
tatják a magyar közvetítést, de gyakran ilyen kritérium nincsen. Az ilyen ese-
tek különböző  körülmények részletes filológiai elemzését követelik, mint ami-
lyen pl. valamilyen különleges jelentés vagy sajátos használati kör, a régi ada-
tok földrajzi elhelyezkedése, és egyáltalán valamilyen m űvelődéstörténeti moz-
zanat. Mindezen lehet őségekre csak egy-egy példát idézek. 

A magyar rúd német Rute átvétele, amelynek eredeti jelentése ,vessz ő , 
bot'. A régi magyar adatok még jól mutatják ezt az eredeti jelentést olyan kap-
csolatatokban, mint lépes-rúd, mérő -rúd. De később a magyarban kifejl ődött 
a szekér-rúd és kormány-rúd. Pusztán alaki szempontból a szerbhorvát rud, 
ruda, rudo közvetlenül a németb ől is származhatna, de mivel a szerbhorvát szó 
jelentése kizárólag ,szekérrúd' és ez a jelentés a németben nincs meg, az átvé-
tel csakis magyar közvetítéssel történhetett. A jelen esetben tehát a szemanti-
kai érv a döntő . 

A földrajzi kritérium szempontjából tanulságos példa a horvát dičiti ,dicsér' 
ige és a dika ,dicsőség' főnév. Némely etimológusok az igét a magyarból szár-
maztatták, ahol dicső, dicsőség, dicsőít, dicsősít, dicsér mára középkorban gaz-
dagon adatolhatók. Ezek szerint a horvát dika főnév későbbi elvonás lenni az 
igéből, nem pedig alapszó. Ilyen k č  megfelelésű  elvonásra kés őbbi példa az 
isprika ,kifogás, mentség', amelynek igéje az ispričati se ‚kimenti magát', ennek 
alapszava pedig a priča (ószláv prita) ,mese, parabola'. Más etimológusok, köz-
tük Petar Skok etimológiai szótárában a latin benedicat ,áldjon meg' igealakkal 
hozzák kapcsolatba a szót és forrását az Olasz benedica /benediga bandiga/ 
főnévben keresik. Skok magyarázata az, hogy a dika a bene elhagyásával kelet-
kezett. Szerinte tehát a dika főnév nem kés őbbi elvonás, hanem az alapszó, 
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amelybő l a dičiti ige származott. Formális szempontból Skok magyarázata el-
fogadható lenne, de ellene mond a régi adatok földrajzi elhelyezkedése. A hor-
vát tengerparton és Dalmáciában, ahol e magyarázat alapján a szónak mindenek-
elő tt jelentkeznie kellene, a ,dics őség' és ,dics őít, dicsér' fogalmaknak kifeje-
ző je a hvala és slava főnév, ill. a hvaliti és slaviti ige. Ezt az evangéliumi helyet: 
leudantes et glorificantes Deum (Lukács 2, 20) a tengerparti horvát lekcináriu-
mok így fordítják: slave ći i hvale ći gospodina vagy hvaleći i slaveći Boga. Ez-
zel szemben az 1651-b ől való kaj-horvát evangéliumokban: diéeči i hvaleči Bo-
ga áll. A másik evangéliumi hely: Si ego glorifico re ispum, gloria mea nihil est 
(János 8, 54), a tengerparti lekcionáriumokban így hangzik: Ako ja slavim sa-
moga sebe, slava moja ništar ni. Ezzel szemben a kaj-horvátban: Ako ja diéim 
samoga sebe, dika moja nikaj né (Vramec, Postilla 1:77r, ugyanígy az 1651-es 
evangéliumos könyvben). Hasonlóképpen a latin vana gloria a tengerparti 
horvátban tašća slava, a kaj-horvátban dika ničemurna. A régi adatok földraj-
zi elhelyezkedése tehát azt mutatja, hogy a dičiti és dika hazája a kaj-horvát te-
rület, így a magyarból való átvétel sokkal valószín űbb, mint az olaszból. 

A művelődéstörténeti kritérium mindenekel ő tt annak megítélésében fontos, 
vajon egy latin szó a magyaron keresztül vagy közvetlenül került-e a szerb-
horvátba. A középkori magyarországi latinban — mint err ő l már szó volt — az 
s betű  kiejtése š, ill. magánhangzók között ž volt. Ezt a kiejtést tükrözik az 
Olyan latin eredet ű  szavak, mint sors és rózsa. A zágrábi püspökség mindaddig, 
amíg 1852-ben érsekségi rangra nem emelkedett, a kalocsai érsekség alá tarto-
zott. A magyar egyházzal tehát szoros kapcsolatban állt, és így a magyaror-
szági latin kiejtés a zágrábi egyházmegyében is elterjedt. A kaj-horvátban te-
hát nagyon sok latin szó honosodott meg, s-ez ő  kiejtéssel, mint pl. artikuluš, 
globuš, tituluš. Az ilyen esetek többségében a szó magyar közvetítés nélkül, 
egyenesen a latinból került át a horvátba. Csak néhány szóban lehet felfedezni 
a magyar közvetítés nyomát a hangalakban, mint pl. a latin gradus, magy. grá-
dics, kaj-h. gradié ,lépcső ' (nem a grad ,vár, város' kicsinyít ő  alakja!). Másként 
kell megítélni a latin szavak átvételét a szerbeknél. Mivel itta középkorban az 
egyház nyelve nem a latin volt, hanem az ószláv, amelyben a latin helyett gö-
rög elemek voltak, latin szavak valójában csak a 18. században honosodhattak 
meg a magyar iskolák és hivatalok révén. Így ha egy szerb szövegben hor he-
lyett koruš fordul elő , mint ebben az 1797-b61 való példában: „mormaister 
(= Maurermeister) ... pogodi se toranj uzidati ... i koruš ubieliti i taracati" ,a 
kőműves megegyezett, hogy felépíti a tornyot és kikövezi a kórust', akkor ezt 
a latin szót a szerbek a magyaroktól vették át. 

Az etimológiai kérdések után szólni kell a magyar elemek hangtani és alak-
tani beilleszkedésér ő l a szerbhorvát nyelvbe. Itt főleg három kérdés fontos. 1. 
Milyen lesz azoknak a magyar hangoknak helyettesítése, amelyek nincsenek 
meg a szerbhorvátban? 2. Milyen hangváltozások történhetnek a már átvett 
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szavakban? 3. Hogyan illeszkednek be az átvett szavak a szerbhorvát névra-
gozás és igeragozás rendszerébe. 

Hanghelyettesítés a következ ő  magánhangzók esetében történik: ü, ö, é, ó, 
á. (Az első  kettő  rövid és hosszú is lehet.) A mai szerbhorvátban a nemzetközi 
szavakban előforduló ü és ő  hangot i, ill. e helyettesíti, Pl.  francia menu > szh. 
meni, német Plüsch > szh. pliš, magy. pörkölt > szh. perkelt. A legrégibb ma-
gyar átvételekben az ü helyettesítése u szokott lenni: hegedűs > hegeduš, 
esküdt > eskut. Az ő  mindig e-t ad: ködmön > kedmen. Csak néhány esetben 
mutatkozik ilyenkor is u, de ez nem az ő  helyttesítése, hanem a régebbi zártabb 
foké, azaz ü-é, így a gyöngy > dund esetében a régebbi gyöngy alakot vették 
át. Az é-nek rendesen i felel meg. De nem biztos, hogy ez minden esetben han-
ghelyettesítés, mert a magyarban is nagy területen é helyett i-t ejtenek, tehát 
előfordulhat, hogy a nyelvjárási alak került át. Ilyen szavak: kép 
> kip, tányér > tanjir, fillér > filir, rész >ris. A magyar ó a szerbhorvátban 
ov-val helyettesít ődik: apród > oprovda, akó > akov. A magyar a (amelynek 
fonetikai jele á ) a régi átvételekben oval helyettesít ődik: varga > vorga, sza-
bás (egy adófajta) > sobaš, az újabbakban a is jelentkezhet, úgyhogy néhány 
szó két alakban is elterjedt, mint pl. magy. szakács > szh. sokač  és sakač. 

A már átvett szavakban a szerbhorvát hangrendszernek megfelel ő  változá-
sok mehettek végbe. Ezek közül legfontosabbak a következ ők: a h hang, mivel 
ez a szerbhorvát nyelvterületnek egy nagy részén nem ejt ődik, magyarból át-
vett szavakban is elmaradhat, így élhet egymás mellett két alak, mint pl. hajoš 

ajoš < magy. hajós, halas --- alas < magy. halász. Ezzel szemben az analógia 
hatása alatt egyes szavakban megjelenhet a h, amelyekben eredetileg nem volt 
pl. akov hakov < magy. akó, eskut heskut < magy. esküdt. Másik ilyen 
hangjelenség, hogy az f hanggal átvett szavakban Olyan nyelvjárásban, ahol ez 
a hang nem szerepel, ezt v helyettesíti: fijoka vijoka < magy. fiók, forinta 

vorinta < magy. forint. A magánhangzók körében kevésbé jelent ős spora-
dikus változások történhetnek, így a szókezd ő  a és e j előtétet kaphat, és így 
ugyancsak kettős alakok keletkeznek, mint aldomaš jaldomaš < magy. áldo-
más, ersék --- jeršek. Némely magyarból átvett szóban a kaj-horvátban az ere-
deti o hang helyett u jelentkezik. Ennek oka az, hogy a régi szláv Q orrhang 
folytatása itt vagy u vagy 0, tehát az eredeti rQka ,kéz' és mgže ,férfi' lehet 
ruka vagy rQka ill. muž vagy mož. Ezért különösen olyan magyar szavakkal, 
amelyek legalább részben horvát szóra emlékeztetnek, megtörténhet az a  --- u 
hanghelyettesítés. A magyar mozsár először možar alakban szerepel, majd me-
gjelenik a mužar alak, nyilván a mož --- muž kettőség hatása alatt. Ilyen 
variánsok még ko čija — ku čija < magy. kocsi, ko čiš ku čiš < magy. kocsis, 
sokač  sokač  < magy. szakács. A nyelvterület keleti részén ez a tendencia 
ismeretlen. 

Az alaktani beilleszkedésr ő l röviden csak annyit, hogy a főneveknél a szo- 
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katlan végződésekhez -a elem járul: forint > forinta, bitang> bitanga, konty 
> konda stb. Az i-re végződő  szavak, hasonlóan a törökb ő l és a görögb ől átvett 
ilyen típusú elemekhez, -ja toldalékot kapnak, mint kocsi > ko čija, (fő leg többes 
száma használatos:) ko čije, pusztai (ti. rabló) > pustaija, később pustahija. A mel-
léknevek -av, -ast, -an (-en) és -ski végződésekkel illeszkednek be a szerbhorvát 
ragozási rendszerbe: csonka > čonkav, sánta > šantav, gyenge > gingav; barna 
> barnast, sárga > šargast; hamis > hamišan, hamiški. Az igék rendszerint -ati va-
gy -ovati, ritkábban -iti végződést kapnak, mint henyél, lármázik > henjati (jenja-
ti), larmati, áld, bánt > aldovati, bantovati, bátorít > batriti. 

Az eddig ismertetett részletek lényegében az átvételek alaki kérdéseivel 
foglalkoztak. Ezeken kívül azonban egy nyelv hatása a másikra sok minden 
másban is megmutatkozik, így a szóképzésben, jelentésátvételekben, tükör-
fordításokban, szintaktikai és frazeológiai kapcsolatokban. Ezeket a jelensé-
geket a következ őkben ugyancsak röviden néhány példával szemléltetem. 

A tömeges szóátvételek el őbb-utóbb arra vezetnek, hogy az azonos végz ő -
désű  szavakból elvonódik egy képző , amely aztán az átvev ő  nyelvben produk-
tívvá lesz. Így vette át a magyar a szláv nik képzőt, amely már korán megho-
nosodott, a fegyvernek magyar képz ődmény már a középkorban kimutatható. 
Így vonódott el a magyar -ó végű  szavakból, mint lopó a szerbhorvátban az 
-ov képző . Kezdetben volt a lopov és számos más -ov végű  társa, és az ezek-
bő l elvont -ov végződéssel új szavak keletkeztek mint nitkov ,semmirekell ő ', 
lažov ‚hazug ember' és hasonlók. Ugyanígy vonódott el a magyar -ság képző  
is, amellyel azonban csak kevés szó keletkezett. 

De a képzők hatása nemcsak ilyen nyilvánvaló átvételekben mutatkozott 
meg, hanem abban is, hogy potenciális szláv képz ők, melyek kezdetben ritkák 
voltak, a magyarból átvett szavak hatása alatt rendkívül termékenyekké vál-
tak, mint az -aš, -uš -oš, iš. Ilyen képződmények a szerbhorvátban a kocijaš 
(a ko čija, kočije alakból), bogatuš ,gazdag ember' (csak a kaj-horvátban), dže-
paroš ,zsebtolvaj', ženskaroš ,nőbolond', slatkiš ,édesség', gustiš ,sű rűség'. 

A melléknevek körében nagy a valószín űsége annak, hogy a magyar ó végű  
igenevek segítették a szerbhorvát -éi melléknév rendkívüli termékenységét, 
mint pl. íróasztal > pisaéi stol, lovaglóostor > jahaći bič, hálószoba > spavaća 
soba; csupa olyan kapcsolat, ahol a németben, a magyar igenévvel ellentétben, 
csak igekő tövel összetett szavak szerepelnek, mint Schreibtisch, Reitpeitsche, 
Schlafzimmer és hasonlók. A szerbhorvát később sokban eltért a -éi melléknév 
használatától, és más kifejezésekkel helyettesítette, így a régi kupaéi lječnik 
,fürdőorvos' helyett ma inkább kupališni lje čnik, a skaka ća daska, ,ugródeszka' 
helyett ma inkább odsko čna daska és a spavaća kola ,hálókocsi' mellett kola za 
spavanje is használatos. 

Az igeképzés területén a magyar hatás f őleg olyan kifejezéseknél mutatható 
ki, amelyeket mind a szláv nyelvek, mind a német két szóval, a magyar viszont 
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egy igével fejez ki, mint pl. labdázik, kártyázik. A szerbhorvát loptati se és 
kartati se kétségtelen magyar hatást mutat a német Ball spielen, Karten spie-
len és pl. a lengyel grać  w pil'kg, grać  w karty kifejezésekkel szemben. 

A jelentésátvéteknek két típusát kell megkülönböztetni. Az egyik az, ami-
kor a szó megvan mindkét nyelvben, de egy speciális jelentés a magyarban 
alakult ki, és később ez átment a szerbhorvátba. Ilyenek pl. a m. bolt, szh. hol-
ta esetében az eredeti ,bolthajtás' mellett az ,elárusító hely' jelentés, amely a 
magyarban keletkezett, vagy a m. bárka, szh. barka szónak a bibliai ,Noé bár-
kája' értelmében való használata, ami ugyancsak magyar hagyomány. A má-
sik típusnál a két szó semmiféle rokonságban sincs egymással. Ilyen pl. a 'meg-
fog, megragad jelentés ű  régi horv. prijeti ige, amely magyar hatásra a ' meg-
fogad, elhatároz' jelentést is felvette. 

A tükörszók főleg a jogi és a vallásos szakkifejezések körében találhatók, 
mint pl. a magyar házasság > horv. hištvo, lelkiismeret > dušno spoznanje, 
atyafi > očin sin, határjárás > kotarno hodenje, házasságtörés > hištva-terenje 
és hasonlók. Az ilyen kifejezések azonban csak a kaj-horvátra jellemz ők. 

A mondattani jelenségek között figyelemre méltó néhány állandó (már fra-
zeologizmusnak számító) szókapcsolat, mint a magyar kárt vall mintájára ke-
letkezett kvar valuvati, búcsút vesz > proš čenje uzeti, számot ad> račun dati, 
erőt vesz vmin > jakost vzeti és hasonlók. 

Sajátosan magyaros vonása kaj-horvátban a meger ősített mutató névmás. 
A magyar az ilyen, az olyan mintájára a horvátban elterjedt az ov takov, on 
takov, az ilyenek > ti takovi kapcsolat. Ennek megfelel ően az olyan határozó-
szók, mint azonközben, annakel őtte, ennekutána a horvátban szintén után-
zásra találtak. A mutató névmás birtokos esetének hozzáadásával lettek a fenti 
magyar mintáknak megfelel ő  olyan kifejezések, mint. medtemtoga, predtem-
toga, posemsega és számos hasonló. 

Részben magyar, részben német mintára alakultak ki az újtípusú igeköt ők. 
Eredetileg minden nyelv igekötői határozószók voltak, és helyüket a mondat-
ban a közlés szándéka határozta meg. Id ők folyamán egyes nyelvekben az ige-
kötők összenőttek az igével. A teljes összenövést mutatják a szláv nyelvek. 
A latinban is hasonlóan törtérit, de a régi nyelvben még vannak példák az ún. 
tmesisre, ami annyit jelent, hogy az igeköt ő  egy másik szó közbeiktatásával 
elválasztható volt az igét ő l. Ezek a nyelvek képviselik a legrégibb típust. Fia-
talabb állapotot mutat a német, amelyben egy sor el nem váló igeköt ő , mint 
int-, ver-, zer-, mellett egész sor elváló van, mint an-, auf-, un-. Sőt olyanok is, 
amelyek hol elválnak, hol meg nem, mint az unter és über-. A legfiatalabb fejl ődési 
fokot mutatja a magyar, amelynek minden igeköt ője elválik, és állhat 
az igéje el őtt vagy után, közvetlen közelében vagy akár több szó közbeiktatá-
sával is tőle távolabb. A magyar igeköt ő  önállóságára jellemz ő , hogy kérdésre 
válaszolni is lehet vele: Megírtad a leckédet? Meg. Ez sem a szlávban, sem a né- 
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metben nem lehetséges. A magyar igeköt ő  (és részben a német is) tehát egye-
lőre sokkal „tartalmasabb", minta szláv, ezért könnyen megtörténhetett, hogy  

a magyarral szorosan érintkez ő  délszláv területen, els ősorban a kaj-horvát-
ban magyar hatásra már ősrégi igekötős igékhez nyomatékul még egy határo-
zószót tettek. Ezek a következ ő  magyar igekötőknek feleltek meg: fel - ~- gore,  
le — dili, be - ~ nuter, ki van (vun), el ő, előre naprvo, vissz, hátra -~ na-
zad, natrag, át, által — prek(o), össze — skupa, ukup, körül, — okolu, el, félre  

kraj. Igy pl. ‚felkelni' gore ustati lett, a majd a régi igeköt ő  elhagyásával  
gore stati; ‚kiadni' van izdati, később van dati, ,kidobni', van ishititi, később  
van hititi. Ez a folyamat felbomlással fenyegette az egész régi igeköt ő rend-
szert, és új típus kialakulásához látszott vezetni. Az egész fejl ődésnek azonban  
véget vetett a múlt század harmincas éveit ől megindított horvát nyelvújítás,  
amely egy olyan nyelvjárást tett meg az új egységes irodalmi nyelv alapjának,  

amely nagyon távol volt a magyar nyelvhatártól. A korábbi intenzív magyar  

hatás tehát megszűnt, és az új típusú igeköt ők kialakulása is megszakadt.  
A felsorolt jelenségeken kívül még számos kisebb-nagyobb közös vonás  

köti össze a magyar és szerbhorvát nyelvet. Érdemes volna pl. megvizsgálni  

a múlt század óta tömegesen átvett idegen szók hasonló szerepét mindkét nyel-
vterületen, azonkívül pl. a társadalmi érintkezés nyelvi formáit, mint kö-
szönések, udvariassági formulák, valamint a hivatalos stílus közös „virágait",  

a címzéseket, állandó fordulatokat stb.  



NEOLOGIZMUSOK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
REGIONÁLIS KÖZNYELVBEN 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 

A nyelv gondolkodásának, a társadalmi viszonyoknak, a gazdaságnak, a tu-
dománynak és a technikának a fejl ődését követve folyton gazdagodik új sza-
vakkal, kifejezésekkel és formákkal. A nyelvbeli neologizmusok keletkezésé-
nek lehetnek társadalmi és esztétikai-statisztikai indítékai. Úgy is mondhat-
nánk, hogy egyes szavak, formák kialakulására objektíve szükség van, má-
sokéra pedig szubjektívé. A társadalomban jelentkez ő  új fogalmakat szükség-
szerűen meg kell valahogyan nevezni, ugyanakkor az alkotó egyénnek is lehe-
tősége van arra, hogy azokat a szavakat és formákat, amelyeket nem tart meg-
felelőknek, más szavakkal és formákkal helyettesítse. 

Ha megfigyeljük a nyelvhasználatban felbukkanó neologizmusok sorsát, 
meglehetősen tarka képet kapunk. Nem mindegyik neologizmus válik közke-
letűvé, és a már közkeletűvé vált neologizmusok sem maradnak meg feltétlenül 
a nyelvben. Számos új szó vagy forma nem jut túl az egyszeri el őfordulás stá-
diumán, a közösség talán tudomást sem vesz róla, vagy esetleg fel is figyel rá, 
vagy be is fogadja, nem tud vele mit kezdeni, képtelen arra, hogy aktivizálja. 
A neologizmusok némelyikét egy ideig használja a közösség, utóbb azonban 
mellőzni kezdi, mert időszerűtlenné vagy alkalmatlanná válik: megsz űnik vagy 
átalakul az a fogalom, amelyet jelöl, vagy esetleg újabb, divatosabb, kifeje-
zőbbnek érzett forma lép a helyébe. 

A neologizálódás (és vele párhuzamosan az archaizálódás) folyamata nem-
csak az irodalmi nyelvben és az egységes köznyelvben jut kifejezésre, hanem 
a nyelvjárásokban, a regionális köznyelvekben, a szaknyelvekben és a réteg-
nyelvekben is, azzal, hogy mindegyiknek megvan a maga sajátos problemati-
kája. A nyelvjárásokban például a neologizálódás els ősorban oly módon nyil-
vánul meg, hogy a kipusztult vagy kipusztuló tájszavak helyére köznyelvi sza-
vak lépnek, idővel pedig teljesen szociális érvény űekké, normatívakká is vál-
hatnak. Némelyik köznyelvi szó földrajzi neologizmusként szerepel egyik- 
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másik nyelvjárásban (csak bizonyos falvak nyelvében található meg), és van 
olyan is, amely szociológiai neologizmusnak számít (nincs benne mindegyik 
nemzedék nyelvében). 

Bennünket ezúttal a regionális köznyelvekben tapasztalható neologizálódás 
érdekel. Vizsgálatunk tárgya a jugoszláviai magyar regionális köznyelv. Noha 
ez a kategória csupán bizonyos megszorításokkal érvényes, gyakorlati szem-
pontból mégis használjuk. 

A sajátos társadalmi és politikai rendszer, a gazdasági és a minedennapi élet 
jellegzetes tényei olyan új szavak bevezetését teszik szükségessé a jugoszláviai 
magyar köznyelvben, amelyek új fogalmak (tárgyak, jelenségek) megnevezé-
sére, jelölésére szolgálnak. A korábbi képvisel ő i rendszernek küldöttrendsze-
re való változtatását és a munkásönigazgatás, a vállalati önkormányzat beve-
zetését sok új szó és szókapcsolat megjelenése kísérte az utóbbi néhány évti-
zedben: munkástanács (a vállalati döntéshozatal alapvető  szerve), társultmun-
ka-szervezet (önkormányzati alapon szervez ődő  vállalat), eszköztársítás (jogi 
személy befektetése a termelésbe), a társult munka törvénye (a vállalatok szer-
veződéséről, tevékenységér ől és jogköréről szóló törvény), helyi közösség (a 
községnél kisebb államigazgatási egység; a nagyobb helységek több helyi kö-
zösségre oszlanak, a kisebbekben csak egy van), önigazgatási megegyezés 
(a vállalatok megalakítását, egymás közötti viszonyaikat, jövedelemszerzési 
formáikat szabályozó okmány), társadalmi megállapodás (a vállalatok és a tár-
sadalom viszonyát, a vállalatoknak a társadalom iránti kötelezettségeit szabá-
lyozó okmány), foglalkoztatási öék (munkaerő-elhelyezéssel foglalkozó köz-
vetítő  hivatal, az ún. „munkaközvetít ő "), társastermelő  (a mezőgazdaság tár-
sadalmi szektorával szerz ődés viszonyban lev ő  önálló földműves), termény-
tőzsde (mezőgazdasági termények kínálatát és keresletét regisztráló id őszakos 
összejövetel), ügyvezet ő  szerv (a vállalat irányítását végz ő  testület vagy egyén); 
továbbá: hivatásirányú oktatás és nevelés (középfokú szakmai képzés; a gim-
náziumok és az inasiskolák megszüntetése nem hozta meg a kívánt eredményt, 
úgyhogy az iskolareform tovább tart), elnemkötelezettség (a tömbökön való 
kívülmaradás politikája) stb. 

Az utóbbi években tapasztalható gazdasági válságnak és a vele járó infláció-
nak is megvan a maga jellegzetes terminológiája: árbefagyasztás (a fogyasztói 
áraknak meghatározott ideig és szinten való rögzítése a pénzromlás megféke-
zése céljából), árfelszabadítás (az árbefagyasztási intézkedések hatálytalanítá-
sa), árkontroll (az árak alakulásának ellen őrzése), árkiigazítás (a fogyasztói árak 
módosítása főként növelése), árrobbanás (az árak hirtelen növekedése), inter-
venciós intézkedés (a kereslet és a kínálat befolyásolását célzó kormányintéz-
kedés, behozatal az árak visszaszorítására), csomagterv (gazdaságpolitikai in-
tézkedések összessége, más szóval: kormánycsomag), technológiai felesleg (o-
lyan dolgozó, akinek a termelési folyamatokban nincs szükség a munkájára), 
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célinfláció (tervezett mérték ű  infláció), népkenyér (meghatározott korpatar-
talmú lisztből korlátozott mennyiségben sütött, olcsóbb kenyér) stb. 

Külön kell megemlítenünk a postaforgalomban használatos irányítószám 
neologizmust. Ez már Magyarországon is közkelet űvé vált, de Jugoszláviában 
született meg, mivel ott néhány évvel korábban már bevezették ezt az auto-
matikus levélszortírozást megkönnyít ő  újítást. 

Jellegzetesen jugoszláviai magyar neologizmusok más téren is vannak. Pél-
dául az élelmiszeriparban: pálci (sós, ropogós sötőipari készítmény, amelynek 
pálcika alakja van), gugi (a pálci vetélytársa: olajban sült kukoricahab; a patto-
gatott kukoricához képest tovább meg őrzi frisseségét és divatosabb is), csipasz 
(olyasféle, mint a szalmakrumpli, csak nem pálcika alakú darabokra van vág-
va, hanem vékony szeletekre; eredetije az angol pomme-chips, burgonyasze-
letek; szerbhorvát közvetítéssel került a jugoszláviai magyarok nyelvébe; a 
francia eredet ű  pomfrit már régebb óta ismeretes, és hasábburgonya néven em-
legetik) stb. Körülbelül egy évtizede honosodott meg vidékünkön a pizza (jel-
legzetes olasz lepényféleség, szurokf űvel ízesített paradicsomöntet van rajta, 
lehet továbbá sonkaszeleteket, sajtot, halat stb. is tenni rá, és úgy megsütni). 
A Eurocrem nevű , szintén olasz eredetű  mogyorós csokoládékrém már fo-
galommá vált. Tizenöt-húsz éve jelent meg, utána több más hasonló készít-
mény követte (Cipiripi, Viki, Nugatino, Kinder lada stb.), de a fogyasztók 
gyakran ezeket is Burokrémnek mondják. Ugyancsak fogalommá vált a vegeta 
is (eredetileg egy japán eredet ű , nátrium-glutaminét alapú ételízesít ő  szer ne-
ve), noha van már Veda, Za č in C stb. A hentesipar fejl ődésének eredménye-
ként született meg néhány évtizeddel ezel őtt a sonkaszalámi (bélbe töltött főtt 
sonka), a sonkás szalámi (sonkadarabokat tartalmazó szalámi), újabban pedig 
a csirkeszalámi (baromfihúsból készült szalámiféleség). A halpástétom megne-
vezése szintén neologizmusnak számít (tengeri halból készült pástétomkon-
zerv). 

