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ŐSZELŐ  A BIRTOKON 

De látod amottan a téli világot? 

JUNG KÁROLY 
	 (Pető fi) 

Az istengyalulta tök bokra, 
a kerítés mellett, az idén már 
egy emelettel a földi lét 
honából elrugaszkodott: 
magam segítettem ebben — 
ki mindenrő l immár lemondhatott — 
még a nyáron, kormányozva gyenge 
hajtásait, vigyázva a sárga virágokat, 
visszafordítva az újra rozsdafedte 
vaskerítés rácsaitól, inkább 
befelé, a konokul ő rzött saját világ 
szabadsága, művelt kerti végtelenje 
felé, kimondatlanul felkínálva 
a társalkodást — maradék lécb ő l rótt 
külön futóállványon — a karcsún, 
illatozón árválkodó ánizsbokorral. 
Ez csak az els ő  lépés volt, 
még nem sejtettem az elrugaszkodást. 
A kíváncsi indák azonban 
nem álltak meg; mintha az állvány 
csak arra lett volna alkalmas, 
hogy hirdesse önmaga művi vereségét: 
a holt anyag: a léc, a vasszögek 
kisszerűségét a lét pompájával szemben. 
Az ánizsbokor hűvös, tartózkodó maradt, 
az indák elhányták virágjukat: 
már ismét lemondani hittem a termésr ő l. 
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Ismét üres marad néhány sarok 
a könyvespolcomon, a könyvek között, 
ahol egy-két évet velem töltött, 
velem dacolt az id ővel, velem öregedett, 
velem egy szobában lakott, ott élt, 
viaszos héján át együtt lélegzett velem 
néhány szép istengyalulta tök. 
Az indák tovább nyújtogatták, sikoltva, 
halványzöld karjukat, arrafelé, ahol 
a közelben ott hallgat, amióta a ház is, 
honáról idegen nyelvű  álmait szőve, 
a magányos württembergi ezüstfeny ő . 
Aztán az indák átölelték az ágakat, 
gyantakönnyű  ágait: a kert szegletén 
megszólalt egy kett ős ének, 
amely ugyan alig volt hallható, 
de nappal a méhek, darazsak, dongók raja, 
szürkülettől a számtalan ott lakó tücsök 
folytatta: ők bizton hallhatták, 
s értették is az indák körtáncát 
s a fenyőágak gyantaszagú lépteit 
kísérő , egymásba fonódó kettős énekszót. 
Az indákon újra sorban kibomlottak 
a sárga virágok: tobzódott a sárga pompa. 
Akár egy látomás: egy őrült karácsonya 
nyár végén, őszelőn díszlő  fenyő . 
Angyalhaj helyében zöld tökinda, 
csillagszóró helyén a sok tökvirág, 
a fa alatt ott béget a hófehér birkanyáj. 
S alig tellett bele néhány hét, 
az istengyalulta tök, mint isteni ajándék, 
talán mert gurulnak nemsokára a földön, 
onnan, a vaskerítés felő l, kintrő l, 
a mindent megfojtó októberi ködök, 
szeretkezett tenmagával, kétnem ű  lévén, 
s érlelte, nevelte, növelte kerek terméseit. 
Csak tűnő  látomás az őrült karácsonya? 
A fenyőfa ágai között, mint régen 
az őszibarack-tapintású csecsem őfejek, 
sorakozik a féltucatnyi termés. 
Örvendj Horác! Örvendj te is, Berzsenyi! 
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S örvendj te is, latinmagyar Pannóniai János! 
Nemsokára ott lesznek velünk a polcokon, 
az Úr ajándékai, nevükben is újra 
Rá utalva és emlékezve. Lopja be 
magát újra az élet a rideg falak közé. 
S ha majd ismét tél lesz, hulla hó, 
ez a nyár, őszelő  is emlék marad, 
kézbe venni oly jó lesz a viaszos tököt, 
mely őrzi belsejében a jöv őnek is a magvakat, 
akár a hitves, ha szeretkezés után 
összezárja forró tagjait, s kelyhében 
megőrzi hímporát a szerelemnek. 
Megint ősz van. Összegyűjtjük a termést. 
Két marék mogyoró, sárgarépa, ánizs, 
haldoklik már minden paradicsombokor. 
Enyhe szellő  csörgeti, a veranda el őtt, 
a futóbab hosszú, száraz hüvelyeit, 
termése színpompás apró madártojás. 
Szemközt a járdán s űrűn koppanások: 
hullik a dió; kapkodják suhanó idegenek. 
Gazdájanincs portán így lesz jöttment az úr. 
Még pompázik a csapnál a sarkantyúvirág, 
itt-ott egy-egy árva szell őrózsa, fehér angyal. 
A krizantémokon sorban fakadnak a bimbók, 
a mindenszentek, a halottak napja 
közeleg. S elfog a félelem. 
Nos, Szondi Lipót, így futó őszelőn, 
ki az, kinek a sorsa bennünk folytatódik? 
Mely ősök ballépéseit fogjuk újra elkövetni? 
A lezártból hogy kell majd kilépni? 
Hogy dacolni most már egyáltalán, 
ha létünk eleve elrendeltetett? 
Bomlott látomás-e az ő rült karácsonya, 
vagy lappangó, idült téboly csupán? 



BÖNDÖR PÁL 
VERSEI 

KERT! 

Előre gyártott elem- 
ekbő l egy álom egy kis lak 
s egy kert a faluszélen. 
Mit mondjak? Hányig számoljak? 

A magyart csak beszélem. 
S mondatomban hibás a rend 
— mert más az anyanyelvem: 
a teremtés előtti csend. 

De minden dermedt sejtem 
és a kertben a sok bogár 
ahogyan mi beérik 
úgy lesz egyenként néha már- 

már szószátyár. 
S rág. S harap. Majd az égbe száll. 

A GÁZLÓ 

Van amit még én is megértek. 
Mint a hal érti a horgot 
miután bekapta a férget. 

A triviális ad dolgot 
az agyamnak emberként élni. 
Ösztöneim visszafogva 
az eszemmel tanulok félni. 
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De a hiányérzet foglya 
sem lettem tegnapról mára: 
a gázlóban lépnek a lovak 
úgy ahogy bennem a gondolat 
a sodrásnak ellenállva 
a láthatatlanban tapogat. 

A gázlót és a lovakat 
— ezt értem még a legjobban. 
És a nyerítést ... Ahogyan 
a teljes partszakasz leszakad 
és a gerinc beleroppan. 

UGLJANI HEXAMETEREK 

Viszket a képeslap: cafatokban hámlika tájról. 
Mondd kedves tudnánk-e mi gondtalanul heverészni 
úgy igazából még? Hadakoznia semmivel egyre 
— vendégek kiket egy hullám kivetette szigetre — 
míg véresre kaparja finom b ő rünk a nap újra? 

Mosta valót álmodjuk egy ugljani sziklateraszkén 
s mintha magával a léttel lenne vitánk: vakaródzunk. 
Vedlik a képeslap: cafatokban foszlik a fátyol. 
Tán a sirály támaszkodik így a parázs levegőre: 
—Más bűnös szavait szégyenleni lenne a dolgom? 
Viszket a képeslap-lét. Vedlik a hályoga szemr ől? 
Egy véresre kapart kiütés a nap estefelé már: 

Meztelenül sem eléggé meztelenek lebegünk a 
forró szikla felett — és mintha a lét szünetelne — 
csak megtáltosodott nemiségünk vágtat el ő re 
egy hosszú s csúf s esztelen éjszaka legközepébe. 

Kukljica, 1989. augusztus 7-én 
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SABLONOK 

„Hátra akartam futni, messze hátra .. . 
De a szavaknak őse el van ásva. " 

Gulyás Pál 

Azt mondja: 
Igazam volt? Az 

kiterített múltamon 
újabb hullafolt. 

Azt mondja: 
Ez itt egy mondat 

ahogy éppen a saját 
farkába harap. 

Azt mondja: 
Felsorolni csak 

a teremtményeket hogy 
érkezne bárki? 

Azt mondja: 
—Poharamból ki 
ivott? Közelítő  ér-
téket mondjatok. 

Ágait rázza — 
emberi nyelven beszél 
a fa. — Szél — mondja. 

Nyár. Tél. 

GAJD 

Vagyis... 
tapogatództunk csak vakon. 
Tizenkilenc voltam. Te tizenhat. 
És mint a képeslapokon 
lángvörös az este a folyópart. 
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Vagyis .. . 
olajfoltokon tükröződött 
ahogy a nap az ég alján vérzik el 
feldíszítve magát a döglött 
halak bíborszínű  pikkelyeivel. 

Vagyis... 
sejtettük csak hogyan is kell... 
Merésznek tűnt volna az a jóslat 
hogy ez a kamaszszerelem 
országos dolgoknál lesz tartósabb. 

1989. január 1-jén 

HÍR A VAJDASÁGBÓL 

Mit ír az újság? Jó vicinálisunk 
a Holdba ért már? És helyi érdek ű  

ifjonti látomásainkkal 
mégis a csatlakozást eléri? 

Ki hitte volna — nagy kerül ő  után — 
Nagyfény s a Mars közt még utolérjük azt 

az elgurult lyukas garast is... 
Lesz kifizetni az illetéket — 

a ponyva-helypénzt? vagy ama csónakost? 
Rúgásra lendült csizma el ől kitér 

seggünk — ez is helyezkedés csak? 
„A haza, nyelv s tudomány ügyében"? 



LADÁNYI ISTVÁN 
KÉT VERSE 

EGY ÖLTÖZÉKRE 

melyik ajtón nyílik e kapcsolat 
hol járok itten 
hol jártam akkor én 
(magam voltam (e) a föld kerekén) 
két lábon csizmába bújva teljesen 
— igen én vagyok az is aki rég 
hatalmas csizmákban egeret hajszolt —
állok ott/akkor 
csillagtávolba stb. nézek 
ami összeköt 
kit kivel 
istenem(!?) 
(az egyenesek... sínek 
egy régi (?) fotóillusztráción) 
puskaropogás a retusált 
éjszakában 
fű  szaga föld szaga mély 
nyugatutó akárha csönd 
zsivaj 
ülök egy kövön 
csajkából iszom mint kutya a levest 
érezve a természetesben 
— mi az te mondd meg mi az —  
a természetellenest 
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FUTÁS EGY KORÁBBI VERSBEN 

Két méterrel a föld fölött elnyúlva 
heverek, és az égen ámulok, míg Zenta 
felé haladva szívom magamba a megszáradt, 
tömény fűszagot. A magyarázat köztem és 
a föld között konkrétan zörög 
és segít. Tudatja velem, hol vagyok, 
kévék kiálló szárai szúrják testem 
részeit. A föld kinyújtott karja 
megtart és leszorít. Döccenések 
jelzik az út unalmas rímeit. Itt 
üvöltöttem nemrég versben, valóban, 
valóban? versben? nemrég? üvöltöttem? 
Itt van-e még? Megvan-e még a 
levegő , ami veled összeköt? (Ady 
Endrének? Másnak is!) A kocsi 
alattam? mögöttem? csak zörög. 
A növő  éjszakával növekv ő  óriás. 
Hopp! Ijedten szaladnak a parasztok 
szerteszét. A levegő , ami magammal 
összeköt — kifújom, beszívom, kifújom, 
beszívom, kifújom, beszívom — megvan-e 
még? Fölnézek. Lenézek. Zenta 
megvan-e még? Mozog a föld alattam. 
Alólam. Talán már ki is futott. 
(Mint anyám és Jean beszélgetésében 
a megszemélyesítés. Ó, hová 
futott? Mint égitest kering fejem 
körül a fütyülősfazék.) Akkor 
(mikor?) nappal volt, most(?) éjszaka. 
Akkor éjszaka, és most is az? Te 
vagy. Történet nincs. Te vagy. 
Zsebemben csörög az id ő . Száraz 
levelet morzsolok. Akkor! Akkor! 
Egy másik versben írom a levelet. 
Akkor van éjszaka. Morzsolom az 
idő t. Olvasót. Bolond! Napról 
napra fogynak a szemek. Pedig 
egy az imádság! Minden imádság. 
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Kifújom, beszívom, kifújom, 
beszívom. Ima, nejlonzacskóba 
zárt esztelen ima volt az is. 
Kétségbeesett könyörgés. 
Hozzád. A híd partot, a nyíl 
célt keres. 

Majd lehull. 
Ebredj! Itt vagyunk! 

Beszívott, 
kifújt lélegzetem kívül-e, 
belül-e, ugyanoda? majd 
megérkezik. A kutyák már érzik, már 
jelzik. Nyitják már a kaput. 
A kétfelé tartó irány hangtalan 
kiáltásomban összefut. 

Foltozott föld, olaj, 1989 



A FEJEK FELETT, 
AZ OSZLOPOK KÖZÖTT  

HOLTI MÁRIA  

 sikerül megvilágítanom szerény eszközeimmel a képtárat, ahol Ма lán 
 dolgozom. Szerény eszközökkel, lévén, hogy csak egy útszéli, egysze-

rű  teremőr vagyok. Amilyen szerencsés vagyok, az is el őfordulhat, hogy  
semmit sem világítok meg. Már ezek a bevezet ő  mondatok is nagyképűen  
hangozhatnak, mintha a nagykép űség álarca alatt rejtegetnék valamit. Pedig  

a dolgok valóban így állnak. Mondom, szeretném a dolgaim megvilágítani  
anélkül, hogy barokkosan modoros magyarázgatásokba kezdenék vagy be-
állnék egy ilyen vagy olyan stílus sodrásába, hogy az vigyen, jobban mond-
va: vigye a szöveget magával, buckáztassa ész nélkül, mint egy oktalan lavi-
nát. Természetesen a konzervszöveg jegyezné saját magát: én csak teng-
nék-lengnék a sorok mellett, és horgolnám a csillagaim egész az agycemen-
teződésig. Ha valaki idevetődne, az én középkorrészlegembe, illetve annak  

egy cikkelyébe, ki-kisandítanék, de a f ő  figyelmem azért az a golyóstoll  
kötné le: álmélkodnék, ahogy szalad a papíron, és telnének ezek a szeren-
csétlen papírlapok, melyeknek mindig sz űkében vagyok. Tudom, minél  
apróbb betűkkel írok — már megint ki kell járni egy plusz dioptriát —, és mi-
nél leleményesebben vadászom a papírt, valahogy annál kevesebb akad bel ő -
le. Újságszélek, csillagos bekezdésközek, bolti stanicli, telefonszámla háta,  
az írásos felszólítások körlete, füzettáblák kívül és belül, kidobott köny-
veknél a kötés alatti papírtöltelék, hogy mást ne mondjak a nyersanyagról.  

De ez még nem minden. Miután hozzájutottam a kérdéses papírhoz, igyek-
szem elképzelni a bennük lev ő  növényi eredetű  részeket a csomókkal, oz-
mózisjáratokkal, évgy ű rűkkel együtt, ideértve természetesen az illet ő  fába  
faragott kérd ő  és felkiáltójelekkel ellátott egykori monogramokat, képes  

jeleneteket, hogy az erd ő irtás folytán az ágakról lerepült madárfészekr ő l ne  
is szóljak. Egy-egy ilyen elképzelt madárfészkes rémdrámánál csak abban  

reménykedem, hogy az irtás még az új tojáshozam el ő tt, de a már meglévő  
fiókák kirajzása után történt. El őfordul az is, hogy a papíron néha az elsár- 
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gulás halvány jelei mutatkoznak. Egy-egy ilyen véletlen sárgulási esetnél 
holtbiztos vagyok, hogy a savas es ő  keze volta dologban, de hát ehhez ko-
moly bizonyítékok kellenének. 

De rövid leszek, és igyekszem óvatosan elkerülni a szövegszaporító el-
mélkedések csapdáit, a textus tupírozását és lombozását. Mert ez bizony — 
mármint a dagasztás — gyakran megkísért, hiszen a kellékek óriási mennyi-
ségben állnak a rakterületen. Nagyon érdekelne, hogyan állnak ezzel a té-
mával a többiek. 

Gondolom, kevesen akadnak — és most rátérek egy szélesebb újságszélre 
—, akik majd fél életüket ugyanazon a munkahelyen töltik, mint én is. Itt, a 
képek közt, holott be kell vallanom, hogy soha nem érdekeltek különöseb-
ben. Nem mondom, egy szép, ebédl őbe is illő  csendélet almával; mellette, 
mondjuk, egy befő ttesüveg, félig vízzel, bár a vizet nagyon nehéz lehet fes-
teni, már a fények és árnyékok miatt is. Például fogalmam sincs, hogy fes-
teném meg én a viz árnyékát. Jöhetne esetleg még egy kies tengerpart amo-
lyan szélmalommal, mint energiahordozó, amit ha jobban megnéz az em-
ber, már-már forog az olajfestékben, és ha az ember megérinti a vásznat, az 
egyszerűen bele akad a lapátokba. Vagy vegyünk például egy Utolsó vacso-
rát, amelyiken mindenki az asztal túloldalán szorong, mint a fest őmodellek 
általában, vagy ahogy éppen beállítják őket. A Vacsora abrosza alól kilát-
szik a tizenháromszor tíz lábujj (Tamás után már egy párral kevesebb) a 
Golan-fennsíkon a téli éjszakákon elfagyott ízületekkel, és a fejek felett, az 
oszlopok között besüt a gyönyör ű , kissé túlazúrozott, szubtrópikus ég. 
Már amilyen kék csak a Földközi-tengert ő l délre lehet az ég. És akkor ven-
ném észre, gondolom, hogy azok Ott milyen korán ültek vacsorához. J61 
megjegyezném magamnak a dolgot. 

Most térek át egy buszjegy szélére. Húszéves sem voltam, amikor Zsiga 
bátyám megkérdezett: na, édes lányom, nem szeretnél egy jó kis csendes 
állást? Mondtam, hogy Pont valami olyasmit szerettem volna mindig. És 
akkor én felléptem itt, a képtárban. Mit is mondjak? Ha most erre a két, vé-
letlenül nálam levő , belével kifordított és szétterített villanykörtésdobozra 
ráfér, meg is írom a dolgokat. A képtárat, melyet folyton átrendeztek és 
szerveztek. Hogy ne mondjam, többször is. Kérem, hol végleg elvittek in-
nen néhány képet, hol meg végleg visszahozták ugyanazokat. F őként a zsá-
nerképek utazgattak sokat a harmadikról és a negyedikr ő l. Nálam egy pietá 
járta így meg az avignoni iskolából, tizenötödik század. Pedig ki se kölcsö-
nözték. Csak hol elvitték, hol visszahozták. Emlékszem például, hogy a 
negyedikrő l a Kocsis elvtárs folyton úton volt, az ötvenes évek végén. Szin-
tén nem kikölcsönzés! A dolgok legelejér ől arra emlékszem, hogy nálam a 
mozaikok mellett volt egy Rubljov-kép. Tudom, hogy nem ezzel kellene 
kezdenem, de már mindegy: Andrej Rubljov készítette a képet a tizen- 
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egyedik században. Három alak ült egy asztal mellett. Azokból az id őkbő l, 
sajnos, csak erre a Rubljovra emlékszem. Nem, nem Rubasev, Rubljov, er-
re mérget vennék. Nem is csoda, hogy itt majdnem cserben hagy az emlé-
kező tehetségem, hiszen itt majdnem minden kép egyforma volt. Ebb ő l az 
egyformaságból én akkor arra következtettem, hogy a tizenegyedik szá-
zadban majdnem mindenki ugyanazt a vasat verte. Bár az is igaz, hogy a jó-
val későbbi zsánerképek is mind hasonlítottak egymásra, mint megannyi 
tyúktojás. A nagy azonosság kérdését én csak magamban feszegettem, 
eszembe se jutott a dolgot szóvá tenni az osztályon. Aztán mégsem tartot-
tam olyan fontosnak, hogy felhívjam erre a jelenségre a figyelmet; elvégre 
azokat a képeket rajtam kívül látták mások is, és miért ne lehetne meg min-
denkinek a maga véleménye róluk. Lehet, hogy helytelenül gondoltam, 
amit gondoltam. 

Mint mondtam — itt kénytelen leszek egy bizományba átvett katalógus-
ból kiemelni az üres hátú reprodukciómellékleteket papír végett —, az 
enyém itt a földszint egy szelete. Általában nálam vannak az egykori írástu-
datlanok számára készített bibliamagyarázó képek. Itt szokták a tárlatveze-
tők — főként Kintiné — megmagyaráznia hagiográfiát. Itt, a velem szomszé-
dos teremben virágdíszes madonnák lógnak, drapériás és belladonnás sze-
mű  hölgyek úgy, hogy a környező , dinamikusan levegős falrendszer is ki-
domboruljon a képen. De háta reneszánsz teljes egészében Jolláné alá tar-
tozik. Egy darabig bántott a dolog, és szívesen elcseréltem volna az én kö-
zépkorommal, de id ővel rájöttem, hogy az én cikkelyem sokkal fontosabb 
amannál. Mire az én táblaképeim valamikor kimentek a divatból, gondo-
lom, már mindenki tisztában volt az Írás textusaival. 

Nem is hittem volna, hogy ilyen sok fér egy-egy repró hátára. Utó-
lag majd ki kell fizetnem, elszámoláskor az egész katalógust, de már 
mindegy. 

Most azt szeretném megvilágítani, hogy az utcai front felét betölt ő  hatal-
mas — és szerintem: golyóálló — ablak elé minden nyitvatartási napon ide-
parkol a szomszédos bútoráruház furgonja, és még záráskor is itt áll. Meg-
értem én, hogy az olyan nagybani szállítások éjszaka zajlanak, de azért 
mégis felháborító ez a furgonfüggöny. Kérem, ez a furgon annyira elsöté-
títi a középkorom, hogy a képek szinte átfest ődnek. Ami a képeken a va-
lóságban kék, az a furgonból kifolyólag zöld; ami fehér volt, sötétkék lett, 
és így tovább. Nem segít a neongyújtogatás, ellenkez ő leg, a helyzet csak 
romlik a neonfényben, mert akkor itt minden neonszín űre válik. Eleinte 
bántott a dolog, és már-már ott tartottam, hogy kérvényezni fogom ma-
gamnak a pincei lapidáriumot, kontra Kis-Kovácsné, Zsiga bátyám küls ő  
segítségével, de aztán elpárolgott attól is kedvem. Elvégre a lapidáriumban 
is ég mindig a villany, lévén, hogy pince. 
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Őszintén szólva nagyon szeretek itt lenni. Már maga a készül ődés is a 
maga sejtelmességével, az otthoni termoszolás-szalvétázás, a horgolót űk 
bekészítése. Nem volt itt ugyan kötelez ő , de mégis járványszerű : a mintegy 
összesen negyven teremben körülbelül negyvenen horgolunk támlás szé-
künkön. Ha jól meggondolom, fellépésemt ő l számítva vagy tíz évig a csil-
lagminták voltak divatban. Készítettük őket irdatlan mennyiségben, kivéve 
Kis-Kovácsnét a lapidáriumban, de Kis-Kovácsné egyébként is mindig ki-
lógott. Legutóbb egyenesen egy szöv őszéket hozott magával. A szöv ő -
széknek akkor fellegzett be, amikor egy nekiveszekedett gy űjtő  hangfogós 
gumikalapáccsal lekoppintotta az egyik Keresztel ő  Szent János orrát. Attól 
kezdve és a megrovás után Kis-Kovácsné csak ül meredten a székén, és hol 
ezt, hol azt a k őszentet nézi, különösen Nepomuki Szent Jánost, t ő le 
mindjárt balra. Amikor néha a folyosón összeszaladtunk ezzel az asszony-
nyal, nekem is kezdett gyanússá válni a passzivitásával együtt, és mérget 
vennék rá, hogy nem lesz jó vége. 

Még mindig van kettő  ezekbő l a jó kis repróhátakból. És most rátérnék 
egy jelenségre. Ugyanis még a legelején, az els ő  nagy fellángolások idején 
igyekeztem mindent szó szerint venni. Mindent ő l féltem. Féltem például 
attól, hogy elidegenedés gyanújába keveredik, ezért már az itteni fellépé-
sem hajnalán, de még a belépés el őtt, mert erre kés őbb aligha kerülhetett 
volna sor, összeszaladgáltam az egész épületet, átnéztem az irodákat, bele-
néztem a lyukas hátú iratrendez őkbe, és belekukkantottam a könyvelésbe 
is. Látni szerettem volna, érteni saját helyem-helyzetem a gépezetben, érté-
kelni saját funkciómat ebben a nagy egészben. Igy derítettem ki például, 
hogy a pincének nevezett alagsor tulajdonképpen aKis-Kovácsné lapidári-
uma; az alám tartozó földszintcikkely a középkor, amely a kurzus szerint 
semmi más, mint a parasztok és városi polgárok küzdelme a kizsákmányo-
ló feudális rend ellen, és mellettem volt a reneszánsz világa, amely Jolláné 
alá tartozott. Erre jött az els ő  emelet a barokkal, amely mint közismert, tel-
jes egészében tagadja, hogy az anyag a tudat terméke. A túlduzzasztott má-
sodik emeleten a romantikában Bokándiék uralkodtak, míg a századvéget 
az avantgárddal és az izmusokkal a harmadikra csapták, mint a legproble-
matikusabb részt. A negyediken, már-már a felh őkben, álmaim álma, a mai 
képtár húzódik. Ott, a csodálatos negyedik végében — egy átjáróval és elszi-
getelt teremben —, amolyan fölös maradék-helyen, mint lakásokon belül a 
sufnik, helyezték el azt a pár cserebogárszín ű  múmiát, papiruszt, delfti 
üveget és hasonlókat, ami itt, kérem, az ókort jelenti, a felügyeletére bízott 
Románci szerint: egyáltalán nem törekedve a teljességre. Rögtön megértet-
tem, hogy ezeknek az ókori holmiknak tulajdonképpen az alagsor közelé-
ben lett volna a helyük, de rájöttem, hogy ez az anyag oda nyilván már nem 
fért be, a lapidáriumot pedig súlyánál és az épület statikájánál fogva sem 
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szállíthatták volna fel a negyedikre, hogy összehozzák az ókorral. Amikor 
mindezt jól áttanulmányoztam, mondom, még a fellépésem el ő tt, de már 
eleve járva arra a jó kis rövidített tanfolyamra, kimentem, de ezt már emlí-
tettem, ez elé a neoklasszicista stílusban épült képtár elé, és megpróbáltam 
magam benne elképzelni termoszostól, horgolót űstől, benn a majd alám 
tartozó középkorcikkelyemben mint termel őerő t a termelési eszközök és 
viszonyok dzsungelében. El is képzeltem, természetesen mint a felépít-
mény részét. 

Még van két repróhátam. 
Hát kérem, az els ő  évek a látogatók megfigyelésével teltek. Alapos figye-

léssel. Cérnacsillagaimra hajolva rögtön megértettem, hogy éles különbsé-
get kell tenni az egyéni és a csoportos látogatók közt. Bevallom, engem ele-
inte azok a látogatók érdekeltek, az olyan csoportosak, akik ugyan rende-
zett sorokban vonultak be, de a termen belül mégis egyénileg nézegel őd-
tek-tekeregtek anélkül, hogy vagy harmincadmagukkal egyszerre taposták 
volna egymás lábát mondjuk a Szent Erzsébet látogatása Máriánál című  
kép elő tt. Számomra, bevallom, az ilyen látogatók voltak a legérdekeseb-
bek és a legveszélyesebbek is egyben. A legveszélyesebbek, mert a homlo-
kukra volt írva a meggyőződés, hogy a tömeg árnyékában nem t űnhetnek 
fel, kényükre-kedvükre bámészkodhatnak, fantáziálhatnak a tárlatvezet ő -
tő l függetlenül, tekergethetik szabadon a nyakukat. Hogy saját egyéni és 
primitív elképzeléseik szerint mélyedhetnek el a rám bízott teremben kiál-
lított képek és tárgyak cseppet sem titkolt agnoszticizmusában. Látszott az 
arcukon, hogy végre elemükben érzik magukat. Mért mik ezek a képek és 
tárgyak itt az én felügyeletem alatt és kezelésemben, ha nem az agnoszticiz-
mus esszenciája, ahogy azt a rövidített kurzuson is tanultam? A világ meg-
ismerhetetlen, mondta a szöveg, és az emberi értelemnek korlátai vannak. 
Hogy halvány gőzünk sincs arról, hogy mi rejtezik az érzetek határain túl, 
és ezért eleve kerüljük a hitelérdeml ő  tudást. Ső t, amikor az ilyen csoportos 
egyéniek vizsgálatuk tárgyává kezdték tenni a Szent Jeromos látomása a 
szarvassal című  triptichont, minden egyszerre feltolult bennem, az, hogy 
az agnoszticizmus társadalmi gyökere az a törekvés, hogy elterelje a dolgo-
zók figyelmét a társadalom objektív törekvéseinek a megismerésér ől, mivel 
ezek a törvények elkerülhetetlen — és itt mindig elakadtam. Egy ilyen, aki 
ennek a leírásnak körülbelül megfelel, éppen Ott cövekeli le magát, ahol a 
skolasztikus beállítottságú és a titokban már reneszánsz beütés ű  festők 
érintkeznek itt a földszinten id őben, de térben persze egy kis falkiugróval 
jelölve, illetve azzal elválasztva. A férfi karján a legócskább áruházi es őka-
bát lógott, késő  harmincasnak látszott, jellegtelen szürke öltönyben, mely 
egyaránt kophatott munkapad vagy íróasztal mellett. Mérget vettem volna 
rá, hogy egy igazi posztagnosztikussal állok szemben, illetve ülök a jobbra 
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kissé lejtő  támlásszékemen, egy olyan felel őtlen alakkal, aki ellen tűzzel-
vassal küzdenünk kell. A tekintete? Vizeny ős és semmitmondó, mint en-
nek a furgonnak itta rám fordított oldala. Mármint a reggeli órákban, ami-
kor rásüt egy kicsit a nap. Volt ebben a tekintetben valami megátalkodott-
ság, bár igaz, nem sikerült kiolvasnom bel őle a posztagnosztikusságon kí-
vül, hogy milyen irányú ez a megátalkodottság. Legszívesebben átugrot-
tam volna a szomszédos reneszánszba Jollánéhoz, aki a rövidített kurzus 
legjelesebb hallgatója volt. Szakszerű  hozzászólásai folytán. De hát semmi-
féle átugrásról sem lehetett szó a csoportinvázió miatt. És így csak ültem 
Ott tehetetlenül és egyedül, szemt ől szemben egy megrögzött agnosztikus-
sal és tomistával, közben megállíthatatlanul bugyborékolt bennem a kur-
zusszöveg: csak olyan dolgok vannak, melyeket még nem ismerünk, de a 
tudomány és a gyakorlat segítségével ezeket is ki fogjuk kutatni és meg fog-
juk ismerni. Kicsit nyögvenyel ős volt, nem mondom, az igekötők és az 
igék ilyetén való elválasztása, de mit csináljak, így állt a szövegben, a fordí-
tó pedig szerintem retteghetett még a vessz ők áthelyezésétől is. Szóval ez 
az alak azt hitte magáról, hogy ha átvitt értelemben is, de büntetlenül át-
nyúlkálhat a századok felett, természetesen visszafelé, és csak ilyen es őka-
bát-kötetlenül társaloghat vizeny ős szemekkel mindenféle neoplatonista 
festőkkel, akár egy vérbeli és korabeli agnosztikus, egy... egy megrögzött 
tomista! Nem, nem ugrottam át a reneszánszba Jollánéhoz, mert nem bír-
tam. Nemcsak a hirtelen invázió miatt, sokkal inkább azért, mert tudtam, 
elég baja van neki magának is. Nála lógott, kérem, egy, az újkeresztény 
időkből vett téma: Erósz és Pszükhé virágot szed a réten. Jól emlékszem, 
amikor még a tanfolyam legelején szóvá is tette: mennyire meglepi, hogy az 
olyan minősíthetetlen jeleneteknek, mint ez is, akadhat közönségük, hogy 
egyesek nem átallnak negyed-, s ő t félórákat ácsorognia Virágszedés elő tt, 
ma, amikor az emberiségre annyi, de annyi megoldatlan probléma vár. 
Mondhatom, vastapsot kapott, de ennek ellenére az Erósz és Pszükhé to-
vábbra is Ott lógott nála, mint az éberség hiányának a himnusza. És most 
még én is őt terheltem volna, mindenféle agnosztikusokból kifolyólag? 

Persze azért sajnáltam is azt a férfit. A tárlatvezet ő  már rég az európai 
rabszolgaság tünedezésér ő l beszélt, a vazallusrendszer példátlan korruptsá-
gáról, amely mint olyan, elkerülhetetlenül felfalta saját kölykeit, és amely —
van isten! — éppen ezért eleve pusztulásra volt ítélve. Láttam, hogy az es ő -
kabátos mindebb ő l nem hall semmit, alig érdekelte valami a limoges-i zo-
máncokon, Keresztel ő  Szent János megkeresztelésén kívül. Rá volt írva, 
hogy az esze mára szíriai miniatűriskola késztermékein járt. Mondhatom, 
felindultságomban aznap a továbbiakban már nem horgoltam egyetlen csil-
lagot sem, ellenben elhatároztam, hogy amint kitisztul a leveg ő , feltétlenül 
felugrik a barokkba Peresztegiékhez, és eleve figyelmeztetem őket erre az 
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alakra. Egyben megtudakolom azt is, hogy náluk mi a helyzet. Fel is ugrot-
tam, ahogy kiürült a terem, persze, el őbb alaposan meggy őződtem, hogy 
nem fenyegetnek-e újabb látogatók. Még a járdára is kinéztem, de néptelen 
volt. Azon a mellékes kis t űzlépcs őn ugrottam fel, melynek létezésérő l ele-
inte nem tudtam, csak jóval azután szereztem hírt, miután magam olyan 
képletesen, de azért szó szerint bemértem az én Képtáramba. Sokat nem 
tudtam meg, Peresztegi nem is lett volna hajlandó nyilatkozni, mivel éppen 
érkezőben volt a tárlatvezet ő  a ballonkabátoshoz tartozó csoporttal. 
Gyorsan visszaereszkedtem ugyanazon a lépcs őn a középkoromba, amikor 
elképedve vettem észre, hogy az agnosztikus-tomista már megel őzött a fő -
lépcsőn, és nagyban jegyzetelte az Erósz és Pszükhét. Ugyanakkor történt, 
amikor a ballonkabátost megpillantottam, hogy a keresztel őjelenetet övező  
rétség sötétkékje mintha visszaváltozott volna f űzöldre. Ugyanis egy iszo-
nyú berregés rázta meg a golyóálló ablak üvegtábláját. Már-már azt hittem, 
hogy elkezd ődött, khm, de aztán megnyugodva tapasztaltam, hogy csak a 
szomszédos bútoráruház furgonja mozdult meg. Valaki begyújtotta a mo-
tort. Az esőkabátos is az ablak felé fordult, mintha csodálkozás suhant vol-
na át az arcán egy pillanatra, majd visszafordította a tekintetét a Virágsze-
désre. És anélkül, hogy a szemét a zöld mez ő ről ismét levitte volna, várat-
lanul fahangon megszólalt: Csak túráztatják, nehogy túlszívódjon az olaj. 
Nyilván igaza lehetett, mert nemsokára beállt a csend, de mégis felháborí-
tott a mindentudásnak ez a biztonsága. Ordított az egész jelenségb ől a 
transzcendentális, ami már Kantot is olyan jól lejáratta a kurzus szerint, 
amikor azt mondta a fogalomról, hogy az a megismerés a priori, vagyis a 
tapasztalatot megel ő ző  formákra, nem pedig a megismerés tárgyára, tartal-
mára, anyagára vonatkozik. Önkéntelenül nyúltam a székem alatt elhelye-
zett termoszomért, de még sokáig nem bírtam tölteni a plantámból a felhábo-
rodás miatt. Most bevallom, hogy nemis tudom, mi történt velem hamarjában, 
mert amilyen hévvel az a felháborodás jött, ugyanúgy el is párolgott: csak néz-
tem a furgont, mint aki átlát rajta, s őt, belelát, látja azokat a parányi alkotóré-
szecskéket, amelyek ezt a szörny űséget itt összességükben kiteszik, ezeknek 
az agnosztikus képeknek az elszínez ődését okozzák; a fehéret sötétkékké, a 
sárgát zölddé teszik. Amelyeknek csak a szerkezetér ő l tudunk, de valójában 
annyira sem ismerjük valamennyi tulajdonságukat, mint ezt a fontoskodó Ke-
resztelő  Jánost itt, ezerkilencszáz-valahány évvel ezel őttről, amikor mindenki 
halaszthatatlan dolgokban utazott, mert megsejtette valaminek a kezdetét, a 
súlytalan és felfoghatatlan kezdetet, amit az els ő  napokban talán sehogy sem 
neveztek még, de még az els ő  századokban sem. Átláttam ezen a sötétre mázolt 
alumíniumszörnyetegen, láttam mögötte a park fáit, a játszóteret, a középüle-
tek magabiztos sorát, az otthonomat a mindig csöpög ő  csappal és a nem műkö-
dő  vécével, ahová már húsz éve kannából öntjük a vizet. 
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Most, hogy ezeket a sorokat írom, egy népes kis csoport t űnik fel a fő -
lépcső  irányából. Tudom, ezek a szállítók lehetnek, csak azt nem, hogy ki 
ad nekik borravalót. Mert én nem, Kovácsevics elvtársn ő  a számlázóból Pe-
dig pláne nem. Itt sajnos abba kell hagynom, papír nincs, nem is lesz. Ol-
vastam az újságban, hogy spórolni kell a papírral. De az biztos, hogy amint 
a szállítók elvonulnak, még egyszer megtekintem kintr ő l ezt az épületet, 
hogy jobban megértsem, mi zajlik itt. Hogy hogyan is állunk tulajdonkép-
pen (itta szöveg megszakad) 

(Rövid, régebbi dátumú újsághír: A délelőtti órákban gázolás történt a 
Szépm űvészeti Múzeum el őtt. R. G. (58) helybéli lakost vigyázatlanságból 
kifolyólag elütötte a 493-620 rendszámú, idevaló illet őségű  furgon. A szem-
tanúk első  szóbeli vallomása szerint az illető  hölgy az említett intézmény 
teremőre, aki eddig már több alkalommal is megszemlélte kívülr ől az in-
tézményt, saját helyének jobb megértése végett, S. K. szerint az elidegene-
dés gyanújától való páni félelmében. Állapota válságos.) 