A sportnyelvben is akad sajátos jugoszláviai magyar neologizmus: többtusa 
(a szerbhorvát višeboj hatására), bunkerjáték (a labdarugűgásban védekez ő  
taktikát folytató csapat játéka), sportmunkás (szervező , anyagiak elő teremté-
sén fáradozó személy, afféle menedzser), csikóválogatott (ifjúsági csapat) stb. 

Az a jelenség, hogy egy már meglev ő  szónak új jelentést adunk, Jugoszláviá-
ban azért is fokozott figyelmet érdemel, mert a szerbhorvát terminológia ha-
tására vagy mintájára számos új jelentés jön létre. Ezek rendszerint eltérnek az 
általában ismertt ő l, a magyarországi használattól. Az ilyenek nyelvhelyességi 
megítélése különböz ő  lehet. Ha csakugyan sajátos fogalomról van szó, akkor 
indokolta használatuk (p1. község — Jugoszláviában a helyi közösségnél na-
gyobb államigazgatási egység, Magyarországon: államigazgatási önkormány-
zattal felruházott kisebb település, ill. a legkisebb államigazgatási egység). 
Helyteleníteni kell viszont az olyan jelentésbeli neologizmusokat, amelyek 
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kétértelműek, homályosak vagy éppenséggel érthetetlenek más területek ma-
gyar anyanyelvű  beszélő i számára. Pl. rotáció (= körforgás), a politikai zsar-
gonban személycserére, káderváltozásra utalnak vele. 

A jelentésbeli neologizmusok közt is számos közgazdasági, jogi, politikai 
jellegű  van: közigazgatás (Magyarországon: államigazgatás), munkakor (M-
on: szolgálati idő), közvádló (M-m n elavult, helyette: államügyész), pályakor-
rekció (eredetileg az űrhajózás szava, a dolgozó átképzését jelölik vele), tár-
dalmi szektor (M-on: állami és szövetkezeti szektor), pénzelés, pénzellátás (M-
on: finanszírozás, a pénzelés inkább rosszálló értelemben használatos), össze-
írás (M-on: népszámlálás), munkaközösség (Jugoszláviában vállalati adminiszt-
rációt jelent, Magyarországon: szellemi munka végzésére alakult közösség, ill. 
a szakmába vágó megbízásokat vállaló társulás, szervezet), referendum (J-
ban: népszavazás M-on: jelenéstétel, népszavazás értelmében való haszná-
lata régies), rezolúció (J-ban: elvi határozat, M-on elavult), altiszt (J-ban a 
hivatalsegéd neve, M-on elavult) stb. 

Külön hely illeti meg a jugoszláviai, magyar nyelvhasználatban a községi 
képvisel ő-testület szókapcsolatot. Magyarországon már régóta nem használják, 
helyét a községi tanács foglalta el. A század elején a községek irányító önkor-
mányzati szerve volta képvisel ő-testület. Felerészben választott tagokból állt, 
felerészben pedig a legtöbb adót fizet őkből [„a kiknek a körében bizonyos 
magasabb értelmi kvalifikácziót feltételez ő  állások viselő i az adó kétszeres be-
számításával (tehát fele annyi adóval, mint mások) kerülhetnek be a képvisel ő -
testületbe"]. A szocialista Jugoszláviában viszont a küldöttrendszer választá-
si mechanizmusa által kerülnek tagok a községi képvisel ő-testületbe (néhol 
már küldött-testületet emlegetnek). 

Meglehetősen népes csoport a formai neologizmusoké. Itta jelöl ő  változik 
(a szó hangalakja, valamely morfémája vagy az egész szó). Nagy részük össze-
függésben van a magyar nyelvnek nemzetiségi körülmények között való hasz-
nálatával. A szokásos formáktól vagy terminusoktól több okból is eltérhet-
nek a beszélők: nem ismerik a megfelel ő  szakterminológiát (a szakemberek 
nagy része szerbhorvát nyelven végzi egyetemi és f ő iskolai tanulmányait, és 
a magyar nyelvű  szakszókészletet nem sajátítja el), a szerbhorvát nyelv inter-
ferenciahatása alá kerülnek (és ennek következtében gyakran tükörszavakkal 
és kifejezésekkel élnek magyar beszédünkben), kell ő  kritikai hozzáállás nélkül 
idegen szavakat használnak (rendszerint a szerbhorvát nyelv hatására, amely 
könnyen befogadja az idegen szavakat), eufemizmusra törekednek (egyes ide-
gen szavak is éppen ezért válnak népszer űekké), ésszerűsíteni akarják a szavak 
kiejtését (olyan formát alakítanak ki, amelyet könnyebben ki lehet ejteni) stb. 

Egy-egy formai neologizmus használata gyakran nyelvhelyességi kérdésnek 
is számít. Például a kifizet ődőség szó teljesen fölösleges, mert a már bejáró-
dott jövedelmezőség szó jól helyettesíti a rentabilitás idegen szót. Szükségtelen 
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továbbá a sportnyelvben bejátszatlan játékosról beszélni, amikor a megfelel ő  
jelentést a felkészületlen szó eléggé kifejezi. A honoráris sem jobb szó, mint a 
tiszteletdíjas, úgyhogy nem kell vele fölcserélni. 

A jugoszláviai magyar nyelv formai neologizmusainak jó része szerbhorvát 
nyelvből való tükörfordítással jött létre. Az efféle szavak és kifejezések rend-
szerint nem kizárólagos használatúak, a Magyarországon ismert terminusok-
kal párhuzamosan élnek (olykor egészen marginálisan). Pl. egyéni képzés (in-
dividualno obrazovanje — önképzés), népvédelem ( narodna odbrana — honvé-
delem), gyermekkert (dečji vrtić  — óvoda), szociális munkás (socijalni radnik —
szociális gondozó), nyilvános vita (javna rasprava — közvita), évi pihen ő  (go-
dišnji odmor — évi szabadság), speciális nevelés (specijalno vaspitanje — gyógy-
pedagógia), jogi eszköz (pravno sredstvo — jogorvoslat),végs ő  gondatlanság 
(krajnja nepažnja — súlyos gondatlanság), kiköt őkapitányság (kapetanija pris-
taništa — révkapitányság), alapeszköz (osnovno sredstvo — állóeszköz) stb. 

Érdekes tükörkifejezés a maga nemében az állati takarmány. A szerbhorvát 
stočna hrana szükségszer űen jelzős szerkezet, ugyanis a hrana szó önmagá-
ban rendszerint emberi táplálékot, élelmet jelent, ezért a sto čna jelzővel kell 
külön hangsúlyozni, hogy állatok számára készült táplálékról van szó. Magya-
rul elegendő  a takarmány szónak a használata, már benne van rendeltetése is. 

A formai neologizmusok egy része idegen szó. A magyar nyelv nem szíve-
sen fogad be idegen szót új fogalom megnevezésére. Szerbhorvát hatásra, a 
szerbhorvát nyelv közvetítésével számos olyan idegen szó kerül a jugoszláviai 
magyar köznyelvbe, amely Magyarországon nem használatos vagy ismeretlen. 
Például: flomaszter (magyar neve rosttoll), szelotejp (pénzragasztó), hullahop 
(harisnyanadrág), hanzaplaszt (angoltapasz), szponzor (védnök), pionír (úttö-
rő), statútum (alapszabály), statutáris (alapszabályból eredő ), ambulant (egész-
ségház, esetleg: ambulancia) stb. 

Sajátos helyzetű  szó a jugoszláviai magyar radár (a magyarországi radar alak-
kal szemben). Vajdaság utam n már évek óta nagy táblán olvasható: radár-
ellenőrzés. Magyarországon nincs ilyen felirat, és ha lenne is, nyilván radarel-. 
lenőszést olvashatnánk rajta. Szerintünk ebben az esetben a jugoszláviai gya-
korlat a helyes. A radár szóalak javára tucatjával sorolhatjuk az analóg példá-
kat (vagyis hogy a radar szónak ugyanúgy idomulnia kell a magyar szavak 
hangalakjához, mint más idegen eredet ű  szavaknak): propán, bután, tartán, oktán, 
tantál, szandál, szantál, szaldó, szaltó, fonográf, kimográf, margó, viganó, torzó, 
korzó, totó, lottó, masszív, inaktív, szelektív, defenzív stb. Tehát az utolsó szótag 
magánhangzója megnyúlik. Ez alóla tendencia alóla meghonosodó idegen szavak 
nemigen vonhatják ki magukat. Szintén hangtani jelleg ű  formai neologizmusnak 
számít a kollégiális szó (a szabályos kollegiális alakkal szemben). Nincs 
összhangban azzal a szabályszer űséggel, hogy a közkelet ű  idegen szavakban a t ő-
belseji hosszú magánhangzó megrövidül, ha a szóhoz idegen eredet ű  képző  járul. 



NEOLOGIZMUSOK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR REGIONÁLIS KÖZNYELVBEN 207 

Alaktani jellegű  formai neologizmus is akad. Pl. diplomái (diplomáz helyett). 
A magyar nyelvterület más részén nem használják. Rácz Endre szerint ez „meg-
hökkentő " képzésű , noha bizonyos analógiák támogatják: pipál-pipáz, bri-
dzsel-bridzsez, uzsonnál-uzsonnázik, síel—sízik stb. Persze a diplomál és a dip-
lomáz okozta dilemmát megfelel ő  magyar szókapcsolattal is megoldhatjuk: 
oklevelet szerez. 

Olykor egy-egy jugoszláviai magyar neologizmusnak lokális, helyi változa-
tai is felbukkannak. Ez a jelenség nem tévesztend ő  össze a nyelvjárásokban 
tapasztalható neologizációval, amikor is az elavult tájszó helyett köznyelvi szót 
kezdenek el használni. Az egyik intézményben egyik variáns él, a másikban 
másik. Például a sajtó általában dolgozónak nevezi a munkaviszonyban lev ő -
ket, a tartományi hivatalos lap viszont munkásnak (a dolgozó terminust pedig 
egyáltalán az aktív lakosokra vonatkoztatja, tehát a magánszektorban lev őkre 
és a szabadfoglalkozásúakra is). A községi képvisel ő -testület szókapcsolat he-
lyett néhol községi küldött-testület van használatban, néhol pedig községi 
szkupstina. A sajtóban szakirányú oktatásról olvashatunk, a rádióban szakmá-
sító oktatásról hallhatunk (hallhattunk). 

Némelyik szó néhány évtizeddel ezel őtt nelogizmusnak számított, napjain-
kig viszont már elavult, azt példázva, hogy a neologizmusok kérdésköre az 
archaizmusokkal is összefüggésben van. Közéjük tartozik a rohammunkás, 
a népfront, a népbizottság, a népkonyha, a beszolgáltatás, a burzsuj, a szövet-
kezeti otthon, a kulák, a jégszekrény, a társasgépkocsi, a tájékoztatóirodás, a 
művaj, a munkavállaló, a munkásképvisel ő  stb. Azt, hogy archaizmusok felú-
jításával is keletkeznek neologizmusok, megfigyelhettük a fogalmi neologi-
zmusok tanulmányozásakor (rezolució, altiszt stb.). 

Végezetül ejtsünk néhány szót a nyelvi tervezés szempontjairól! A nemzeti-
ségi nyelvhasználatban fokozottabb figyelmet kell fordítania terminológiai 
kérdésekre, az idegen szavak kritikájára, és egyáltalán a nyelvhelyességi kér-
désekre. Ahhoz, hogy a nemzetiségi ember teljes jogú állampolgárként vegyen 
részt az önigazgatású szocialista társadalom életében, ezt mindenképpen szem 
elő tt kell tartani. 
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NEOLOGIZMUSOK HERCEG JÁNOS IKETÁNIA 

CÍMŰ  REGÉNYÉBEN 

TURI MÁRTA 

„Legújabb, ötödik regényében Herceg János egy képzeletbeli világba, egy 
elképzelt világba, Iketániába vezet el bennünket, hogy tanúi legyünk az új 
világ, egy új társadalom megszületésének és létének. A szerz ő  ezalatt a háttér-
ben marad, mint egy krónikás, aki poros aktákból téren és id őn kívül idézi 
vissza a történelmi közjátékot, amely nem is múlt, hanem jöv ő  talán — vagy 
éppenséggel a jelen —, de az id ő  (...) kavarog ebben a regényben ... " — írja re-
cenziójában Gerold László. Mivel a regény a ma közönségének szól, érthet ő -
nek kell lennie, mai nyelven kell íródnia, s „az archaizálás vagy a neologizálás 
csak korhangulatot kelt ő  stíluseszköz lehet" (Gaál Edit). Ugyanakkora szó-
készleti adatok minősítése, archaikus, normatív vagy neológ voltuk eldöntése 
sokszor nem könnyű  feladat: a kérdés tisztázására segítségül hívhatjuk A ma-
gyar nyelv értelmez ő  szótárát, a Magyar értelmez ő  kéziszótárt, valamint az 
Idegen szavak és kifejezések szótárát. A három kulcsfontosságú könyvre tá-
maszkodva próbáltam én is eleget tenni a címben kijelölt feladatomnak: meg-
keresni és csoportosítani az Iketániában fellelhető  neologizmusokat. 

Lőrincze Lajos írja a Nyelv és élet című  könyvében, hogy „... új szavak, új 
kifejezések mindig keletkeznek a nyelvben, a nyelv szókészlete állandóan b ővül 
(s változik)". Természetesen ugyanez vonatkozik (még hatványozottabban) 
költőink, íróink nyelvére is, főleg akkor, ha például egy-egy novella, regény 
cselekménye a jövőben játszódik. Olvasóit Herceg János „a Haladás kétezer-
négyszázadik évébe" kalauzolja el, s már ez a tény is jelzi, a jöv őt festő  írónak 
törekednie kell a neologizálás nyelvi lehet őségeinek kihasználására, vállalva 
azt, hogy új szavai nem biztos, hogy a jövő  nyelvének valódi szavai lesznek, 
hiszen erről a nyelvről semmi konkrétat nem tudunk, nem állíthatunk. 

Az új szavak, kifejezések, jelentésárnyalatok megalkotásával els ősorban a 
szókincs felfrissítését, gazdagodását segítik el ő  mindenekelőtt az írók, hiszen 
a nyelv hagyományos készlete nem mindig elegend ő  ahhoz, hogy új gondola-
tokat, a társadalmi viszonyok fejl ődését is tükröző  szavakat, szószerkezeteket 
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írjanak le. A „művészi neologizálás" (Gaál Edit) legjelemz őbb eszköze a neo-
logizmusok használata. 

A neologizmusok fajait számba véve aHerceg-regényben a legtöbb a fogal-
mi neologizmus, valamely új fogalmat megnevez ő  szó vagy kifejezés, amely 
a még ismeretlen jelenségek, tárgyak elnevezésére szolgál, ezért jön létre. A fo-
galmi neologizmusok az Iketániában egy kivétellel összetett szavak, amelyek 
az összetétel tagjaira lebontva külön-külön ismertek, de összetett szóként 
a szótárakban nem fordulnak el ő , s együtt neologizmusok. „Ballt' szerint az 
összetett szó olyan virtuális szintagma, amely az összetételen keresztül aktua-
lizálódva új fogalom jelölőjévé válik" — mondja Benedek Nándor a Nyr. 1984. 
évf. 4. számában megjelent cikkében. El őfordul, hogy a ,szóújítás' nem össze-
tett szó, hanem lazább grammatikai viszonyban álló két vagy több szó, illetve 
szószerkezet. 

Hogy a hosszú lista ne álljon itt önmagában, átvettem egyáltalam igen hasz-
nosnak és célszerűnek tartott felosztást a Mai magyar nyelvünkb ő l, s ennek 
alapján fogalomköri csoportosításban írom le a bemutatandó anyagot. 

1. VILÁGNÉZET, IDEOLÓGIA, POLITIKAI ÉLET; 
IKETÁNIA SZERKEZETI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, 

INTÉZMÉNYEI 

az aggok és árvák minisztere („Az aggok és árvák minisztere könnyes szem-
mel állt fel".) 57. oldal 

bibliai állapotok („ ... már csak ez az ország tart ki csökönyösen a bibliai 
állapotok mellett... ") 23. oldal 

a boldogság minisztere („A boldogság minisztere persze n ő  volt és fiatal. . . ”) 
38. oldal 
— dinasztikus megszólítás („ ... kérdezte Egon, nagy ívben megkerülve a di-
nasztikus megszólítást éppúgy, mint a családiast.") 48. oldal 
— diplomáciai kirándulás („ ... ideje nagy részét vadászatokon és diplomáciai 
kirándulásokon töltötte ... ") 13. oldal 

énekesbrigádok („ ... az énekesbrigádok hol itt jelentek meg, hol ott... ”) 
85. oldal 

a fejlődés beláthatatlan tengere („Iketánia hajója nem kevés ellentmondással 
megterhelve haladt a fejl ődés beláthatatlan tengerén. ") 80. oldal 

forradalmi urbanizmus (.....ennyi felesleges id ő töltést nem engedhet meg 
magának a forradalmi urbanizmus.. . ") 37. oldal 

holdbéli birodalom („Tartsd szemmel a holdbéli birodalom küldöttjét!") 62. 
oldal 

kollektív gyónás (.....Olyan volt egy-egy ilyen értekezlet, mint valami nyil-
vános és kollektív gyónás ... ") 69. oldal 
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koronás karosszék (.....Anna már felugorva a koronás karosszékb ől, kipa-
rancsolta az alabárdosokat ... ") 20. oldal 

külügyi titkárnő  (.....tetszett neki a külügyi titkárn ő  ... ") 80. oldal 
külügyi vendégjáték („De a külországokban ugyancsak jó húzásnak mutat-

kozott Annának ez a külügyi vendégjátéka. ") 44. oldal 
megváltó urbanizmus („Éljen a megváltó urbanizmus! ") 9. oldal 
mintaállam („Mintaállam megszervezésére vállalkoztunk ... ”) 57. oldal 
parasztkirályság („ ... szeretnéd megbuktatni ezt a boldog parasztkirálysá-

got!") 19. oldal 
a parasztkirályság bírósága („ ... Sandert meg államellenes eszmék terjeszté-

séért ítélte el a parasztkirályság bírósága. ") 9. oldal 
politikusok madártávlata („S közben mindent közelr ől láttak, nem a fizetett 

politikusok madártávlatából... ”) 43. oldal 
— segédtitkárnő  (... harmadosztályú segédtitkárn ői minőségében oly elbű -
völően gyakorolta ezt a hülye diplomáciai zsargont... ") 44. oldal 
— a szabadidő  minisztere („A szabadidőminisztere, Heláskoinen, egy ábrándos 
szemű  finn...”) 37. oldal 

zsarnokállam („Királyotok meg egy másik, semmivel sem jobb zsarnokál-
lamban kapott ezalatt menedékjogot. ") 62. oldal 

2. A KOR TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI, VÍVMÁNYAI 

hálófülkés helikopterek („ ...bocsássunk hálófülkés helikoptereket a fiatalok 
rendelkezésére ... ") 39. oldal 

holdbéli ember („ ... el se tudja képzelni azt a koncertet, amelyet a holdbéli 
ember élvez ... ”) 81. oldal 
— holdemberek („ ... csupán földközelben lett giccses a szavakkal festett tájkép 
a holdemberek életével ... ”) 80. oldal 

holdlakók („A holdlakók öt-hatszáz évig élnek ... ”) 24. oldal 
léghajtásos gépkocsi („ ... a közös garázsban mindenkinek Ott állt a maga 

léghajtásos gépkocsija... ") 80. oldal 
léghajtásos helikopterek („Az én léghajtásos kis helikopterem erre igazán 

nem alkalmas.”) 83. oldal 
— léghajtásos kocsi („ ... beült a kis léghajtásos kocsijába... ”) 67. oldal 

összkomfortos helikopterek („ ... egyel őre mégse összkomfortos helikop-
tereket kellene akarnunk. ") 39. oldal 

sáskaember („ ... felhívták az irodába, ahol egy sáskaember várt rá ... ") 88. 
oldal 

uránhamu („Majd hamut szórunk a fejükre, uránhamut... ”) 83. oldal 
— üvegcipő  („ ... léptei úgy csengtek a széles folyosó nagy kockás kövein, min-
tha üvegcipőben járt volna... ") 27. oldal 
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3. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFOLYAMATOK, 
MUNKAERKÖLCS; A MINDENNAPI ÉLET ESEMÉNYEI, 

JELLEMZŐ I, HASZNÁLATI ÉS KÉNYELMI ESZKÖZEI 

gyümölcskolhozok („Így jöttek létre a gyümölcskolhozok az elhagyott föl-
deken.”) 68. oldal 

az idő  végtelen tengere („ ... hajója ebben a végzetes percben gazdátlanul sze-
li a vizet az idő  végtelen tengerén ... ") 89. oldal 

kéjgyönyör („ ...azért, hogy ez az érzés kéjgyönyör legyen.. . ") 22. oldal 
kovácslány („ ... úgy sajnálta azt a szegény kovácslányt ... ") 47. oldal 
kukkantó („ ... beszól a kukkantón az ügyeletes börtön őr... ") 21. oldal 

— szükségleves (.....osztotta kondérból a szükséglevest a szegényeknek. ") 45. 
oldal 

Az előbbi három csoport közül az els őbe került a legtöbb szó; az ebbe a 
rendkívül összetett és kiterjedt fogalomkörbe tartozó szavak meghatározzák 
Iketánia — a jövőbeli ország — jelenét, megpecsételik sorsát, és egyáltalán jelzik, 
melyek azok az új szavak, szóösszetételek, szókapcsolatok, amelyekkel jel-
lemezni lehet az ország bels ő  viszonyait és a más országok felé mutatott arcát, 
mai szóhasználattal élve: bel- és külpolitikáját. 

A három fogalomkörbe tartozó szavak (egy kivétellel: kukkantó) vagy szó-
összetétel útján jöttek létre vagy grammatikai kapcsolatuk révén valamilyen 
szószerkezetet alkotnak. A fogalmi neologizmusok között a leggyakoribb a 
szóösszetétel, vagyis az olyan szóalkotási eljárás, amelynek során két vagy 
több szót egy új szóvá illeszthetünk össze. A nyelvészek szerint az összetétel 
ma a szóképzésnél is „életrevalóbb", és ahogyan Benedek Nándor mondja: „az 
összetett szók alkotásában nyelvünk egyáltalán nem »válogatós«; (...) néhány 
produktív képző t leszámítva ma a szóalkotás fő  irányvonala az összetétel." 

Jelentésbeli neologizmusnak tekinti a szakirodalom a régi szónak új jelen-
tésben való felújítását. Az Iketániában ezek között egyaránt el őfordulnak egy-
szerű  és összetett szavak, s őt szókapcsolatok is. Mivel a felhasznált szavak 
mai nyelvünkben más jelentésben használatosak, Herceg idéz őjellel vagy nagy 
kezdőbetűs írással jelzi, hogy más jelentésr ől van szó, vagy valamilyen formá-
ban magyarázatot fűz hozzájuk. 

Anya („Itt meg senki, csak Anya meg én. ”) 73. oldal („Én máris látom 
Anyát...") 87. oldal („ ... és Anyának majd könny futja el a szemét...") 87. 
oldal. 
fegyverbarátság (A Magyar értelmez ő  kéziszótár szerint „katonai szövetsége- 
sek között a közös harcok során kifejl ődött bajtársi, baráti érzés, bajtársiasság") 



NEOLOGIZMUSOK HERCEG JÁNOS IKETÁNIA CÍMŰ  REGÉNYÉBEN 	213 

(„ ... a kis Iketánia megpecsételi fegyverbarátságát a hatalmas birodalom-
mai. . . ") A regényben szó sincs közös harcokról, csak a két ország kereske-
delmi kapcsolatairól. 
Haladás („ ... a Haladás kétezer-négyszázadik évében ... ") 8. oldal 
parancsnoki híd (.....egy kis kerekeken járó irodaház parancsnoki hídjáról 
irányították a robotgépek munkáját ... ") 87. oldal 
pedigré (.....az igazgatónak rossz pedigréje volt, atyja falusi kántortanító 
volt...") 7. oldal 
A szótárak szerint a pedigré „Áll/Tenyészállat származási lapja." 

— pirula („Egy-két pirula komplett ebédnek felel meg. Benne volt a leves, a hús 
és a sütemény íze és tápértéke. ”) 8. oldal 
(„A jószág nevelése és hizlalása is merőben felesleges, mert a pirula húst, is, 
kenyeret is pótol. ”) 10. oldal 
A pirula szótári értelemben golyócska alakú gyógyszer. 

— urbánusok („ —Bánjunk óvatosan a szavakkal, polgártársak — jegyezte meg egy 
sápadt, vörös hajú fiatalember (... ), aki valamely kelet-európai gettóból került 
e parasztkirályságba, s azonnal csatlakozott az urbánusokhoz. ") 37. oldal 

A szótárak szerint az urbánusok: „urbánus írók, Mo.-on kül. a 30-as, 40-es 
években". 

Képzők segítségével az írók gyakran produkálnak olyan szavakat, amelyek 
az általuk „megszerkesztett" formában nem fordulnak ugyan el ő  az említett 
szótárakban, de egyik-másik termékeny képz őnek köszönve használatuk már 
egészen mindennapinak t űnik. 

bokázás („És a sok hapták, az örökös bokázás ... ”) 54. oldal A szótár sze-
rint: bokázik ige 

bokázó mn és fn 
madárszerű  („ ... elő reálló fogsora madárszer űvé tette. ") 39. oldal 

— operettszerűség („ ... szeretné a jelenet operettszer űségét megkerülni.") 20. 
oldal 

protokollszerű  („Talán épp maga lenni alkalmas egy ilyen tájékozódó vizit-
re, amíg a protokollszerű  látogatást el ő  nem készítjük... ”) 83. oldal 

sáskaszerű  („ ... hátrapasszolta a mögötte álló kíséret tagjainak, akik szintén 
sáskaszerűek voltak...") 61. oldal 

A szakirodalomból tudjuk, hogy az idegen szavak, kifejezések, szószerke-
zetek önmagukban nem neologizmusok, hiszen ismertek, benne vannak az 
Idegen szavak és kifejezések szótárában, de halmozásuk neologizáló stílusha-
tást vált ki. Herceg János ebben a kisregényében is h ű  maradt önmagához, 
rengeteg idegen (francia, angol, latin, német) szót használ, amelyek itt — hal-
mozott formában — stíluseszközként szolgálnak. 
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Íme ízelítőül néhány: agent provocateur; anno decimál; chevalier sans peur 
et sans reproche; fajt accompli; gentlemen's agreement; hallo, boy; klein, aber 
herzig; midinett; vitam et sanguinem .. . 

Egy helyütt a szövegkörnyezetb ől ki is tűnik, hogy a megfelelő  szószerke-
zetet csak azért írja le, hogy az idegen szavak egymásutániságával érjen el bi-
zonyos hatást, ha nem is tudják/tudjuk, mire vonatkozik a szóhalmaz: „Egy 
sereg szakkifejezést használt, mint amilyen az eszkomptálás flexibil rebalan-
sza, amit senki sem értett, de teljes jóhiszem űséggel egyszerűen tudomásul 
vett.") 80. oldal 

A világ valamely nyelvében él ő  szavak mellett Herceg úgynevezett „han-
gfantázia"-szavakat is beékel regényébe, mesterséges nyelvet alkot az idegen 
bolygó nyelvének érzékeltetésére. Ezeket a szavakat, mondatokat többnyire 
lefordítja magyarra, vagy a szövegkörnyezetb ől jöhetünk rá jelentésükre. 