Intervenció a tájban, olaj, 1988 



MARIENBADBA EGYEDÜL 

MONOSZLÓY DEZS Ő  

H néhány napi tétovázás után belátta, hogy Marienbadba nem indulhat 
. egyedül. De hiába szimatolt útitársak után, a szoba sarkai úgy mered- 

tek rá, mintha a jelennek nem lenne emléke, s az emléknek nem lenne utó-
kora. Aztán egészen véletlenül eszébe jutott Robbe Grillet, és a filmje is, az 
a film, amelyben hosszú folyosók, koncerttermek, sétányok, szállodai szo-
bák egymás hátára kapaszkodnak, s három ismeretlen alak futkározik raj-
tuk, bennük, néha beszélnek is egymással, vagy csak úgy, magukban. 
Egyetlen eszmélethez tapadó képek lehettek ezek, mert H. hiába er ő lkö-
dött, nem tudott bel ő lük a maga számára történetet kovácsolni. Pedig az 
íróval két ízben is találkozott, helyesebben kétszer is hallotta, amint egy 
közönséggel zsúfolásig telt teremben s egy hozzá hasonló másikban felol-
vas. Balzacot és önmagát emlegette, igen öntudatos volt ez a párhuzam. Pe-
dig a koncertteremben meg lehetne kapaszkodni. Vajon mikor épült? Alig-
hanem Goethe, Gogol, Chopin után, s ilyenformán amikor ők fogatosan a 
városba vetődtek, nem láthattak bel őle semmit. R. G. filmjét se láthatták, 
de a szökőkutak vize, ha meglebbentette a szél, az ő  arcukba is csapódha-
tott, és a pávák, igen, a pávák, azok akkor is Ott sétálhattak a parkban, a 
Tepla vizén hattyúk úsztak, s ha a Rudolf-vizet kortyolgatók menete a 
dombok felé nézelődött, vén fenyők integettek vissza. A szállodák akkor is 
sárgák és égetettsziéna-szín űek voltak a háztetők. H. megmarkolta a karos-
székét, de az egyel őre nem akart elindulni. Pontosan harminc év távolság-
nyira feküdt a város, és most Pontosan olyan messzinek látszott, mint teg-
napelőtt. H. azonban nem adta meg magát. Többször tapasztalta, hogy 
vannak színek, szagok, ízek, egy paplan zizzenése, titokzatos sercenések, 
kattanások, amelyek ha az embernek szerencséje van, több évet is át tudnak 
ugrani. Hiába kezdte Eliot a Hamvazószerdáját olyan reménytelenül; Be-
cause I do not hope to turn again. To turn again, csak a karosszéknek kell 
egy milliméterrel megmozdulnia. A harminc évvel arréb fekv ő  városokba 
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menet a lépések számlálgatása felesleges, ha az ember a városba ér, a házakat 
sem kell egymás mellé rakni, azt sem kell tudni, másokat is eligazítóan, hogy az 
a bizonyos szálloda, amely ugyancsak sárga szín ű  volt, vajon hol állt, ar-
rébb innen vagy kissé távolabb. Egy ilyen városba a megérkezés is különös. 
Olyan, mintha egyetlen fonálra puha papuccsal taposna valaki. S az a fonál 
mindent mindennel összeköt, folyót, feny őket, hegyeket, tánctermet, Er-
zsébetet, akit különben Dunyának hívtak. H. érezte, hogy rálépett a fonál-
ra, helyesebben, hogy a koncertterem beléje költözött, de ügyelt rá, hogy 
semmit el ne siessen. Először is azt tudatosította, nem szabad Eliotra gon-
dolnia, hiszen akkor jóformán semmit sem tudott róla, s a Hamvazószer-
dáját sem ismerte. Erzsébetre sem szabad gondolnia, akit valójában Dunyá-
nak hívnak, mert ő  még nincsen a fonálon, valahol egy még egyelőre látha-
tatlan folyosón a haját igazítja, vagy a barátn őjének mond valamit, egy 
olyan barátnőnek, akit H., ha látott is kés őbb, azóta elfelejtett. TAVALY 
MARIENBADBAN ... Becouse I do not hope to turn again ... H. elmo-
solyodott, mert bizonyos volt benne, ha egymagában is, de már a fonalon 
egyensúlyoz. Rengeteg asztalt kellett kerülgetnie. A teremben s ű rű  füst 
terjengett, s ez némiképp meglepte, mert a bejáratnál nagy tábla hirdette: 
Dohányozni tilos! Szabad asztalra sajnos hosszú kereséglés után sem talált, 
így végül is két pirospozsgás férfihez telepedett, akik bort kortyolgattak. A 
többi asztalnál, ahogy így els ő  pillantásra megállapíthatta, sört ittak, s H.-t 
zavarták a hatalmas korsók. A helyválasztás így sem bizonyult szerencsés-
nek, a két pirospozsgásnak be nem állt a szája. H. a csukott ablakokra bá-
mult, amelyeket helyenként áttört a feny ők koronája, s a tűlevelek így 
minduntalan az asztalára hulltak. Ez teljesen lehetetlen, állapította meg, 
miközben ujjaival a tűleveleket morzsolgatta. A két pirospozsgás is helye-
selt, s egybehangzóan állították, hogy a feny ő fák nem nőnek át az üvegen. 
A hölgykoszorú alighanem csak ekkor vonult be a terembe. Egy hosszú 
asztalnál foglaltak helyet. Középen éltesebb asszonyságok társaságában 
unott szemeket vetve a táncolókra törékeny kis fekete n ő  ült. H. is a tán-
colókat figyelte, a furcsa ablakokról nem akart tovább tudomást venni. A 
koncertterem egyre inkább tornateremre hasonlított, hol felkeltek, hol le-
ültek az emberek, de mindez egyúttal olyan folyamatosan történt, azt lehe-
tett hinni, mindenki egyszerre ül is meg táncol is. Így mind a táncparkett, 
mind az azt közrefogó asztalok állandóan el voltak foglalva. H. komótosan 
feltápászkodott. A hosszú üldögélést ől elzsibbadt a feneke. Elindult, s 
mintha hátulról lökte volna valami, mind gyorsabban közeledett a hölgy-
koszorús asztal felé. Közben a táncolók között is utat kellett törnie, ami 
nem kis fáradságába került. A hosszú asztal közelében, a kis fekete n ővel 
szemben meghajtotta magát. A n ő  tekintete H. feje felett keringett, nem le-
hetett kitalálni, beleegyez ően biccent-e. H. szelesen el őrenyújtotta a kezét. 



MARIENBADBA EGYEDÜL 	 1145 

Báthory Erzsébet, mondta a kis fekete n őnek. Az nem szólt semmit, csak 
felállt. Amikor már táncoltak, újra elismételte: Báthory Erzsébet. A n ő  hát-
rafeszített fejjel, utálkozva táncolt, de ez inkább az arckifejezésér ő l volt le-
olvasható, a mozdulatai habkönnyedén a férfi mozdulataihoz igazodtak. 
Nem szeret táncolni? kérdezte H., hogy kérdezzen valamit. Magával nem. 
Miért nem? kötözködött H., miközben visszakísérte az asztalhoz. Amikor 
a zene újra rákezdte, H. megint meghajtotta magát Báthory Erzsébet el ő tt. 
Ki volt az a Báthory Erzsébet? szólalt meg váratlanul a n ő  a táncparkett kö-
zepén. Száját egészen sz űkre húzta, most olyannak látszott, mint egy Piros 
penge. Báthory Erzsébet gonosz grófn ő  volt, magyarázta I., aki fiatal lá-
nyok vérében fürdött. Pfuj! Nem pjuf, ellenkezett H., Báthory Erzsébet 
szép volt, de maga még szebb. S tudja, miért? Mert maga az én Báthory Er-
zsébetem, kitaláltam magamnak. Maga megbolondult, sziszegte a kis feke-
te, s karját megrándította, mintha ki akarna szabadulni a páros tánclépés-
bő l. Vegye tudomásul, Dunyának hívnak, vadászrepül ő  özvegye vagyok, 
aki a világ legcsodálatosabb férje volt, arab pilóták kiképz ő tisztjeként egy 
esztendővel ezelő tt zuhant le. Szeret őnek is olyan csodálatos volt? érdekl ő -
dött H. Szeret őnek is, vegye tudomásul. Tudomásul vettem, bólintott H., 
ő  volt a legkülönb, és aztán lezuhant. Helyesebben maga azt hitte, ő  volt a 
legkülönb. Kis szünetet tartott. Én azonban sokkal különb vagyok nála. 
Maga szerencsétlen, sziszegte Báthory Erzsébet. Ne merészeljen még egy-
szer felkérni! De a következ ő  táncot és az azután következ ő t is együtt tán-
colták. A két pirospozsgás még mindig bort kortyolgatott, a feny őfák a 
táncolók feje fölé hajoltak, diszítetlen karácsonyfáknak t űntek, bár az 
egyikrő l csengő  lógott, s az időnként megcsendült. Itt lakom a közeli szál-
lodában, a koncertteremt ő l két-három háznyira, hadarta I., csak egy sz űk 
utca választ el tő le. Holnap délután jöjjön fel hozzám, a tizenhetes szobá-
ban lakom. A lezuhantak ugyanis már úgysem érdekesek. H. be se fejez-
hitte a mondatot, B. E. kisiklott a keze közül. Szélsebesen haladt a tánco-
lók között, csak két sziszeg ő  szó szaladt utána: PIMASZ ALAK. Ezt több-
ször is elismételhette, mert a két szó uszályként a hosszú asztalig kísérte. 
H. megvárta, míg B. E. a hölgykoszorú közepén a kibodorított matrónák 
közt helyet foglal, aztán ő  is visszaült a pirospozsgásukhoz, akik most is 
hevesen vitatkoztak. Hogy mirő l, azt nem lehetett megállapítani. A hang-
hordozásuk azokéhoz hasonlított, akik H. életébe kikövetkeztethet ő  hatás 
nélkül beleszóltak. Az egyik pirospozsgás egy vaskos ápolón ő  hangját utá-
nozta. H. tiltakozni akart, de hiszen tegnap is, tegnapel őtt is... hebegte. 
Ugyan már, mérnök úr, csicseregte az ápolón ő  hangján a pirospozsgás. A 
belek olyanok, mint a hörcsögök. A másik asztal fel ő l puskaropogás hallat-
szott, méghozzá nagy kaliber ű  puskáé. H. összerezzent. Szíven l őtt vadbi-
valy közeledett. Ezt már csak az ereiben szétáradó adrenalin hajtja, nyug- 
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tatta magát, legfeljebb csak lebukfencezni tud a lejt őn. Miféle lejtőn? Ame-
lyik Rhodesiában van, vagy amelyik itt, a koncertteremben? A pirospozs-
gásuk mindent összekevernek. Az el őbb és az utóbb történteket egyaránt. 
Az idegen emberek fecsegésében összegubancolódik a különválasztható. 
Nem engedik, hogy B. E. hangja után tapogatóddzon. JÓL CSUSZIK EZ 
A BOR. MÁSNAP MOZIBA MENTÜNK. HOLNAPUTÁN GULYÁS 
LESZ EBÉDRE, ÍGÉRTE MARIKA. Miféle Marika? Neki ebb ől a 
hangzavarból ki kell mentenie B. E. hangját, amely olyan, mint ébenfa do-
bozba zárt drágakő . Dekát milyen is? Ha le van zárva a doboz teteje, nem 
lehet alája látni. Ha pedig nem lehet alája látni, akkor csak áltatta magát, 
hogy valóban megérkezett Marienbadba, amely mindössze harmincévnyi 
távolságra fekszik a karosszékt ől. Akkor csupán Eliot Hamvazószerdájával 
akart szembeszegülni. I do not hope to turn again. Persze az is lehetséges, 
hogy miután a hangoknak nincsen illatuk, nem lehet őket visszamenőleg 
kiszimatolni. A fenyőfán lógó csengő  hangja is idegesítette. Semmi esetre 
sem volt ilyen éles. Ilyen fennhangon csilingelő . Inkább fátyolos, mint egy 
kristály, amely tapintásra jéghideg, csak belülr ől fénylő . Pimasz alak! szi-
szegte H. Ezzel is hasztalan próbálkozott. Pedig már napok óta tisztában 
volt vele, Marienbadba kell utaznia. Egyedül vagy társakkal, lényegtelen. 
Egyúttal arról sem feledkezhetett el, hogy B. E. hangjára az id ővel együtt 
sok minden rátelepedett, az a bizonyos megl ő tt vadbivaly, hosszú kórházi 
napok és a folyton fecsegő  idegenek. Ki kell ráncigálnom valahogy alóluk, 
töprengett H. Akkor valami megcsikordult az asztalon, s ez a csikorgás egy 
megvetemedett szekrényajtó sóhajtásába keveredett. H. fejében azonnal ki-
nyílt a dallam, arra sem maradt ideje, hogy azon tanakodjon, hány egymás 
után következ ő  hang igényeltetik az ilyesmi felidézéséhez. Dvorák F-dúr 
vonósnégyese zendült, először halkan, aztán egyre er ősebben. A marienba-
di templom tornya vonóként egy szálloda homlokához görbült, az muzsi-
kált szoprán hangon, B. E. hangján és mélyhegedűn. Közben B. E. is be-
szélt, szemei szikrákat hánytak, de amit mondott, abból nem lehetett sem-
mit sem érteni. H. Báthory Erzsébet szájához közeledett, s csak akkor 
döbbent rá, hogy ez a száj most is pengeként összezárul, nem akadt egy 
cseppnyi nyílás sem, amely a szavaknak hangot adjon. Valamennyi hang a 
vonóvá alakult toronyból áradt. F-dúr vonósnégyes, magyarázta H. De ez 
felesleges tudálékosságnak tetszett. B. E. nem ismerte Dvoráknak ezt a da-
rabját, alighanem a többieket sem. A szája körül azonban, mintha lepke-
szárny mozgatná, egy majdnem láthatatlan mosoly durcái kunkorodtak. 
H. fontoskodásán derült csak, vagy valamennyi férfién, akik nem találnak a 
megfelelő  szóra, s ismeretlen vonósnégyesek mögé menekülnek? H. belát-
ta, a dallam magyarázatára semmi szükség, annál kevésbé, mivel a szálloda-
szoba parányi ablakából nem is látszotta templom tornya. A szállodai szo- 
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bában mindössze a rossz szállodai ágy recsegett, egyre kárörvend őbben s 
egyre kiábrándítóbban. Ők ketten dühödten birkóztak az ágyon, s B. E. 
alig látható mosolya előbb kárörvend ővé, majd megvetővé torzult. Azokra 
a semmirevaló ringyókra pazaroltad az er ődet. Szégyentelen! H. tudta, 
hogy nem így van. Az a váratlan meglepetés, hogy mégis eljött, a nem re-
mélt diadalhoz kapcsolódó gondolatai zavarták meg az izmait. De örült, 
hogy B. E. szitkozódik. Mennyivel rosszabb lenne, ha a mindent megért ő  
nők anyai sajnálkozásával venné körül. Akkor végleg feladhatná a próbál-
kozást, teljes lenne a megszégyenülés. Hiszen egyik halott barátjának a tör-
ténete is itt birkózik vele az ágyban, aki annyira kívánt egy n őt, hogy a ta-
lálkáknál mindig felsült, végül is kétheti kísérletezés után kénytelen volt 
feleségül venni, mert elveszítette minden magabiztosságát. B. E. azonban 
nem fáradt bele dühödt n őstény átkaiba, sorolta őket kíméletlenül. S H. 
egyszerre erőre kapott, már ölni és szeretkezni is képes lett volna az egyre 
ziláltabbá gyűrött leped őn. A lezuhant pilóta jobb volt? kérdezte kés őbb. 
Jobb, mondta alig rezdül ő  Piros pengeszájjal Báthory Erzsébet. De alig-
hogy kimondta, a hangja elrepült, s elbújta marienbadi házak árkádja mö-
gé. H. a házak felé pislantott, hogy megkeresse, de csak a szoba sarkai néz-
tek vele farkasszemet, egy prolepte falióra, székek, asztalok, egy régi po-
hárszék, ezekkel H. semmit sem tudott kezdeni. Karján szeretkezések kék 
nyomait kereste, mellén B. E. harapását, de a Tepla hattyúi szárnyaikkal 
betakarták a b őrét, és sű rű  tollazatuk alól egyetlen áruló jel se villant el ő . 
Csüggedten a konyhába menekült, ott csapta meg orrát az illat. Kíváncsian 
körülmatatott a mosatlan tányérok, bádogedények között, hogy forrására 
akadjon. Egy kis faliládikóban lakotta f űszeresüvegek között. Vanilia, sze-
recsendió, szegfűszeg, Curry, fahéj, sorolta I., mert még nem ismerte ki 
magát a rámaradt háztartás relikviái között. Mélyet szippantott az ismeret-
len nevű  illatból, magába inhalálta, megnyugodott. Ismét annak a városnak 
a házai között barangolt. S ő t egyre ismerő sebb lett a járás, függetlenül a há-
zak és az utcák egymástól való helyzetét ő l. Ezek néha egymásba tolódtak, 
széthúzódtak, az őket összetartó hangulattól tengelyük körül peregtek, 
akárha egymásba fogódzkodva lánc lánc eszterláncot játszanának. Külön-
ben is minden közel volt. H. például, ha felhúzta a cip őjét, vagy levetette, 
hol a szállodai szobában, hol a koncertteremben, hol valamelyik bárban 
termett, táncolt, szeretkezett, beszélgetett, vagy éppen a vonóvá változott 
templomtorony tövénél találta magát, aszerint, ahogy B. E. illata irányítot-
ta. Vanília? találgatta H. Nem, nem vanília, B. E.-nek babér-, ciprus- és 
gesztenyeszaga volt, s az élvezet pillanatában leginkább gesztenye. A lezu-
hant pilóta jobb volt? kérdezte t ő le már talán ötödször is. Nem mindegy? 
felelte B. E. Ő  már nincs, tette hozzá, mi két hete szeretjük egymást. Mi 
mindig szerettük egymást, tiltakozott H. Dehogyis, tapsolta leveg őbe B. E., 
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napokra kiszámíthatóan két hete. A szálloda ablakára hulló falevelek ta-
padtak, miközben valamennyi bárban szólt a zene. B. E. hátrafeszített fejjel 
táncolt, de a teste szorosan H. testéhez simult. Olyan volt, mintha mozdu-
latlanul feküdnének egymás mellett az ágyban, az ágy forogna, pördülne, 
táncolna alattuk, s apró kis dörzsölések csiholnák az éjszakai szenvedély 
tüzét. Meddig fogunk táncolni? kérdezte H. Mindig. És mikor fogunk sze-
retkezni? Mindig mondta B. E. S mikor fogsz magadról beszélni? Soha. És 
a lezuhant pilótáról? Arról sem, soha. Miért nem? Nem érdemes arról be-
szélni, ami volt. De hiszen azok is mi vagyunk. Akkor tapintsd meg, ta-
pintsd meg a tegnapodat. H. összerezzent, rádöbbent, hogy már nem tudja 
megtapintani. Ismét a karosszékben ült, s elt űntek szeme elő l a marienbadi 
háztetők. Egy hét is eltelt, amíg újra el őkerültek. Hasztalan kutatott han-
gok, szagok, ízek után, régi kották között turkált, szétmállott télikabátszö-
vetet tapintgatott, végül a lexikont is el ővette. Talán az, amit mások is tud-
nak, neki is segítségére lesz. „Marienbad, Marianské Lázne, híres fürd őhely 
Csehszlovákiában, fenyvesek között Karlovarská Vrchovina déli lábánál. 
L: 11.970 (1959). Forrásai hideg, alkalikus, glaubersósvizek, az emészt ő -
csatorna és máj bántalmai, vér- és idegmegbetegedések gyógykezelése, va-
lamint elhízás esetében gyógyító hatásúak. A 19. sz.-ban lett közismert. 
Balneológiai kutatóintézet és szállodaipari iskola." Ezek a sorok rideg 
szűkszavúságukkal teljesen eltakarták tekintete el ő l a várost. A vonóvá vált 
torony ebek harmincadjára került, s az a kis szállodai szoba is, amely a bal-
neológiai kutatóintézet és a szállodaipari iskola k őhalma alá tipródott, ko-
pott keretű  ablakát nem a feny ők felé, a föld mélyébe tárta. Talán mégis R. 
G. filmjét kellene megnézni újra, de sehol se játsszák. A moziplakátokon 
izmos óriások feszítgetik bicepszüket, celluloidszalag lett R. G. Marien-
badjából is, amely valamelyik raktárban penészedik. De merre, hol, me-
lyikben? Ezt keresgélni már igazán nincs ideje. Eliotnak van igaza: because 
I hope not... Hohó, még reménykedni se! Hiszen B. E. él valahol, és ha 
nem is él, az ember jelenébe a tegnap is belefér. Még az a lezuhant pilóta is, 
akihez csupán közvetve volt köze, s akinek a fényképét B. E. a kézitáskájá-
ban mindenhová magával hordta. A villanyóra furcsán kattant, erre a nesz-
re felfigyelt B. E. táskája is kattant, és kinyílt. Mit kutatsz a táskámban? A 
kép ... Ja, a kép? Nincs nálam. Rájöttem, a halottakat nem érdemes ma-
gunkkal cipelni. Néha el is szégyellnék magukat. Úgy gondolod, a halottak 
szemérmesebbek, mint az élők? Hát persze. El őbb-utóbb elfelejtik a testi-
ségüket. De én nemcsak így szeretlek, nemcsak az ágyban, nemcsak amikor 
táncolunk, nemcsak amikor a szádra ültetsz, én legszívesebben felfalnálak, 
a gondolataiddal együtt. Azt úgyse lehet. Esküdjünk össze. B. E. török-
ülésben ült az ágyon. Mutatóujját s ű rű , fekete hajához vonta. Annak a le-
zuhant pilótának magas nyugdíja van, így jobb. Végigcirógatott H. mezte- 
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len mellén, s az ujjai egyre lejjebb vándoroltak. H. összerándult. A homlo-
komat sose simogatod. Azt nem is kell. B. E. durcásan összekuporodott. A 
homlokod mögött csak az van, amit megtanultál. S amit az ember megta-
nult, előbb-utóbb elfelejti. Talán te nem, mert te azt csinálod, amit tanultál. 
De én, én csak élek. Baj? Nem, nem baj. Különben is te szereted a zenét, a 
szép képeket ... Persze, hogy szeretem. Ezen az se változtat, hogy nem tu-
dom az egyes darabok nevét, és hogy melyik festmény milyen irányzathoz 
tartozik. Majd én elmagyarázom. Ne, ne magyarázd el. Rólam is olyan ke-
veset tudsz. Annyi mindenről kellene beszélni. Oh, téged nagyon is jól is-
merlek. Megszagolom a pizsamádat, és tudom, ez te vagy. Megismerem a 
hangodat, ha befognád a szemem, a kezed érintését, a gondolkodásmódo-
dat is ismerem, amikor körülményesen arra akarsz tanítani, látod, megje-
gyeztem, hogy a Bach-finálé allegro mottóval végz ődik. Egy harminc év 
elő tti városban át lehet mászni a falakon, fel lehet kapaszkodni a templom-
toronyba, ki lehet lépni a szálloda ablakán, és azonmód a feny őerdők tűle-
vele alá lehet kuporodni. De ha nem az ablakon lép ki az erdei útra valaki, 
akkor vajon hány métert kell menetelnie? B. E. már útközben, valószín ű leg 
a fenyőkhöz közel, kigombolta H. sliccét és a nadrágjába nyúlt. Allegro 
motto! mondta diadalmasan. De hogyan is hangzott ez az allegro motto? 
Bachnál a zongoraszólammal a cselló hangja felesel. B. E. cselló- és zongo-
rahangon szólt egyszerre, fedd ő  árnyalat is volt a hanglejtésében: te mindig 
külön akarod választani a dolgokat. Holott minden valami belül üres. Min-
den valami jó is meg rossz is. Helyesebben se nem jó, se nem rossz, minden 
valami mindennel összefügg. Nem, ez már nem B. E. mondata. O csak any-
nyit mondhatott: külön akarod választani, külön akarod választani... Igen, 
ezt kellene, de lehetetlen. A többiek fecsegése, az évek, a távolság mindent 
összekever. Itt, a marienbadi feny ők alatt természetesen jó. Itt nem kalim-
pál az idő  kereke, nincs távolság, csak B. E. érintése. Igen, az érintése. Ta-
lán ez az, ami mindenekel ő tt fontos. H. az állólámpájába meredt, s az arcá-
ba zuhanó fénytő l felriadt. Természetesen az íz is fontos. B. E. nedves szája 
széle, amelyről a csókálló rúzs az ő  szájára is tapadt, homlokának, mellé-
nek, hónaljának íze, végigcsókolt testének íze, a hangja is, amely zongora-
és csellóhangon egyszerre szólt, talán általánosságokhoz menekül ő  szavai 
is, amelyek az életet hirdették a lezuhant pilóták halálával. De az érintése! 
Ebbe kell megfogódzkodni, ezt kell kikeverni valahogy, kirántani a haty-
tyúk szárnya alól, a tollazatuk lavinája alól, hogy ne csak megérkezzen, de 
el se szakadjon attól a várostól többé, mert az a város őrzi a találkozásukat. 
Na és nem szakadtak el egymástól? Nem lett ennek a történetnek is vége, 
mint ahogy minden történet egyszer megszakad? Csakhogy Marienbadban 
elválni nem lehet. Onnan legfeljebb vonatra lehet ülni, azzal, hogy majd is-
mét találkoznak. És annak, akinek harminc év után sikerül a városba érkez- 
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nie, azt a vonat se tudja visszavinni sehova. Hacsak a b ő rérő l le nem hám-
latta B. E. érintését a mások érintése, a mások illata, sok kecskebékaíz ű  nő  
egymásra hasonlító lakomája. Igenis külön kell választani a dolgokat, mert 
egyetlen emberi találkozás se lehet olyan értelmetlen, hogy mindössze arra 
szolgáljon, hogy magába nyelje egy új találkozás. Egyetlen találkozásnak 
sem szabadna a másikba vesznie, különösen akkor nem, ha Bach fináléjába 
belebúg a cselló. S ezen az sem változtat, hogy a bárban a J'attendrais-t 
játssza a zenekar. Táncoljunk, te is szereted a tangót. Inkább beszélges-
sünk. Gyerekkoromban ... Tudom, szakította félbe B. E., gyerekkorodban 
féltél a felnőttektő l, s a szüleid igazságtalanok voltak veled. Nem így volt. 
Táncoljunk. A gimnáziumban a történelemtanárom Hasdrubálról és Han-
nibálról beszélt. Nem tudom, ki volt Hasdrubal, és Hannibálról sem tudok 
semmit. Táncoljunk. A házunkban lakott egy lány, én tizenhét éves vol-
tam, ő  tizenöt, a liftben együtt utaztunk, csókolóztunk. Tudom. És azt hit-
tétek, örökké fogjátok szeretni egymást. Táncoljunk! Miért nem tudunk mi 
egymással beszélgetni? Jó, beszélgessünk. Van egy kétéves fiam. T ő le? Ter-
mészetesen tő le. En őt soha meg nem csaltam, csak veled, ha úgy gondolod. 
Akkor jó. Akkor én is reménykedhetem, engem se csalsz meg, hacsak le 
nem zuhanok. Ízléstelen vagy. Táncoljunk. A zenekar a J'attendrais-t ját-
szotta, és táncoltak, táncoltak, hogy elfelejtsék a kétéves kisfiút, a magas 
nyugdíj körültekintésre int ő  rendelkezéseit, elfelejtsék a történetek vége-
szakadó természetét. B. E. tánc közben is olyan szótlan volt, mint szeret-
kezés közben. Te olyan szótlan vagy, kezdte H. Minek fecsegni? vágott 
vissza B. E., ha fecsegsz, az Olyan, mint amikor békés nyáj közé vakkantó 
komondorkutyát uszítsz, a gondolatok menten összegubancolódnak, szét-
ugranak, s te nem tudsz a testedre figyelni. Miért csaltad meg pont velem? 
Kit? Hát azt a lezuhant pilótát? Ja, őt? En neki se ígértem semmit és neked 
se. Te is olyan vagy, mint a többi férfi, egyszerre akarsz tudni mindent, 
múltat és jövendőt, de a jeleneddel gazdálkodni képtelen vagy. Te képes 
vagy rá? Látod. Táncolunk. És megint eltévesztetted a lépést. Nem tangót 
játszanak, hanem angolkering őt. H. lendületet vett, hogy a helyes ütembe 
visszataláljon, s erre a heves mozdulatra leállt a zene, a szoba burája zuhant 
fölé. Vissza Marienbadba, biztatta magát, vissza a bárba, ott szól a zene, va-
lahol szól, csak nehezen lehet hallani. Egy sereg dolgot még meg kellene 
kérdezni B. E.-től, hiszen jóformán semmit sem tud róla. Hátha nem is zu-
hant le az a pilóta? Ha nem is létezett? Hiszen a levelek a címzett ismeret-
len megjelöléssel rendre visszaérkeztek hozzá, pedig a címet B. E. adta neki. 
Te írjál először, mondta. Vajon miféle baját kezeltethette abban a város-
ban? Talán bele is halt, s azért nem válaszolt. De mindez miért most, har-
minc év után jut az eszébe? Hiszékenyebb volt akkoriban, vagy elhitte, 
hogy minden találkozás másikkal is helyettesíthet ő ? Marienbadban, a fenyő - 
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erdő  közelében van egy madárfüttyös temet ő . A fák alatt feküdtek összefo-
nódva. Boldog vagy? kérdezte H. Boldog, de a halottak, B. E. a temet ő  felé 
mutatott, boldogabbak nálam. Azok már senkit se szeretnek. A szeretet fáj. 
És semmi mást nem mondott? Már egyetlen szót se lehet összekotorni? Ott 
álla peronon, nem is integet. Piros pengeszáján végigszalad a fény. A fejét, 
akárcsak tánc közben, hátrafeszíti. J'attendrais. J'attendrais. Az lehetetlen, 
hogy semmit se mondott. H. homlokát ellepte a verejték. Vagy a marienba-
di szökőkutak vizét szórta rá a szél? Odanyúlt, hogy letörölje, de reszket ő  
ujjai B. E. vékony kis kezébe ütköztek. A vonóvá hajlott torony a szálloda 
húrjaihoz közeledett. H. pupillája kerekre tágult. De hiszen te sose simo-
gattad meg a homlokom, sóhajtotta. 

Gondolatok a földrő l, olaj, 1989 
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Regénybrikett VII. 

APRÓ ISTVÁN 

A politikai nézetei iránt tudakozódtak — mondta Ró, az egykori egészség-
ügyi rendelő , később rendőrállomás, még később pedig honvédelmi 

parancsnokság várószobájában, amikor kilépett a vasaltnadrágosok és me-
revképűek irodájából. — Mondtam, hogy nem vettem észre semmi különö-
set, legfeljebb annyit, hogy nem lelkesedik túlságosan a ruszkikért. 

— Ez jó, dünnyögte TBT — alighanem éppen az ellenkez őjét akarják a 
nyakába varrni... 

Tihamér pedig odabent igyekezett türt őztetni magát, eleinte nyugodt, 
ső t naivul ártatlan képpel és hangsúllyal válaszolgatott az idétlen, végs őkig 
átlátszó kérdésekre. Maga sem vette észre, amikor felemelte a hangját és 
idegesen hadonászva kisel őadásba fogott Nagy tanár néptárs emberi és f ő -
leg pedagógiai erényeir ő l. 

— A legjobb tanár az egész iskolában! Nem, nem egyszer űen a legjobb, 
hanem messzemenően a legműveltebb — a kisujjában is több tudás van, 
mint a többi kollégája fejében együttvéve! Tudja, ezért utálják annyian — 
kereste TBT hebehurgyán komoly, s ő t komor „beszélget őtársa" arcán a 
megértés, a helyeslés nyomait. Amaz tett is némi kísérletet valami torz mo-
solyfélére, mindenesetre bólogatott, nehogy elrontsa a kis nekihevült zöld-
fülű  beszélhetnékjét. TBT később iszonyúan dühös volt magára, mert nyil-
vánvalóan nem csupán taktikázásból, hanem ténylegesen is hitt egy pilla-
natra a vallató jóindulatában, és csak azért nem futott jégre, mert végs ő  so-
ron nem volt semmi elárulnivalója. Az események azután világosan meg-
mutatták, hogy az egésznek különben sem volt semmi jelent ősége. 

TBT eszmei-politikai állapota abban az id őben még esend őnek minősít-
hető . Nagy tanár néptárs el- és meghurcolása megdöbbentette ugyan, de 
furcsa módon még ki tudta békíteni magában az amúgy képtelen összefüg-
géseket. Kétféleképpen is túlságosan fiatal volt még: egyrészt évei szerint, 
másrészt a hatalom rutinos kiskorúsítása által, amely minden polgárra ki- 
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terjed, és amelynek különben is csak kevesen tudtak és tudnak ellenállni.  

Ha arra gondolt, amit látott és félreérthetetlenül tudott, émelygést érzett,  

és erő tlenséget, amitő l csak úgy szabadulhatott, ha beletemette magát ter-
veibe vagy nemzedéke zajos s egyre harsányabb vigalmaiba. Ugyanakkor  

combizmai, lüktető  erei még gátlástalanul (szégyentelenül) átvették az in-
dulók és mozgalmi dalok ritmusát a szemléken, felvonulásokon, díszülése-
ken, megemlékezéseken, koszorúzásokon, megnyitókon, demonstráció-
kon, stafétavárásokon, évfordulókon, közgy űléseken, választási értekezle-
teken, brigádalakításokon, évzárókon, alkalmi ünnepségeken, kereszt nél-
küli temetéseken, el őléptetéseken, eskütételeken, mítingeken, barátságta-
lálkozókon, munkaakciókon és irodalmi vetélked őkön egyaránt. Mentsé-
gére szóljon, hogy ugyanígy hatottak rá a jó regények, a nagy költ ők, s  
szintúgy a ponyva, a képregény és a pornó.  

Szenzibilitás mindennemű  szelekció nélkül — mondta volna Nagy tanár  
néptárs elnézően, ha idekinn van, és fő  gondja továbbra is tehetséges diák-
jainak szellemi fejl ődése. Ezzel szemben odabent volt, és egészen másféle  

megfogalmazásokat próbáltak kiverni bel őle, valószínűleg sikerrel. Né-
hány év után azonban TB Tihamérnak is meg kellett fogalmaznia a maga  
magyarázatát korábbi nézeteire.  

Akkor még virágoztak а  сseгesznyeftk — nyilatkoztatta ki talán század-
szor kedvenc metaforáját, és utána rendszerint sokatmondó hallgatásba  

burkolózott. Mint mindig, ezúttal is úgy érezte, ennél többet felesleges, ha  

éppen nem egyenesen lehetetlenség mondani az adott témával kapcsolat-
ban. Gyanús lehetett volna, hogy a hallgatás ilyenkor tartósan megült, de  

neki általában nem volt gyanús. Számára minden világosnak, végérvénye-
sen megfogalmazottnak tűnt, a virágban álló, méhekkel körüldöngött cse-
resznyefák szimbóluma szerinte a lehet ő  legtökéletesebben summázta a  

korszakot, a nemzedékeket, azt a tizenöt-húsz évet, amir ő l beszélt. Éppen  
ezért meg sem próbálta kifejteni, „túlmagyarázni" a képet. A Csehov felé  

vezető  aszimptotákról pedig idővel maga is megfeledkezett, csakúgy, mint  

az igazi gyümölcsfákról, amelyek a valóságban sokkal rövidebb ideig állnak  

virágdíszben, mint amennyire az említett mélyenszántó gondolat sejtetni  

engedné.  
Virágoztak acseresznyefák, és közben emberek felett ítélkeztek —  

mondta máskor TBT, esetleg így fogalmazott: — Senki sem figyelt a kon-
cepciós perekre, hiszen teljes díszben álltak a virágzó cseresznyefák.  