„— Zing gang vong! — mondta a vendég mély, érces férfihangon. — No kadere 
vong sum sum! 
(...) 
— Azt mondja, Iketánia, ha területre nézve nem is, rendszerében nagy ország, 
amelyet a szomszédos Hold népei nagyra becsülnek." 61. oldal 
„— Zia müala ven, tütütű ! — kiáltott fel már-már az udvarlás hangján a sáska-
ember, mert tetszett neki a külügyi titkárn ő , az ilyesmit megérzik a nők." 
80. oldal 

A stilisztikai felhasználás szempontjából vannak olyan ,egyszer mondott' új 
szavak, amelyekkel megalkotójukon kívül más nem él, tehát az író egyéni szó-
kincsébe tartoznak. Az alkalmi vagy egyszeri neologizmusok közé tartozik az 
alábbi három káromkodás is: 

— lóapafi („— Lóapafi — legyintett a belügyminiszter, mert nem akart ordenáré 
lenni.”) 61. oldal 
— hólüle; ebóvele („Hóllile — gondolta magában a rabok őre, s még hozzátette: 

ebóvele, mert megboldogult mamája rendezetlen vallású volt...") 14. oldal 

Herceg hapax legomenonja a regény címét visel ő  ország neve is: „Iketánia — 
mert ez volt az ország neve — csaknem a semmib ől született." (7. oldal) 

A könyvben szerepl ő  másik két királyság szintén Hercegnek köszönheti 
a létezését, nevét: „Hollstein Benelaunak olcsóbban adja az önök áruját, mint 
nekünk. S jóllehet az is testvérország, az ilyesmi mégsem megengedhet ő  
eljárás. Kémeink közölték, hogy Hollstein gyanús üzelmeket folytat. Már van 
is Báva királyságban egy több ezer holdas birtoka. . .” (77. oldal) 
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Még két olyan új szó fordul elő  a regényben, amely az író képzeletvilágának 
„termése" : 

aparatcsik („Az említett aparatcsik azt mondta, hogy Da-vi-dav őfelsége 
személyesen szavatolja testi épségünket.") 95. oldal 

— hegyesül (beszél) „Nálunk azt mondják, beszélj hegyesül, hogy az egész világ 
megértsen." 61. oldal; új nyelvre vonatkozik tehát az új kifejezés. 

Említettük, hogy az újonnan keletkezett államok új nevet kaptak az írótól, 
ezek után már az is természetes, hogy új tulajdonnevekb ől képzett és összetett 
származékok is létrejöhetnek: 

iketániaiak („... a fekete-sárga megszállás idején szorgalmasan dolgoztatok 
az imperialistáknak! — érveltek az iketániaiak.") 62. oldal 
bávai kenderültetvény („Abban egy pillanatig sem kételkedett, hogy Holl-
stein bávai kenderültetvénye mese a holdban.”) 82. oldal 

A tulajdonneveknél maradva szólnunk kell a tulajdonnévi neologizmusokról 
is. Az Iketániában szereplő  legtöbb névről megállapíthatjuk, hogy nem neo-
logizmusok, hanem ahogyan Gaál Edit is írja tanulmányában: „... az egységes 
világállam koncepciójának megfelel ően a legváltozatosabb eredet ű  neveket so-
rakoztatja fel az író. Ezeknek dönt ően közös jellemzőjük, hogy mai nevek." 
(A Herceg-regényben: Hollstein, Mimi, Todoresku, Nicolini, Varga, Gran-
dier, Volkov, Helaskoinen, Schmidt ...) Neologizmusnak tekinthet ők viszont 
a más bolygókról származók hangfantázia-nevei: 

Da-vi-dav („— És Da-vi-dav őfelsége kiül a palotája elé hegedülni, az ő t 
körülvevő  gyengéd fátyolfelhők kórusa meg halkan kíséri...") 83. oldal 
Lim-lom-lő  („— Ezt Benelautól olcsóbban megkapom! — mondta Lim-lom-
lő  ... ”) 62. oldal 
Bang-vang-nang („... szóvá tette egy alkalommal, a nagy Bang-vang-nang 
kormányelnök ígéreteként. ”) 80. oldal 
Cin-can-cun („— Nekünk csak faunánk van! — mondta könnyed fölénnyel 
Cin-can-cun ... ”) 81. oldal 

A rövidségre való törekvés eredményeként a köznyelvben éppúgy, mint 
az irodalmi nyelvben igen elterjedt a mozaikszók használata. Az Iketániá-
ban két új tulajdonnévi betűszó fordul elő , amelyeknek csak a regény-
keretben van értelmük, jelentésük, azon kívül érthetetlenek, megfejthetetle-
nek lennének. 
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— ICET („Az új ország: ICET — International Corporation Evolution Trust —, 
népiesen és fonetikusan: Iketánia...") 50. oldal 

— KU („Semmiben sem volt olyan egységes a KU — Központi Ugyelet —, mint 
a hadsereg megszüntetésében. ”) 53. oldal 

Összegezésként még elmondhatjuk, hogy a neologizmusok — mint ahogyan 
a bemutatott példaanyag is illusztrálta — túlnyomórészt f őnevek, illetve olyan 
összetett szavak, amelyeknek elemei a mai magyar nyelvben is megtalálhatók, 
s csak együtt hatnak újszerűnek. A többi szófaj csak a főnevek származékaként 
fordul elő . Az új szavak tehát — a hangfantázia-szók kivételével — az érthet ő -
ségnek vannak alárendelve. Hogy aHerceg-regényben el őforduló neologizmu-
sok mennyire épülnek majd be a szókincsünkbe, mennyire gazdagítják/gazda-
gíthatják a jövő  nyelvét, majd az idő  mutatja meg. 
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DOMONKOS ISTVÁN KÖLTŐ I KÉTELYE 

VUK KRNJEVI Ć  

Hogy a modern költészetben mennyire összefonódott és mennyire meg-
határozza egymást a verselés és a gondolat, azt leginkább az olyan kifejezetten 
nem reflexív költőknél lehet — és kell — megfigyelni, mint amilyen Domonkos 
István. A létezés katasztrófáját megénekelve ugyanis ellenállását fejezi ki min-
denfajta személyiségdefiniálási kísérlettel szemben, s ezzel — eo ipso — saját lelki 
integritását is védi. Domonkos versei valójában lázadóak, nem tud belenyu-
godni az emberi sors tragikumába. Annak ellenére állíthatjuk ezt, hogy versei-
ben számos bizonyítékot találunk arra, hogy a verset létrehozó lírai szubjek-
tum tragikusnak éli meg saját helyzetét. Ez a költ ői beszéd nem gondolati, a 
sejtést fogalmazza meg, hogy a tragikus életérzésnek az ember bels ő  energiája 
állhatja útját, a teljes személyiség bevetésével a mindenáron való ellenállás va-
lósítható meg. Domonkos verse ennek az én-ütközetnek a helyszíne. 

Az esszenciális és az egzisztenciális egy t őről fakad ebben a költészetben. 
Domonkos István a saját balsikereir ől valló ironikus versbeszéddel, a hiper-

boláktól és az öndestrukció romboló hatásától sem idegenkedve Olyan primor-
diális beszéd megteremtésére törekedett, amely — bár néha dadogásra is ha-
sonlít — kifejezi a lélek egzisztenciális drámáját, amely úgy akar kostituálódni, 
hogy minden konvenciót elvet, még a nyelvit is. Ez a költészet rendkívül exp-
resszív nyelvi-poetikai képeken alakul, amelyek abban hasonlítanak egymás-
ra, hogy egy eredeti kifejezésforma utáni kutatásokról tanúskodnak, amelynek 
segítségével, a nosztalgikus fájdalom teljességével el lehet jutni ember és világ 
háborítatlan együvé tartozásának az állapotába. Természetesen a lázadás ennek 
az alapja, de nélkülözhetetlen a villoni nosztalgia is. A kettősségben rejlő  egy-
séget Domonkos István a költ ői képek „keverésével" és ütköztetésével éri el, 
amelyek a mindennapi szinkópált, ziláló beszédén, az utca nyelvének urbánus 
szintagmáin alapulnak, valamint egyféle intim naplón, amely a felbomló 
személyiség katasztrófájáról tudósít. A csavargó agresszivitása és az utazó 
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nosztalgiája keveredik benne, aki vigasztalanul vágyakozik az őskezdetek 
után. Kötetének expresszív költ ő i képei és nyelvi fordulatai — Judita Šalgo ki-
váló fordítása nyomán —olyan, az élettel való megbékélést elutasító kihívásról 
győznek meg bennünket, amelynek életbölcseleti tapasztalata az állandó láza-
dásban és a lét értelmének megszállott kutatásában van. Éppen ezért nem tö-
rekszik sem megnyugvásra, sem gondolati definíció megalkotá-
sára. A világ iránti nyitottsága azonban még a lázadó elutasítás ellenére is meg-
marad. 

Domonkosa költői nyelv szabályait is semmibe veszi. Könyvének leger ő -
teljesebb motívuma, hogy megpróbálja anyanyelvér ől lehántania hordalék-
jelentéseket, s eközben saját költészetének nyélvét is megkérd őjelezi. Világhoz 
való viszonyának a középpontjába a nyelvnek és a metaforikus beszédnek 
a drámáját helyezi, miközben hisz abban, hogy el lehet jutni a szavak eredeti 
jelentéséhez, forrásjellegéhez. Minden metafora magában hordozza, ahogyan 
Max Black állítja, az analógiát és a strukturális korrespondenciát, s éppen ez 
okozza Domonkos költői helyzetének tragédiáját is, miközben arra törekszik, 
hogy éppen a legsajátabb életérzését és világlátását fejezze ki. A lázadás és 
a nosztalgia hatja át szüntelenül ezt a költészetet, s a költ ő  megtalálta azt 
a nyelvi formát, amellyel ezt hűen kifejezheti. 

Radikalizmusa Domonkost olyan helyzethez közelíti, amelyben a lázadás 
hitetlenségbe csap át: 

ja ti sedim brate 
u ovoj mojoj takozvanoj pesni čkoj radionici 
umoran k'o ku čka 
pesmu pišem 
a pitam  51 komu zašto *  

(A Kuplé 2. előmunkálatai) 

Ez a költészet tehát, minden konvenciótól megszabadulva, arra irányul, ho-
gy úgy mutassa meg a mai ember egzisztenciális drámáját, mint akinek nem 
maradt más hátra, csak az, hogy a saját világba vetettségének megfogalmazá-
sával védekezzen, minta hamisítatlan élet iránti vágyakozást. A korlátok felrú-
gásában a természetesebb élet lehet őségét sejti Domonkos. Az ősibb életét. Ezt 
a vágyat azonban a költő  nem morális, hanem egzisztenciális mi-
voltában éli meg. Az élet megőrzésére irányuló vitális ösztönök hiányát egy 
ősállapot iránti vágyakozásnak fájdalmas-ironikus megéneklésével helyettesíti. 

A versnek ezt a részét Domonkos István szerbhorvát nyelven írta. Nyersfordítása: „itt ülök 
testvér / ebben az én úgynevezett költ ői műhelyemben / dögfáradtan / verset írok / de kérdem én 
kinek minek" 
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Ezért van az, hogy lelkiállapotának azok a költ ői alakzatok felelnek meg leg-
jobban, amelyek a kupléban és a népdalformában gyökereznek. 

Az önirónia, a kétely és a hiábavalóságtudat — ezek azok az állandó kompo-
nensek, amelyek költészetében erőteljesen idézik fel a „hazátlan" költ ő  helyze-
tét, aki éppen „hazátlansága", vagy ahogyan Heidegger mondaná, egzisztenciá-
lis hiányérzete, következtében az éber, de egyben lehangoló öntudat bizonyí-
tékaival szolgál: 

fogpiszkálóba fogódzva 
léptem az irodalomba 
összegszerű  értéke se 
volt dalomnak 

(Kuplé) 

Mindent kockára téve, éppen a saját állapotát megfogalmazva, Domonkos 
a világból való idegenségének ad hangot, s ez az olvasót arra készteti, hogy ön-
magával folytasson dialógust. Feltárulkozása az önfeltárás útjait nyitja meg, 
Domonkos megszabadít bennünket a nyelv és a szintaxis kötöttségeit ől és 
a megismerés fokozatosságának kényszerét ől. Az élettől való megsebzettség 
nem tűri az együttérzést, annál sokkal mélyebb: a dialógust követeli meg, az 
együtt beszélést. Nyitottsága és a szentimentalizmus hiánya provokatív és egy-
ben romboló. 

Havarija (Prosveta, Belgrád, 1987) cím ű  kötete acél nélküliség dicsérete, 
ugyanakkor felhívás is új célok meglelésére. A költ ő  ugyanis nemcsak saját ta-
pasztalatairól beszél, hanem azok bels ő  okait is fel akarja fedni. Ilyen értelem-
ben Domonkos költő i kételye és kérdése sokkal több, mint lelki provokáció. 
Annak a bizonyítéka, hogy a költészet értelmének és a mai világban betöltött 
szerepének kutatása során elérkeztünk egy egzisztenciális határig, amelyen túl 
már csak a vers maga létezik, ontológiai értelemben, egyedüli menedékként. 
Egyetlen esélye pedig nyitottságában rejlik. 

TOLDI Éva fordítása 
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Domonkos Istvánnak 

TOLNAI OTTÓ 

Tolnai Ottónak hívnak. 
Ám — s már itt elkezd ődnek a problémák, már itt elkezd ődik a költészet —, 

igazi nevem: Kracsun (románul, mert őseim egyik ága minden bizonnyal ro-
mán eredetű : cráciun — karácsony); nagyapámat ugyanúgy hívták, mint a szerb 
barokk legnagyobb festőjét: Kracsun Tódor — Teodor Kra čun (később a festő  
Kračunoviéra változtatta nevét). Úgy tanulmányozom festészetét, lévén kép-
zőművészeti kritikus, úgy írok a képeir ő l, ikonosztázairól, mintha nagyapám, 
a kanizsai hentes festette volna őket. Mondanom sem kell tehát, hogy akkor ez 
a festészet/festészetem eleve azok munkáihoz áll közel, akik, mint Rembrandt, 
Goya, Soutine és Bacon, kettészelt ökröket, ökör-krucifixeket, leforrázott li-
bákat festettek. És hát az ő  tanítványaik munkásságához, az itt, New Yorkban 
sem ismeretlen Dadóéhoz, Veli čkovićéhoz, Ljuba Popovi ćéhoz. 

A Tolnai nevet szüleim minden bizonnyal az akkortájt nagyon népszer ű  
színésznőnek, a 

Lila akác 
Meseautó 
Tóparti látomás 
Tiszavirág 
Azúr expressz 

című  filmek Tolnai Klárijának, 
valamint a szintén felettébb népszer ű  

Tolnai Világlexikonának 
Tolnai Világtörténelmének 
Tolnai Világlapjának 

köszönve választhatták a rokonság, a Kracsunok nem kis megrökönyödésére. 
Bár otthon, nálunk nem volt egyetlen Tolnai-kiadvány sem, a Világlexikon- 

nal—Világtörténettel—Világlappal már szinte csecsszopó koromban azonosul- 
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tar, akárhol láttam a köteteket, akárhol hallottam a nevet, lehunytam a sze-
memet, mondván: én vagyok a Tolnai. (Tolnai Simon, a híres nyomda- és 
laptulajdonos, könyvkiadó Nagyváradon született 1868-ban, és Mauthausenban 
halt meg 1944 végén, maga egyetlen munkát írt: A b űvészet könyve két kötetét 
— olykor látni vélem, amint szabad idejében b űvészkedik), de — tettem hozzá 
mindig elpirulva — én vagyok a Tiszavirág és az Azúr expressz (ezt a két filmjét 
különítettem el, álmodtam tovább magamnak) színészn ője is. 

Minden bizonnyal ezzel is magyarázható, hogy már huszonéves koromban 
csináltam egy irodalmi lapot (el őbb melléklet, majd folyóirat: Symposion, Új 
Symposion), amit minden szerénység nélkül világlapnak lehet nevezni. 

A Világlexikon elkészítéséhez is azon nyomban hozzáláttam, noha az ter-
mészetesen egy hosszabb, valójában egész életet igényl ő  — krležás—borgheses-
karinthys — vállalkozás. Mondom, nagy része elkészült már, noha még porlas-
ztott állapotban leledzik (tán innen is egyik verseskötetem címe: Világpor, no-
ha az igazság az, hogy Világlexikonomba én Simonnak A b űvészetek 
könyvét is bedolgozom, tehát az egész lexikográfusi munkát egyfajta b űvészke-
désnek-művészkedésnek tekintem. Igen, valójában a Tolnai Világlexikona átírá-
sáról, kibővítésérő l, összefirkálásáról, átkollázsolásáról van szó. A két legszebb 
és legambiciózusabb lexikoni szócikk természetesen a Kracsun Tódornak és Tol-
nay Klárinak (húgomat szintén Klárinak hívják) szentelt. 

Ennyit vezetéknevemr ő l. 
Keresztnevemet hol mint patetikus sóhajokkal, „a költészet halhatatlan lég-

gömbszavával" ékes valamit viselem 

ó 

hol pedig mint konkrét verset jegelem, forgok-ringatózom nulláiban, akár kis-
csirkék a záptojásban 

otto 

dupla keresztre feszítem zéróit, egész kis golgotát szerkesztek bel ő lük, innen 
tehát az a bizonyos nulla, rózsaszín nulla verseimben, vagy ahogy Henry Mil-
ler mondja 

The rost' crucifixion 

oTTo 
oTTo 

otto 
olto 
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44 éves vagyok, éveim száma, mint egyik kritikus barátom írta válogatott 
verseimet, a Vidéki Orfeuszt recenzeálva: két kis szék. Ehhez csak annyit ten-
nék hozzá: igen, két kis szék, és én közöttünk a földön. A két kis szék közé zu-
hanva megütöttem a földet, a föld megütött engem, mint ahogyan a lehulló 
gyümölcs üti meg a földet, mint ahogyan a föld üti meg durván a lehulló gyü-
mölcsöt. Tehát most ott/itta gyümölcs a földön: vagy megeszik vagy megrot-
had. 

Kanizsán születtem, a Tisza melletti kisvárosban. A Tisza lassú, langyos a1-
földi folyó. Ám nevezik Petőfi folyójának is, aki felettébb patetizálta e szegény 
folyócskát, felgyorsította, már a XIX. században a revolt, a revolúció duzzas-
ztógátjait, turbináit szerelte rá. Különben Einstein is nézte titeli rokonainál jár-
va a folyó szemérmes paráználkodását a Dunával. A Tisza virágzó folyó: innen 
tehát a kérészélet, a tiszavirágélet. Nem véletlen tehát, hogy Tolnay Klári fil-
mjei közül éppen a Tiszavirág cím űt sajátítottam ki, hiszen 
a költő t efféle állatvirágszerű  pillanatnyi lénynek képzeltem el már gyerekko-
romban is, akinek az élete csupán egy diderg ő  nászrepülés —csupán didergés .. . 
A Tisza-fenék még mindig, legalábbis a gyerekek tudatában, képzeletében, 
mamutcsontokat és királykoporsókat rejt, görget. Különös, hogy éppen e sem-
mis folyócskába temetkeztek a mamutok és a királyok! Ám akárha az ő  lelkük 
virágzott volna nekünk gyermekkorunkban. 

Semmis kis városkáka semmis kis folyó mellett. És mégsem, hiszen az egyik 
ilyen városka: Mohol például, Moholy-Nagy Lászlónak köszönve, itt sem 
hangzik idegenül, ső t. 
Apám keresked ő  és vadász, anyám háztartásbeli. 

Kisgyerek koromban állandóan fáztam. Dideregtem, vacogtam. Ezért egész 
napa Tisza langyos vizében vagy a város híres gyógyfürd őjéből kiengedett, el-
használt meleg iszapjában leledztem, ebihalként, hüll őként. Es állandóan Afri-
káról álmodoztam, Afrikába készültem, oda, ahol nem fázik az ember. 

Említettem már, nekünk otthon nem volt meg a Tolnai Világlexikona de me-
gvolt egyik barátoméknak, a szomszédban, és ha valami érdekelt, mindig 
hozzájuk rohantam, hogy elolvassam, mit mond a mi lexikonunk. Afrikát 
is ott olvastam. Valójában nem is olvastam, színes térképét, metszeteit né-
zegettem. A papiroskákat, a sárkányfát, a balubafétist, a kullong törzs szal-
mából épült gabonaraktárát, a datolyapálma-ligetet, a kafferek szimba nev ű  
hangszerét stb. Valójában már akkor elkezdtem az Afrika szócikkel való 
bűvészkedésemet: átstrukturálását-átrakását szív formájú kályhává, szív 
formájú kemencémmé. 

Mint később megmagyarázta egyik orvos barátom, azért vacogtam állan-
dóan, mert vérszegény lehettem. A vérszegények számára pedig, ez köz-
tudomású, mondta, mágnes Afrika. 
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Sosem jutottam el Afrikába. Még mindig didergek, vacogok, noha már 
nem vagyok vérszegény. 

Olykor Persze még mindig gondolok Afrikára, de az a gyerekkori, szinte 
epileptoidnak nevezhet ő  kalandvágy melankóliává szelídült, az epilepszia vala-
miféle kékérzékenységgé, amit csak ritkán gyújt fel egy-egy koponyavarrat-
szerűen cikázó, valós ultraviola lángocska. Immáron a velencei, párizsi és bécsi 
teraszok csöpp, kerek márványasztalnyi, független köztársaságai — a tulajdon-
képpeni Európa — a legtávolabbi és tán már egyetlennek is nevezhet ő  
úticélom. 

Nemrég az egyik bécsi teraszon üldögélve egy lányt láttam: levelet írt mo-
solyogva a szomszéd asztalnál, majd kék bélyeget fogott az ujjai közé finoman, 
mint áldozáskor, a nyelvéhez emelte, megnyalta, pillanatra nyelvi hegyén ha-
gyta. Ez a szép, rózsaszín nyelv a kék bélyeggel, csipkézett azúrral, számomra 
maga a beteljesedés, az örökkévalóság. 

Mindezt a hosszú bevezet őt (körülményes bemutatkozást, narcisztikus curri-
culum vitae-t) azért bocsátottam el őre, mert az igazság az: nem gondoltam 
arra, hogy életemben eljutok New Yorkba (Amerikába). Mint érzékeltettem, 
Afrikába igen, de Amerikába nem. No de hát ezt Amerika tudja legjobban, az 
emberek általában Indiába indulnak... 

És mosta postás kezembe nyomta ezt a New York-i levelet, a 
The COMMITE for INTERNATIONAL POETRY 

meghívóját. Sokáig bámultam, bámultam az újvilági levélre, mint borjú az új-
kapura, a boríték kis kerek bélyegz őjére, bélyegére. És szinte reflexszer űen 
a Tolnai Világlexikonáért nyúltam. NEW YORK — istenem, ismét újra kell ír-
nom egy szócikket! Verseket olvasni, költészetr ő l beszélni („víz alatt énekel-
ni”, mondja Kassák) — New Yorkban?! De hiszen ez megint csak Afrika! 

Mert az igazság az, hogy én mégiscsak eljutottam volt Afrikába. Már ott, Ka- 
nizsán. Az az elhasznált — szaros-spermás-véres — iszap maga volt Afrika. 

Egyszer, emlékszem, azt hallottuk, hogy a t őlünk mindössze pár kilométer-
re fekvő  faluban, Pecellón forró vérben, a vágóhídról a kanálisba engedett forró 
vérben fürödnek, lubickolnak naphosszat a gyerekek. Azonnal elhatároztuk, 
meglátogatjuk őket. És attól kezdve mi is a forró vérben lubickoltunk nap-
hosszat ... Látom magamat, a vézna, vérszegény, vérzékeny legénykét a forró, in-
tenzív anyagban, magában a lilává alvadt egzotikumban — á másságban. 

És eljutottam Afrikába a költészetben is, mert mi más is volt ez a költészet—amit 
jugoszláviai magyar költészetnek szoktunk nevezni —, mint ennek az Afrikának, 
ennek a szív formájú kemencének a realizálása. 

Erről a kemencéről a Nizzában, Genovában diderg ő , vacogó, anyjánál vagy 
húgánál egy kiskályháért könyörg ő  Nietzsche jut eszembe. 
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Igen, számomra a költészet egzotizmus. Epileptikus, vagy ahogyan Radnóti 
írja alapvető  (bár teljességében közöletlen) értekezésében, az Exotizmus a há-
ború utáni francia költészetben cím űben: pszichózis, neurózis. 

„Az utazás pedig többe m űvész számára mindennél több, mint el ődeinek; 
nem kaland, nem tapasztalás, nem tanulás, nem megújhodás, nem menekülés, 
és nem más. Mindennél több: pszichózis. Ez az új exotizmus tehát tudatos szol-
gája a nagy keresésnek, mely az »emberi újjáépítés«-t szolgálja, és fontos alko-
tóeleme az európai lélek neurózisának." 

Verseim szaros-spermás-véres közegébe másztam át, amikor elhagytam 
szülővárosom langyos magzatvizét. A vers forró közege ismét csak maga volt 
Afrika, maga a Dél legalábbis. Az a vérszegény és fél ős vacogás csak a vers in-
tenzifikált közegében — másságában szűnt rpeg egy-egy pillanatra. 

Nehéz elképzelni nagyobb kalandot, mint Jugoszláviában, teljesen függet-
lenül a magyar költészet (klasszikus és avantgárd) hagyományaitól magyar 
költészetet csinálni. 

Engem Rimbaud afrikai kalandja érdekel, számomra az is része költészeté-
nek, noha vers nélkül, versei már Afrika, noha Afrika nélkül. Bonnenfoy ki-
tűnő  Rimbaud-könyvében éppen itt áll meg, mondván, neveletlenség az után 
nyomozni, aki visszatért az anonim egzisztenciába, létezésbe. De én inkább 
Cvetajeva álláspontjához állok közelebb, aki szerint, mint szép Paszternák-
esszéjében írja, a költészet érdekességei a költészet szakért ő inek a dolga: 

„Az én specialitásom — az élet." 
Vagy ahogyan maga Paszternak mondja: 

„az igazán (valóságosan) költ ői mindig közelebb van a nem-költ őihez, a köl-
tő ietlenhez". 

Éppen az érdekel tehát: ahogyan elrothad a kalandban a költ ő . 
Nietzsche írja: „Az isten rothad." 
Amikor ezt a mondatát elolvastam, Rimbaudot láttam, azt a lassan rothadó 

gyermeket. 
Sok költőt ihletett ez a mondat (amit mellesleg a magyar fordító egyszer űen 

kihagyott, elsikkasztott — és félek, kihagyott az egész magyar költészet is), no-
ha a hangsúly inkább az isten, a Pán halálán van. 

Kafka valahol „megvilágított hulláról" beszél, Lautreamont pedig egy rot-
hadt vagy rothadó, nem emlékszem már, hattyúról. De err ő l a hulláról énekel, 
ezt a hullát építi be a költészetébe Baudelaire és Gottfried Benn is. 
Vladimir Nazor (aki aggkorában az ifjú Goran Kova č ićtyal, Vergiliusával a 
partizánokhoz szökött) szép Dante-versében minden bizonnyal szintén 
Nietzschének e szavait fordította horvátra: „Naš Bog se davno raspade i ras-
plinu." (Istenünk rég szétrothadt, semmibe t űnt.) 