Es csak egyetlenegyszer fordult el ő  TBT-vel, hogy egy igazi tavaszi dél-
előttön új barátn ője izzadt tenyerét szorongatva hitetlenkedve felkiáltott:  

Odanézz, virágoznak a cseresznyefák!  

Pedig akkorra már lombját vesztette a hangzatos metafora, s alighanem  

férgek nyüzsögtek a repedez ő  kéreg alatt is.  
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„Hitetlenkedve ismertük fel a jelenséget, ha néven nevezni egyel őre nem 
is mertük. A felismerést rögtön, második érzelmi hullámként az ijedtség, a 
félelem követte, de hogy napok, hetek múltak, és a cseresznyefák alatt to-
vábbra sem volt érezhet ő  a kiszolgáltatottság azon nyomorúsága, amit egy 
pillanatra megsejtettünk, a harmadik hullám, a düh, a keser űség és a meddő  
szorítástól fehéred ő  öklök képében kínozott bennünket. Helyet kapott a 
józan megfontolás, az átgondolt helyzetfelismerés is, aminek következté-
ben rövid időn belül tisztában voltunk vele, miért is nem vagyunk közvet-
len veszélyben. A kórkép félreismerhetetlen volt: koncepciós perek laza, 
mégis kontinuális soráról van szó. Az er őltetett, olykor már menet közben 
nevetségessé évülő  vádak, a manipulált, hebegő  tanúk, a sorozatos jogsér-
tések az eljárásban, az egész ügyetlen, dilettáns színjáték minden elemében 
megerősítette azt, ami már amúgy is nyilvánvaló volt. Egyedül a darab vége 
bizonyult minden esetben lesújtóan komolynak, az ügyefogyott színjáték 
a legkomorabb hétköznapi értelemben vált az utolsó percekben tragédiává. 
Mert az ítélet igazi volt, és igazi a börtön is, ami a nyomasztó, de mégis ün-
nepélyes kihirdetés után az áldozatra várt. Ezt azonban már csak azok tud-
ják igazából, akik maguk is megélték" — írta TBT egy igencsak távoli barát-
nőjének valahova le, délre, maga se tudta, miért. Néhány év alatt többfiók-
nyi levél gyű lt össze a lánytól, amelynek egy részét sohasem olvasta el. Tíz-
oldalas, hangyabetűkkel rótt vallomások voltak közöttük, ezeken akkor 
sem tudta átrágni magát, ha komolyan elhatározta. A lány, aki megismer-
kedésük idején elszánt ifjú pártaktivista és vezet ő  volt, úgy szemelte ki ma-
gának a zöldfülű , nyelvi nehézségekkel küszköd ő , lapuló Tihamért ott 
messze délen a Vlasina partján, mint b ősz, örökkön összevont szemöldö-
kű , klimaktériumhoz közeled ő  amazona lovát vagy inkább málhahordozó 
szamarát. Tihamér maga sem tudta eltalálni, mire kellett neki, hiszen mind-
járt első  beszélgetésük alkalmával kinyilatkoztatta, jószerivel parancsba ad-
ta, amit tudnia kellett róla: politikai elkötelezettségét, lankadatlanságát és 
vasakaratát a pártmunkában, valamint azt, hogy gy űlöli a férfiakat és a bol-
gárokat. TBT első  hallásra meg is tanulta a leckét, és úgy kerülte a b ősz ha-
jadont, ahogyan csak tudta. Megrökönyödésére azonban az naphosszat ül-
dözte, és amikor már azt hitte, biztonságban van, a legváratlanabb helye-
ken is eléje toppant. TBT boszorkányságra gyanakodott, mert többször is 
meg mert volna rá esküdni, hogy Hófehérke (ahogyan TBT magának a 
Snežanát nem egészen stílusosan lefordította) egy póklyukból vagy valami 
kiszáradt fa gyökerei alól lépett el ő  az erdőben, vízmosásban. Ez különben 
is könnyen hihető  volt, mert a lány rövidre nyírt, fakósárga üstöke sokkal 
inkább emlékeztetett csomóba fogott szalmára, mint n ői hajdíszre, és kes-
keny, erőszakos ajkai sem ígértek semmi jót. Meg is kérdezte egyszer, a ra-
koncátlan, hajcsatokkal mindhiába telet űzdelt frizurára mutatva: 
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Nem azt mondtad, hogy Crna Gora-i vagy? 
— Az volt az apám — sziszegte HF-ke (ti. Hófehérke). 

Meghalt? 
Számomra igen. Különben él. 

— Gyű lölöd? 
Tiszta szívemb ő l. 
Most kérdezzem meg, hogy miért? 
Mert férfi, és egyetlen férfi sem érdemel mást. 

Tihamér hallgatott, egyel őre nem volt több kérdése. Más alkalommal, 
amikor a gúnyos, szarkasztikus mosolyon kívül, amely szinte mindig Ott 
fityegett HF-ke szájszegletében, ha valakivel beszélt, egy árnyalatnyi gyen-
géd, csaknem emberi rezzenést látott átsuhanni az arcán, mégis megkérdez-
te, mi végbő l utálja annyira a férfinépet. 

Azért, mert azzal kérkedik, hogy er ő sebb, és mert valóban er ősebb, s 
ezt a nyers izomerőből származó állati brutalitást sohasem képes leküzde-
ni, valamint azért, mert iszik. 

Tihamér, ha tehette, azontúl még nagyobb ívben kerülte HF-két, és kí-
gyóvadászatra, gyíklesre is legtöbbször egyedül indult a lepusztult tölgye-
sekbe, kopár, sziklás hegyoldalakra. 

Agyalágyult tizenhat éves satrafa! Tejfelesszájú kis banya! — morogta, 
miközben táskájába pakolta az éterestégelyeket, formalinosfecskend őket és 
az üres pálinkásüvegeket. Ha tehette, az ablakon mászott ki, hogy ne kell-
jen szembesülnie HF-ke vizslató tekintetével, amely a vászontáskában 
összekoccanó üvegek hangjára acélos pengévé keskenyedett. Szólni azon-
ban nem szólt, legalábbis neki, Tihamérnak nem, de a többieket gyakran és 
csontig maró megvetéssel hordta le a jelenlétében heveny alkoholizálásuk 
miatt. Nevetséges volt, ahogyan tíz évvel id ősebb, tagbaszakadt férfiak 
meghunyászkodva, behúzott farokkal lapítottak el őtte, de tény, hogy senki 
sem nevetett. Valami csakugyan áradta kis boszorkányból, szalmahajából, 
papagájorrából, céklaszín ű  csíkká préselt ajkából, örökkön egyforma tri-
kóiból elő türemkedő  hegyes melleiből. (Ez utóbbiakkal maga sem tudott 
mit kezdeni, Tihamérnak úgy t űnt, önmaga árulóinak tekinti őket, mert va-
lami titokzatos módon kiszolgáltatják ő t a megvetett férfinépnek, türemke-
dő  bimbói révén megfoghatatlan kapcsolatba kerül az izmaikat fitogtató és 
aljas módon kihasználó félállatokkal. A reggeli h űvösségben különösen élesre 
töltött bimbók néha majdnem elrontották parancsnoki szónoklatát, át-
szúrással fenyegették a sz űk trikót, de a gyávaság jelének vélhette volna va-
laki, ha csak ezért változtat hangsúlyozottan igénytelen öltözékén. Ehe-
lyett kétségbeesetten üvöltözött tovább, mint egy ő rmester, és fels ő  karjá-
val néha önkéntelen mozdulatot tett a mellei felé, mintha le akarná a helyé-
rő l söpörni, vissza akarná nyomni őket a testébe, hasába, bárhová.) 
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Mindez ritkán jutott eszébe TB Tihamérnak, mert egyre messzebb sod-
ródott a nyár, amikor zöldfül űként a koszos nejlonzacskókat görget ő , de 
akkor még tiszta, zöld viz ű  Vlasina vidékén kígyókra és más csúszómá-
szókra vadászott. Egy természettudományi múzeum felállítását vállalták 
vagy kéttucatnyian, különböz ő  indítékokból és még különbözőbb felké-
szültséggel. Tihamér a kötelez ő  nyári gyakorlat lerázását t űzte ki elsődle-
ges célul, de emellett lelkiismeretesen járta a terepet is fecskend ő ivel és üres 
üvegeivel a kígyók és a helyi, nem túl er ős, de cukormentes szilvapálinkák 
felkutatása végett. Sajnos, bor nem termett a vidéken. 

Az évek azonban hiába múltak, HF-ke levelei változatlan gyakorisággal 
érkeztek, vagy ha azok nem, akkor képeslapjai mindenféle városokból, ko-
lostorok tövéből és tavak partjáról. Tihamér aszerint részesítette több, il-
letve kevesebb figyelemben őket, hogy éppen miként zajlott élete sora. Ha 
foglalt volt, elég hangos körülötte a nyüzsgés, és ágya sem tátongott üre-
sen, akkor legfeljebb felületesen átfutotta, és rögtön a fiókba dobta a s űrűn 
teleírt levélpapírokat. Ha viszont télen egyedül gubbasztott szobájában, 
unalmas vizsgaanyaggal kínlódott, vagy kiváltképpen ha éppen kirúgta egy 
nő , akkor Hófehérke jószerivel még választ is kapott. 

Eleinte még rendesebb volt. Csaknem minden alkalommal válaszolt, és 
minden lehető  eszközzel megpróbált n ő t faragni a dacos amazon vadócból. 
Tízféleképpen bebizonyította neki, hogy mozgalmi nyüzsgése, a „funkci-
ói", csupán pótcselekvés, esetlen máz, hogy komplexusokkal terhelt, lehe-
tetlen lelkét megtévessze, hogy saját magát elviselje. (Saját példájából köny-
nyedén merítette az érveket.) A lány persze tagadott és ismételten s űrűn te-
lekörmölt oldalak érkeztek az eszme iránti h űségrő l és elkötelezettségr ő l. 
Még nehezebb ügy volt a férfikérdés. Hiába érvelt, papolt a „természet 
rendjéről", az anyaság megdics őülésérő l, az egyszerű  szex semmivel sem 
pótolható mámoráról, s ő t a nemektől független intellektuális kapcsolatok-
ról — itt sem ért el eredményt. Aztán HF-ke egyszerre maga kezdte nyito-
gatni törhetetlen bástyája kiskapuit. (Valószín űleg Tihamér már hanyagolta 
az ostromot, vagy tényleg megváltozott a csaj.) 

Először az Eszmével számolt le kérlelhetetlenül, tele öngúnnyal, önutá-
lattal, keserű  csalódásokkal — visszavonhatatlanul. 

„Mindez csak pótcselekvés, máz volt a számomra, mert másként képte-
len voltam emberi kapcsolatokat teremteni — írta önnön felfedezését ő l kissé 
mámorosan, mintha Tihamér nem éppen err ő l próbálta volna meggy őzni 
már vagy két éve. — Éveket pocsékoltam el az életemb ől hálátlan disznók 
kedvéért. En azt hittem, a munkám, a képességeim becsülik, aztán egyre-
másra bebizonyosodott, hogy a rántani való csibét látták bennem már kez-
dettől fogva, legfeljebb még a struktúrák kitöltésére alkalmas egyedet, és 
előmenetelemet is ennek köszönhettem. Kitüntettek, egyre feljebb toltak, 



CSERESZNYEFÁK 	 1157 

aztán eljött az id ő , amikor fizetni kellett volna: alkalmi ágyasául szerelt ki 
a pártelnök és a szocszöv-titkár egyaránt, de legalábbis meg akart kefélni az 
egész végrehajtó tanács és a különböz ő  választmányok eminensebb tagjai 
is. Villáról villára, bankettrő l bankettre vittek mindenféle márkás autókon. 
Eleinte mentem is, nem gondoltam semmi rosszra, a célzásokat és elszórt 
próbálkozásokat pedig a férfiak szokásos disznóságának tudtam be. Aztán 
kezdtem botrányokat rendezni, mert a nyájaskodásról áttértek a nyers er ő -
szakra (ó férfiak, ti izmosak és er ősek!), egyre szorosabbra feszült a nya-
kam körül a hurok, de kiverekedtem magam, és most itt állok kivetkezve az 
álszent politika nyálas szövevényeib ő l — és szűzen!" 

TBT a homlokát ráncolta, és visszaírta: 
„Mi az, hogy szűzen?! És amit én ott a Vlasina partján utolsó este beléd 

dugtam, az mi volt? Fantom? Csillagfény? Eszme?" A válasz csak egy hó-
nap múltán érkezett, tele HF-ke szexuálpolitikai tapasztalásainak részletei-
vel és az elmaradhatatlan végkövetkeztetéssel: a férfiakat mind ki kell irta-
ni! A szüzességről azonban nem esett több szó. 

TBT legyintett, bedobta a levelet a többi közé, és tovább takarított, mert 
újdonsült barátnője érkezését várta. Direkt n ő  kedvéért legfeljebb egyszer 
vállalta a porszívózás ny űgét, mégpedig els ő  alkalommal. Ugy tartotta, ké-
sőbb már nem számítanak a küls őségek, a baba a belső  tartalmak megisme-
rése után vagy marad, vagy lelép. És ebben igaza volt. Mivel nem válaszolt, 
HF-ke ismét írt. Tihamér meglep ődött, s mivel éppen jól ment sora, felne-
vetett az ezúttal viszonylag rövid levél olvastán. 

„Csupa rossz van körülöttem, elegem van mindenb ől. Megnyugtat azon-
ban a tudat, hogy valahol a világon, még ha számomra elérhetetlenül is, 
olyan ember él, mint amilyen te vagy. Az én életemnek is értelmet ad a léte-
zésed." 

Mi tagadás, jólesett ez a hamisítatlan, els ő  osztályú hízelgés egy férfiirtó, 
heréléspárti boszorkány részér ől. Azaz akárkit ől jólesett volna, de TBT ál-
mában sem remélte, hogy egyszer még ilyet mondanak, írnak neki. A büsz-
keségrő l azonban hallgatott, és úgy lovagolta meg a témát, hogy végs ő  csa-
pást mérjen a férfigenocídium véres elméletére. (Különben már látta álmá-
ban Hófehérkét sz űk trikóban, izzadtan, könyékig véresen, nagy görbe he-
rélőkéssel a kezében, amint éppen megtörli a homlokát, s tocsog a vérben, 
meg a talpa alatt szétputtyanó, szanaszét hever ő  herékbő l kifolyó spermá-
ban.) 

„Férfi vagyok, iszom, n őket teperek magam alá, és er ősebb vagyok ná-
lad!" 

A feminista boszorkány megtört. Összecsuklott, mint egy rongybaba, és 
negédes szerelmes leveleket kezdett irkálni Tihamérnak, az el őzőknél is 
hosszabbakat, és minden eddiginél s űrűbben. TBT unta, megpróbálta kiáb- 
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rándítani, sokáig nem írt, még gorombáskodott is. Ez utóbbira a lány végre 
megmagyarázta, miért is utálja a férfiakat, azaz utálta, amíg rá nem jött, 
hogy halálosan szerelmes Tihamérba. TBT pedig megdöbbent, s a feltáma-
dó sötét előérzetek sugallatára szintén szerelmet vallott a lánynak, egymás 
után többször is. A távolságok azonban maradtak, és a kapcsolatteremtés 
legintimebb, leginkább testi formája az maradt, hogy id őnként, magányos 
estéin a takaró alatt a Vlasina-parti hegyes mellbimbók vették át képzeleté-
ben az inspirációs főszerepet. (TBT magának is alig ismerte be, hogy a lány 
arcára már nem is emlékszik. Hasonló, éterben találkozó maszturbációs 
szeánszokról adtak hírt HF-ke levelei is.) 

Később Tihamér irományai mintha célpontot és talajt vesztettek volna, 
Mikes Kelemen leveleihez váltak hasonlatossakká, és HF-ke jószerivel 
megszűnt földi lény lenni. Tihamér csak fogalmazott, írt, a szokottnál kissé 
döcögősebben, de ugyanakkor egyre igényesebben, elszántan birkózva 
HF-ke anyanyelvével. Megírta Hófehérkének szerelmi kalandjait, eleinte 
kiábrándításképpen s a lány heves udvarlása ellenében, kés őbb pedig már 
önmagáért az írásért, a gyónás kedvéért. HF-ke egy darabig némán t űrt (a 
nyilak alighanem találtak), majd egyszer csak megérkezett az els ő  szemér-
metlenül részletes élménybeszámoló délr ől is. Tihamér önnön legnagyobb 
meglepetésére dühbe gurult, s bármilyen nevetségesnek találta, belesárgult 
a féltékenységbe. 

„Egy ágy szélén írok, kócos, zilált hajjal (a kefefrizurám régen a múlté, 
erről elfelejtettelek tájékoztatni, a hátamra omló hosszú haj — mert most 
már ilyet hordok — pedig már kócos is lehet!), és még mindig pihegek kicsit 
a fékevesztett szeretkezést ő l. Mellettem egy férfi alszik, izzadt hajfürtjei 
csiklandozzák a meztelen fenekemet, mert egészen a párnára kellett húzód-
nom a lámpa után. Nos, ebb ő l sejtheted: sokéves munkád, hogy behódoljak a 
férfiaknak, és kiábránduljak bel ő led, végre siker koronázta. Boldog vagyok és 
szabad. Másképpen boldog, mint gyermekkoromban, és másképpen szabad, 
mint férfigyűlölő  kamaszkoromben. Belátom, hülyeség lenne minden férfit 
kiherélni, mint korábban gondoltam és szerettem volna csinálni. A férfiakat 
meg kell hódítani (s mert maflák, ez könnyen megy), ágyba kell dugni, kifa-
csarni és leléptetni. Hetente legalább egyet! Nos, elégedett vagy?" 

Tihamért a guta kerülgette, de azután lefoglalták a saját n őügyei. Idővel 
még felszabadultabban tudott HF-kének írni, hiszen valójában kifogytak a 
közös témák. Elmikesedett, elkelemenesedett egészen. Így kerülhetett Hó-
fehérke abba a páratlanul szerencsés helyzetbe, hogy els őként értesülhetett 
TB Tihamér eszmei érésének állomásairól, maroknyi etnikuma kisebbségi 
komplexusairól, félelmeir ő l és viszontagságairól. 