Kanizsáról elindulnia jugoszláv költészetbe — az tényleg egyfajta afrikai 
utazás volt. B űvészkedés (Tolnai Simon: A b űvészet könyve értelmében) csak 
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annyi volt a dologban, hogy egy alliterációs játékkal Afrikát az Adriával he-
lyettesítettem. 

Tehát: utazás az Adriára. 
Kosztolányi, a szabadkai Kosztolányi örökítette meg legszebben ezt az 

utazást, az Adriára való utazását a bácskai gyereknek, a világirodalom egyik 
legszebb novellájában, a Csókban. Egy érettségizett diák jutalomutazása a ten-
gerre, a tengerrel — magával a mássággal való els ő  találkozása, ami egybeesik, rá-
fényképeződik egy, a kupéban vele utazó idióta lány éjszakai csókjára: „Nem 
kapott levegőt. Száján volt valami. Valami hideg rondaság volt, valami nehéz, 
lucskos mosogatórongy, s ez ráfeküdt szájára, szívta, beléje dagadt, kövére-
dett tő le, megmerevedett, mint a pióca, nem akart leszakadni róla. Lélegezni 
sem engedte." 

Ez tehát a csók. S a tán a hajnal crescendója, hatalmas díszlete: „Itt van." 
Hol van? Ott volt alatta, el ő tte, valóban Ott volt, a tenger volt, maga a tenger, 

simán és kéken, ahogy azon az elemi iskolai falitérképen látta... Nem képzel-
te el szebbnek, se nagyobbnak. Szebb és nagyobb volt annál, amit valaha is el-
képzelt. Sima, kék végtelen, rajta a bárkák, csorba fél dióhéjak és vitorlák, fe-
hér, narancsszín, fekete vitorlák, ferdén rábillenve, mint pilleszárnyak, tikkadt 
lepkék, melyek leröppennek a víztükörre, s isznak bel ő le. Távolról csak pano-
ráma, képeskönyv képe, halk, majdnem mozdulatlan. Nem hallatszott föl hoz-
zá a hullámok zúgása sem. Türemlésük se látszott. Maguk a hajók se mozog-
tak gyorsabban, mint az ő  hajdani úsztatójátéka, melyet a mosdótálban ide-
oda húzogatott gyermekkezével. Mégis ünnepi volt ez, óriási volt, az egyetlen 
óriási, évezredek ősi fénykoszorújában. 

Ekkor harsant ki bel őle az a versféle, melyet már el őbb próbálgatott, az a 
ditirambus, mely az éjszaka szorongó óráiban fogant meg benne, s Xenophón 
őrjöngő  katonái, az Anabasis szétvert serege, az az éhez ő , hazavágyakozó tíz-
ezer sem kiálthatta oly hangosan, tízezer torok együtt, mint ő  egymaga: „Tha-
latta, thalatta. Nem változó, örök egy, egész, te, hegyláncok székesegyházá-
ban, bércek templompillérei között, te szenteltvize a földnek, a szirtek kivájt 
szenteltvíztartójában, keresztel őkútja minden nagyságnak, mely valaha élt 
ezen a világon, te anyaföld teje. Szoptass meg engem, válts meg, távoztasd el 
tő lem a rémeket! Tégy azzá, aminek születtem." 

Igen, nemzedékem els ő  költő i gesztusa az Adria átkarolása volt. E gesztus 
monumentuma Domonkos István Rátka cím ű  poémája. Nem tudtam elkép-
zelni, hogy kimozduljak a Tisza, a gyógyfürd ő , a vágóhíd meleg magzatvizé-
bő l anélkül, hogy azonnal át ne másszak egy másik intenzív, forró közegbe. 
Ezért tudom azonosítani költészetemet az Adriával, ezzel a lényegében véve 
emberméretű  — noha görög és szláv istenek visszhangjával telített! — abszorbe-
álható, nivellálható tengerrel. 

Költői ikertestvéremmel, Domonkos Istvánnal együtt indulásunkkor úgy 
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éreztük, a költészet veszélyesen szép játékszere, ördöglakati mellé egy tengert 
is kaptunk ajándékba. Egy azúrkulisszát. Boldogságunk határtalan volt. 

Az ötvenes évek vége ez, a hatvanas évek eleje. Ténylegesen 48, a Sztálinnal, 
a szocrealizmussal való szakítás (tehát a a partizánháborúban tanúsított ellen-
állás megismétlése) nagy pillanata. 

Egy tán még sosem tapasztalt huzat vitt, emelt meg bennünket. Indulásunk-
kor egyszerűen nem létezett számunkra a magyar költészet. Fogalmunk sem 
volt, hogy boldogságunkban éppen magyarul sírtunk fel. 

Persze valójában arról lehetett szó, hogy a vasfüggöny akkortájt szinte a szó 
szoros értelmében vasfüggöny volt. Egyetlenegy magyarországi könyv sem 
jutotta kezünkbe. Emlékszem, az els ő  új magyar kiadvány, háború utáni kiad 
vány a Csillag utolsó száma volt, a Tékozló országgal — de akkor már 56-ot ír-
tunk. E különös körülmények miatt tehát adva volt egy terrénum, egy kis szeg-
mentum, egy helyzet, ahol megcsillant az abszolút szabadság lehet ősége, a to-
tális költő i kaland realizálhatósága. 

A katharok (bogumilok), a láthatatlan, az azúr eretnek szektája élt egykor 
ezen a vidéken, IV. Béla futott idea tatárok, Pannonius menekült errefele Má-
tyás haragja elől, és hát Sinkó Ervin talált errefelé, szinte holdkórosként, egér-
utat a koncentrációs táborok és Gulagok világnyi satujának szorításából. Egy 
pillanatra boldog bogumilok, Bélák, Pannoniusok, boldog partizánok, Sinkók 
voltunk. 

Régi rögeszmém, hogy a katharok kimondták, az azúr az isten (mint aho-
gyan Swedenborg ki is mondta: a kék az isten), hogy Pannonius is kimondta, 
hogy az imperátorral szemben már csak az azúr marad. 

Mallarmé költészetéről értekezve Pulet az azúrt úgy határozza meg, mint 
azt a helyit (teret), ahol nem vagyunk. 

Mi egy pillanatra, akkor 48 után, úgy éreztük: ott vagyunk, ott, ahol nem 
vagyunk, nem lehetünk. A negatívum pozitívummá lett. Az anyagtalan anyag-
gá. Jugoszlávia formává. 

Az ikonok, a stećakok, Krleža harmadik komponense, a szerb szürrealiz-
mus, Andrić  és Crnjanski melankóliája, a szlovén, a horvát költ ők — a balkáni 
kultúrák egzotikus sz őnyege, a partizánháború, 48, az elnemkötelezettség. 

A költészet számunkra nem iskolás probléma volt, a vers nem versifikáció: 
pozítiv szabad ötlet. 

Igen, szépen megfigyelhető  a magyar költészet alapkomplexusa a Szabad 
ötletek esetében, példáján. A költő  és a magyar irodalom számára a Szabad 
ötletek nem vers. Kassák nem közli József Attila rímes verseit, nagy verse, 
A ló meghal, a madarak kirepülnek valójában „szabad ötletek". Nem tekintik 
versnek, pedig Artaud, Beckett, Holan, Ginsberg, Noren hasonló szövegeiben 
emelkedik éppen formává, merül föl új formaként a „szabad ötlet", ahogy Pi- 
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linszky mondja, az ember meztelenségi, ártatlansági foka. Pilinszkynél lesz 
először azzá a magyar költészet, amihez mi is kapcsolódni tudtunk. 

Pilinszky problémáját viszont abban látom, hogy költészetét csupán a hitleri 
haláltáborok világára redukálta. Míg ez Celannál és Nelly Sachsnál igazolt 
(ezért Celan egy fokkal autentikusabb, nagyobb költ ő  is), addig Pilinszkynél 
nem. Danilo Kiš határozottan leszögezi, a mai író hic et nunc korunk két kru-
ciális fenoménjához — a hitleri és a sztálini haláltáborokhoz — való viszonyu-
lásában ítéltetik meg. Én csak annyit tennék hozzá, hogy az út az általános, 
a láthatatlan, a cseppfolyós veszt őhelyek, a vesztőhelyek zseniálisan lepárolt 
„illata" felé csak ezeken a konkrét kruciális fenoméneken keresztül érhet ő  el, 
bármelyik kikerülésével, nem. 

Egy kis breviáriumot állítottam össze Pilinszky költészetre vonatkozó nyilat-
kozataiból. Íme: 

Rilke és Ady költészetét „Auschwitz el őtti artisztikumnak", Celan, Roie-
wicz és Beckett verseit pedig „Auschwitz utáni versnek" min ősíti. 

„A koncentrációs táborok világa, az egyetlen kis diderg ő  molekulára redu-
kált ember után mit kezdjünk Ady királyi pózaival? József Attila mérésadatai 
az emberről és a mindenségrő l kétségtelenül sokkalta pontosabbak, használ-
hatóbbak számunkra." 

„Klee külsőre hasonlított Bartókra. De amíg Bartók — most meg már a m ű-
vekrő l beszéltek —csupán a tisztaságig jutott el, Klee az ártatlanságig emelke-
dett. Nem infantilis, hanem ártatlan — ami dönt ő  különbség, s talán a legtöbb 
a művészetben. Ezen a fokon csak a népm űvészet, s a legkülönbek tudtak 
megnyilatkozni. A könyörtelen őszinteség, s az öntisztulás pokoljárása, a szel-
lem minden önelemzése, s a lélek minden vetkezése ezért van. Eljutni az ösz-
tönök darócától a mezítelenségig, s a mezítelenségt ő l az ártatlanságig. Az ösz-
tönök koromsötétjéb ől Klee művészete egy bárány ártatlanságának erejével 
világít." 

„Az az érzésem, hogy a vers, miután, miközben írja már az ember, maga a 
versírás nem kultúrfunkció ... " 

„Valamikor még hiú voltam a versben. Most már szeretnék nagyon nem hiú 
lenni. A tökéletességigény kövületté fagyasztja a költészetet. Most már majd-
nem lompos vagyok. Azt is mondhatom: régi verseimet jobb kézzel írtam, 
most már csak bal kézzel írok. Majdnem ügyetlenül. Akkor mindent látni 
akartam, most már csak egy pontra figyelek. Mégis úgy érzem, így kevesebb 
dolgot rekesztek ki. Beléphetnek a véletlenek... Rájöttem, hogy egy rossz 
mondat a legszebb lehet vagy a legpontosabb." 

„ ... zavarni kezdett minden, ami nyilvánvalóan m űvészet vagy antiművé-
szet, és tulajdonképpen ezek nagyon rövid vallomások, szondáztam önmaga-
mat, szondáztam a tudatalattimat, szondáztam, hogy hol vagyok, és ezeket je- 
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gyeztem fel. Tulajdonképpen ilyen gyors jegyzetek, hogy tulajdonképpen hol 
is tartok." 

Különös, mintha csak a Szabad ötletekr ől értekezne. Mint jeleztem, egyol-
dalú viszonyulása miatt, látóköréb ő l kiesik Paszternak, Mandelstam, Holan, 
Seifert és Miloš problematikája, világa. 

Ezzel a hellyel, formával — tengerrel — való azonosulás nem mint motívum-
mal való azonosulás játszódott le, hanem mint anyaggal. Az azúr megérintetett 
általunk, szinte só kristályosodott verseinkre, mint Onwin cinklemezeire. 
Ezt az azonosulást, megérintetést, a másság megérintetését tán éppen Kracsun 
nagyapámnak köszönhétem. Mert már fiatalkoromban szenvedélyesen kezd-
tem foglalkoznia jugoszláv képzőművészettel: vissza az ikonokig, bogumil 
kövekig, és előre a nagy expresszionistákig, a MEDIALE-ig: 

Plančić , Babić , Job, Lubarda, Milunović , Tabaković , Čelebonović , Bijelić , 
Tatrtaglia, Vidovi ć , Konjović , B. Proti ć , Mušić , Šimunovi ć , majd Dado, Veli č -
ković , Ljuba Popović , Glavurtić , Tošković  stb. 

A magyar festőkétől annyira különböző  temperamentumuk, másságuk anya-
gát megérinthettem indigójukban, kékjükben. Vásznaik afféle tárgylemezekké 
lettek, amin elkülönített, kiszűrt azúrszemcsék csillogtak. 

De különbözik ez a kék az Azúrpart azúrjától is, más, mint Bonnard ehet ő , 
krémszerű  kékje. Igaz, a Bonarddal rokon Valért' mediterránja, azúrja alatt is 
már véres tetemek, véres belek — egy komplett vágóhíd gomolyog (valójában 
Gide és Camus mediterránja ez). Olvassuk csak újra ilyen szempontból Medi-
terrán inspirációk című  szép esszéjét! 

Az azúr lencse, ami feltárja a rútat, megmutatja a rothadó istent, Pánt. 
Egyesek szerint valamelyik adriai szigeten halt meg a Pán. 
„A rút által marad a m űvészet minden időben úgyszólván közelebb az em-

berihez", idéztem indulásomkor Ritoók Emma szavait A rút a m űvészetekben 
című  értekezéséb ől. 

Esztétikájában Adorno így beszél ezekrő l a kérdésekről: „A rút tilalma mind-
annak a tilalmává vált, amit nem hic et nucn alakítottak, ami nincs teljesen struk-
turálva, ami nyers. A disszonancia m űszaki kifejezése annak a megjelölésre, hogy a 
művészet elfogadja azt, amit mind az esztétika, mind a naivitás rútnak nevezett 

 az a boldog állapot nem tartott sokáig, hogy valójában nem is lehetett 
állapottá, az természetes. Ha ez a helyzet nem problematizálódik szinte azon-
nal, akkor boldogságunkban rothadunk meg. Költészetünket véleményem sze-
rint éppen az mentette meg, hogy megkérd őjeleződött többszörösen is. Proble-
matizálódott, veszélyeztetve lett. Lassan a divatok rózsaszín felh ője is elvitor-
lázott fölüle. És így ismét csak nincs ideje a magyar költészet, a magyar költé-
szeti hagyomány (klasszicista vagy avantgárd) kebelére borulni. 
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Helyzetünk most ismét kezd az eretnek kathar szekta, Pannonius és Sinkó 
helyzetére emlékeztetni. 

Azt hiszem, ismét csak boldogságról kellene beszélnem. 

Mondják, Rimbaud egy övben hordta derekán Afrikában szerzett aranyait. 
Csípőnkön kék foltokkal (azúrnyomokkal) lassan mi is imputálódni, rothadni 
kezdünk a költészet aranyszalmáján. Ám az ebben való kitartás — éneklés (a rot-
hadó betegek, mondják, olykor a falnak fordulva énekelnek) ismét biztosítja 
költészetünket. 

Teodor Kračun, hentesnagyapám-fest őnagyapám Jézus és a szamárisi asz-
szony című  munkája legkedvesebb képeim közé tartozik. Az egyik újság rész-
letet közölt belő le: a szamárisi asszonyt látni rajta a kútnál. Elraktam a repro-
dukciót, de idővel kettészakadt, és csak az a része maradt meg, amelyen egy 
kötél, egy hurok csüng a szürkéskék kő  előtt. Sokáig nem tudtam, miért, de ál-
landóan magamnál hordtam. Különös, hisz egyik versemben azt mondom, 

nem szeretem ha az orrom el őtt himbálódzik a hurok. És még különösebb 
véletlen, egybejátszás, hogy éppen akkor t űnt fel Veličković  képein is a hurok, 
a csillogó, fekete falak el őtt lógó hurok. 

Veličković  Párizsban él, ám ez a motívuma egyértelm űen New Yorkból vé-
tetett. Belfondnál megjelent könyvében látni egy New York-i dokumentum-
fotót: neutrális téglafal, porkupaccal. E porkupac megnevezésére használtam 
először a világpor kifejezést, ami később kötetcímemmé, egyik központi köl-
tői kategóriámmá lett. Azóta is ezt a semmis porkúpot próbálom átlényegíteni 
sóvá, lisztté, indigóvá — azúrrá. Tehát ilyen értelemben, legfontosabb kötetem 
címe New Yorkhoz köt ődik. 

Veličković  Lieu-nek nevezi, helyszínnek, metafizikai csomópontnak, geo-
metriai helynek, szent helynek. 

Egy anonim helyen kínzás, gyilkosság történt vagy fog történni. Hogy poli-
tikai, bűnügyi vagy misztikus-rituális-e, nem tudni. De pontosan érezni mind 
a három változat lehetségességét. Veli čković  éppen ezt az anonimitást célozza, 
világítja meg hirtelen reflektorával, lévén mérnök, éppen ezen az anonim falon 
kezdi el szenvedélyes meybridgei—baconi méréseit. 

Miért van, hogy a helyszín a legerősebb, kérdi Pilinszky, a veszt őhelyek 
szakértője, de Susan Sontag is azt állítja, hogy az „emberi lét valódi definíciója 
magában a » mise-en-scéne-ben « Van". 

Innen már nincs tovább, nincs hová. Zsákutca, macskaszorító — emberszorító. 
Kafka Kis meséje jut mindig eszembe Veli čković  Lieu-i előtt, noha itt egér-

rő l, és nem macskáról van szó — no de hát éppen azért vonatozik az emberre, 
mert az egérről van szó: 

„— Ó — mondta az egér —, a világ napról napra zsugorodik. El őször olyan 
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tágas volt még, hogy féltem, elfutottam, és boldog voltam, hogy végre jobbra-
balra a távolban falakat láttam, ám e hosszú falak olyan gyorsan haladnak egy-
más felé, hogy ez már az utolsó szoba, és ott a sarokban a csapda, amelybe fu-
tok. — Csak futásod irányán kell változtatnod — mondta a macska, és felfalta." 
E balkáni-mediterrán nemzedék (MEDIALE) számára Párizs után mindin-
kább New York válta tulajdonképpeni színhellyé. Dado, a legnagyobb közü-
lük (már az 50-es évekt ől kezdve rendkívüli hatással volt rám) így mesél err ő l 
a New York-élményéről, erről a dadói Lieu-rő l, helyszínről — szent helyrő l: 
„Ha nem festenék, szétmarna valami rák vagy fekély — mondja. Mutatja jobb 
keze középs ő  ujján a bőrkeményedést. Az ecsett ől. — Korábban nem volt. Most 
keletkezett, amióta a baneri feszületet festem. Baneri egy New York-i sugárút. 
Amikor először jártam ott, 1962. március 7-én (a hetes pedig fatális szám az 
életemben), rengeteg földönfutót láttam, talán néhány ezret. Kilencven száza-
lékuk néger. Foga volt a téli napnak, s ők ott tolongtak, melegedtek a naposabb 
helyeken. Átfagytak, üresek voltak, teljesen megadták magukat. Ez az a lát-
vány, amely a legjobban megrázott életemben. Tavaly novemberben, amikor 
ismét Ott jártam, már csak öten-hatan lehettek. Meghaltak, elköltöztek? Nem 
tudom. Hét hónapja viaskodom az ördögi látomással. A vászon öt méter szé-
les, és három méter magas. Még nem tudok megbirkózni vele. Éjjel-nappal 
dolgozom." 

S ezzel (és hát persze azzal a reménnyel, hogy azt a bizonyos hurkot is si-
kerül egyszer ismét a kút, a tiszta forrás vödrének kötelévé tisztítani) be is fe-
jezem. Mondván: itt vagyok, la. 

Katasztrofális ilyen hosszan énekelni a víz alatt! Vagy nem a víz alatt va-
gyunk? Lehetséges, hogy ez már az Azúr expressz?! 

(1984) 
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BATA JÁNOS  

Szoknyák kellenének. Négy egymás fölött elterül ő , bő  szoknya, ami alá el-
bújhatnánk, ami alatt védelmet, oltalmat találhatnánk. Szoknyák kellenének,  

oltalmazó, bő  szoknyák... Meg talán egy dob. Egy piros-fehér bádogdob, ho-
gy dobolhassunk minden ellen, szembefordulhassunk a világgal, a volt-vi-
lággal, és főképp — a patkányokkal... De tudjuk, már régóta tudjuk: sem me-
nedékadó szoknyák, sem megvéd ő  dobok nincsenek.  

Hogy mi van? Egy űrkabin, ami a Föld körül kering, s benne az író, te vagy  
én, és kiáltozzuk, szakadatlanul ordítjuk: Föld! Válaszolj, Föld!" — És persze  
Föld sincs már, legalábbis az a Kék üveggolyó, hanem helyette egy szürke, ha-
muval, korommal borított bolygó létezik, és rajta: patkányok. Zöld patká-
nyok.  

Mesék sincsenek már. A Grimm bácsik hiába járták be a Nagy Német Me-
seerdőt, mert többé erdő  sincs már. A fákra savas es ő  hullott, a tisztásokat föl-
perzselte a Nap, a patakokban szenny csörgedez.  

Grass történelemföldolgozó életművében elérkezett napjainkhoz, illetve,  
ezen is túlmutatva, regénye egyes részeit a jöv őben történteti meg:* egy atom-
katasztrófát követő  világ patkányai, és patkányemberei között, valamint na-
pjaink, a nyolcvanas évek környezetszennyezési problémáitól terhes világát  
idézi elénk, a pusztuló erd őket, a magukat elpatkányosító punkokat, egy kicsit  
a feminizmust is, s a furulyaszóval a patkányokat és gyerekeket magával csaló  
fiú történetében a mitikus id őket, a középkort.  

Míg előző  regényében, A Halban a hol jóságos, hol ironikus Hal minden-
képpen rokonszenvünket élvezi, addig A Patkányn ő-ben a Patkánynő  első  pil-
lanattól kezdve iszonyatot kelt bennünk hosszú, csontos, kopasz farkával,  
mérhetetlen magabiztosságával és cinizmusával. Micsoda morbid ötlet, a leg-
szentebb ünnep, a mindannyiunkból egyre inkább hiányzó ünnep гeggyaІ- 

* 	Grass: A Patkánynő . Fordította Bor Ambrus. Magvető  Kiadó, Budapest, 1988  
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zása, hogy az író karácsonyra patkányt kér ajándékba, és nem is holmi labora-
tóriumi tenyészpatkányt, hanem igazi, vörösesbarna, kopasz farkú patkányt, 
ami — vagy talán inkább : aki — belép Grass (mindannyiunk) álmaiba, s ott mon-
dja, és csak mondja, a maga ellenvetést nem tű rő , megváltoztathatatlan törté-
neteit, de az is lehet, hogy a Patkányn ő , a Jézuskapatkány álmodik rólunk, s ő t 
az sem zárható ki, a Patkányn ő  és mi is csak valaki Más álmaiban létezünk. 

Minden azzal kezdődött, hogy Noé nem akarta bevinni bárkájába, ahova pe-
dig még a Kígyót is fölvitte, a patkányt, az őspatkányt. De a mindenhez alkal-
mazkodó állat átvészelte az özönvizet, mert az Ur a tenyerében óvta meg a ki-
pusztulástól (talán már akkor tudta: jöv ője csak a patkánynak van). A patkány 
megbocsátott, az ember viszont nem akart összebarátkozni vele: irtotta minde-
nütt. Az évezredes harcból aztán mégis a patkány került ki gy őztesen: az ame-
rikai és a szovjet rakétakilöv ő  állomások átrágott vezetékei között patkányürü-
léket találtak ... De a patkányok megmaradtak humanis-táknak — nagyon büs-
zkék egyetlen igazi emberükre, aki a Föld körül, egy űrkabinba zárva, a vilá-
gűrben kering, s egyre csak azt ordítja: „Föld, Föld, válaszolj Föld!" Egyszer 
úgyis belenyugszik, mert az ember észlény, és végül is beletör ődik a megvál-
toztathatatlanba: csak patkányok vannak és ő , illetve számára csak a Patkány-
nő  és ő . Igaz, valamikor, réges-régen volt egy öregasz-szony valahol Kasubiá-
ban, aki a Nagy Bumm után meg sokáig nem tudott meghalni, s mellette volt 
egy púpos kis emberke, aki a hidrogénbomba nedvszívó hatásának következ-
tében egyre csak zsugorodott, míg egészen össze nem töpörödött, és ez a kic-
sinyke ember az öregasszony szoknyái alatt élt még sokáig, amely szoknyák, 
ha mesélni tudtak volna, meséltek volna neki a nagyapjáról, egy hideg, es ős, ős-
zi délutánról, a krumpliföldekr ől, a föld szagáról... Mindez azonban ekkor 
már nem volt, csak ők voltak, nedvtelení-tett, Hidrogénbomba-pietá, a kicsi 
Oskar és drága nagyanyja. 

Tehát visszatért Oskar Mazerath, de csak azért, hogy ő  is elpusztuljon, hogy 
talán örökre eltűnjön, mert mi lehet ezután? Grass kíméletlen: nem ad esélyt, 
semminek sem ad esélyt, állatnak sem, embernek sem. A túlél ő  patkányok zöld 
színűekké váltak. A watsoncrickek, a patkányemberek vagy emberpatkányok, 
az emberi és patkánygénekb ő l még a Nagy Bumm el ő tt megalkotott félember-
félpatkány lények az ember uralkodóvágyát átmentve a poszthumán korban 
eleve pusztulásra vannak ítélve, mert a patkányok többé nem hajlandók elt űrni 
a fölöttük gyakorlott uralmat. Önállósulnak, kipusztítják a watsoncrickeket, 
hogy még írmagja se maradjon az embernek, persze, kivéve azt az egyet, aki a 
világűrben keringve egyre csak azt kiabálja: „Föld, Föld, jelentkezz Föld!" 

Visszatért Oskar a nyolcvanas évek szellemének megfelel ően: videofilm-for-
galmazó vállalat tulajdonosaként és rendez őjeként. Visszajött, hogy Grass for-
gatókönyve alapján megrendezze századvégünk Jancsi és Juliskájának kör- 
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nyezetszennyezett történetét, természetesen némafilmként, hogy az emberek-
nek mindennél többet mondjanak a képek: a haldokló erd ők és vizek. És az er-
dők, az Erdő  halálával meghalnak a mesék, mert hogyan is kelhetne útra Piro-
ska, hogy találkozhasson a Farkassal, ha nem erd őn vezetne keresztül az 
útja, hol tévedhetne el Jancsi és Juliska, hol állna a Gonosz Boszorka kunyhója, és 
hol lenne gyermekkorunk Erdeje, ahol zöld a zöld, és kék a kék, ahol a fák s űrűjé-
ben tisztás rejtezik, patak búvik, pillangók röppennek föl, az ösvény mellett őz le-
gel, szelíd szemével ránk tekint, a tavasz és a nyár illata árad bel ő le, 
majd a sárguló, barnuló őszé, és a mindent belep ő , áldott hóé ... De nincs már erd ő , 
nincsenek mesék, nincsenek évszakok, csak a Patkányn ő  van és az űrka-
bin. Visszatért Oskar Mazerath és drága nagyanyja Anna Bronski-Koljaiczek, 
hogy megünnepelhessük százhetedik születésnapját. A nehezen kimozduló 
Oskar nekivág a hosszú útnak Danzig városába, hogy méltóképpen köszönt-
hesse nagyanyját. S a születésnapi ünnepség alatt következik be a Nagy Bumm, 
ami után csak ők ketten maradnak életben, s évek, évtizedek, századok, évezre-
dek (?) múltán kiaszott testük a patkányvilág emberre emlékeztet ő  pietájaként 
elnyeri már végs ő , méltó helyét a gda?iski Mária-templom oltárán. 

Volt még öt nő  is, akik az Uj Ilsebill fedélzetén elindultak megkeresni Vi-
netát, a Balti-tengerbe süllyedt várost, a N ők Városát, a béke, a nyugalom, a 
szeretet, a tisztaság városát. Utjukat néha a Hal egyengeti, röpke kis id ő re föl-
tűnve a tenger hullámai közül, de hol van már az a fecseg ő , mesélő , ősöreg 
Hal, akinek a meséiben sohasem hihettünk egészen, de aki úgy tudott mesélni, 
hogy történeteit a tűzhely mellett kuporogva hallgattuk, néha megjelenik, és 
nagyon gyorsan el is t űnik, s az öt asszony, a férfi nélkül hajót kormányzó 
öt asszony egyszer csak hiába szólítgatja — a Hal nem mutatkozik többé. He-
lyette a Természet utolsó, jóságos gesztusaként fölhangzik az algák (a szférák?) 
zenéje, fokozódó erősségével mutatva a Vineta felé vezet ő  utat. S hiába szur-
kolunk az öt nőnek, legalább ők érkezzenek meg id őben, elkésnek. Vineta fö-
lött a tengerbe hajolva látják: a víz alatti város foglalt, utcáin patkányok futko-
snak. Es ebben a pillanatban a látóhatár szélén megjelennek a hatalmas, 
fehér felhőgombák. 

És voltak punkok is, akik patkányokká szerettek volna válni. A társadalom 
kitaszítottjai, megvetettjei, a szakadt, piszkos, taréjos fej ű  punkok, szegény, 
szerencsétlen gyerekek, akik, mert szüleik épp mással voltak elfoglalva, a pat-
kányokat választották szüleikké, testvéreikké. És azonosulni szerettek volna 
velük; és a patkányok: az egyetlen embercsoport, akiket igazán sajnáltak, mert 
a punkok fészket csináltak nekik a hónaljukban, keblükön melengették őket. 
Valamikor a középkorban, az 1280-as évek tájékán az őspunk leányokat magu-
kévá tették és teherbe ejtették az er ős, kifejlett hímek. El őbb csak egyet, majd 
egyre többet, és a törékeny, fehér kebl ű  leánykák kihordták, világra hozták 
magzatukat, a patkányfej ű , embertestű  valamiket. 1284 lett a Patkány- 
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fogó éve. 1284-ben vezette ki a városból a furulyázó patkányfogó az őspunk 
hordát. (Mert a punkok, a gótikus és a kortárs punkok hordákba tömörültek, 
minta patkányok, eleve vesztésre, kipusztulásra ítélt nemzedék, mert már ele-
ve magukban hordták a pusztulás szagát, a penész és a dög szagát, láncaikat 
csörgetve, Piros és zöld, sárga és fekete hajukkal, arcukkal a Halált akarták el-
ijeszteni maguktók, magukból, a Halállal fordultak szembe, ami nagyon gyor-
san eljött értük, mind 1284-ben, mind 1984 -ben.) Kivezette a gyerekeket pat-
kányostul a Hameln melletti sziklabarlangba, a Kálvária-hegy gyomrába, aho-
va befalazták őket, majd szentelt vízzel meghintették a bejáratot. A mesét, ho-
gy egy furulyaszóval patkányt fogó zenész, mivel bérét nem fizették ki, bos-
szúból elcsalta Hameln városának összes gyerekét, a jó cívisek találták ki, 
lelkiismeretük megnyugtatására, s ezt gy űjtötték be évszázadok múltán a 
Grimm fivérek, mindannyiunk okulására. 

Szoknyák kellenének, négy egymás fölött elhelyezked ő , bő  szoknya, meg 
egy dob, egy piros-fehér lángnyelvecskékkel díszített dob. A szoknyákból 
azonban csak nehéz illatuk maradt meg, a bádogdob pedig elrepedt. 
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Beszédes István: Kívánja-e a pirosat? Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988 

Az igazán modern, újat hozó költ ő i törekvésekben mindig ott munkál az évezredes 
lírai hagyomány. A jöv ő t fürkész ő  költő , amennyiben mellőzi a múltat, verseinek nem 
küzdhet ki maradandóságot. A gyökértelen újdonság már keletkezése pillanatában a 
bomlás tüneteit mutatja, s igen gyorsan átfordul a nemlétbe. Kiváltképp akkor, ha sem 
formába kívánkozó élmény, sem kimunkált nyelvi tudat nem áll mögötte. Csak istent ő l 
megáldott dilettánsok s gyanútlan fiatal költ ők hiszik, hogy a semmibő l is értéket lehet 
teremteni. 

A jelek szerint Beszédes István ez utóbbiak közül való. Kötete tele van szórva megle-
pő  nyelvi elemekkel, minthogy azonban ezeknek esztétikai hírértéke nincs, egyféle üre-
sen zakatoló dinamizmus benyomását keltik. Ikes igéinket, példának okáért, szívesen 
eltorzítja, megcsonkítja. Megoszol, átvál, szüreml, megtetsz, különvál, élt űn — írja min-
den poétikai indíték nélkül, hiszen a csonkításra nem metrikai vagy ritmikai okok kész-
tetik, hanem a meghökkentés szándéka. Máskor mer őben új igéket, főneveket, mellék-
neveket alkot: csimborog, binyog, setten, sedereg, lombog, felgyú, felfú, repeg, ontat, in-
ged, gyámol, sikeri, nyaglász, röppeszt, guzzsaszt; levezetedés, perzsenésszag, zuzó, du-
dó, diskuta, verscserjés, feltorzódás; cangatönk ű, boholykápos, gémbér, hempe, sér-
tékeny. De hivatkozhatunk olyasféle újításaira is, mint amilyen az aránt, idest vagy az 
ujdont. 

Ezek a neologizmusok természetesen önmagukban még nem túl zavaróak. Jelentésü-
ket ugyan nemigen lehet kikövetkeztetni, de mert hangutánzó szavainkra emlékeztet-
nek vagy épp tájnyelvi színezet űek, lehetővé tehetnék a szabad képzettársítást, ha a ver-
sek magasabb szintű  közlésegységei oszlatni kezdenék az általuk terjesztett homályt. 
De nem oszlatják! Mert mit is kezdhetnénk az efféle versmondatokkal: „jellemed nem 
válthat majd / a forradáson túl", „szárnyakkal takarózni az iszappadot", „Roncsol, for-
gácsol, elhevít / ez a legem akarás", „Az altér másik / értelme jövet", „id őben nem 
mozzan engedékenyem", „Áttetszés tulajdona bánt?!", „önnön vagyok" stb.? Ezek a 
szó szoros értelmében semmitmondó s épp semmitmondósukban „titokzatos" informá-
ciók gyakran hosszabb versrészletekre, s ő t egész versekre is kiterjednek. „A pára lom-
bog, / a törzs faléceket közöl; szédül ő  dérpermeten / bögöly, bár zúzódni vonszol a 
fenék: a nadír / e gödör, a mágnes visszaver, s visszanyeri rángva, / (fejem fölötte bo- 
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londmalom) / végképp körbejárva / a vízszivattyú-kábel; s már köröndre dobbanok: / 
könyököm, vállam súrlódik bár el: az órát féltem, / meredeken védem, bádogét földhöz 
nem lököm: karónyi / karomon csöröng, / míg hangárba zuttyanok anyahajószínen" — 
olvashatjuk a Rögódában, a Röpszódiát pedig imigyen indítja: „Szóbakon tornázta ki: / 
absztrakciója teremte / legsikeredettebbik foka: / tárgyai ma is légüresben úsznak, / 
gyakorta kikülönböztethetetlenekül; / növényként áll/szorong, / nyüzsöng összevisz-
szaságban kreatúrái soka." 

A példákat Persze sorolhatnám tovább, de talán ennyib ő l is kitetszik, hogy Beszédes 
István verselése halandzsa jellegű . Akárha parodizálna valamit, csak épp a paródia tár-
gyát következetesen rejti el ő lünk, minek következtében mind iróniájának, mind öniró-
niájának erővonalai megtörnek, magukba roskadnak — a modorosság hordalékanyagát 
hagyva maguk után. A modorosságét, amely már csakugyan parodizálható. Mondjuk, 
így: „Torzódik, nyüzsöng kreatúrái soka, / idest hempe verscserjés regég sértékenyen, / 
ujdont felgyú a boholykápos levezetedés, / aránt zuzó sederedik, / perzsenésszagú 
diskutát szuszongva folyongón." 

Kívánja-e a pirosat? — kérdi könyve címében Beszédes István. Megvallom, nem. Mi 
több, azoknak sem kívánom, kik egyébként kívánják. 

Milyen jó lenne végre irodalomtörténeti dokumentumnak és csak annak látni 
B. Szabó György idestova harminc esztend ővel ezelő tt írt Rapszódiáját. 

UTAST Csaba 

PANEL-PORTRÉ 

Szeli István: Így hozta a történelem... Vékás János interjúja. Forum Könyvkiadó, Újvi-
dék, 1988 

Kétségtelen, hogy Szeli István anyanyelvi kultúránk utóbbi néhány évtizedének egyik 
központi személyisége. Iskolaigazgató a kiváló zentai gimnáziumban, a nyelvm űvelők 
elnöke, a Hungarológiai Intézet igazgatója, akadémikus, középiskolai és egyetemi ta-
nár, kongresszusok delegátusa, tankönyveink írója és összeállítója, irodalmi, nyelvé-
szeti és nemzetiségi tárgyú dolgozatok, könyvek szerz ő je... S hadd ne soroljam tovább. 
Sokan vagyunk ebben a Vajdaságban, akik tudjuk, hogy Szeli tanár úr — így hívja min-
denki, attól függetlenül, tanítványa volt-e, vagy sem — alapított, részt vett, szervezett, 
ügyintézett, felszólalt, igazgatott, zs űrizett... S ki tudja, mit nem csinált, kellett, vagy 
úgy vélte, hogy kell csinálnia, vállalnia kultúránkban az évek során, élete folyamán. 
Mindezt megtudhatjuk abból a könyvnyi interjúból, amit Vékás János, az Újvidéki Rá-
dió újságírója készített Szeli Istvánnal. Egy élet rajza körvonalazódik a lapokon, megany-
nyi állomásával a gyerekkortól a nyugdíjaskorig. S kiderül — nemcsak mert Szeli tanár 
úr élvezetesen mesél —, hogy változatos, izgalmas és emellett rendkívülisége, egyedisége 
mellett sok vonatkozásban jellegzetesen jugoszláviai magyar életutat járt be. Nem is-
merhetjük meg azonban — látni fogjuk, miért nem — kell ő  mértékben az életrajz adatai, 
tényei mögötti világot, nem kapjuk Szeli István szellemi életrajzát is. Vékás nagyinter-
júja tipikus újságírói munka: szinte kizárólag a tényekre, az adatokra szorítkozik, 
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s nem érzi szükségét, nincs rá hajlama és képessége, hogy az események mögé nézzen, 
hogy a könyvek, a tanulmányok — a szellemember számára ezek megjelenése is ese-
mény, ső t van olyan jelent ős esemény, mint az, hogy hol volt katona, s kik voltak a ját-
szótársai — szellemét megidézze, elénk varázsolja. Az életrajz tényei mellett legfeljebb 
szenzációkra érzékeny a kérdez ő , ami újságíró esetében ugyancsak érthet ő . De meg-
győződésem, hogy Szeli tanár úr más, emberként, alkotóként több, mint amilyennek az 
Így hozta a történelem... című  könyvbő l kiderül. Újság-, rádió- vagy folyóiratközlés-
ként esetleg — bár kétlem — még elfogadható lehetne Vékás munkája, könyvbe szerkeszt-
ve azonban kevés, egyoldalú, felemás. Egyetlen pillanatra sem becsülöm alá Szeli István 
szervező , ügyintéző  közéleti, hasznos, fontos, gyümölcsöz ő  tevékenységét, de ilyen jel-
legű  aktivitását nem tartom kizárólagosíthatónak, mert eltorzítja a róla készült arcké-
pet; csak panel-portré. 

Sajátos műfaj az interjú. Úgy t űnik, szabad, keretei között minden közölhet ő , el-
mondható, illetve a válaszokból kideríthet ő , az alany teljes mértékben megismerhet ő , 
mert szíve-kedve szerint elmondhat mindent, amit fontosnak tart önmagáról, környe-
zetérő l, kitárulkozhat. Valójában azonban végtelenül kötött m űfaj, az alany sokkal ki-
szolgáltatottabb, mint gondolnánk, a kérdez ő től és a kérdésekt ő l függ, olyannyira, 
hogy az is irányított, amit és ahogyan nyilatkozik. Tudjuk, hogy két ember a nyilvános-
ság számára folytatott beszélgetése esetében elengedhetetlenül fontos, hogy a kérdez ő  
nagyon alaposan készüljön az alanyból, úgy, hogy ne csak szabványkérdéseket tegyen 
fel, hanem lehet őséget adjon a mélybe merülésre, a teljes kitárulkozásra, az önmegmuta-
tásra. Ám hogy a kérdezett a nyilvánosság számára saját élettényei mögé merészkedjen, 
hogy önmagába alámerüljön, ahhoz szükséges, hogy a kérdez őnek kialakult véle-
ménye, pontos, alapos, mélyreható ismeretei legyenek arról, amit az alany csinál, arról a 
szellemi közegrő l, amit az alany képvisel, kialakított. 

Vékás János kérdései azonban arra sem nyújtanak igazán lehet őséget, módot, hogy 
Szeli tanár úr az irodalomra vonatkozó elveit összegezve felmutassa saját szellemi arc-
képét. Megismerhetjük élete megannyi körülményét, részletét, de arról nem értesül az 
olvasó, amirő l Szeli tanár úr könyvei, tanulmányai vallanak. Kétségtelenül tanulsá-
gosan elszomorító megtudni, hogy egy nemzetiségi kultúra egészséges, zavartalan 
kibontakozását miféle társadalmi, politikai, emberi körülmények gátolták és gátolhatják, 
mi játszott és játszhat közre, hogy egy adott közösség és m űvelődés saját múltját za-
vartalanul megismerhesse, és ugyanígy élje jelenét, s tervezze jöv őjét. Elgondolkodha-
tunk azon, hogy mennyire hiányzik szellemi életünkb ő l az áttekintő  szervezettség, 
amely segítségével egyének és intézmények munkája lenne célratör őbb, hatásosabb. 
Másfelő l vitatkozhatnánk Szeli tanár úrral egyes intézményeink munkájának megítélé-
sében, véleménynyilvánításának azon vonatkozásaiban, amelyeket a valós körülmények 
részleges, egyoldalú ismeretében tesz. Felróhatnánk a nagyinterjú szerkezeti arányta-
lanságait. Elcsodálkozhatnánk azon, hogy — úgy tetszik — számára nyugdíjba kénysze-
rülésével szinte megállta vajdasági id ő . Mindezt megtehetnénk, ha nem kellene arra 
gondolni, hogy ezek nem is a nyilatkozó, hanem a kérdez ő  vétkei, mulasztásai, aki ha 
kellően tájékozott, felkészült, akkor keresztkérdésekkel, ne mondjam, vitatkozva, 
módosíttathatott volna a válaszokon, segítette volna teljesebb mérték ű  tartalmi megfor-
málásukat. Vagyis mintha els ősorban a kérdésekkel, ezek tartalmi vonatkozásaival, 
mélységével lenne probléma. Mivel magyarázhatnánk különben, hogy az utolsó 
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kérdésre Szeli tanár úrnak hozzá nem méltó módon kell önmagát dicsérnie, hangsúlyozza 
megbízatásainak, feladatvállalásainak állandó els őségét. Vagy azt, hogy értesülünk ugyan 
egy valójában mellékes irodalmi — csendes — perpatvarról, amilyet az els ő  Symposion-
nemzedékkel, ennek irodalom-, fő leg kritikaszemléletével folytatott, ami szenzációnak 
talán megteszi, de nem kap az olvasó átfogó képet a jugoszláviai magyar irodalomról, 
helyérő l, feladatairól, értékeir ő l, rétegezettségér ő l, mindarról, amirő l Szeli tanár úrtól 
elsősorban érdekes lenne hallani. Hasonlóképpen hiányzanak az interjúból a tankönyv-
író Szeli István szempontjai — itt és akkor, majd: itt és kés őbb — és vezérelvei, amelyek 
fontos művelődéstörténeti adalékok lehetnek, valamint a tanár úr f őbb tézisei a 19. szá-
zad magyar irodalmának történetér ől, alakulásáról — ez volt sokáig oktatási tárgya 
az egyetemen! — vagy az összehasonlító irodalomtörténet gazdag és általa kiválóan 
művelt területér ő l. Minderről hellyel-közzel olvashatunk, de kellő  mélység, az alany-
ra jellemző  elmélyültség nélkül. Holott tanulmányai (Pet őfiről, Aranyról, Berzse-
nyirő l, Csokonairól, Kazinczyról stb.) vagy Az ember tragédiájának délszláv fordí-
tásairól a szakmában figyelmet érdeml ő  munkák. A kérdező  nem követi a leglénye-
gesebb Szeli István-i elvet, azt, hogy embert és m űvét együtt kell látni és láttatni, 
ami pedig — ahogy a Szeli tanár úr könyveir ől írt ismertet ők is tanúsíthatják — minden 
irodalmi tanulmányának, tehát irodalomvizsgálódásának, — szemléletének is alapja, 
kiindulópontja. 

Szellemiségét tekintve is izgalmas Szeli tanár úr élete és életm űve, talán életrajzánál is 
érdekesebb. De ezt Vékás munkája nem igazolja. 

Egy interjút is többféleképen lehet olvasni, értelmezni, min ősíteni. Ezúttal, sajnos — 
mert valóban egyedülálló kiadói vállalkozásunkról van szó, els őrő l a maga nemében —, 
ahelyett hogy arról írhattam volna, ami a Szeli-interjúban van, azt kellett els ősorban fel-
említeni, ami — a kérdések színvonalából adódóan — hiányzik bel ő le, ami miatt Szeli ta-
nár úr itt elénk állított önportréja nem lett, nem lehetett hiteles. 

GEROLD László 

A KRITIKA KÖLTÉSZETE 

Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Forum, Újvidék, 1988 

Hermeneutikai íráshelyzet — posztmodern szöveg: így lehetne Thomka Beáta Esszéte-
rek, regényterek cím ű  új kötetének esszéit és a szerz ő  esszéírói alapállását egymástól 
szétválasztani. A különbségtétel azért hangsúlyos itt, mert más az, ahogyan Thomka 
Beáta olvas, miközben az olvasott mű  világának a csöndje az esszéíró csöndjével kiegészül, 
és egészen más az, ahogyan mi olvassuk, olvashatjuk az ő  kötetét. Érdemben egyetlen 
könyvismertető  vagy szakkritika sem közvetítheti, rekonstruálhatja a m űvekkel való 
együttlét, a homíliák azon meghitt állapotát, melybő l ezek az esszék megszülettek. 

Az Esszéterek, regényterek című  kötet legtöbb írása irodalmi szintre emelkedett pri-
mer szöveg: a tárgy és az eszköz, az irodalom és a róla való reflexió közötti határ 
megszűnésével egyetlen kérdés marad: következetesek-e hát ezek az írások a saját 
maguk kiválasztotta kritériumokhoz. 
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A könyv gondolati középpontjában Thomka Beáta hagyomány- és irodalomszemlé-
lete áll. Ez az a Pont, amelyen a fine de siécle és korunk válsághangulata, amelyen Rilke 
és Kosztolányi, Pilinszky és Csáth, Nádas Péter, Mészöly Miklós, Esterházy Péter, 
Hamvas Béla életm űve, a próza és az esszé összetalálkozhatnak: a lélek legbens őbb tere 
ez, a líra. Kosztolányi esszém űvészetérő l beszélve Thomka Beáta saját esszéírói poéti-
káját is megfogalmazza: „Ennek a két alapiránynak (a prózai és a lírai — P. Á.) az egyesí-
tése és szervessé tétele azon a formán belül következik be, amely a szó legnemesebb ér-
telmében esszé, de egyben a felé a tartomány felé tesz határozott lépést, amely a szemé-
lyességet feltételez ő  vallomás, vagy a személyességet önmaga számára meghódító 
(modern) próza mond magának." Alább pedig: „A Rilke-versben létrejöv ő  bensőséges-
ség tere olyan érték, melyet az esszé magába fogad, saját terévé tesz, és az esszé bens ő -
ségességének terével b ővít." (A bens ő ségesség tere) 

A Csáth kettős naprendszere cím ű  esszében pedig Thomka Beáta hagyományszem-
lélete olvasható: „A fine de siécle tragikus életérzése s korunk magába forduló magatar-
tása, illetve hangos révolte-ja — egyazon életérzés megnyilvánulásai. Csáth nem iroda-
lomtörténeti jelenségként, hanem a küzdés és reményvesztés, a harmónia és diszhar-
mónia kettős naprendszereként vált kortársunkká." 

Thomka Beáta új kötetének számtalan helye visszaidézhet ő , számtalan idézet ér-
vényes magára a szerkesztés módjára, a szerz ő  esszéírói koncepciójára. Kit űnően 
megszerkesztett könyv ez, az esszék sorrendje is jelentéshordozóvá lép el ő , és Thom-
ka esszékoncepcióját tükrözi: a lírai esszéket követ ő  prózatanulmányok, a prózába 
fokozatosan behatoló líra tágítja és elmélyíti a könyv bels ő  terét és perspektíváit, és 
a végén az egész kötet a bens őségesség nagyszabású terévé, egyetlen hatalmas esz-
szévé nő . 

Másrészt ezek a lírai hangvétel ű  írások, amilyenek például a Csáth Gézáról vagy a 
Kosztolányi Dezs ő rő l írt esszék, „készítik el ő ", „vezetik be" a bens őségessé, személyes-
sé váló, eszközeiben a líra felé tolódó újabb magyar prózát elemz ő  tanulmányokat, me-
lyek közül különösen a Mészöly Miklós Megbocsátás című  kisregényéhez és a Nádas 
Péter Emlékiratok könyvéhez írt homíliák emelkednek ki. 

Thomka Beáta Esszéterek, regényterek cím ű  új kötetének tanulmányai, esszéi érzé-
kenységükben és intenzitásukban is az esszéírás azon hagyományához köt ődnek, me-
lyet Csáth Géza, Kosztolányi Dezs ő , Hamvas Béla, valamint Nádas Péter, Esterházy 
Péter és Mészöly Miklós neve határoz meg. A kötet nem csak a m űfaj (az esszé, a próza) 
kérdéseivel foglalkozik tehát, hanem a hagyományával is, melyet a szerz ő  maga választ, 
s ezáltal egy (próza)elmélet körvonalai rajzolódnak ki. 

Thomka Beáta azonban nem elméletet írt, mert az esszének nem célja az elméletalko-
tás, hanem a többlet megalkotása, az irodalomszemlélet kialakítása. Csáth Géza, Kosz-
tolányi Dezs ő , Hamvas Béla, Mészöly Miklós, Esterházy Péter, Nádas Péter m űvésze-
tét, esszéírását, az újabb magyar prózát vizsgálva is az a poétikai többlet érdekli az esz-
széírót, amelyet a vizsgált m űvek létrehoznak, és ehhez a többlethez a költészet eszkö-
zeivel érhet föl „csupán". Így találkozhat a választott módszer és az elemzett tárgy egy 
nagyszerű  magaslaton. Hekerle László szavaival: „Nem pótszer (ez) ...: egyetlen ter-
mészetes lehetőség. Én magam nem lehetek elemzéseim tárgya: ami énrám vonatko-
zik, azt a kész mű  hordozza." (Ne félj!) 

A jó stílus nemcsak a jelentés kérdése, amelyet a szó, a mondat felcserélhetetlen rend- 
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je hív életre, hanem a szemlélet kérdése is egyben. Az esszéíró egy új tudományosság  

vagy egy új irodalmiság hírnöke mindig, melyr ő l a jól szerkesztett szövegének többle-
tével beszél. Aki az esszé mellett dönt, az egy új szemlélet el őhírnöke tehát.  

Az azonban, hogy Thomka Beáta könyve szinte egyedül képvisel egy új horizontot,  

szemléletet, irodalmi életünk hiányosságaira mutat. Egy-két esszékötet, egy-két esszéí-
ró semmiképp sem feledtetheti, fedheti el azt a hiányt az elméletírásban, melyet betölte-
ni egész folyóirat-évfolyamoknak, irodalmi intézményeinknek lenne a föládata.  

Továbbá: összhangban van-e irodalomkritikánk irodalmunkkal? Nem vezet-e ka-
tasztrófához a reflektálatlanul hagyott irodalmiság? Regisztrálható-e egyáltalán egy új  

irodalmiság azzal az eszköztárral, nyelvvel, melyet napjaink irodalomkritikája használ?  

— mindezen kérdések sürget ő  megválaszolására sarkall Thomka Beáta új kötetének meg-
jelenése, akárcsak a szemléletváltás mélyreható elemzésére is.  

Az Esszéterek, regényterek Q. kötet Thomka Beáta harmadik könyve. Míg az el őző  
munkák tudományos, prózaelméleti írások voltak, irodalmi esszéivel most talákozha-
tunk először.  

A pillanat formáinak (1985) és a szerz ő  új kötetének, a tudományos és az irodalmi  
esszéknek azonban van egy közös vonásuk: a stílus lehet őségeinek maximális kihaszná-
lása. A gondolat és a nyelv (újra) egyesítésére való sz űnni nem akaró vágya ez az emberi  
szellemnek, amelyben — ahogy Gerald Genette mondja — az alakzat, a metafora a tér for-
mája és a nyelv formája is egyben.  

Thomka Beáta metaforáinak terét, horizontját Ott lehetne valahol René Magritte Szép  
kaland című  festményének csillagos egén kijelölni. Az Esszéterek, regényterek című  
könyv fedő lapjára nem is kerülhetett volna megfelel őbb kép. A tér, ami itt megszólal,  
megszólítja az olvasót — a lefestett csönd, mely a házak falára kúszik.  

Egyedül csak a hold, a csillagok és az olvasólámpák világítanak.  

ЛISZÁR Ágnes  

AZ „ÚJRA FELFEDEZETT" MŰVÉSZ 

Faragó Endre-monográfia, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988 

A képzőművészeti kismonográfiák sorozatában megjelent kötet Faragó Endre sze-
mélyével és m űvészetével foglalkozik. Bizonyos tekintetben adósságot ró le ezzel a 
könyvecskével a vajdasági művészettörténet, hiszen Faragó Szabadkáról való távozása 
után az itteni képz őművészeti kritika csak szórványosan foglalkozott m űvészetével. 

A művészrő l szóló tanulmány szerz ője Bela Duranci. Nagy alapossággal, körültekin-
téssel és a részletekre is kiterjed ő  figyelemmel veszi számba a m űvészi pálya alakulá-
sának legfontosabb állomásait. Mell őzi a hasonló könyvek gyakori misztifikációját, a 
„megszépítő " elhallgatásokat, de a rajongó lihegést is, szakszer ű  anélkül, hogy unalom-
ba fullasztaná a fest ő  lényének színességét, drámáját. 