(Folytatjuk) 
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Regényrészlet 

GORÁN TRIBUSON 

A bban az évben a nyár elején a kivénhedt rockerek a LIVE AID elneve-
zéssel Londonból és Philadelphiából jöv ő , húszórás közvetítésért él- 

tek. A mamutkoncert célja tipikusan, rockeresen naiv volt — megsegíteni a 
világ éhező it, ezért úgy tűnt, mintha még a távoli 1968-as évben ötlötte vol-
na ki egy álmodozó. Grabaréknál néztem (egy részét átaludtam) Mikivel és 
Sonjával együtt, késő  délután meg Ljubo is csatlakozott hozzánk, a Pokol-
dörgés nevű  gimnáziumi együttes egykori basszusgitárosa. Az a húsz óra 
alatt, ha leszámítjuk a fiatalabb, új és modern el őadókat, az egész fiatalsá-
gunk végigvonult előttünk. Volt valami rémes és lehangoló a megöregedett 
Beach Boysban, a fújott és nyilván részeg Dylanban, a ráncos, mumifikált 
Keith Richardban, a kövér David Crosbeyban, az évek súlyát nyög ő  fáradt, 
Neil Youngban, a szexi fekete nagymamiban, Tina Turnerben, a megnyírt, 
szelíd és már nem létez ő  Whóban, a lomhán-langyos Paul McCartney-ben, 
akinek valaki kikapcsolta a mikrofonját, az elegáns, érett úriember Bowie-
ban meg az Elton Johnnak nevezett dekadens, tarka labdában ... Egyszerre 
minden itt volta szemünk elő tt, de mintha többé már semmi sem lett volna. 
Az általunk a század legfontosabb évtizedének tartott hatvanas évek bárd-
jaiból csak az elalaktalanodott figurák és a karikaturális emlékek szomorú 
panoptikuma maradt. A Live Aid mintha váratlanul azt üzente volna ne-
künk, hogy a mi időnk elmúlt, hogy végs ő  ideje kijózanodnunk és feléb-
rednünk — ez lehetett az oka annak, hogy Ljubo Brabec már a Who együt-
tes száma után berúgott és elaludt. 

Valahogy ez idő  tájt futott zátonyra a házasságunk Sonjával. Igaz, hogy 
valamiképpen még elviseltük egymást, de semmi érdekl ődést sem tanúsí-
tottunk egymás iránt, és egyszer űen csak a megszokás tartott bennünket a 
közös asztal és némelykora közös ágy mellett. Az volt az érzésünk, hogy 
házasságunkról valamivel nehezebben szoknánk le, minta tévénézésr ő l, de 
sokkal könnyebben, mint például a dohányzásról. Aztán, mivel egész nyá- 
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ron ki sem mozdultunk Zágrábból, Sonja felajánlotta, hogy a nyomasztó 
forróságból szeptemberben menjünk le a tengerre. Nem volt kedvem ti-
zennégy napot tölteni valami forró kövön, kezemben a napisajtóval, háta-
mon zsíros napolajakkal, ezért kimentettem magam, tengernyi kötelezett-
ségemre hivatkozva a Jugospotban. Ez tiszta hazugság volt, Sonja is tudta, 
mert felhívta Jožát, és megkérdezte, sok-e a dolgom. Igy hát egyedül ment 
a tengerre, nyugodtnak és közömbösnek tettetve magát, noha abban, 
ahogy csomagolt, volt valami tüntet őleges. Habár azt mondta, Krkre 
megy, egy semleges képeslapot küldött (Szia! Udvözöl Sonja) Uniról, és 
egyszer sem hívott fel. Csak húsz nap múlva hívott fel otthonról, azt 
mondta, felmondott az iskolában, és hogy a szül ővárosában fog elhelyez-
kedni. Javasolta, hogy mondjam fel a lakást. Meg akartam kérdezni, hogy 
mit gondol esetleg a házasságunkról, de türt őztettem magam, és csak vala-
mi meghatározatlant mondtam: „Nagyon jó", vagy valami hasonlót. Két 
nap múlva levelet küldött, amiben benne foglaltatott házasságunk tanul-
mányszerű  feldolgozása az ő  szemszögéből. Kérte, bocsássak meg, hogy 
így járt el, de többé nem tudja elképzelni az életet Zágrábban, még kevésbé 
abban a bérelt lakásban a Buconji ć  utcában. A végén hozzátette, hogy re-
méli, én is otthagyom a Jugospotot, és hazamegyek, hogy még egyszer 
megpróbáljunk mindent elölr ő l. „Mi a fenének ismételgessem, hogy min-
dent elölrő l, amikor harminc éves vagyok", gondoltam, és szépen beletet-
tem a levelet egy borítékba, amire filctollal ráírtam, ISMERETLEN 
HELYRE KOLTOZOTT. Utána ragasztószalaggal lezártam a borítékot, 
majd bedobtam a postaládába. Másnap felmondtam a lakást, és beköltöz-
tem Bukva garzonjába, amíg nem találok valami tartós megoldást. Olyan 
robbanásszerűen szakítottam Sonjával, hogy még összeveszni sem volt 
időnk. Eleinte sajnáltam, azaz szörny űnek és elviselhetetlennek t űnt, a kel-
lemetlenség órái azonban hihetetlenül gyorsan tovaszálltak. Ezek után még 
egyszer kellett találkoznunk, a bíróságon, hogy eleget tegyünk a válás körüli 
formaságoknak, Sonja azonban az ügyvédjét küldte el, aki rettent ően idegesí-
tett azzal, hogy a volt feleségemr ő l folyton azt mondta, „az ügyfelem". 

Nem tudom, hogy válásunk körülményeir ő l mit mesélt a bátyjának, de 
Mikivel emiatt több bajom volt, mint Sonjával. Egy ideig nagyjából került, 
aztán meg egy hétvégén egész véletlenül összefutottunk a városi piac kocs-
májában, amely az utóbbi id őben bizonyos népszerűségre tett szert. Nem 
fogadta a köszönésemet, csak h űvös és némileg fenyegető  hangon arra kért, 
hogy menjünk ki. 

— De kint esik az es ő , itt az asztalnál is beszélgethetünk. Remélem, nem 
haragszol rám. 
Ő  azonban kötötte az ebet a karóhoz, így hát kedvetlenül kimentem az 

utcára, és az es ő  elő l a kocsma előtti akácfa elégtelen oltalma alá húzódtam. 



A PORNOGRÁFIA TÖRTÉNETE 	 1161 

Rögtön utánam kijött Miki is, és megállt t ő lem pár lépésnyire, úgyhogy ő t 
már nem védte az esőtől az akáclomb. 

Állj a fa alá, te hülye! — mondtam neki, de Miki nem hallgatott rám. 
Mit csináltál te Sonjával? — kérdezte fenyeget ő  hangon. 

Abban a szempillantásban bizonyossá vált el ő ttem, hogy dühös, de még 
nem sejtettem, hogy verekedni is akar. 

Mit csináltam volna? Szakítottunk. Na, Miki, nem vagy már gyerek, 
van az úgy, hogy szakítanak... Ha szakítottam is Sonjával, veled nem sza-
kítottam. 

És el fogtok válni? Végleg elváltok? 
Hát persze! — mondtam csodálkozva, hogy ez nem világos neki. 

— Tudod, mi vagy te? — kérdezte, és egy lépéssel közelebb jött. 
Mi vagyok? 
Érzéketlen disznó és undok dög! 

— Sonja meg az ártatlan elhagyott n ő ! — mondtam kissé gunyorosan. Miki 
viselkedése egyre inkább azt a régi féltékeny fivért juttatta eszembe, azt a 
dühös kiskölyköt, aki rossz néven vette, hogy írtam a húgának. 

Tudod te, hogy mit csinált Sonja tevégetted? 
Nem tudom! — mondtam most én is kissé kötekedve. 
Abortált! Elvetette a közös gyereketeket, mert egy érzéketlen dög 

vagy. 
Elhallgattam, mert ez valami egészen új és komoly dolog volt. 
Hogyan? — kérdeztem, miután némileg magamhoz tértem. 
Szépen! — vetette oda Miki. — Amikor visszajött a tengerr ő l, megállapí-

totta, hogy állapotos. Levelet küldött neked, és kérte, hogy gyere vissza te 
is, de te ráírtad a borírékra, hogy elköltöztél. 

Hallgattam, mivel nem tudtam mit mondani. Tényleg szíven talált, ami 
Sonjával történt, és már megbánást éreztem. Kinyitottam a számat, hogy 
mondjak valamit, hogy kimentsem magam, de Miki teljes erejéb ől pofon 
vágott. Még fel sem fogtam, amikor a másik kezével állon talált, úgyhogy a 
kerékpártartón át, amilyeneket általában a vidéki kocsmák elé tesznek, 
egyenesen egy pocsolyába estem. Megtapogattam a számat, és a félhomály-
ban rájöttem, hogy a tenyerem tele van vérrel. Aztán felkeltem, káromkod-
tam egyet, és a markommal olyat a gyomrába vágtam, hogy kétrét gör-
nyedt. Utána a pocsolyába löktem, de én is megcsúsztam, és elestem. 
Mindketten valahogy egyszerre álltunk fel, és nyomban egymásnak estünk, 
egyikünk a másikát le akarta dönteni. Mivel én nehezebb voltam, sikerült 
őt betaszítanom a vízzel teli árokba, majd utánaestem. Alulról sikerült még 
egyszer szájon vágnia, egy fogamat is kiütött, mire én benyomtam a fejét a 
sáros vízbe. Amikor nem kapott leveg őt, megháromszorozta az erejét, va-
lamiképpen sikerült kibújnia alólam, és el őbb talpra állt, mint én, úgyhogy 
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míg megpróbáltam lábra állni, sikeresen nyakon talált. Egy szempillantás 
múlva már vizesen, véresen és sárosan gurultunk az út közepén, mígnem 
egy autó lámpáinak közeledtére megálltunk; a sof őr minden erejével lefé-
kezett, hogy ne üssön el bennünket. 

— Idióták! Menjetek le az útról! — ordította, miután kiszállta kocsiból. 
Csodálkozva néztem rá, fogalmam sem volt, hogy került oda. Aztán 

meglepett bennünket az oldalról jöv ő  taps. Odanéztem, és rájöttem, hogy 
az egész kocsma kijött az útra a verekedésünket bámulni. 

Fantasztikus! — mondtam. — Ma este mi voltunka sztárok. 
Miki ujjal mutatott rám, és felnevetett. 

Né, né! — kiáltott. — A ballonkabátod gombja a füledbe szorult. 
Kivettem a gombot, és az árokba dobtam. Mindez id ő  alatt az út köze-

pén ültünk, a dühös autós pedig szakadatlanul dudált, hogy menjünk félre. 
A végén ki kellett kerülnie bennünket. Utána mi is felálltunk, és megpró-
báltuk rendbe hozni megtépett ruházatunkat. 

— Segíts megkeresni a cip őmet — mondta Miki a véres orrát törölgetve. 
Utána a sötétben tapogatózva keresgéltük tönkrement ruházatunk része-

it és elveszett dolgainkat, ami rém nehéznek bizonyult. De együtt keresgél-
tünk, és ebb ő l látszott, hogy megint barátok vagyunk, és Sonjának sem si-
került összeveszítenie bennünket. Amikor már úgy t űnt, hogy mindent 
összeszedtünk, amit elvesztettünk, Miki rémülten mondta: 

— Istenem, a Christina volta zsebemben. 
Milyen Christina? 
Alan Vydre Christinája Desirée Cousteau-val. Az 1979-es pornó Os-

car. Gogo adta vissza. Ha ezt elvesztettem, akkor mindent egyen meg a .. . 
Néhány perc múlva az árok szélén rábukkantunk a szétesett videokazet-

tára, meg egy halom szétszórt szalagra, ami arra utalt, hogy az 1979-es por-
nó Oscar visszavonhatatlanul az enyészeté. Vigasztalni próbáltam, de azt 
mondta: 

Hagyjál! Ez a büntetésem. 
Miért? 
Háta kitaláció miatt. 
Miféle kitaláció miatt? 
Hát Sonja terhessége miatt — mondta letörten, egy kissé megbánóan. 
Ide hallgass, Miki, a legszívesebben szájon vágnálak... 
Baszd meg! Mára már eleget verekedtünk... 

Igaza volt. Azt hiszem, aznap este egész életünkre kiverekedtük magun-
kat. Eljött az idő , hogy berúgjunk, és mindent elfelejtsünk, de olyan elret-
tentően festettünk, hogy egy kocsmába se mertünk bemenni. 

Gyere, majd nálunk átöltözünk — mondta, de én elhárítottam, mond-
ván, hogy kellemetlen nekem az öregei meg főként Sonja miatt... 
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— Tudom, te bolond! Egyedül vagyok otthon, különben nem is hívnálak. 
Elindultunk; Miki azért mindenesetre felvette azt a tönkrement kazettát. 

Talán azt remélte, hogy otthon az is valahogy rendbe jön. 
Bementem a házába, a jól ismert mili őbe, ahová már semmiképpen sem 

tartoztam. A nappali asztalán Ott volt az étel, amit az anyja hagyott neki, a 
szekrényfal vitrinjében pedig ott volt az a Muppett gumibaba, amit egyszer 
régen ajándékoztam Sonjának. Miki fölemelte az edény födelét, és leszakí-
tott egy darab húst, majd elment bekapcsolnia bojlert. Utána elkezdtünk 
kutatni a szekrényben, ahol az apja öltönyei voltak. Talált nekem egy zöld 
pulóvert, egy szürke nadrágot és az ingét, ami neki nagy volt. Utána meg-
mosakodtunk, átöltöztünk, vacsoráztunk, majd Miki bekapcsolta a tévét. 
Egész este üldögéltünk, kissé szomorkásan, meglepetten és nyugtalanul; 
valami szomorú műsort néztünk a bébitápszer- és gyógyszerhiányról. 

Másnap reggel, amikor a Milan Grabarnál töltött éjszaka után hazatér-
tem, anyám összecsapta a kezét, és idegesen kérdezte: 

— Istenem, Stanislav, hogy nézel ki? 
— Ebben a korban verekedsz összevissza? — tette hozzá fedd ő  hangon az 

apám. 
Semmi, semmi — mormogtam, nem akartam el ő ttük magyarázkodni. 
Tudod, Sonja helyében — mondta anyám — én rögtön otthagynálak. 
Ránéztem, és félénken azt mondtam: 

— Hát ő  már meg is tette. 
Anyám végigmért, mintha nem hinné, amit hall, aztán meg szó nélkül 

bement a szobába. Apám, noha ezt nem vártam volna t őle, odajött hozzám, 
megveregette a vállamat és azt mondta: 

Ennek is vége lesz, fiam. 

VII. 

Bukva garzonlakásából nem annyira a zsúfoltság és a matracon való alvás 
űzött el, mint az együttlakás egyéb körülményei, melyek különféle kísérleti 
dzsesszagressziókban nyilvánultak meg, amiket Bukva semmiképpen sem 
akart levenni a lemezjátszóról. Amikor már azt fontolgattam, hogy eltávo-
lítok valami fontos alkatrészt az er ősítő iből, megjelent Ziža, és elmondta, 
hogy a nénikéje egyszobás lakást ad ki a Laš činán. Mindazok után újból a 
kezdet kezdetén voltam — egyedülálló férfi egy bérelt lakásban, ami egyál-
talán nem kellemes, ha már az ember harminchét éves. Kénytelen voltam 
vasalót venni, megtanulnia mosógépet kezelni és feketekávét f őzni, legis-
legelőbb azonban azt kellett megtanulnom, hogy a távlataim mindinkább 
leszűkülnek. Rövid időre újabb krimi írásában próbáltam menedéket talál-
ni, de harminc oldal után elrémültem. A mondataim rövidek voltak, csak 
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alanyból és állítmányból, meg egy-egy jelz őbő l tevődtek össze, a stílus hiá-
nya enyhén kiáltó volt, a regényh ősök pedig egysíkú, jelentéktelen jelölé-
sek. Miután az életemet a végs őkig lezüllesztettem és elcsépeltem, lehet, el-
veszítettem a mélyebben körülhatárolt, érz ő , bonyolult hősök iránti kész-
ségemet is. „Ez irodalom?", mondtam magamban, és az egészet a kályhába 
vetettem, mivel a laš činai kis lakásban hagyományos módon tüzeltünk, fá-
val és szénnel. Abban a pillanatban még mindig nem tartottam magam egy-
kori írónak, noha az a gondolat, hogy az életben még sikerül egy regényt 
írnom, egészen hihetetlennek t űnt. Azon az őszön két irodalmi estre is 
meghívtak, amit elutasítottam, mivel nem tudtam, mit mondhatnék az em-
bereknek önnön kishitűségem távlatából. Ezt követ ően felkértek, hogy a 
Vjesniknek rendelésre írjak egy úgynevezett újévi történetet, amire rááll-
tam, de soha nem vittem végbe. Kissé aggasztott, hogy minden tekintetben 
egyre megbízhatatlanabb ember leszek, pontosan olyan, mint amilyeneket 
korábban megvetéssel sújtottam. 

— Az értelmetlenség szakért őjévé válsz! — korholt egy este Bukva. Žiža 
úgy vélte, hogy eltájolódottságomat másként kellene orvosolni. 

— Stanislav, a fene egyen meg, s űrűbben kellene a Filmmúzeumba jár-
nod! Elmulasztottad az új japán film ciklusát, hogy von Stroheimr ől és 
Germaine Dulacról ne is beszéljünk! 

Egy hétfői napon elmentem a Kuvari ć  utcai kirendeltségünkbe, hogy 
megkérdezzem Višnját, akar-e velem dolgozni egyes kiadóvállalatok rek-
lámakcióin. Ez hozzám méltatlan, nyilvánvaló mellébeszélés volt, mert a 
kiadóknak alig volt annyi pénzük, hogy kiosszák a fizetéseket, de ki akar-
tam puhatolni, hányadán áll velem Višnja. 

Sajnálom, Stanislav — mondta, és nyugodtan rám nézett, mintha soha 
semmi nem lett volna közöttünk —, de annyi más munkám van, hogy nem 
tudnám elvállalni. Ezenkívül a kiadók, a könyvek és az írók egyre kevésbé 
érdekelnek. 

— Hallottad, hogy elváltam? Nem vagyok már Sonjával. 
Legutóbb azt hallottam rólad, hogy feleségül vetted Sonját. Azóta nem 

hallgatok oda az efféle hírekre. 
Egyedül voltunk, csak ez mentett meg a leégést ő l. 
Utóbb megtudtam egy hihetetlen dolgot: Višnja Gorjan elválta férjét ő l, 

mert az alaknak szeret ője volt, akivel új vizekre akart hajózni az élet tenge-
rén! Višnja így váratlanul egyedül maradt, de megoldotta a problémát, még 
mielő tt én felbukkantam volna a Kuvari ć  utcában az idióta könyvreklám-
ajánlatommal. 