Felvázolja a pályakezdést, amikor Faragóra „a leger ősebben és legtartósabban Milan 
Konjović  festményei hatottak", majd a „vajdasági m űvészet fordulópontjáig", 1952-ig, 
a zentai művésztelep megalakulásáig történteket, a Hangya András vezette rajztanfo- 
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lyam, illetve a szabadkai képzőművészeti szakosztály biztosította légkör fontosságát. A 
tanulmány szerz ő je Faragó első  önálló tárlatának megrendezéséig természetszer ű leg na-
gyobb súlyt fektet a művész életének felvázolására, mint a m űvek születésének körül-
ményeire vagy az egyes művek elemzésére. Mivel azonban az alkotói pálya fontos állo-
másai az önálló tárlatok, ezek szaporodtával Duranci is mindinkábba m űcentrikus 
megközelítést vállalja, ami e tanulmány legf őbb erénye. Érzékeny szemmel és nagy kva-
litásérzékkel rendezte el az alkotásokra épít ő , de mindenkor az életrajz meghatározó 
adataiból kiinduló anyagismeretet. Fogékony Faragó m űvészetének tartalmi-formai 
változásaira, így érzékeli és viszonyítja egymáshoz azokat az újszer űségeket, amelyek a 
festő  művészetében szembeötl ők. Faragó 1958 -as, második önálló tárlatát választóvo-
nalnak tartja. „A kiállítást követ ő  év nyarától számítjuk a második, talán legjelent ő sebb 
és legtermékenyebb korszakát, amely tartósan meghatározta tehetségének kreatív ki-
bontakozását" — írja. A zentai m űvésztelepen való alkotási lehet őség, majd az Adán lét-
rehozott falisz őnyeg-készítők művésztelepén készült alkotások sikerér ő l szólva azon-
ban nem feledkezik meg arról, hogy ez csak az érem egyik oldala, ugyanis a látszóla-
gos és ideiglenes sikerek ellenére „a csendes m ű teremben alkotó fiatal formatervez ő  
drámáját még fokozzák a meg nem értett m űvész gyötrelmei. Tervei szemellenz ő s, 
a hagyományszeret ő  kényelem és a tekintélyféltés áttörhetetlen falaiba ütköznek. Fa-
ragó csupán »rajzoló« (!), nem engedhetik meg, hogy az új, kockázatos alkotói pró-
bálkozása sikerrel járjon." A falisz őnyeggel tett próbálkozásaival párhuzamosan Fa-
ragó mind kiforrottabbá váló festészetével is foglalkozik Duranci. „Az érzékeny és 
csendes festő  (...) festményein Ott érezzük a tompa zajt, a feszültséget és a szorongást." 
Képei „akárha rejtélyes mélységekb ő l törnének felszínre, hogy megállapodjanak az 
álom és valóság határmezsgyéjén. Faragó tájképei nem köt ődnek a táj közvetlen él-
ményéhez, hanem a látott elemeket, az emlékezetet, a föld emberének tapasztalatát 
alakítják át olyan egyedülálló faktúrává, amely érzékelteti az elhalásnak és a természet 
örök körforgásának lenyűgöző  folyamatát", tapint rá a szerz ő  Faragó festészetének lé-
nyegére. „Olyan alkotói id őszak ez, amely a művésztelepekkel való lelkes kapcsolat-
teremtéssel kezd ődik, s a faliszőnyeg-készítés megvalósulatlan terveivel és a Szabadkáról 
való távozással végz ődik", állapítja meg Duranci, hogy azután kitérjen Faragó párizsi 
tartózkodására, Zágrábba való távozására s az ezt követ ő  csöndre, amely csak az 1973-
ban, a Forum-díj odaítélésével törik meg. Ekkor kezd ődik újra Faragó, immár megvál-
tozott kapcsolata a szülőfölddel, amely azután egészen 1986 -ban bekövetkezett haláláig 
tartott. „Faragó Endre a szabadkai m űvészekhez mérten szokatlan utat tett meg. Volt 
hozzá bátorsága, de talán a kényszer is közrejátszott, hogy elhagyja a „biztonságos 
szülőföldet", összegzi a szerz ő  tanulmánya végén. 

Nagy volta vállalkozás és nehéz a feladat, amelyet e tanulmány szerz ő je teljesített. 
Az életműbő l való kiemelések vizsgálatainak egyenletességét tanúsítja, s éppen ezért 
megbocsátható (mi több, az olvasó örömmel veszi) az olykor felbukkanó elfogultság, 
amellyel egy-egy számára kedves képet, például a Félszem ű  lányt tárgyalja. 

„Akikre az utókor emlékezik — ha igazán nagyok —, olyanok, akár a hatalmas ren-
getegek. Egyetlen pontból indulva kell újra és újra útra kelnünk, hogy fáradság nél-
kül bejárhassuk rejtelmes területüket, és az ünnepélyes felfedezések után bámulatba 
ejtett és megnemesített önmagunkra leljünk", írta egy alkalommal Émile Verhaeren 
belga költő . A Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent szép kivitelezés ű  Faragó- 
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monográfia, amelyet több tucat reprodukció, fénykép valamint gazdag forrásanyag 
egészít ki, hasznos útikalauzul szolgálhat az ilyen felfedezésekhez. 

NÁRA Y Éva 

INTIM TABLÓ 

Marsall László: Negyvenegy öregek. Magvető , Budapest, 1988 

Marsall László legújabb verseskönyve tematikus kötet: negyvenegy portréjának 
mindegyikét az öregség fogalma köti össze. E versekben a lírai én által megidézett, meg-
szólított vagy éppen egyes szám els ő  személyben beszéltetett öregek veszik körül 
a költő t, s teremtenek vele dialógust. A dialógusokon túl pedig, akár valódi az, akár em-
lékezéssé kövült szó- és mondatfoszlányok sora, e negyvenegy portré sajátos, intim tab-
lóvá, kisenciklopédiává — azt is mondhatnánk: magánmitológiává formálódik. 

A kötet élén „röpke vallomás" áll az öregekr ő l, bizonyítván Marsall azon költ ő i 
igényét, hogy tudatosan megszerkesztett kötetet kíván írni, s azon szándékát, hogy 
verstémáit egy bizonyos probléma köré kívánja rendezni. Tematikai behatárolás ez, 
ám nem beszűkítés is, hiszen költői eszközei, eljárásai, s maga a téma, a „program" 
nyújtotta lehet őség révén szabadon hozhatja felszínre a létr ől való tudását, ide vonatko-
zó emberi-költő i élményeit. 

Az általánosból indul e vallomás, s egészen a gyermekien naiv képzel ődéshez tér 
vissza, amely az öregeket kártyavilágból érkez ő  idegennek látja. „Gyermeki optikán" 
át láttatja az arcon túlfutó ráncokat mint rejtélyes, „messzi tárgyakra, pontokra felfüg-
gesztett" szálakat. Majd megvonja a határt: „Eddig a magányos-magánzó gyerek ma-
gán-mitológiája: érkezésr ő l, eljövetelrő l és távozásról, jelenlétr ől és tartamról, az idő  
lét-állapottá fabrikálásáról." A továbbiakban pedig: „Húsz és harminc éves korom kö-
zött, mintha megfeledkeztem volna róluk, az öregekr ől. (...) Gyors sasszékkal vágtam 
át magamat közöttük, teli háborgással." S következnek a negyvenes évek, amikor „Irtó-
zatosan jelenvalóknak és kiszolgáltatottaknak láttam, hallottam, és fogadtam magamba 
a vénség egykor semleges nem űnek hitt dimenzióját. (...) Ez volt az id ő , inkább pilla-
nat, ahogyan egy villanykörte hirtelen elpukkan, amikor tudásomban az öregek meg-
különböztették magukat". Ezek a lírai én fejl ődésének szakaszai, ez „nevel ődésének" 
pályája, melynek utolsó állomásai már felismerésekkel telít ődnek. Nem véletelen, hogy 
e felismerések közé beékel ődik a bergsoni idő  és az einsteini relativitás fogalma. „Fölfi-
gyeltem rájuk — álla vallomásban —, azokra az öregekre, akiket a várakozás b űvöl, az idő  
múlásának sürgettetése, akik reggel kívánják, lenne már dél, délben, lenne már este, és 
éjjel ágyukban forgolódva a hajnalodást lesik, így kopnak ki lassan a jelenlétb ől. Ezen-
közben tesznek-vesznek, szöszmötölnek, szinte ádázan keresnék az értelmes cselekvés 
lehetőségeit; (...) — ki-ki a maga módján, mégis öntudatlanul lassítani igyekszik vadul 
vagy türelmesen ezt a rohanatot." E „rohanat"-ban áll meg Marsall egy-egy portréala-
nya elő tt, ismerősök és ismeretlenek el ő tt, s idézi meg egy harangozó, egy tanyasi öreg, 
Gé-bácsi, Török úr stb. emlékét, vagy szól nagyapjáról, másutt Ádámról, vagy Zelk 
Zoltánról, Weöres Sándorról, Berda Józsefr ől... — tudósokról, egykori tanárokról, 
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orvosokról, álmodozókról és ábrándozókról, „boros" és kizárt öregekr ő l, állatokkal 
társalkodókról. Magányos öregekr ől. Mert „az öregség kegyetlen haza" — mondja Mar-
sall a kötetet bevezető  vallomás végén. 

Nem az öregségről ír tehát Marsall: megidézett öregjei énségükkel, személyiségükkel, 
lényük legintimebb vonatkozásaival hatnak. Sérülékenységükkel, gyötrelmeikkel, esen-
dőségükkel. Körülveszik a lírai ént, együtt élnek vele valósan vagy továbbél ő  emlékeik 
formájában. Az öregség maga tehát nem téma, hanem állapot, a versalanyok közös álla-
pota. A lírai én itt természetszer űleg háttérben marad, csak összeköt ő  szál, e portrékat 
tablóvá olvasztó alany. Mégsem passzív azonban: nem csupán dokumentál, hanem 
azonosul is megidézettjeivel. Intim tablóról enélkül nem is beszélhetnénk. Ugyanakkor 
nem összegez, nem általánosít. Minden portré egy sajátos pillanat, mint ahogy minden 
személy egy és megismételhetetlen egyed e körforgásban. (Ez persze nem teszi lehetet-
lenné, hogy e portrék mintaként hathassanak, hogy felismerésekkel, összefüggésekkel 
szolgáljanak a lírai én számára.) 

Az egyedítés egyrészt abban nyilvánul meg, hogy minden egyes vers egy konkrét sze-
mélyről/személyhez szól, másrészt pedig abban, hogy e személyek „személyessége" 
hangsúlyozott: a versek egy vonulata én-formában íródott, de itt nem a lírai énr ő l van 
szó. Maga a modellt álló versalany szólal meg, biztosítva így a lírai én kívülmaradását. A 
versek másik vonulata viszont evokatív. A felidéz ő -megszólító-„visszahívó” emlékezet 
gyakran a halálból lebbenti vissza a megidézettet. A Zelk Zoltánhoz írott vers pl. az 
„onnan túlról már megbélyegzett" költ ő t idézi meg. 

A Negyvenegy öregek legszebb lírai pillanatait a kötet azon pontjain véljük felfedez-
ni, amikor Marsall az öregség köznapi mozzanataiból a szürreális térségeibe röppenti 
a verset. Ilyenek a Weöres-portré vagy a bibliai Ádámról szóló vers egyes pontjai, de 
ilyen magaslatokban lebeg, szinte önálló szürrealista képként, varázsbeszédként a „zon-
gorapedagógia és didaktika Veszta-szüzét", Czövek Ernát megszólaltató vers zárlata is: 
„Kanális-rács húrja zongora, veri mancsával a tigris, / ördöggel korrespondencia, tejet 
iszik a tigris, / — sok fehér-fekete csík megmered — és hörög." 

Nem véletlen, hogy a vers zárósorait tartottam lényegesnek idézni. E Marsall-kötet 
verseinek nagy száma épp verszárlatával hívja fel magára a figyelmet. Hol meghökken-
tők, hol líraian átforrósítottak ezek a zárlatok, olykor iróniába tartanak, s mivel e port-
réalanyok úgy egyediek, hogy közben tipikusak — „minták" — is (pl. az élet hiábavaló-
ságának, az emberi esend őségnek a „tükröz ő i"), az ironikusba való átcsapás az élethez, 
a léthez való ironikus viszonyulássá tágul. S ha a Marsall-versek szürreális magaslatokba 
ívelését figyeljük, épp e verszárlatokban találjuk meg azt az ívet, amikor a vers ilyen ma-
gaslatokba tör. Idézzük pl. Az álmodozó zárósorait: „Ima egy szakf ű , egy forgó szak-
fűszál kéken. / Ulök és bámészkodom Drakula vagy a Sátán / fekete ruhája sötét 
zsebében." 

A fantázia vizein járunk itt, s látomásokat látunk kibomlani. Ebb ől a szempontból 
figyelemre méltó a Boér Jenő  Embertársunk című  vers menete: a determináltság 
groteszk megfogalmazásából („jól elvagyok, / mint óljában a kutya, aki véletlenül 
embernek született") ilyen vízió megfogalmazásáig jut el a költemény: „egy régi 
gyöngyházgombot nézek mereven, / s támad hirtelen fényesség, aki Saulust Pállá 
avatta, / szétroncsolja fukar-fene Énségemet, sodorja csöppjeit / egy világ-zsáknyi 
tojás csíráiba, akik ti vagytok." 
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Maguk a szürrealisztikusin tiszta magaslatok sem mentesek azonban az iróniától. 
Íme A száraz öreg című  vers ironikus végkicsengése: 

„És a kicsik, levedlett b őrömbő l hajtogatnak papír-repül őket, / és ugrálnak-üvöltöz-
nek: Ni! Ott röpül a nagyapa! / Meg ott is! Amott is! Neki a Napnak egyenest!" Vagy 
említhetnénk a Mariska nini mondogalódása című  vers egyszerre szívszorítóan fájdal-
mas s groteszk-ironikus vonulatát, melyben a marsalli vers természetrajzára és szókész-
letére ismerünk. 

A kivetettség, a determináltság domináns létérzéssé lényegül e versek végkicsengései-
ben. Körülbelül így: „A harang szíve szívem üt ője lészen, / mikor már kék a szemem, és 
állok az Úr tenyerén / mezítláb, süketen." (A harangozó) A Philemon monológja pl a 
szürreálisból a semmibe torkollik, jelezvén, a valóságon felüli régiók csupán az elru-
gaszkodások ritka pillanatai; a vers végén a versalany egy hokedlin ül. A Gé-bácsi című  
portréban már morbidan groteszk vonulatokat teremt a szervezet megszégyenít ő  rom-
lása, a test leépülése — az élet „gusztustalan"-ná válása. S folytathatnánk a sort a hét vers-
sorba kövült sors példájával (Az ábrándozó) vagy a halált súroló állapot megjeleníté-
sével, ahol az egyszer ű  küszöb is a „halál küszöbe"-ként hat, minthogy „bételik az 
idők pohara". 

Ezek aMarsall-kötet legfényesebb, legszebb magaslatai, ahol öregjeinek lebegésén, 
„kivonulásán" túl az élet fintorait is felvillantja, s ugyanakkor biztos kézzel elkerüli 
a témaválasztását veszélyeztet ő  csapdát: nem gyászos körmenetet vonultat fel el ő ttünk. 
A groteszk fényben felvillantott, létté lényegül ő  életképletek ugyanakkor nemcsak az 
öregség idő tájait futják be. Személyes létünkbe, a nem-öregség tartományaiba is bevilá-
gítanak egy-egy fénycsóvával. 

A kötet záróverse (Nagyapám) a legszemélyesebb költemény, egyben seregszemle is, 
mely életeket, „időket" csúsztat egymásra, olvaszt egybe: „Fiam, érzem, most kedved 
lenne a nagyapádnak lenni, / Felvidéki kisvárosban esperes úrnak, / (...) / ‚kelj föl és 
járj' — és megszületne, akit még megláthatsz talán, /az unokád, és megszületnél te, 
az unokám." 

Az öregség mint állapot egyetemessé tágul, léthelyzetté, léthelyzetünket is magában 
foglalóvá, esélyei pedig személyes életünk s létünk esélyeit is felidéz ővé'. 

Marsall előző , „nem tematikus" kötetében szabadabb ívben szárnyalhatott a költ ő i 
képzelet, de behatárolt versközegében is meg rudta hódítani lírájának eddig elért legma-
gasabb csúcsait. 

A Negyvenegy öregek amiatt is érdekes olvasmány, mert felidézi hasonló olvasmány-
élményeinket: Füst „rejtélyes elmúlás"-t érint ő  öregségverseit, Szilágyi Domokos Öre-
gek könyve című  verseskötetét (1976), melyben „kikopik az ember / önmagából 
kikopik", Weöres Sándor Kútbanéz őjét ( 1987), a „Mindmesszebbr ő l csodálkozni / 
távolodó önmagunkra" költ ő i pozíciójával s a lét és nemlét között verg ődő  „kútbe-
néző " groteszk fintorával — de gondolhatunk akár Déry Ítélet nincsének lírai-ironikus 
seregszemléjére is. 

HARKAI VASS Éva 
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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 ű rű , amelyet az ezredes sze-
relmétő l, 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 bekeretez ődik, mint az üveg alá tett zöld posztócskán a titokzatosan hajdani 
tölgyfalevelek." Ezt követi a szikár gy ű rűhasonlat. Maga a gy ű rű  is a kerekség, a befe-
jezettség jelképe, s hogy története is kerek, nemcsak a hasonlat, a m ű  szerkezete is ta-
núsítja. 

Gyű rű : kerekség. Az ezredes Szegzárdra érkezésével indul a történet, amelynek moz-
zanatait a mindentudó író pózában fellép ő  elbeszélő  még valószerűsíti is: „Ennek nem 
maradt írásos nyoma, csak annyi, hogy Tött ős Ármin lómészáros unokája följegyezte a 
dátumot a családi Biblia hátulsó lapjára: augusztus 12." A továbbiakban azonban kit ű -
nik, hogy a története pillanata nem csak a történetindítást, de a megérkezést is jelzi. 
A történetmondás ugyanis ugyanoda jut el az elbeszélés végén, ahonnan elindult: Sut-
ting Szegzárdra érkezésével le is zárul. A történet tehát valóban kört ír le; kezdete és 
vége egy. 

Gyű rű : 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" — ez-
zel 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 megfigye-
lésével, 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 »lelassult létezés« az emberi helyzetek végletességéb ő l a humánusabb széls ő  pontot 
jelzi: a nyugalmi állapotot, egy gyermekkori karácsonyi hangulatot, amellyel szemben 
másik pólusként a történelem »testközelébe« került feln ő tt áll, hogy az öregkor elérkez-
tével ismét ez a »lelassult« létezés álljon el ő . Mindkét mű , a Bolond utazás és a Sutting 
ezredes 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-b űs emlékezés 
e „lelassult létezésre", s egyben ennek megismételhetetlenségét is jelzi. Valami lezárult, 
befejeződött. Ami helyette/utána maradt: a történelem vihara, a forradalomra való lázas 
készülődés, helyzetfelmérés, tervek, elképzelések egymásutánja. 

Gyű rű : erotika. E jelentéskör az elbeszélés folyamán mindvégig dominál. A termé- 
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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 ű lt színtér és a hitvesi 
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 emlékét 
idézi fel az a gesztus is, amikor az ezredes a gyermekkor elmúlását (a Crescence-t) meg-
szólító formában konstatálja. 

„Mészöly Miklós prózájának a hallatlanul gazdag és reális részletrajzok ellenére 
nem valósága, hanem jelentése van" — állítja említett kritikusa. S valóban: lírai képei, 
fátyolszerűen rejtélyes hasonlatai inkább jelentéshordozó, mint helyszínjelöl ő , -festő  
funkciót töltenek be. Mélyen metaforikus beszéd jellemzi az elbeszélést — ugyanakkor 
a felismerések 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 idő járások"; „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 őtlen térben, űrben lovagol, s hol kifelé tekint, az elkövetke-
ző  s győztesnek vélt forradalom esélyeit latolgatja, hol befelé, szívhangjaira, „csillag-
hullásokat", 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 kárpótlása-
ként. 

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

A történet főhőse egy vasúti kocsi: „Ott Károly mérnök és tervez ő  figyelemre méltó 
munkája", amely múltat, jelent egyaránt átélt. A többes szám els ő  személyben feltűnő , 
s ezzel az eljárással önmagát, a történetben szintén részvev ő t elidegenítő  elbeszélő  tehát 
múlt és jelen történéseit csúsztatja egymásra. A két történetsík nyilván végkicsengésé-
ben azonos: ebbe a vagonba köti fel magát egy razzia alkalmával Knobsdorff, miután 
végignézi felesége és egy b őrkabátos razziás nászát, s ebben a kocsiban leli halálát a né-
pes csoport — köztük az elbeszélő  is — egy vasúti szerencsétlenség következtében. A tör-
téneten belül a „jelentéktelen körülmények részleteinek" lehetünk tanúi: a vasútikocsi- 
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belső  részletes leírásának, Cseprikálovics Borbála jellemzésének, kinek története „egy 
külön történet, a csecsem őjét szoptató Orsolya előkészületeinek stb., másrészt össze-
függések 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 
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 elő relátással képzel ődünk". A jó pár utasból összeverbuválódott, ele-
gyes társaság tagjai egy disznóvágás vendégei lesznek, miközben szerelvényük veszte-
gel. Itt kerülnek közel egymáshoz, s hajtja az elbeszélés Orsolyája is fejét a h ős-elbeszélő  
ölébe. „Sorsunk lehetett halálig tartó szerelembe esni Orsolyával" — mondja, s a jelz ő  
szó szerint értend ő : a vasúti kocsi a géphibás szemafor téves jelzése következtében ösz-
szefut a kaposvári kórházvonattal. „Mi nem élünk már" — szólal meg személyessége el-
lenére is az írói impassibilité. — „A többir ő l a fekete doboz tudósít. (...) A kép olyan éles 
a fekete dobozban, mint a legbékésebb kiengesztel ődés. Szép és egyszer ű . Tekintse úgy 
az olvasó bolond utazásunkat, mint egy tört kagylót a porban, végleges vázlatot a ten-
gerbő l." 

Az elbeszélt történet a történések végtelenjéb ő l kiszakított történetdarabokból áll. 
A múltbeli történések a jelenbe szivárognak: er ő teljesen determinálják a jelen létének 
pillanatait, kitörölhetetlenek. Az írói eljárás, a s űrítés eredménye pedig: ebben a vasúti 
kocsiban, ezen az úton az emberélet nagy fordulói játszódnak le: szinte minden, 
lezárásképpen a halál is. 

A két említett elbeszélés között Mészöly Olyan prózai írásai kaptak helyet a kötetben, 
amelyek metaforikus célzásaikkal magát az írói munkát, az elbeszélés lehetséges mó-
dozatait veszik célpontul. A Legyek, legyek — avagy az elmondhatóság határa már cí-
mében is utal erre a kérdéskörre; „igaz prédikációra csábító történülések"-et jár körbe, 
„egy lappangó történet természetét" kívánja érzékeltetni. Biblikus utalások, egy angol 
kanca, majd a légyinvázió részletes leírása után a példázatszer ű  szöveget hirtelen elbe-
szélő i eltávolító gesztus zárja le, hogy végül egy villámsújtotta fában ismerje fel a s űrí-
tett formát. Írói önirónia? 

A Makk Asz dialógusa a „nappalra visszamaradt éjszakai asszociációkat" járja be, és 
Schaár Erzsébet kapcsán a Tér is bevonul a beszélgetésbe. A törés itt is látványos: az 
elbeszélő  már Kisoroszi felé pöfög gépkocsiján, s a beszélgetés emléke következtében 
egy cinke és a tér összefüggéseit taglalja. 

Etűdöt is ír Mészölye kötetében (My Jo —Et űd két hangra), asszociációs bázisokat 
teremtve, „Afféle mórikáló filozofálgatást", „szell ősen lassú" tempóban, halálról, 
madarakról. 

Az Adagio, karácsonyról már az előbbiekben szó esett. A prózaíró remeklése 
ez a mű , s Ott van a helye a Sutting... mellett. „Ami megesett, szordínósan átala-
kul" — mondja Mészöly, s ez a szordínós hang akár az egész kötetet jellemezheti. Itt 
találjuk azt a gyönyörű  képet is, amely Mészöly atmoszférateremt ő  erejét példázza, fel- 
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tárva e próza jellegzetes világát s a létezés mészölyi tettenérésének pillanatát is: „Egy  

gyermek ül az ebédl ősarokban, a Világfa mögött. A szobában olyan a csend, mintha  

minden rést Piros meg kék stearinnal tömítettek volna el. Már reggel óta a végtelenség  
foglalkoztatja. A bontás, a részletezés rögeszméje. És erre hull rá odakint a hó, a füg-
göny szű rőjén keresztül."  

A Pardon című  írás a „mi lesz a semmib ő l" fonalán haladva jelenít meg egy epizódot  

két ember találkozásának elbeszélésével. Ugyanakkor az irónia és önirónia is meg-
bújik a szövegben: „A félrecsúszott tetej ű  szennyvizes aknából elégedetten mászik  
elő  illegális ellenőrző  útjáról a macska, s mint mindig, most is ugyanaz a hold kölcsö-
nöz neki költő i többletet." Vagy, s ez a részlet már a Рavorkából való: „Esti szél — tekint-
sük úgy ezt, mint könnyed helymeghatározást." Az elbeszélés pedig így fejez ődik — Pon-
tosabban: rekeszt ődik — be: „A spulni tekeredik tovább." Az elbeszélés lezárhatatlansága  
ez? Lehetséges, főleg, ha a már említett szövegek szándékos-er őszakos lezárására  
gondolunk: az elbeszél ő  egyszerűen kibújik az elbeszélésb ő l, 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 elbe-
szélés sokféleségéről győzi meg olvasóit: a történetközpontú, a történetet mell őző , ki-
iktató, acsupán beszélgetésre redukálódó, az ars poeticai kérdéseket felvet ő , olykor  
önmagával ironizáló stb. elbeszéléslehet őségekrő l. Emiatt szinte lehetetlen (s fölös-
leges is) összefoglalni, uniformizálni jelen prózaalkotásait: a mészölyi prózam űvészet  
variációgazdagságát kell felismerni bennük.  

HARKAI VASS Éva  

AZ ÉRTÉK-VÁKUUM KÖLTŐJE  

Hermann Broch: Hofmannsthal és kora. Szecesszió vagy értékvesztés? Fordította  
Györffy Miklós. Helikon Kiadó, Budapest, 1988  

Hofmannsthal nevének hallatán az irodalom iránt érdekl ődők rögtön Ausztriára asz-
szociálnak, s arra, hogy ő  az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlását megel őző  évtize-
dek osztrák költészetének legreprezentatívabb alakja. Mátrai László Hofmannsthal,  
Rilke és Kafka m űvészetét egybevetve írja a következ őket: „... az azonos történeti  
»trend« e három nagy megvalósítója a létbizonytalanságnak három különböz ő  fokát éli  
át és fejezi ki életm űvében, azaz életében és m űvében. Hofmannsthal: vigyázzatok, a vi-
lág problematikussá vált; Rilke: húzódjatok vissza a lélek bels ő  világába; Kafka: hiába  
minden, nyomorultul el kell pusztulni. (...) Egy teljesen törékennyé vált országban és  
világban mindhárman az Unzerstörbare in uns-t keresik (ez Kafka fogalmazása). Ezt  
Hofmannsthal még meg tudja találni az osztrák hivatástudatban, Rilke már csupán egy  
vallásos jellegű  benső  fikcióban, Kafka pedig sehol" (Alapját vesztett felépítmény).  
Nem kapásból került ide a fenti idézet, ugyanis röviden összefoglalja annak az érdek-
lődésnek a legmélyebb okait, amely az elmúlt egy-két évtized folyamán fokozott figye- 
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lemmel fordul a válságperiódusát él ő  Osztrák—Magyar Monarchia m űvészete és kultú-
rája felé. Válságos periódusokban letűnt korszakok válságjelenségeinek vizsgálata szol-
gálhat bizonyos tanulságokkal, még akkor is, ha magán az aktuális válságon mit sem tud 
változtatni. 