Valamivel később betértem az igazgatóhoz, Jožához, és azt mondtam 
neki: 

— Szépen kibasztál velem a féltékeny házibaráttal, Kiki Gorjannal. 
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— Úgy nézett ki — felelte Joža, de kicsit kellemetlenül érezte magát. 
— Úgy nézett ki... és hogy néz ki most? Mit tudsz most mondani? 
Csak annyit mondott: — Baszd meg. — Mi mást is mondhatott volna! 
Aztán kihasználtam az alkalmat és a b űntudatát, és azt mondtam, hogy 

el szeretnék utazni öt napra hivatalból Frankfurtba, a Nemzetközi Könyv-
kiállításra. Tudta, hogy az utóbbi id őben sokat foglalkozom könyvreklám-
mal, tudta, hogy Višnja Gorjannal kapcsolatban önkéntelenül kibabrált ve-
lem, így hát semmiképpen sem tudott kibúvót találni, hanem kiírta az úti-
cédulámat és a teljes ellátást. 

Ot napig Frankfurtban szakadatlanul esett az es ő, úgyhogy vizesen 
mászkáltam le-föl, és napjában kétszer is elmentem a nyomasztó, olcsó 
szállodába átöltözni. A szálló a vasúti pályaudvar, a Hauptbanhof közelé-
ben volt, egy olyan negyedben, amelyet a prostitúció és a pornográfia uralt. 
A szobám ablaka a szürke udvarra nyílt. Éjjelente hosszasan bámultam le, 
az üres udvarba, szerelmi sóhajokat és a szomszédos szobák ágynyikorgá-
sát hallgatva, mert a hotel nagyrészt afféle garniszállóként m űködött, ahol a 
futó vendégek gyorsan kilőtték a töltényeiket, utána meg siettek haza. 

Az első  nap után, amit a könyvmilliók között töltöttem, egyre kevésbé 
érdekelt a kiállítás, a szállodámat övez ő  sötét negyed viszont annál jobban. 
Miki egész könyvét meg lehetett itt találni él őben, de elcsépelt, salátává la-
pozott, senkinek sem érdekes kiadásban. A frankfurti pornónegyed olybá 
tűnt, mint egy régi, nagy hajó, amely visszavonhatatlanul süllyed a feledés 
mélységeibe, csakhogy a dolgos matrózok minduntalan kiszivattyúzzák a 
vizet, mintha nem is következne be a süllyedés. A pornográfia mintha töb-
bé senkit sem érdekelt volna, mintha végleg kiment volna a divatból. Estén-
ként a kusza, szabálytalan utcákon bolyongtam, a siralmasan üres pornó-
boltok kirakataiba bámultam, és a pornómozik pénztárába, melyek el őtt 
nem álltak sorok, meg a live show sötét kapualjaiba (Im resten Stock), me-
lyek előtt a fizetett kerít ők a kabátujjamnál fogva kértek, hogy menjek be, 
nyilván azért, hogy ott bent azoknak a szerencsétleneknek legyen miért ke-
félniük. Idetévedt arab, mediterrán, szláv és egyéb vendégmunkás-fizimis-
káktól körülvéve beléptem a peep-show-ba, amely érdekesen volt kialakít-
va — két emelet hosszúságában tömérdek fülke húzódott. Mindegyikben vi-
deomonitor volt tízcsatornás keres ővel, digitális szerkezet, amely mutatta, 
mennyi idő  van hátra a vetítés végéig, kis ül őke és műanyaggal borított ko-
sár, amiről rögtön rájöttem, hogy a peep-show valójában törvényesített, 
tömeges faszkiveröde, és mint ilyen, minden nagy és fontos pornográfiai 
forma között talán a legszomorúbb. Noha A pornográfia történetében a 
szerző  tesz ugyan említést a peep-show-ról, a vele kapcsolatos adatok 
rendkívül kivonatosak, helyenként pontatlanok és megbízhatatlanok, a 
hozzá kötődő  lehetséges konnotációs és jelképes vetületekr ől nem is be- 
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szélve. Azon az estén kés ő  éjjelig rendezgettem a peep-show-ról szóló 
jegyzeteimet és gondolataimat; arra gondoltam, hogy Mikinek ajándéko-
zom, hogy e tekintetben is kib ővítse és elmélyítse a könyvét. Jó tíz oldalt 
róttam tele tényleírással, benyomásokkal és különféle gondolatokkal a 
peep-show-ról, és ezek az utolsó irodalmi oldalak S. Ivan č ić  tollából. A peep-
show-t nem annyira pornográf jelenségként, hanem inkább szellemi és in-
tellektuális metaforaként próbáltam értelmezni, ez azonban már egy másik 
írás anyaga, és nem ezé, amely a barátom, Milan Grabar tanulmányáról 
szól. 

Frankfurtból hazatérve némileg aggódni kezdtem a libidóm miatt, mert 
a Sonjával való szakítás után úgymond nem voltak közvetlen élményeim, 
ső t, ami még jobban aggasztott, nem is éreztem szükségét. Egy délel ő tt, 
amikor a Varteks áruház el ő tt vártam egy ügyfélre, egy felt űnően kimázolt 
puffadt seggű  nőci megszólított: 

Na mehetünk? 
Először nem értettem meg, mert el voltam gondolkodva, de amikor má-

sodszor is elment mellettem, és diszkréten megismételte a kérdést, végül is 
felvillant az agyamban, mit akar; erre elvigyorodtam, és azt mondtam: 

Sajnos, nem mehetünk! 
Egyébként az 1985-ös év még azért is jelent ős, mert Jugoszláviában elő -

ször mutattak be a mozihálózat rendes m űsorában egy explicite kemény 
pornót — a Szenvedélyt (In Love), Jerry Buttlerrel és Kelly Nicholsszal, ami 
Mikinek már régóta megvolt kazettán. Mégis mindannyian elmentünk a Li-
ka moziba, hogy megnézzük ezt a szenzációt. Én vittem meg a jegyeket, 
Miki, Ljubo és Gogo Jazbinšek pedig aznap délután jöttek fel Zágrábba, 
csak azért, hogy jelen legyenek a hírneves ilicai mozi eme ünnepélyes pil-
lanatán. Noha jól ismertük a filmet (akárcsak Buttler és Kelly Nichols sok 
más filmjét) szörnyen szokatlan volt mindezt a mozivásznon nézni, a por-
nófilmek adott, imbecilis párbeszédeinek feliratos fordításával. 

Miki Grabar teljesen elégedetlenül, s ő t némiképp leverten hagyta el a 
mozit. 

Fiúk — mondta —, ha ez a pornók hivatalos levezetése Jugóban, akkor 
lőttek ennek a gyönyör ű , titkos magánszórakozásnak. 

Feltételezem, hogy els ősorban arra a kultikus státuszra gondolt, amelyet a 
gyűjteménye élvezett a szül ővárosában. Ha a mozikban rendesen olyan filme-
ket kezdenek forgatni, amelyekben John Holmes erekciója, Linda Lovelace 
fellatiója és a kubai dinamit, Vanessa del Rio eszeveszett riszálása dominál, Mi-
ki gyűjteménye alig valamivel lesz értékesebb, mint egy gaboni és ugandai bé-
lyeggyűjtemény, vagy mint a Kraš csokoládégyár Állatvilág-kollekciója. 

Vajon a pornográfia legalizálása egyben a hanyatlása is, tettem fel ma-
gamnak a kérdést, okulva azon, ami a Nyugaton történik, ahol minden- 
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nemű  érdeklődés a termelés felduzzadásával jár, ami viszont az érdekl ődés 
rohamos csökkenését és az általános feledést vonja maga után. Ha az állam-
hatalom valami véletlen folytán betiltotta volna a divathóbortok egyikét, 
például a jojót vagy a klikk-klakkot akkor még ma is lennének titkos klu-
bok, ahol ezeket a bolondságokat űzik, és ezek a termékek lennének a f ő  
csempészcikkek és a legkeresettebb feketepiaci bóvlik. Így viszont már a 
következő  idényben feledésbe merültek. 

Hasonló nézetet vallott egy bizonyos Željko Prpi ć  is, aki körülbelül ezt 
állította: „Ha az államhatalom megrendezné a politikai viccek versenyét és 
fesztiválját, ez a viccnem hamarosan let űnne a porondról, mint afféle divat-
jamúlt trivialitás." 

Meg kell mondanom, hogy a fent említett Željko itt személyesen is érde-
kelve volt, mivel éppen politikai viccek mesélése miatt kellett lehúznia két-
szer harminc napot a börtönben. A legjobban mégis az dühítette, hogy az a 
vicc, amiért lecsukták, id ővel annyira ártalmatlan lett, hogy el lehetett ol-
vasni az újságban, s őt a tévén is elhangzott. 

Végül is arra, hogy vajon a pornográfia legalizálásával a hatalom elvágta-
e a jelenség mérgez ő  gyökereit, még nem lehetett következtetni, mert ez 
korai lett volna. Emellett nem tudtuk, hogy a Lika mozi el őadása valóban a 
műfaj törvényesítését jelenti-e vagy pusztán a filmforgalmazók és a cenzúra 
káoszának egyik következménye. 

Gogo Jazbinšek, aki szeretett általánosítani, és hajlamos volt a dolgokat 
meglepő , sokszor politikai jelentőséggel is felruházni, egyszer csak azt 
mondta: 

— Most már megengedik a pornográfiát, csak hogy elfelejtsük, még mi 
mindent nem szabad! 

T UR UCZ Éva fordítása 



KÉRDÉSEKÉS VÁLASZOK 

FEHÉR FERENCRE EML ÉKEZVE 

FEHÉR FERENC 
KISANTOLÓGIÁJA 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
BORI IMRE 

TISZA-PARTI VALLOMÁSOK 

12. 
Virág miért lettél? 
Világ, mivé tettél? 
Mit érhetsz magad? 

Tested vájt fűzfateknő , 
sorsod magábarejt ő  .. . 
Terülj hát hanyatt! 

Volt egy nagy tartozásod, 
a mindenhez-tartozásod; 
még sincsen hazád .. . 

Innen már ki nem marnak, 
itt már rothadni hagynak; 
ez végleges hazád .. . 

Zenta, 1957. aug. 26-27. 

ÚJVIDÉKI KÉPESLAP 

Nyirkos, szűk utcamederben elsüllyedt világ. 
Rozsdás pléhdoboz: régi villamos. 
Vesztegel lyukasan. 
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Az üveg mögött meredt szardéniák — 
rég halott utasok. 
A part: szurtos bérházfalak. 
Lengő  plakát. 
Lemondott koncert. 
Bánat, 
melyet a bácskai ég vizének 
lusta hulláma mos. 

Újvidék, 1955. márc. 24. 

BÁCSKAI TÁJKÉP 

Tarlók közt szikrázó betonút, 
beleszalad a nyárba. 
Kétoldalt elhagyott asszonyok: 
egy-egy hó-karú nyárfa. 

Úton kisfiú mendegél. 
Mezítelen a lába. 
Föntrő l az égbő l éppolyan, 
mintha egy helyben állna. 

Újvidék, 1955. júl. 25. 

HARC 

Kegyetlen böllér dobd el a késed 
Ne csontozd le az ujjaimat 
Fekete tőkén halk remegések 
Hagyd meg nekem az ujjaimat 

Kegyetlen böllér mutasd a késed 
Tanítsd meg ölni az ujjaimat 
Fekete tőkén halk remegések 
Táncoltatják az ujjaimat 
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Kegyetlen böllér villantsd a késed 
Próbáld hát elvenni ujjaimat 
Fekete tőkén halk remegések 
Csonkjai valaki ujjainak 

Újvidék, 1957. jan. 

A TANYASARKON 

Egy kisgyerek port ő röl a tanyasarkon. 
Lélegzetfojtva lesem. 
Nézem, mint pereg alá sorsom 
a sovány kis tenyereken. 

Bamba szárnyasok, lapító eb, 
s egy eldobott, rossz fazék veszik körül. 
Halálos panasszal néz rám 
játékának felhője mögül. 

Zobnatica, 1957. márc. 13. 

LAKODALMI FÉNYKÉP 

Az utca megállt. Kép a templom után. 
Kontyok. Villás bajuszok. Hetykén rám néz 
a potykaszájú, hangja-vesztett násznép. 
A vőlegény fehér kesztyű t fog sután. 

Dús olasz csipke a menyasszonyruhán. 
Bodorított kis koszorúslány. Epp 
nagyot kortyint egy hosszú-flaskós hátvéd. 
Árokszélen sír a kendős délután. 

A kép gazdájával zárul a keret: 
Násznagy. Hordóhas. Jól m űködő  belek. 
Az örök emlék lencséjébe mered... 
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Fölötte tintaceruzával csillag. 
Egy boltajtón sallangos ostorszíjak. 
(Ezerkilencszázhatvankett őt írnak.) 

Újvidék, 1962. ápr. S. 

ARANYKACSA 

Aranykacsa a jégen 
Jobb volt neked a vízen 
Nád rejtett réti szárnyék 
Susogó szép világvég 

Felhőfodorrá váltál 
Földi hazádra vágytál 
Lennél kalásza pártán 
Uszó aranyszivárvány 

Lettél magadnak oltár 
Mégis másért lobogtál 
Olvadt aranyban márvány 
Mégsem mégsem szivárvány 

Rangosabb hét királynál 
Várt sosemvolt királylány 
Voltál tündökl ő  fácán 
Mégsem mégsem szivárvány 

Voltál mindig csak voltál 
Ez itta végső  oltár 
Dermedt jég már a vermed 
Arcodon patkók pengnek 

Aranykacsa a jégen 
Szivárvány hét színében 
Csillogtassátok úgy ni 
Ki tud nagyobbat rúgni! 

Újvidék, 1962. dec. 10. 
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GYERTYALÁNG 

Laboda libegő  tánca 
eszterlánc egyszervolt lánca 
krajcárnyi mesefa-lomb 

csalóka vertarany tálca 
álmoknak lidérces mása 
arany-tón fekete rönk 

léleknek eleven álca 
emlékek cincogó nyársa 
liliom gyökerű  csönd 

csillagok földi kis társa 
s mire lehetne fáklya 
lehelet-elfújta csonk 

Ujvidék, 1964. nov. 1. 

AGYAG 

Fájdalomtalan mélységek 
csigás halcsontporos őshüllős üledéke 

tavak lagúnák folyóágyások padmalyok és sírgödrök 
fájdalmakat elnyugtató ősvánkosa 

lánckapcsolódású ásványok 
kristályrácsos titoknémasága 

lehúzó utolsó ágy és végs ő  fölismerés 
istenek meg vézna karú kisgyerekek álom-gyuracsa 

nap-lángba magma-kemencébe visszavágyódó öntudatlanságunk 
az őslény-eszmélés vízoxigénjét 

csak ezerfokos izzásunknak visszaadó makacsság 
örökkévalóságba meredt arcunk 

egyetlen átváltozási lehet őségünk 
Agyag 

Teremtés képlékeny csodája is 
bunkózó sző rös kart 

kő  kést szorító ujjakat 
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szelíd játékosságra rávezet ő  ámulás 
halálba gémberedett gyerekkezecskékbe 

babát sípot lovacskát elhelyez ő  hit 
a továbbjátszás lehetőségének agyaghite 

pannóniai nirvánánk mészberakásos csonthamuja 
meséink griffjeinek röpte keleti urnákon 

lovak meg bikák gőzölgő  vére görög templomok táljaiban 
római sírok agyaglámpásainak kocsonyás olaja 
korallvörös terra szigillaták szamoszi békéje 

asszír mázas téglák 
lépcsőzetesen égbe fölvezető  álom-létrája 

keresztes vitézt homokba rogyasztó rodoszi korsók bora 
hit megnyugvás álom és lelkiismeret 

lánckapcsolódasú genézise 
Agyag 

Pápua gölöncséredények feketéje 
mező túri fazekasok füsttel égetett gyásza 

fénylő  földhöz verdes ő  azonosság 
kőkori sírok festett agyagedényeinek 

svájci cölöpépítményeknek 
alföldi parasztházak festett falainak 

vas-oxidja 
fénylő  földhöz verdes ő  azonosság 

egyazon leheletre vágyó 
Agyag 

Fehér és kobaltkék 
tulipános izzású kályhák hamvadhatatlan tüze 

narancsszín alapon kék rozettával 
kék alapon levélékítménnyel díszített címeres tálak történelme 

kislányderékról lehulló ruhácska látomás-karcsúsága 
székely bokályok 

ónmázas edények átlátszó szitaköt őszárny-sárgája 
mérgező  rézzöldje 
mangán ibolyája 
virágbokrétája 

szegfű je 
harangvirágja 

leveles sző lőfürtje 
kancsók kupák korsók bögrék és köcsögök 
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tengericsiga-suhogású öblössége 
béke képzetét őriző  törékeny csoda 

Agyag 

És asszonyujj varázstevése 
vízmélybő l támadó rémekkel szelídít ő  játék 

kétszer tűzbe rakott álom-próbatevés 
sámános anyafurfang 

a kisgyerek álmát riasztó képzeteknek 
ólomöntéses alakzatba dermeszt ő  furfangja 

a halálig játszadozás t űzláng lehetősége 
a máz pórusokat jótékonyan eltöm ő  

vigasz-kenőcse 
néma kicsinyek mécsláng-értelmének 

táplálása 
a fájdalomtalan és hangtalan anyag 

tapintható simogatható téphet ő  gyúrható érzékletessége 
asszonyujj varázstevése 

Agyag 

Újvidék, 1972. jan. 15. 