Hermann Broch, aki Hofmannsthal jó tíz évvel fiatalabb kortársa, s a monarchia né-
met nyelvű  irodalmának Musil és Kafka mellett legjelent ősebb prózaírója, e korszak-
nak maga is átélője volt. Szóban forgó esszéjét azonban térben és id őben e kortól eltá-
volodva, Amerikában írta, és halálának évében, 1951 -ben jelentette meg. Mindezt azért 
kell szóvá tenni, mert még jobban kiemeli Broch látás- és elemzésmódjának kivételes 
elmélyültségét és objektivitását. Broch esszéjében a hangsúly Hofmannsthal korának 
megragadásán, jellegzetes jelenségeinek a bemutatásán van, lemérhet ően azon meggy ő -
ződés által vezéreltetve, hogy az esztétikumról nem lehet hiteleset mondani az alapjául 
szolgáló etikai szféra bemutatása nélkül. S ha nem is fogadjuk el minden esetben, hogy 
az esztétikumról csak a hozzá tartozó etikai háttér milyenségének feltárásával lehet 
érdemében szólni, annyi kétségtelen, hogy Hofmannsthalról átfogó képet csak Broch 
módszerével lehet adni. Broch központi fogalma e kötetben az érték-vákuum, amely a 
hagyományáram megszakadását jelenti, „ űr abban az »átfedési folyamatban«, amellyel a 
korszakstílusok, mindegyik az el őző  méhében, születnek, emez »anyastílus« ellen 
mégis forradalmian fellázadva, kölcsönösen függve egymástól, és befolyásolva egymást, 
tovább fejlődnek". A hagyományáram megszakadását s az ennek folyamányaképp be-
következő  érték-vákuumot Broch tipikus 19. századi jelenségnek tartja, amikor is 
„megkezdődött a régi európai hitek és magatartások elenyészése, és a központi érték 
széthullásával megkezd ődött az átfogó vallásos értékrend felaprózódása autonóm külön 
rendszerekké (ezek egyike a l'art pour l'art), más szóval, megkezd ődött az addig ér-
vényben volt etikai tartások mindenhatóságának felbomlása, megkezd ődött az általuk ad-
dig féken tartott ösztönök elszabadulása". Bécset Broch olyan városnak tekinti, amely 
akut érték-vákuumban van, muzeális városnak, mert „a hanyatlása nyomorúságban 
— írja — vegetáláshoz vezet, ám a gazdagságban múzeumhoz. A muzeális jelleg vegetálás 
a gazdagságban, derűs vegetálás, és Ausztria akkoriban még gazdag ország volt". Tár-
sadalmi hátterét ennek az egyre növekv ő  érték-vákuumnak Broch abban látja, hogy mi-
után 1948 után Bécs egyrészt elveszítette, másrészt eltékozolta világpolitikai küldetését, 
többé még potenciálisan sem tudott olyan várossá válni, amely alkalmas színtér és közeg 
lett volna egy mindent átfogó forradalom végbevitelére, tehát amely képes lehetett volna 
„viharos értékmozgások" megteremtésére; „a város, proletárnegyedest sem kivéve, egy-
re mélyebbre merült a forradalmiatlanságba, a hedonizmusba, a szkeptikus-nyájas, nyá-
jas-szkeptikus érzületben". Ehhez járul még I. Ferenc József meghatározó szerepe, aki 
a „forgandóságok világa" elő l a „változatlanság világába" vonult vissza, s a maga „kor-
rekt bürokratizmusával" azt érte el, hogy az állama koronára redukálódott, sajátos „vá-
kuumszerű  államjelleget" adva Ausztriának. Mindebb ő l az a furcsa helyzet következett, 
hogy „az állam helyén egy absztraktumot találunk. De mégis állam volt még ez az absz-
traktum, vagy legalábbis egy még m űködő  államgépezet, és a hozzá tartozó társadalom, 
lett légyen mégoly államtalan is, kiszolgálta jól-rosszul ezt az államot, hisz különben az 
nem működött volna. Más szavakkal, létében Ausztria fennmaradásának függvénye-
ként ez a társadalom részben esztétizált, részben fatalista hedonizmusa ellenére sem volt 
öngyilkosságra kész, és ezért, ha tetszett, ha nem, rá kellett fanyalodnia az állami gon- 
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dolkodás és az állami etika minimumára." A bécsi polgárságtól viszont az általa átvett 
udvari értékeknek csak a frivolizálására futotta, a „valcerszer űségre", az „operett-böl-
csességre", ezért nevezi Broch méltán az osztrák véghangulatot vidám apokalipszisnek. 

Mindezeknek a jelenségeknek az ismeretében mérhet ő  fel tényleges súlya és jelent ő -
sége alapján Hofmannsthal művészi alapállása, amely abban mutatkozik meg, hogy a 
költő , fölismerve a korát és környezetét átható érték-vákuumot, a „saját személyiségét 
szegezi szembe vele". Ebben mutatkozik meg az ő  következetesen vállalt „osztrák hiva-
tástudata". Broch részletesen elemzi a Hofmannsthal származásából és neveltetéséb ő l 
adódó s az egész művészi pályáját meghatározó körülményeket, kezdve a gettóból Bécs-
be kerülő  és az asszimilálódás útjára tér ő , nemesi rangot kapó dédapa alakjától egé-
szen a költő  örök osztályels ővé válásáig, s az ebbő l következő  elkülönültségének meg-
határozó körülményéig. Arra is kitér, hogy ez az elkülönültség teremt képzelt sorskö-
zösséget már a gyerek Hofmannsthalban is a császár alakjával, aki mint a változatlanság 
világának megtestesít ője és őrzője egyidej űleg volt számára álom, mese és a legmélyebb 
realitás. De Broch szerint a „császári aggastyán" konzervativizmusa általában is irány-
adó lett az etikai-esztétikai szférában, mert „a búcsúzó, méghozzá oly szépen búcsúzó 
közösség sokkal inkább hajlik misztikus, mint forradalmár érzületre". Hofmannsthal 
konzervativizmusa az általa világosan felismert és félelemmel átélt értékvákuum követ-
kezménye, abból a sejtelemb ől ered, hogy „micsoda kaotikus veszedelmek csíráztak a 
vákuum kiváltotta normafelbomlásban, micsoda szörny ű  emberi nyomorúság fejl ődik 
még az örökölt értékek és erkölcsiségük összeomlásából. (...) ezért kellett mind em-
berileg, mind művészileg kapaszkodnia a még fennálló hagyományba és látszólag még 
gyógyító stílusába, ezért kellett túlfokozással konzerválnia, és ezért kellett betokozód-
nia benne, állandó er ősítéssel áthatolhatatlanná tenni konzervatív pozícióját". Hof-
mannsthal konzervativizmusa azonban tulajdonképpen'azt jelenti, hogy általa valójában 
asszimilálódott magához a vákuumhoz, s ezt, Broch szerint, ő  maga is pontosan tudta. 

Hogy megszenvedett és nem kényelmi szempontokból vállalt konzervativizmusról 
van szó Hofmannsthal esetében, azt a költ ő  halálhoz való viszonyulása hitelesíti. 
A halál Hofmannsthal számos m űvében a „központi értelemadó" elem. „Haláltani és 
halál általi erkölcsi megtisztulást" fejez ki. Halálhoz való viszonyulásának fényében 
érthető  meg igazából az is, hogy számára a költészet az „erkölcsiség rituáléja". Hof-
mannsthal a korabeli bécsi irodalmi körökt ől is elkülönült. Idegen volt neki az általuk 
használt „csupasz irodalmi nyelv", amely Broch értelmezése szerint „erkölcsiségt ő l 
távoli nyelv" volt. Érdemes idéznie fogalom b ővebb kifejtését: „Mert ahol az embernek 
nincs valódi viszonya a halálhoz — írja Broch, akaratlanul is belesz őve a maga regényírói 
nyelvének tapasztalait is —, s ennek abszolút érvényét az e világi létben nem ismeri el 
szüntelenül, Ott nincs igazi etosz, és Bécsnek, egy haldokló monarchia f ővárosának volt 
ugyan mindenféle viszonya a haldokláshoz, de semmilyen a halálhoz; a híres bécsi 
érzelmesség a búcsú ismerete volt, állandósult haldoklási állapot gyümölcse, olyan álla-
poté, amelynek a végét nem lehetett látni és nem is kívánták látni ..." Hofmannsthal er-
kölcsi tartásának a halállal való folyamatos szembesülés a fedezete, bizonyítéka sors- és 
szükségszerű  konzervativizmusának s a t ő le elválaszthatatlan „értékvilágvégét ől" való 
félelmének. 

Broch megállapítása szerint a hofmannsthali életm ű  az élet, álom és halál hármas 
hangzatán nyugszik, s mint a fentiekb ő l kiderül, a halál adja meg számára az erkölcsiség 
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elemét. Az álom eleme viszont Hofmannsthalnak abból a sajátos lét- és világérzékelé-
sébő l következik, hogy „otthonos ismerősség volt körülötte minden, és mégis távoliság, 
valami olyan messzeségbe rugaszkodottság, ahol minden meseszer ű  idegenséggé vált". 
Hogy ez a létérzékelésmód milyen szubtilis formákban nyilatkozott meg m űvészeté-
ben, azt az Andreas című  befejezetlen epikai mű  elemzésében találhatjuk. Broch megál-
lapítja, hogy e műben „minden a tükör tükre és még egyszer tükör". Hofmannsthal 
ugyanis egyik alakjával sem azonosul, hanem a legfinomabb árnyalatokig végigkövet-
hető  az „azonosulási hasadás", tehát maga is „alakteremt őként mozog alakjai között". 
Az álomszerűséget még fokozza, hogy a cselekmény Velencében játszódik, az üveg és 
a tükör városában, amely „hűvös-üveges" közvetettség ű  atmoszférát teremt. A tükrö-
zöttség, a „transztendált rivaldafény", a „közvetettség távolának" aurája ez, mint utolsó 
tükrözött felcsillanása egy világnak az enyészet küszöbén. Párhuzamba állítva Hof-
mannsthal, Proust és Joyce m űvészetét, Broch megállapítja, hogy közös bennük az 
eltűnt idő  keresése, ám kétségtelen, hogy etikailag legmegalapozottabb lévén, Hof-
mannsthalé a legreménytelenebb, s ezért, legalábbis Joyce-énál, sokkal költ ő ibb is. 

Hofmannsthal életsorsának és m űvészetének szépségét és tragikumát Broch szerint 
az adja meg, hogy a költ ő  mindig is világosan látta, mennyire vesztes poszton áll: „Élete 
— írja — szimbólum volt, egy leáldozóban lévő  Ausztria nemes szimbóluma — szimbólum 
a vákuumban, de nem a vákuum szimbóluma. Ámde, függetlenül a vákuumtól, függetlenül 
a régi értékrend összeomlásától, függetlenül attól, hogy fokról-fokra felbomlott és elnyelte 
a vákuum, függetlenül attól, hogy egész, Persze túlontúl rövidre szabott életével folytatott 
tragikus kísérletezést Hofmannsthal, függetlenül vákuumleküzdését ő l és vákuumfüg-
gőségétő l, mindkettőnek a szüntelen asszimilációs igyekezetét ő l, maradt mindvégig egy 
igazi sors önfenntartása Hofmannsthal léte, fenkölt stílusa és magas m űvészete." 

JUHÁSZ Erzsébet 

SZÍNHÁZ 

KIS MAGYAR PORNOGRÁFIA 

A történelem az élet tanítója — mondták a régiek. 
A történelem kurva — hangoztatjuk manapság. 
A régiek egy szólásba foglalva összegezték tapasztalataikat. Ma— ezzel szemben — egy (s ő t 

több) színházi el őadásra van szükség egy ugyancsak tapasztalatokból következ ő , de 
inkább közhelyigazság kifejezésére. Mert hogy a történelem kurva, az minden igazság- 

Kis Magyar Pornográfia: Esterházy Péter regényének alapján — Rendez ő  és koreográfus: Nada 
Kokotović . Munaktársak: Mirko Gotesman, Sziveri János, Végel László. Díszlet: Nada Škrlin, 
Vladimir Gudac. Jelmez: Bjanka Adži ć  Ursulov. Zene: Bartók, Kodály, Mitar Suboti ć , Gábor 
Lengyel. Táncok: Lackó Illés és Oravec Béla. Szerepl ők: Areson Rafael, Korica Miklós, Albert 
János, Kovács Frigyes, Árok Ferenc, Medve Sándor, Bakota Árpád, Szél Péter, Búbos András, 
Sebestyén Tibor, Dóró Emma, Tanja Tasi ć , Igor Kova č ić , T. Szirácki Katalin, Jónás Gabriella, 
Vajda Tibor, Kasza B. Éva, Varga Henrietta. 
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tartalom ellenére is közhely, amely nem ér meg egy (s ő t több) színházi el őadást, kivált 
ha az előadás ennél többet nem tud mondani, nem közöl, ha csak illusztrálása a történe-
lem szüntelen és örök kurválkodásának. Ahogy ezt a szabadkai színház néhány el őadá-
sában tapasztaltuk és tapasztaljuk, a Madách kommentároktól a Kis Magyar Pornográ-
fiáig, mivel nyilván a színház vezet ő inek és munkatársainak ez a rögeszméje, s bár úgy 
látszik, igazuk van, valójában mégsincs. Megfeledkeznek ugyanis arról, hogy a történe-
lem nem in abstracto létezik, hanem emberekb ő l állt és áll. Tehát az emberek kurvák? 
Persze. De nem a másik ember, hanem mindegyik, az is, akinek módjában áll megragad-
ni és mozgatni — vagy el ő re, vagy hátra — annak a bizonyos történelemnek a kerekét, s az 
is, aki csak elszenvedi, eltűri, hogy a kerék az ő  hátán szántson végig. Ha pedig elfogad-
juk, s el kell fogadni, hogy a történelem azonos az emberekkel, akkor — színházról, 
vagyis művészetrő l lévén szó — jogos megkövetelni, elvárni, hogy főszereplője az 
ember, az egyén legyen, kinek arca, szíve, múltja, jelene s jöv ője van, aki tud akarni és 
félni, s aki egyénként gy őz vagy pusztul, s ne szituációról szituációra megismétl ődő , il-
lusztrált tézis (ami mellesleg közhely) álljon f őhő sként elő ttünk. A művészetben a tézis 
csak egyéni sorsokon juthat kifejezésre, illetve ha így jut kifejezésre, akkor hiteles, 
akkor van emberfedezete, akkor m űvészet. 

Tudom, akik olvasták Esterházy Péter Kis Magyar Pornográfiáját, azok számára az 
iménti bevezet ő , a benne levő  szemlélet, gondolkodásom elfogadhatatlannak látszik. 
Esterházy m űvébő l ugyanis hiányzik az a bizonyos főszereplő , illetve ha van, nem 
egyetlen vagy néhány, felismerhet ő , arcát magunk elé idézhet ő  egyénben határozható 
meg, hanem talán a magyarságban, a nemzetben. Ez azonban csak látszatra igaz, Ester-
házy művének ugyanis van főszereplő je: maga Esterházy Péter, az író. Az ő  szemével 
látjuk, az ő  gondolatain keresztül jelenik meg a Kis Magyar Pornográfia kollektív ha-
zugságvilága, a történelem. Ugy szubjektív ez a próza, hogy egyetlen néz őpont létezik 
benne — az író néz őpontja. 

A szabadkai előadás, amely Esterházy m űve alapján készült, nélkülözi ezt az egyet-
len, egyszemélyes, végs őkig szubjektív néz őpontot. Az írót a színházi el őadásban nyil-
ván a rendezőnek kellene felváltania, de ez a csere ezúttal nem történik meg. A rendez ő  
csak a szakmát gyakorolja, de szelleme nincs az íróéhoz arányos mértékben jelen az eló-
adásban. Ő  csak rövidebb és hosszabb jeleneteket illeszt egymás után sorba, jeleneteket 
old meg — legtöbbször nem is rosszul, szakmailag profi módon —, de ezekb ő l ő  
hiányzik, a rendez őnek az íróéval a regényben azonos intenzitású jelenléte nem érz ő -
dik. A Nada Kokotovi ć  rendezte szabadkai el őadás az Esterházy-m ű  formai megoldá-
sait veszi át, a töredékes szerkezetet, s nem pedig az író képviselte tartalmat is. Nada 
Kokotovi ć  előadásával csupán annyit közöl, hogy a történelem kurva, s közben nem 
veszi észre, hogy szinte kiegyenlíti a történelem minden megnyilvánulását, az 1914 -et, 
az 1919 -et, a harmincas éveket, a háborút, az 1948-49 -et, az 1956 -ot, azt, ami a két 
utóbbi dátum között történt. Osszemos, amit Esterházy sohasem tesz meg. Ellenkez ő -
leg, rafinált árnyalással különbözteti meg a történelem egyes fázisait, megnyilvánulási 
formáit, melyek közé nem egyenlőség-, hanem legfeljebb hasonlóságjelet tesz. Nem is 
szólva a regénynek az előadással szembeni óriási többletér ő l, arról, hogy a pornográfia 
Esterházy szerint nemcsak a történelemre vonatkoztatható, hanem az emberi tevé-
kenység, szellem, életforma megannyi területére, a gondolkodásra, a magatartásra, az 
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érzelmi világra is, mindenre, ami az ember létét jelenti, meghatározza. Ezzel szemben az  
előadás szinte csak a történelemre korlátozza a pornográfiát.  

Hogy a rendezés nem tudta eldönteni, mi is ebben az esetben a dolga, azt mutatja,  
hogy egyfelő l a regényben nem létező  mozaikkockákat illeszt az el őadásba, másfel ő l vi-
szont színre lépteti a szerz ő t is, s Kovács Frigyes —Esterházy Péterként — több ízben  
hosszú oldalakat olvas fel a Kis Magyar Pornográfiából. Egyik megoldás sem igazán cél-
ravezető . A történelem az új epizódokkal a regényhez képest lényegében nem lett gaz-
dagabb, még ha új pillanatokat, eseményeket, szerepl őket is vonnak be az el őadás forga-
tagába — ez utóbbiakról valójában kideríthetetlen, kicsodák, bár a napi kritika színház-
cinkosan s ugyanúgy megengedhetetlenül a néz ő t kiskorúsítva zavarbaejt ően még  
Benke Vallériát is felismerte, kinek, akárcsak a legtöbb szerepl őnek, a neve nem hangzik  
el az előadásban, de a színlapról sem tudható meg, s az sem nyilvánvaló, hon-
nan tudni, és egyáltalán, mit keres a táncosn ő  képében felt űnő  turulmadár (és a mitikus  
lényben melyik változatot kell tisztelni, a „baljós"-t vagy a „nagyhangú hazafiaskodás"  
jelképét-e), azonfelül, hogy a koreográfus-rendez őnek és az ügyes táncosn őnek (Tanfa  
Tasić) alkalmat jelent néhány betétszámra —, ugyanakkor viszont Esterházy színrelép-
tetésével a megjelenítés nem kapja meg a regényt jellemz ő , meghatározó írói szubjekti-
vitás jegyeit. Hogy azonban az író is szerepl ő je a regény alapján készült el őadásnak,  
kétségtelenül jelzi, a rendez ő  és munkatársai érezték, Esterházy Péter annyira része  
művének, hogy a színpadi változatból sem hagyható ki. Sajnos, a felolvasott részletek,  
jóllehet a történelem kommentárjaiként kellene értelmezni őket — és sokkal inkább azok  
is, mint a kocsmai trágár nótákat kornyikáló ma đarica magánszámai, aki néhányszor  
végigvonul a színpadon, ide-oda, de akinek semmilyen szerepe sincs az el őadásban, ha  
csak nem az, hogy nyomatékossá tegye a cím harmadik tagját, a pornográfiát, kom-
mentálni, biztos nem kommentál semmit sem —, a regényrészletekb ő l azonban, bár az  
író szavai, hiányzik az író szelleme, iróniája és szánó megértése, azonosulása és distan-
ciálása. Más szóval: az el őadásból nem a regényt kell hiányolni, nem a regényt kérjük  
rajta számon, hanem a regény szellemét, azt, amit a Kis Magyar Ло rnográfia prózavál-
tozatában Esterházy Péter képvisel, s amit a m ű  színpadi változatában hasonló alkotói  
intenzitással, tartalmi mélységgel, önmagán átsz ű rve, önmagából fűszerezve senki sem  
képvisel. A rendez ő  sem, holott ez els ősorban az ő  feladata lenne. Esterházy ugyanis  
nem arról beszél, mint Nada Kokotovi ć , hogy a világ — a történelem — ilyen, amilyennek  
elő ttünk megjelenik, hanem arról, hogy ő  ilyennek látja. A Kis Magyar Pornográfia  
prózaváltozata maximális szubjektivitással átforrósított vallomás, színpadi változata Pe-
dig hidegen hagyó képeskönyv-lapozgatás.  

Ahogy a tézis művészetté tételéhez egyéni sorsokra van szükség, hasonlóképpen az  
ilyen típusú próza, mint Esterházy Péteré, színpadi hitelességéhez, magas m űvészi  
hőfokához belülről sugárzó átéltség kell.  

Az előadás nézhető , ám inkább szórakoztat, mint gondolkodtat. Szakmailag kétség-
telenül jól meg csinált, a számos jelenettöredék — nem kis mértékben a csapatmunkát  
vállaló és katonás fegyelemmel teljesít ő  színészeknek köszönve — kidolgozott, de ezek a  
jelenetek szinte kivétel nélkül csak illusztrációk, melyekb ől hiányzik az igazi, a mé-
lyebb tartalom, ezért nem is beszélhetünk színészi alakításokról, csak feladatteljesítés-
rő l. A színpadkép — Nada Škrlin és Vladimir Gudac munkája — zsúfoltságával (van ve-
títés is, dekoratív háttérdíszlet is) és csupán illusztráló részleteivel mintegy jelképe le- 
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hetne az egész vállalkozásnak, Pontosan mutatja az el őadás ellentmondásosságát. Egé-
szen naiv, hogy a történelem mindig a baloldali nagy vasajtó dübörg ő  felnyílásával érke-
zik, s hasonlóan dübörgő  csukódásával távozik, hogy a tömeg a néz ő teret két részre 
osztó bejárati sávban lép színre, és vonul ki, f őképpen pedig, hogy a játéktér közepére 
állított ladik jelképezi az országot, mely a történelem vizein lebeg, bukdácsol. S nem is 
csak arról van szó, hogy ladik helyett inkább szekér illett volna ahhoz a térséghez, ahol 
a magyarság él, hanem arról, hogy az efféle színpadi kellékek éppen úgy és éppen any-
nyira közhelyek, mint az, hogy a történelem — kurva. Kétségtelenül, de ugyanakkor, 
ilyenként is, tanít, taníthat bennünket valamire, netán még arra is, hogyan toljunk ki 
vele. Erre azonban sohasem az arctalan, jellegtelen tömeg, hanem a gondolkodni tudó, 
sajátos arcvonású egyén képes. 

GEROLD László 
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HANGYA ANDRÁS 
HALÁLHÍRÉRE 

Most, amikor a Londonból érkezett hír hallatán búcsúzni vagyunk kénytelenek Han-
gya Andrástól, eszembe jut, hogy utóbbi találkozásaink alkalmával mintha a halálról 
beszélt volna leginkább. S ez most csak utólag tudatosodik bennem úgy igazán, a maga 
igazi súlyával. Akkor föl sem tűnt annyira, mert valahogy természetes, mintegy magától 
értetődő  volt, hogy errő l beszélgessünk, mert hát Hangya Andrásnak valójában a halál 
volt az egyetlen és igazán nagy festészeti témája. Hát nem a rémület és a halálfélelem ül a 
háború elő tt festett szabadkai rikkancsok és a délr ő l érkezett favágók arcán éppúgy, 
mint a tizenkilences menekültekén? Nem a félelem, a fájdalom, az arcot görcsbe ráncoló 
nyomor, tehát végs ő  fokon a halál jelenik meg a maga jelképességében az impozáns 
Harlekin-sorozat minden darabján? De igen, és a halált revelálják a zenészekr ő l, színé-
szekrő l, cirkuszosokról festett képei csakúgy, mint a Noé bárkája, a tágas terek vagy az 
asztaltársaságok emberei. Mi több, még aktjai arcán is a halál tanyázik. 

Ne csodálkozzunk, hogy a halál igézetében születtek alkotásai, mert mi, akik köze-
lebbrő l ismertük, tudtuk, számára a halál volta mér ő léc az ember érzelmi világának 
megítélésében. Igen, ő  a csendbő l és a halálból építette m űvészetét, s hogy ezt mennyire 
meggyő ződésszerűen tette, annak bizonyítéka, hogy még baráti leveleiben (amelyb ő l 
talán sok száz van birtokunkban) nemegyszer fektette önmagát ravatalra. Most, halálhí-
rének vételekor is úgy éreztem, Hangya, valahol Ott a távoli Londonban, úgy fekszik 
egy ravatalon, ahogyan számtalanszor megfestette: háton, egy szál gatyában, lelógó ke-
zekkel. Körülötte senki, csak valami nesz. A halál után is serceg ő  szakálltüskék nesze. 

S mintha vágya is teljesülni látszanék: szinte meztelenül vagy inkább nyomtalanul t ű -
nik el közülünk. Most az egyszer sikerült megszöknie. A negyvenes években — jut 
eszembe — csak Szabadkáról Zágrábba szökhetett, hogy onnan, amikor már terhesnek 
érezte a létet, ki-kisurranjon Londonban él ő  feleségéhez, de leginkább úgy térve vissza, 
hogy arról ott csak a konyhaasztalon hagyott cédula tanúskodott. Ilyen volta most az 
életbő l is kisurrant Hangya András. Ugy szeretett volna élni, mintha a világon sem len-
ne. Észrevétlenül, magányban, egyedül. De egyedül-e valójában? Talán mégsem. Egye-
dül festményeivel, egyedül Rembrandt, Goya, Millet festményeivel és festészeti gondja-
ival. 

Bár állandó szökésben volt, mi tudjuk, mindig itt volt közöttünk. És marad is. Fest ő - 
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nek legalább akkorának, mint az ötvenes években hivatalosan is elismerték, azzal, hogy 
az ország valóban legjobbjaival képviselte képz őművészetünket szerte Európaban. S azt 
is tudjuk, hogy itthon, itt, a vajdasági képz őművészetben a helye szorosan ott van Milan 
Konjoviéé mellett. 

Nyugodj békében! 

1989. január 29-én, 
halálhírének vétele napján 

BORDÁS Győző  



HANGYA HALÁLA 

A mű terem magas ablakait beragasztgatta pakkpapírral. Akárha egy templomot sö-
tétített volna el. Észbontóan alapos munkát végzett, még véletlenül sem lehetett rést ta-
lálni. Az olcsó papír idővel megsárgult, drága pergamenként világított. 

Persze, hogy nem a fény zavarta. Lelki sebével bújt el. 
Van egy 62-es temperája, amelyen szépen megfigyelhet ő  ez a különös elfüggönyözés: 

magányos alak ül a tábori ágy szélén, az elfüggönyözött, illetve beragasztott ablaksor 
elő tt: érezni az ecset sietségét, hogy a képen is minél el őbb elzárja a „belátást". A figura 
még az önarckép jegyeit viseli, de a jellegzetes Hangyavonások már itt is álarcokká cso-
mósodnak, merevednek. Az arcon ugyanaz az elfüggönyözési folyamat játszódik le. 

Olykor arra gondoltam, ha alacsonyabb a m ű terem — rejtekhelye, apja alakja nem n ő  
olyan óriásivá. Vagy épp azért vonult vissza a templomnyi m ű terembe, hogy végére jár-
jon a dolognak — engedte, hogy végre visszatérjen, végképp hazajöjjön, örökre Ott ma-
radjon vele az apja. 

Anyjával Ómoravicáról, ahol 1912-ben született, Szabadka külvárosába kerülnek, 
egy regényes házba: a házigazda szentképeket fest, a háziasszony kerít őnő  .. . 

Hangya apja vasutas volt (egy az egyben Kafka hatalmas apa-figurája, a nevezetes Le-
vél Apámnak című  írásból, amely mint tudjuk, valóságos levél volt), csak ritkán járt ha-
za, akkor is legtöbbször megverte valamiért. 

Most ott a m ű teremben hazatérhetett. Minden bizonnyal azért ragasztgatta le az abla-
kokat, hogy ne lássák: hetvenévesen is kisgyerekként él az édesapjával, aki mellesleg 
nem érti, mire való a festészet, mire való a kép. És ő  nem is mer képet befejezni, legfel-
jebb csak leveleibe rejt egy-egy kis színes semmiséget. Mit szólna apám, ha befejezném, 
mondta egyszer, és én képtelen voltam felfogni szavait. 

Állandóan készenlétben élt. Mindent elpakolt, becsomagolt. Olcsó pakkpapírba. 
Drága sárga pergamenbe. Készenlétben arra, hogy elutazzon (Szabadkára, Londonba). 
Készenlétben a halálra. 

Tábori ágyát minden reggel összecsukta, elrejtette. Nagyon ügyelt, nehogy valami el-
árulja, hogy ő  alszik, táplálkozik (joghurton és korpán élt), nehogy apja azt találja hin-
ni: önállóan próbál élni. 

A műterem közepén lev ő  kis tábori asztalon dolgozott. Kis, hordozható (könnyen 
evakuálható) alkimista m űhely. Levelet írt. Levelet festett. Angolul tanult. Pszichológiát 
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olvasott. Felesége pszichológusként dolgozott Londonban, és londoni baráti körük is 
elsősorban pszichológusokból állt. Ezért kísérte a pszichológia tudományát. Meg hogy 
magát gyógyítsa. A gyógyítás talán nem a legmegfelel őbb kifejezés, ő  normális foglala-
tosságnak tudta ezt már jóval feleségével való megismerkedése el ő tt is. (Tudhatta, aki 
nem lesz apává, apjával küzd egész életében.) 

Állvány is volta mű teremben. Magam is több kit űnő  olajképet láttam rajta, ha beje-
lentés nélkül törtem rá. Ám egyet sem fejezett be, egyet sem mert befejezni: átfestette, 
lekaparta, kettévágta. 

Sokat üldögéltem abban a katedrálisokat idéz ő  mű teremben (ahol a magasabb lények 
jelenléte egyértelm ű  volt), de semmi érdemlegeset sem tudtam mondani, kérdezni. Egy-
szer reggeltő l estig olvastam neki róla írt jegyzeteimet. (Eletében csak egy Stupica-kép 
segítségével, áttételével mertem leírni m ű termét — annak túltelített ürességét.) Most, 
ahogy meghalt, most már tudom, mit kellett volna mondanom neki. Azt, hogy fesse 
meg apja alakját, fesse le az óriás vasutast. Úgy, ahogy Kafka lefestette, megírta apját. 
Vagy ahogy például Miljenko Stan č ić  megfestette a vasutas apa figuráját. (Igaz, Stan č ić  
apja jóságában n ő tt gólemmé, mint Dragojeviét ő l megtudjuk, legömbölyítette a búto-
rok sarkát, nehogy megüsse magát a fia.) 

Mű terme alatt volt egy kis szobája. Sosem használta. Ő  fönn táborozott a m ű terem 
sivatagának közepén. Ideiglenesen. Egyszer Ott aludtam. Régi, sötét ebédl őgarnitúra 
volta bútora, külön nagy polccal a tányéroknak. 

Megdöbbentett a szoba abszolút csupaszsága. Bár egy festmény lett volna a falon, egy 
tenyérnyi kép. De éppen ez volt elképzelhetetlen. Azt mondta, elcsomagolta az edénye-
ket, el, mindent. Nehogy háziasszonyoskodni kerekedjen feleségének kedve, ha haza-
látogat. 

Többször nyilatkozott arról, hogyan találkozott még ott Szabadka külvárosában Mil-
let-vel. Már akkor elhatározta, ő  is a szegények festő je akar lenni. Az is lett, ugyanis Ba-
lázs G. Árpád, a nagy szociális fest ő  is ott élt. Err ő l, ha a Zemlja csoport és Andrejevi ć -
Kun hatásáról beszélünk, sosem szabad megfeledkeznünk, hiszen figyeljük csak meg, 
mit írt Todor Manojlović  Balázs G.-ről: „Az ipari munkások, vándormunkások, favá-
gók alakját ő  vitte be elsőként újabb festészetünkbe. Balázs úrnak e tárgya azóta karriert 
futott be, egy egész mozgalom, m űvészetünk egy törekvésének jelszavává lett..." 

És Hangya a szegények fest ője is maradt. A szegények szegény fest ője. 
Néhány éve Zágrábban dolgozó lányomnak ő , Hangya keresett albérletet közel m ű -

terméhez. Emlékszem, lányom id ős háziasszonya, aki látásból már évtizedek óta ismer-
te Hangyát: striček bogecnek nevezte. 

Lányom mesélte, hogy ha átment hozzá a m ű terembe, mindig megdöbbentette a tö-
mény magány. Egyszer azt mondta, két hete nem váltott szót senki emberfiával. És ak-
kor már vagy tíz éve kutyája sem volt. 

Hangya volt az egyetlen jugoszláv m űvész, aki az 50-es évek után már nem fogadott 
el sem monumentalis, sem modernista rendelést attól a társadalomtól, amely, igaz, 
a sztálinizmus ellen lázadni tudott, de jöv őjét kölcsönökre építette. Nem játszotta meg 
az amerikai nagybácsit, megmaradt striček bogecnek. Ő  éppen akkor vonta vissza m ű -
vészetét, akkor kezdett el böjtölni, amikor a jugoszlávok Triesztbe jártak. Akkor kez-
dett el böjtölni elő re, helyettünk is. 
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Az imádság egy formájaként ecsettel celebrálta semmis képeit kis tabori asztalán — si-
vatagba kihelyezett tábori oltárán. Többször hangsúlyoztam, nem program, nem ellen-
művészet volta levélkép, az umgemaltes Bild. A kaparás, a kínlódás — a szenvedés valós 
volt. 

Kortársai közül egyedül Sáfrány ítélte meg helyesen Hangya helyzetét, helyét: „Nem 
vélekedtem mindig így: éretlen f ővel én is legyintettem nemegyszer, ha Hangya festé-
szetérő l esett szó, mondván, hogy Cézanne-ig még csak eljutott, de onnan már csak visz-
szafelé megy. Híg vélemény volt bezzeg ez, mondvacsinált hasonlat, mert kikapcsoltam 
belő le Hangya művészetének tartalmát, nem láttam meg a sajátos hangulatot sem, mely 
minden Hangya-kép együtthatója, tehát semmit sem láttam meg abból, mely feljogosít-
ja. Hangyát arra, hogy a festészet vágánya mentén külön állomást jelentsen." 

A monumentális képek helyett sötét, semmis miniatúrákat fest. Susan Sontag írja Be-
ckett képz őművészeti szövegei kapcsán: „Beckett felvázolta egy »elszegényített festé-
szet« eszméjét, egy olyan festészetét, amely »hitelesen medd ő«, semmifajta képre nem 
képes." 

Egy ilyen festészet szentélye lett az a m ű terem. 
Igen, minél hatalmasabbá n ő tt apja szelleme, Hangya annál inkább töpörödött. A le-

ragasztott ablakok, a számtalan maszk mögött Hangya egy külön kísérletet hajtott 
végre: 

azonosulta nevével. 
Canetti szép Kafka-könyvében az író egy, a kínaiakéra emlékeztet ő  képességérő l ér-

tekezik, mármint a kicsinnyé, kicsiny lénnyé való zsugorodás képességér ő l. Ám ezt Ca-
netti nem köti össze az apa gólemmé növésével. 

Ahogy Hangya apja végre gólemmé n őhetett, úgy válhatott ő  végre: hangyává. 
Sötét levélképein a festékpöttyek e hangyányi lény jelz ő lámpái, világítótornyai —  

e hangyányi lény színesen izzó napocskái. 
Az utóbbi években mind többet utazott Londonba. Jobba klíma, mondta. És Ott 

kedves mestereinek képei. Ott is festegetett, de szinte zsebben. London egy-egy pilla-
natra egérútnak t űnt. Legalábbis nekünk úgy tűnt, nekünk, akik csak képzelt beteg-
nek hittük. 

Azt írtam fent, állandóan készenlétben állt arra, hogy elutazzon. Készenlétben 
a halálra. És elutazott Londonba. Ahol immár el is temették. 

Lám, végül is sikerült apja szellemét bezárnia az elsötétített katedrálisba; sikerült 
megszöknie elő lünk, hiszen Zágrábban még el-elértük, zaklattuk — festtettük. 

TOLNAI Ottó 



A MINIATŰR FORMA 
NAGYSÁGA 

Őstehetséget köszöntött 1933. június 11-én a szabadkai Napló újságírója, Magyari 
Domokos Festőzseni a pult mögött cím ű  cikkében, minek következtében egyszerre vált 
ismertté a városi értelmiség el ő tt ez a Moravicáról származó, szegény sorsú gyerek, 
Hangya András. A Napló cikke nemcsak bedobta a nevet a köztudatba, hanem kiváló.aján-
lólevélnek is bizonyult az ifjú m űvész számára, hiszen még ugyanebben az évben Sza-
badkán megrendezték els ő  kiállítását, hogy azután Zombor, majd Nagybecskerek és is-
mét Szabadka következzék. 1936 -ban, a sorrendben harmadik szabadkai kiállítása, ami-
lyet a Zeneiskolában tartottak meg, már igazi fest ővé avatta, s szinte háttérbe is szo-
rította a nála jóval id ősebb és már befutott alkotók iránti érdekl ődést. Errő l tanúskodik 
az az adat, hogy munkáit sokan méltatják, többek között Szegedi Emil, Munk Artúr, 
Havas Károly és mások. Hangya képein az „él ő  proletárfigurákat" veszik els ősorban 
észre, valamint azt, hogy — Lévay Endrét, a Híd szerkesztőjét idézzük — „Hangya Bandi 
képein saját lelki életét, egyéniségét és mélyr ő l jövő , igaz gondolatait adja. Ó az élet fes-
tője. A kép az ő  élete, gondolata és álma". 

Kezdetben megfigyelőkészsége tudatában spontánul festett meg mindent, amit csak 
látott maga körül, azt hangoztatva, hogy a szegények fest ője kíván lenni. És valóban 
úgy is lett, ahogyan elképzelte: rajzai által vált személyiséggé. Szinte csodálatra méltó, 
milyen könnyedén és magabiztosan vitette papírra az élet bizarrnak t űnő  jeleneteit: vá-
rosszéli nyomortanyákat, zsúfolt várótermeket, toprongyos koldusokat és favágókat, 
züllött utcalányokat ... Nem véletlenül írták méltatói, hogy „képének lelke van", mert 
Hangya András részvéttel szemlélte ezt a világot. Nem vitás, hogy e „könnyen olvas-
ható" festő i témák miatt az akkor még autodidakta mesterének, Balázs G. Arpád festé-
szete folytatójának látták. S nem is tévedtek, hiszen az ún. szociális témák m űvészi meg-
formálásában a két háború.között ők a legjelentősebbek egész Vajdaságban. Munkássá-
guk beleillik abba a vonulatba, amelynek jelenképvisel ő i Zágrábban az 1929-ben alakult 
Zemlja, Belgrádban pedig a 35-ben létrejött Zivot csoport köré tömörültek. 

Hangya András az 1938 -ban megrendezett nevezetes Híd-kiállításon immár „kifor-
rott" egyéniségként vesz részt. Erre az eseményre már Belgrádból az akadémiáról érke-
zik többedmagával, akik valamennyien az angazsált m űvészet tisztel ő i. Az akkor legis-
mertebb tanár, Petar Dobrovi ć  (1890-1942) növendékei ezek a fiatalok, de sem akkor, 
sem utána nem a szocrealizmus hirdet ő i. Tény, hogy a szabadkai m űvészek körében 
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i szocrealizmus sohasem vert gyökeret, s maga Hangya is a mesterség elsajátítását tar-
totta fontosnak, s ezt adta tovább az 1945 -ben induló fiataloknak is. Hangya tehát Dob-
rović  szellemét hirdette egészen 1947-ig, Zágrábba való költözéséig. 

A művész Hangya az els ő  valóban jelentős kritikát B. Szabó Györgytő l kapta. A Sza-
bad Vajdaság 1945. november 24 -i számában olvashatjuk: „Úgy hisszük, hogy Hangya 
ezen a kiállításon (a petrovgradi, azaz zrenjanini kiállításról van szó — megj. B. D.) nincs 
szerencsésen képviselve. Az a fest ő , aki először fejezte ki a bácskai magyar proletáréletet és 
aki először mutatta be Bácska másik arcát, az igazi arcát — sem kompozícióval, sem színesen, 
nyugodtan és szélesen megfestett »Udvarrészletével« koránt sincs képviselve... Hangyá-
nak ismét talákoznia kell a vajdasági tájjal és a vajdasági élettel, és embertípusokat kellene 
festenie. Mindezt a vajdasági képz őművészet és önmaga érdekében is." 

A festő  megfogadja ugyan B. Szabó tanácsát, de tökéletesíteni is kívánja magát. Ezért 
Zágrábba költözik, ahol Ljuba Babi ć  (1890-1974) tanítványa lesz, s Ott is telepszik meg 
véglegesen. 

Hangya András sohasem akart más lenni, mint ami. Ő  a világosan felismerhet ő  üzenetek 
festő je volt és maradt, de kézjegye sajátos és utánozhatatlan, egyedi. Éppen a hagyomány-
tisztelő  jellege miatt került ez a festészet a kritika kereszttüzébe, s bár mindig is hangsúlyoz-
ták bírálói, hogy a dogmatista szocialista realizmust messze elkerülte, s az úgynevezett an-
gazsált művészet mezsgyéin belül maradt, mégis felrótták neki: nem kíván lépést tartani az 
új világ új követelményeivel. Így lettek haragosai a kritikusok, s ő  mű termi magányába zár-
kózva alkotott tovább, a nagyméret ű  vásznakról mindinkább áttérve a levelez ő lap nagyságú 
miniatűrökre, ebben a „m űfajban" alkotva meg a második, számokban is impozáns életm ű -
vét. Zseniális rajzoló volt, és kitűnő  kolorista. A néhány évvel ezelő tt készült kismonográ-
fiájában olvashatjuk fest ő i ars poeticáját is, miszerint: „a festészet is, mint minden m űvészet, 
az ember érzelmi világának a tükre, egy belülr ő l átélt világ kivetítése ... Igyekeztem mindig 
azt festeni, amir ő l volt mondanivalóm". 

Ezek a zágrábi magányában készült levélrajzok, bár vázlatoknak t űnnek, mégsem azok: 
egy intim kreativitás magas szint ű  művészi lecsapódásai. Az élet színpadának mélyen em-
beri tartalmakat hordozó megvalósulásai. Figurális kompozícióin a kompok és bárkák, kör-
hinták és cirkuszossátrak, utca- és piacterek, valamint bánatos bohócai, színészei, zenészei 
tehát festészetének tárgya a mindennapok meggy őző  metaforája, a kis emberek sorssze-
rűségének, végzetszer űségének ragyogó művészi megvalósulásai. Külön tanulmányt kel-
lene írni festő i komponálókészségérő l is, képeinek idő tlenségéről, s arról a kreatív, szinte 
monumentálisnak tűnő  erő rő l, amely csak a legnagyobb művészeket jellemzi. Mély 
meggyőződésem, hogy levélképeinek kreatív töltete teszi Hangya Andrást rendkívül 
nagy és figyelemre méltó alkotóvá. Nagyméret ű  vásznai, mint amilyenek például Az 
állomáson (1978), A velencei Szent Márk tér (1954), a Fiákerek (1950), a Hazafelé tartó 
parasztok (1934) és még sok más alkotása antologikus érték ű , de levélképei, mint ami-
lyenek az említett monográfiában a 35., 44., 49. vagy az 51. sorszámot viselők, felül-
múlhatatlanok. Egy autentikus festő  vitális képi fogalmazásai ezek. Nem csoda: Han-
gya számára a festészet jelentette az életet, a képekkel szállt szembe a hitványsággal, a 
saját és az ún. kisemberek nevében. Most már kimondhatjuk: a csatát ő  nyerte meg. 

Bela D URANCI 
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DUBRAVKA UGREŠIĆ  NIN-DÍJA —  A 
horvát irodalom középnemzedékéhez tarto-
zó Dubravka Ugreši ć  nyerte a múlt év legjobb  
regényéért járó NIN Irodalmi Díjat. A Forsi-
ranje romapa reke cím ű  díjazott mű  szerző je  
1949-ben született, a zágrábi Horvát Irodalom-
tudományi Intézet munkatársa. Eddig három 
regényt, több ifjúsági könyvet és tanulmányo-
kat publikált, de írt filmforgatókönyvet is. 
Oroszból és angolból fordít rendszeresen. Re-
gényei közül ez utóbbival osztatlan sikert ara-
tott: először megkapta érte a Horvát Író-
egyesület Đalski-díját, majd Milorad Paviétyal 
osztozott a Meša Selimovi ć-díjon és végül 6:1-
es szavazattöbbséggel kapta e rangos kitün-
tetést attól a bírálóbizottságtól, amelynek tag-
jai Svetozar Koljevi ć , Novak Kilibarda, Branko 
Popovié, Slavko Gordić , Igor Mandi ć , Jovan 
Deretić  és Teodor Anđelić  voltak. A díjnyertes 
regény ismertetésére még visszatérünk. Itt 
mondjuk el, hogy a zsűri több mint negyven 
irodalmi alkotást bírált el, és hogy a sz űkebb 
keretben ott volt még Borislav Peki ć  Atlantida  
című  kétkötetes új munkája és Miroslav Savi če-
vić  Лriča o kosovskom boju című  regénye. 

OSKAR DAVIČO NYOLCVANÉVES —
Január 18-án ünnepelte nyolcvanadik szü-
letésnapját Oskar Davi čo, az egyik legjelen-
tősebb és egyben legtermékenyebb jugoszláv 
író. Ebből az alkalomból köszöntötték a leg-
magasabb állami és köztársasági tisztségvisel ők, 
és rendeztek alkalmi ünnepséget tiszteletére a 
Szerb Íróegyesületben. A Magyar Szóban Fe-
hér Ferenc írótársa és hosszú éveken át fordí-
tója köszöntötte. Ebb ől idézünk: „Nekünk ré-
gi barátunk: már a régi hidasok munkáját is 
ismerte; ha a Forum könyvesboltot nyitott 

Belgrádban, ő  ott állt mellettünk, s mondta to-
vább az irodalmunkat méltató szavakat; ha hir-
telen elhatározással folyóiratot alapított, kés ő  
este hívott fel bennünket, hogy jugoszláviai 
magyar író ne hiányozzék a szerkeszt őségbő l; 
a bácskai környezetben megtartott ifjúsági köl-
tészeti fesztiválon valahányszor őszinte érdek-
lődést mutatott a jugoszláviai magyar költ ők 
munkássága iránt .. . 

Amikor egész életm űvének elismeréseként a 
Goran-koszorúval tüntették ki, mi is szóltunk 
róla, mint a század jugoszláv irodalmának 
egyik legjelentősebb egyéniségéről. Már egye-
temista korában bekapcsolódott az illegális 
kommunista mozgalomba. Többször letartóz-
tatták, a harmincas években öt esztend őt síny-
lődött a királyi Jugoszlávia börtöneiben. A má-
sodik világháború idején az olaszok inter-
nálták, de megszökött, és csatlakozott a par-
tizánmozgalomhoz. A háború után író, új-
ságíró, a Deli c. irodalmi folyóirat szerkeszt ő - 
je.  

Ma is vallja, hogy pályája során sokat kö-
szönhetett els ő  alkotói korszakának, a szürrea-
lizmusnak. Alig húszéves, amikor már két vers-
kötet jelzi ezt az irodalmi elkötelezettséget. 
A harmincas években a haladó, forradalmi szel-
lem az uralkodó m űveiben. Egyik méltatója 
így sorolja fel sajátosságait, írói erényeit: szen-
vedélyes lírai alkat, pazar nyelvi készség, a ké-
pek érzékletessége és gazdagsága jellemzi. 
Hangvétele erő teljes, retorikus. Börtönb ől való 
szabadulása után jelent meg Pesme (Költemé-
nyek, 1938) Q. kötete, majd a Hana (1939) c. 
versciklusa. A háború után Višnja za zidom  
(Meggyfa a fal mögött, 1950) c. verskötetével 
jelentkezett. Ebben a kötetben tette közzé két 
jelentős versét; mindkett ő  a Srbija (Szerbia) cí- 
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mit viseli. (Megtalálható Ács Károly Jugoszlá-
via népeinek költészetéb ő l készített fordítás-
gyűjteményben, a Kiásott kard c. kötetben.) 

Élete során Davi čo több mint hatvan köny-
vet adott ki máig, s ezek közül harminchárom 
verskötet. Nyughatatlanul és fáradhatatlanul 
kereste mindig az új költ ő i lehetőségeket, s ez 
vonatkozik prózai m űveire is. A Pesma (A költe-
mény) c. regényét Herceg János ültette át ma-
gyarra. Ebben a m űvében a megszállás alatt él ő  
Belgrád illegális harcáról fest izgalmas képet. 
Méltatói a modern szerkesztési felépítést, a bra-
vúros lélekrajzot és a dinamikus stílust emelik ki 
legfőbb erényeiként. Beton és jánosbogarak (Be-
ton i svici) c. regényét Dudás Kálmán fordításá-
ban olvashatta a magyar olvasóközönség. A hat-
vanas évek els ő  felében megjelentetett regény-
ciklusában (Ćutanje, Gladi, Tajne) egy fegyház 
sajátos és hiteles atmoszférájában él ő  forradal-
márok magatartásának és ideológiájának kialaku-
lását ábrázolja. A Napjaink éneke c. antoló-
giában és a fentebb már említett fordításgy ű jte-
ményben Ács Károly tette közzé kiváló Davi čo-
fordításait. A belgrádi Nolit és az újvidéki Forum 
közös kiadásaként jelentették meg Oskar Davi čo 
Pesme — Versek c. kétnyelvű  kötetét, mégpedig 
Radomir Konstantinovi ć  válogatásában, s Ács 
Károly, Csuka Zoltán, Dudás Kálmán és Fehér 
Ferenc fordításában ..." 

S ezt még tegyük hozzá: Fehér Ferenc Da-
vičo-fordításai A madár árnyéka a Felhőjáték 
és a Vándorfelh ők című  műfordításkötetében 
találhatók meg. Biri Imre pedig Az ember ke-
resése című  tanulmánykötetében értekezik Da-
vičóról. Davičo írta a Híd 1934-1941 cím ű  vá-
logatás előszavát is az 1964-ben megjelent kö-
tetünkhöz. 

ELŐKÉSZÜLETEK AZ ANDRIĆ -CEN-
TENÁRIUMRA — 1992-ben lesz Ivo Andri ć  
Nobel-díjas író születésének századik évfor-
dulója. Ezt az évfordulót méltóképpen kívánja 
megünnepelni a Jugoszláv Írószövetség és az 
ország irodalmi közvéleménye. Az író hagya-
tékát ápoló bizottság januári értekezletén kö-
zölték, hogy a közelgő  emlékünnepségen a 
fővárosban szobrot állítani Andri ćnak, továbbá 
szorgalmazzák m űveinek újbóli kiadását és for-
dítását. A múlt év végén fejez ődött be tizenhét 
kötetes összes m űveinek újbóli kiadása, és meg-
jelent az új Andri ć-katalógus is. Az utóbbi 
években Andrićot legtöbbet cseh, olasz és né-
met nyelvre fordították. 

CENTÚRÁZOTT FILMEK BEMUTA-
TÓJA BELGRÁDBAN — Érdekes témát vá- 

lasztott Zorica Bobi ć  belgrádi filozófus ma 
giszteri dolgozatának megírásához. A cenzúra 
ról, a filmcenzúráról értekezett, és el is döntöt-
te, hogy a közönségnek bemutatja az elmúlt 
két évtizedben valamilyen oknál fogva be nem 
mutatott, azaz dobozban maradt filmeket. A 
kísérlet, bár nem járt teljes sikerrel, mégis nagy 
visszhangra és még nagyobb érdekl ődésre ta-
lált. Így láthatta a belgrádi egyetemista központ 
közönsége Živojin Pavlovič  Zaseda (Lesben), 
Mića Popović  Delije (Daliák), Dušan Maka-
vejev WR — misterije organizma (WR — avagy 
az organizmus misztériuma), Zelimir Zilnik 
Ram radovi (Korai munkák) és a Bulgakov-
regény nyomán készült Mester és Margarita 
című  filmet. Három film továbbra sem kerül-
hetett közönség elé: ezek Bata Čengić  Uloga 
mije porodice u svetskoj revoluciji (Családom 
szerepe a világforradalomban), Laza Stojanovi ć  
Plastični Isis (Jézus) és a Pet minuta raja (Ot 
perc paradicsom) cím ű  filmek. A bemutatott 
filmek után vitaestet rendeztek a cenzúra és a 
dogma, a cenzúra és a nyelv, valamint a cenzúra 
és a közvélemény témára. 

MEGHALT MILOŠ HADŽIĆ  — Újvidé-
ken 68 éves korában elhunyt Miloš Hadži ć  ki-
emelkedő  jugoszláv kultúrmunkás, az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház nyugalmazott igazga-
tója. Miloš Hadži ć  volt többek között a Slo-
bodna Vojvodina felelős szerkesztője és a Belg-
rádi Televízió els ő  és alapító igazgatója. Ugyan-
csak alapítója a Sterija Játékoknak, 1958-tól 
pedig egészen 1979-ig az ország legöregebb 
színházát vezette. 

ÉLETMŰDÍJ RADU FLORÁNAK — A 
Vajdasági Íróegyesület életm űdíját Radu Flora 
író, költő  és irodalomtörténész, a belgrádi 
egyetem bölcsészettudományi karának tanára 
érdemelte ki. Radu Flora a jugoszláviai román 
irodalom sokoldalú és markáns egyénisége. 
Az ötvenes évek elejétő l kezdve rendszeresen 
publikál. Mintegy húsz önálló kötete jelent 
meg eddig. 

SZERZŐDÉSALÁÍRÁS AKIADÓBAN —
A jelek szerint kivételesen sok regény fut be az 
idén a Forum Könyvkiadóba. Január elején 
ugyanis az Alkotók Gy űlése által javasolt mind 
a hét szerző , név szerint Brasnyó István, Kala-
pis Rókus, Szathmári István, Szügyi Zoltán, 
Tolnai Ottó, Végel László és Vicei Károly is 
aláírta a regénypályázaton való részvételi szer-
ződést. Ugyancsak az év végére várható több, 
az előző  pályázatokról áthúzódó regény meg-
érkezése is. 
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TANÁCSLILÉS A KIADÓBAN —Január 
derekán ülést tartott a Forum Könyvkiadó, a 
Híd és a Létünk szerkeszt ősége Kiadói Taná-
csa, amelyen elfogadta a múlt évi munkáról 
szóló jelentést, meghozta az idei kiadói tervet,  

és meghallhatta az Alkotók Gy űlése novemberi 
plenáris ülésérő l szóló jelentést. A tanács Biri 
Imre, Dudás Károly, Koncz István, Mák Ferenc 
és Utasi Csaba személyében kinevezte az 1988. 
évi Híd Irodalmi Díj bírálóbizottságát is. 
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