CSÍGATÓ 

Ferinek 

BURÁNY BÉLA 

Csak mint mikor az ég zörög 
rémes robajjal bevág 

aztán halkulón elgörög 

Messze kék tájba simuló rettenet 

Szelíden hullik göröngy göröngyre 
most már ne félj 
Földanya ölel 



EMLÉKEK, VALLOMÁSOK, 
TANÚSÁGTÉTELEK 

BORI IMRE 

Előbb jelent meg prózai írása, mint verse, de el őbb lett költő , mint prózaíró 
Fehér Ferenc. A szabadkai gimnázium nagydiákjának közli az akkor egyetlen 
magyar nyelvű  irodalmi folyóirat, a Híd, Józsi című  elbeszélését 1947 nyarán. 
Később is ír novellát, különösen 1960 után, s próbát tesz a hangjáték mellett a 
regény műfajában is: A kőkecske titka címmel ír ifjúsági regényt. Az eredend ő -
en lírikus elbeszélő  műveiben sem cserélhet lelket: a szubjektivitás biztonságot 
és sikert ígérő  körében mozog. Vonatkozik ez a tapasztalás közvetlenségére 
éppen úgy, mint a felfogás mikéntjére, az írói érdekl ődés ama válfajára, amely 
elsősorban a mélyen lírikus alkatokat jellemzi. A szemlélet helyett az élmény 
elsőbbségének igénye, a látott és hallott történet papírra vetése jellemzi az epi-
kus Fehér Ferencet. S mert novelláinak zöme abban az id őszakban keletkezett, 
amikor a verseket is mély válságérzet járta át, amikor is a hagyományosnak ne-
vezhető  életforma bomlása, veszése és elvesztése okozta fájdalmat fejezte ki, ez 
keresi kifejezési formáját a novellákban, illetve a velük rokon más m űfajokban. 
Az 1959 -es Mese a hét gombócról című  írása egyike ebb ől a szempontból a leg-
jellemzőbbeknek: nem az élet, hanem az irodalom fel ől közelíti meg írónk a vi-
lágot, a maga éget ő  problémáiról beszél mind írói-eszmei, mind gyakorlati-el-
beszélő  vonatkozásokban: hogyan viszonyulni a változó világhoz és hogyan 
alakítani a narrációt, s lehetséges-e egyáltalán narráció azon az alapon, amelyet 
az író a magáénak tud. Akárcsak az elmúlt harminc évben, akkor is drámai mó-
don éli meg a központi kérdésévé váló létélményét — a versek mellett és a versek 
után mindjobban, majd egészen egyértelműen a prózai műfajok változataiban 
is. A lírai világkép elemzésekor jeleztük Fehér Ferenc költészetében az elszaka-
dás, a hűtlenség, a hűség, valamint a visszatérés motívumainak oly aktív jelen-
létét a szülőföldhöz való költ ői viszonyulás ismérveként. A Mese a hét gom-
bócról ennek a kérdésnek konkrét, egyben allegorikus megfogalmazása is — a 
fiatal író és a fiatal rendez ő  dialógusa érdekes, következményeiben messzeható 
eszmei problémát fogalmazott meg s ő rzött meg mindmáig. A két művészlélek 
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egymással versenyez a kérdésfelvetésben a szül őfölddel kapcsolatban, ami Fe-
hér Ferenc esetében (de a legtöbb jugoszláviai magyar író esetében is) mindig a 
paraszti életforma fogalmával egyenlít ődik ki — ma is, harminc évvel ezel ő tt Pe-
dig különösképpen. Hogyan viszonyuljon ehhez a világhoz az író — nem volt 
akkoriban időszerűbb kérdése Fehér Ferencnek, holott lépten-nyomon a mo-
dernizmus kérdéseiben kellett állást foglalni, hiszen a hagyományos m űvészet-
felfogások éppen akkor vívták utóvédharcaikat szerte Jugoszláviában. A való-
sághoz való viszony fogalmazódik meg tehát a Mese a hét gombócrólban is, 
pontosabban, az a kérdés, hogy hogyan viszonyuljon az író a paraszti élet vál-
ságához és ama kor m űvészeti igényeihez, és lát-e „hazavezérl ő  csillagot" a feje 
felett, amely elvezetheti az írót a valósággal történ ő  találkozások színhelyeire. 

A hét gombócról szóló példázatban a rendez ő  képviseli a vádat: 
„Túlságosan elszakadtatok az élett ő l, köldökbámulók vagytok; úgy kaptok 

a pénzcsináló alkalmakon, mint a kutya a koncon, ahelyett, hogy hagynátok 
ezt a hivatalnok-életet, elvegyülnétek a népi életben és arról vallanátok írásai-
tokban .. !" 

A fiatal író a modern világ nevében próbálja elutasítani a rendez ő  vádját: 
„— Népi élet? ... A falujárók ideje lejárt, barátom. A népi életb ő l kiveszett a 

poézis. A szárkúp őszi kirakatmotívummá alacsonyodott, a d ű lőutak fölött 
trafóállomások zúgnak nekünk még szokatlan éneket; a juhász táskarádiójával 
telepszik a vasbeton távvezetékoszlopok tövébe, és úgy hallgatja Caterina Va-
lentét. A mai életérzés modernebb megnyilvánulásokat követel már az író-
tól. " 

Ezek a bevezető  futamok, s máris Fehér Ferenc írói aggodalmainak a közép-
pontjába kerültünk, oda, ahonnan a prózaíró mindmáig nem lépett ki huzamo-
sabb idő re. „Ott kellett hagynom a falut, mert a falu ma még lehúz, eltemet!" — 
mondja a fiatal író, amire a rendez ő  kérdéssel válaszol: „De visszajársz-e elég 
gyakran? Gyalogosan bevéve magad az életbe ..." S következik az írót meglec-
kéztetni akaró példázat a hét gombócról és a szegénységr ő l modern falusi-pa-
raszti történetként: 

„Ismerek otthon, öregem, egy családot, ahol a gyerekek sosem laktak jól, Pe-
dig dolgos, serény emberek a szül ők... A gyerekek anyja egyszer morzsás 
gombócot főzött, és szétporciózta, mint mindig... és az ő  hét gombócát a ler-
nibe ... eltette, mert szaladnia kellett az ebéddel az urához, aki egy darabka ke-
nyérrel ment ki a földre kapálni ... Még ráparancsolt a gyerekekre, hogy meg 
ne egyék, mire visszajön... Hazajött az asszony fáradtan, éhesen, megy a lerni-
hez ... Nyúl a szegényasszony a lábasért, kihúzza, és könnybe lábad a szeme: 
hiánytalanul megvolt mind a hét gombóc, éppen csak a pirított morzsa hiány-
zott róluk. Azt lenyalogatták az éhes kisgyerekek..." 

Ezt a történetet kínálja fel az írónak a rendez ő , és az író meg akarja írni a hal-
lottakat, de egy „döntő  élmény" hiányzik ihletéhez, s amikor ezt felismeri, döb- 
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ben arra, hogy „hamis asszociációk" takarták el szemét a világ el ő l. Hazajárni, 
megmerülni a hétköznapi élet jelképes tengerében — ez lesz vezérl ő  eszméje, és 
ebből a hét gombócról szóló példázatban megfogalmazott élményb ő l nő  ki Fe-
hér Ferenc prózai opusának legtekintélyesebb hányada, többek között napló-
jegyzeteinek az a gy űjteménye is, amelynek egy része Hazavezérlő  csillagok cí-
mű  kötetében jelent meg 1970-ben. E feljegyzések folytatása az Egyazon ég 
alatt 1984-ben, s mellékterméke ifjúsági regénye is, a már említett A k őkecske 
titka. 

Az eddig elmondottakból szinte egyértelm űen következik, hogy Fehér Fe-
renc prózájának ihlető  körülményei között els ő  helyen az utazás áll, a „hazave-
zérlő  csillag" képzet is az úton levést sugallja. Ó állítja majd évtizedekkel ké-
sőbb, hogy a „barangolás a feln ő tt ember igéje" — „benne van a felfedezés ígére-
te és igézete is". Az ilyen felfogású alkotó nyilvánvalóan nem lehet meg moz-
gás, ismerkedés, a kapcsolatteremtés gesztusai nélkül, legyen szó emberekr ől, a 
mindennapi valóság alakjairól vagy írókról és irodalomról, s mi több: irodal-
makról, mert Fehér Ferenc mintegy a vajdasági író szituációjából következteti 
ki a sajátos, véleménye szerint els ősorban a vajdasági ég alatt él ő  írók külön fel-
adatainak, a találkozásoknak, az ismerkedéseknek a sokaságát. Éppen ezért 
tartja jelentősnek szerencsésen megtalált kisprózai m űfajait is, s helyezi azokat 
az írói alkotómunka kiemelt (lírában, regényben, drámában) realizálódó m űfa-
jaival egy sorba, mondván, hogy ezek is egyenrangúak, ha az angazsáltságot 
nézzük, csak éppen m űfaji természetük az, ami különbözik amazoktól. 

A műfaji változatosság pedig nagyon is kézenfekv ő . Maga írta egyik 1960 
decemberében kelt írásában számba véve m űfajait a következőket: 

„A hevenyészett vagy gondos följegyzések nemcsak mindennapjaim me-
mentói. Menekülés, vigasz, önismeret és számadás, megcímzetlen levelek, soha 
el nem küldött üzenetek, vallomások és tanúságtételek; megnyilatkoztató be-
szélgetések helyett eláradó monológok, vagy az alkotó és kenyérkeres ő  ember 
párbeszédei — mindez a pillanat és a körülmények reflexióiban, s mégis engem 
tükröznek, apró villanásaikból bármikor megvonhatom elfutó életem szintézi-
sét 

Szubjektív sorok az objektív világról — mondja naplói, feljegyzései, útijegy-
zetei, reflexiói, zsörtöl ődései, másokat is érzelmi körébe vonó monológjai so-
rában, amikor szól emberekr ől, tájakról vagy irodalmakról. Szubjektív látásról 
kell jegyezeteivel, följegyzéseivel kapcsolatosan beszélni, hiszen mint írta is, 
„magát a hangulatot" akarta mindig és mindenütt megragadni, s a hangulat leg-
alább annyira vonatkozik az íróra, mint amennyire a valóságra. Hogy ne le-
gyen ezzel kapcsolatban sem kétségünk, maga siet az olvasó segítségére, ami-
kor írja: „Valamely tájat nem hozhatunk közelebb magunkhoz anélkül, hogy 
önamgunkat ne adnánk hozzá. Nem tehetjük ezt akkor, ha hamis falusi idillek 
csábító vonzása helyett hóval betemetett életek téli valóságának megismerése in- 
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dít útnak." Érthető  tehát, hogy az én és a világ között áll, s tétovázik, amikor 
választania kell, nem tudja eldönteni, mir ő l is beszéljen valójában, hiszen a vi-
lág csábítja, de a magára figyelést is kedveli, választja ezért — ha csak szerét ejt-
heti — a szociográfia m űfaját, amely biztosítani tudja kivételes ihletpillanatban a 
szociológiai megfigyelés és tényközlés, valamint a lírai viszonyulás összhang-
ját. Falujáró beszámolói, amikor lényegeset lát és mond rendre, ennek pecsétjét 
viselik magukon, mint például az 1970-es bánáti jelentései is — az én ezekben 
nem tolakodóan van jelen, hanem megelégszik az informátor mindig kíváncsi 
szerepével. Mert a szabályos és klasszikus újságm űfaj, a riport, igazán nem a 
kenyere, sokkal inkább az a meditáció, amely magába tudja fogadni a valóság 
oly gazdag elemei mellett azt a csöppnyi lírát is, amely Fehér Ferencet ereden-
dően jellemzi. Fő  prózai műfaja egyértelműen a jegyzet, a naplóbejegyzés, a 
feljegyzés, az események nyomában haladó bizalmas veret ű  közlési forma, s 
lesz a jegyzetfüzete figyelési mód elemi formája. Mozaiktechnikával állunk te-
hát szemben, és, mint írta egy kirándulóhely lélektanáról szóló elmélkedésé-
ben, „arcokat, felvillanó s örökre tovavesz ő  életeket próbálok magamnak »át-
menteni« jegyzetfüzetembe". 

A legotthonosabban a falusi világban, a paraszti életforma még meglév ő  ele-
mei között érzi magát, err ő l a világról vannak lényeges észrevételei és közölni-
valói, miközben azt figyeli, milyen állapotban van ez az életforma, hogyan ér-
zik magukat keretei között az emberek, s hogyan érzi magát maga az író. 
Egyik 1966-os feljegyzése vallomásérték ű  és fölöttébb jellemz ő : 

„Nekünk is a kimozdulása fontos. Az íróasztalszöglet csak a megtéréshez 
kell; a négyfalas szobaarányok után ezek a messze röpít ő  bácskai és bánáti asz-
tallap-végtelenségek, s valahová, de mindig csak hazafelé indulások szabadulás-
érzete kell, a szállások és falvak »tetten ért« pillanataival, a lélekoldódásnak az-
zal a harmatvizével, amit azután egy hét leforgása alatt nem semlegesíthet a 
cikkíró éjszakák nikotiníze." 

A lélekoldódás, amelyről beszél a költő , nemegyszer egészen érzelmes tónu-
sokat csal elő , vannak azután írói-újságírói beszámolói f őképpen kulturális ese-
ményekről, amelyeket lelkesedés, a jó ügyért való kiállás jellemez, mert írójuk 
úgy hiszi, hogy küldetést teljesít írásával és közszereplésével. Emlékezései 
azonban a legmegragadóbbak, elsősorban azoka válfajai, amelyekben a szemé-
lyesség szociográfiai közléssé fejl ődik, amikor olyan ujjgyakorlatokban leli 
örömét, amelyekben a leírás hibátlan, legfeljebb be nem fejezett, mert a napló-
író, illetve a lejegyz ő , az utolsó vonásokat nem veti papírra. Végezetül pedig az 
emlékezések körében ott vannak az irodalmi élmények is: „Az irodalmi el őz-
mények, az olvasmányélmények és történelmi vonatkozású képzettársítások 
lépten-nyomon beleszólnak a vándor utas valóságérzékelésébe, ha el őször jár 
Olyan tájon, melyet már »ismer« a diákkor s a könyveket faló ifjúság olyannyi-
ra ellenő rizhetetlen világából." 
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Sok az irodalom is Fehér Ferenc prózájában, s mi több: írói tevékenységének 
egy egészen nagy köre a lehet ő  legszorosabban éppen ide kapcsolható: a m ű-
fordításoké és az irodalmi érdek ű  tanulmányoké. A műfordító és az irodalom-
magyarázó van itt együtt, s nyilván nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy Fehér Fe-
renc cikkeiből egy kis jugoszláv irodalomtörténetet lehetne összeállítani, m ű-
fordításainak vaskos kötetét, amely A madár árnyéka cím alatt jelent meg 
1978 -ban, akár ama irodalomtörténetet kiegészít ő  lírai olvasókönyv szerepé-
ben is szemlélhetjük. 

Az első  fordításait a kisdiák készítette még: 1941 -ben egy Cankar-írást ül-
tet át magyar nyelvre, 1944 -ben, a hatodikos gimnazista a Nesrećna devojka 
című  szerb népdalt tolmácsolja. Azóta munkásságának szerves része a m ű -
fordítás, érthető  tehát, hogy A madár árnyékába majd tízezer verssor került: 
a XIX. század derekának szerb romantikusaitól máig majdnem mindenki 
megszólal magyar nyelven, aki nevet szerzett magának Jugoszlávia népei 
vagy nemzetiségei irodalmában. Választásának alapvet ő  szempontjáról maga 
beszélt egyik 1976-os nyilatkozatában imigyen: „Sohasem az irodalmi szen-
zációt, az eleve tetszet ős irodalmi »csúcsteljesítményeket« kutattam. Ehe-
lyett legtöbbször a társkeresés, a személyes barátság, vonzódás, vagy pedig a 
szolgálat id őszerű  lehetősége határozta meg, mire esik fordítói választásom." 
Ilyen ihlet hatása alatt nyúlt el őbb Miroslav Antić , majd Florika Štefan és 
Dragutin Tadijanovi ć , illetve Stevan Rai čković  versei után. Fordítói elveit 
foglalta össze a „madár árnyéka" képben: ha az eredeti vers a madár, a fordí-
tása a madár árnyéka csupán! Nagy fordításgy űjteménye bevezetésében is 
ezt magyarázza: „Fordítottam személyes megismerkedést, szület ő  barátsá-
got kísérő , kézfogásnyi mozdulattal: fordítottam a magyar anyanyelvi 
»hangszerelés« bódító lehet őségeinek örömével; a hasonlónak érzett hangvé-
telek rátaláló kedvével, s úgy is: gyötr ődve, vergődve, újrakezdve... Tehát 
nem irodalomtörténeti rangsorolás, még csak nem is egyéni ízlés teljes tükre 
ez a válogatás. Nem a madár —csupán az árnyéka." 

Az irodalomtörténeti igény azonban szüntelenül munkál Fehér Ferenc-
ben: a Magyar Szó szombati számaiban egymás után jelennek meg írásai 
Veljko Petrovićról, Zmaj Jovan Jovanovi ćról (róla, többek között évfor-
dulójára Zmaj estéje címen hangjátékot is írt), mostanában pedig Vuk Ka-
radži ćról. 1984 -es írásgyűjteménye, az Egyazon ég alatt írásainak nagyob-
bik hányada is a jugoszláv népek irodalmaival, a fordítás kérdéseivel foglal-
kozik. „Lírai országjárásnak" nevezi ezeket az esszéisztikus vállalkozáso-
kat, amelyeknek műfordítás a kísérő  eredménye. De nevezi a „lehetetlen 
megkísértésének" is abban az írásában, amelyben a Nesrećna devojka for-
dítás-elemzését írta meg. Fehér Ferenc ilyen jelleg ű  tanulmányainak ter- 
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mészetesen van kamatoztatható elméleti hozadéka is: a jugoszláv népek köl-
tészetének fordítási kérdései tisztázásához és magyar nyelven való normírozá-
sához ad segítséget, adatot és anyagot. 

Megjegyzés: Szövegünk 1987-ben íródott, a Fehér Ferencr ől készült kismonográfiánk kiegészít ő  
fejezeteként, a költ ő  válogatott művei szerb nyelv ű, az újvidéki Dnevnik Kiadó gondozásában 
megjelen ő  kiadásához. Azóta Vállalt világ (naplójegyzetek) címen új kötete is megjelent (1988)! 



AZ ELFELEJTETT DOSSZIÉ 

STEVAN RAICKOVIC 

Már évek óta újra meg újra megtörténik velem, hogy a szobámban, amely-
ben mindennapjaimat töltöm, és amelyben dolgozom, akaratom ellenére egy 
régi érzés kerít hatalmába. Íróasztalom egyik mély fiókjában az egymáson 
sorakozó, különböz ő  színű  és vastagságú dossziék között — hiába keresve 
egy bizonyos eltűnt feljegyzést — felfedezem a sárgát, amely annyira vé-
kony, hogy biztos vagyok benne: összecsukott fedelei között nincs semmi. 
Es mindig ugyanúgy reagálok, amikor rájövök, hogy megint tévedtem: az 
irattartó nem üres, de vajon a benne találhatókat fel tudom-e valaha is vala-
mire használni? 

Tíz-egynéhány meg nem jelent fordításomra bukkanok rá ilyenkor. Három 
egymástól meglehetősen különböző  költő  több versének átköltéseire, amelye-
ket orosz, bolgár és magyar nyelvr ő l ültettem át szerbhorvátra. Többnyire a 
Szláv rímek (Slovenske rime) című  kötetem kimaradt anyaga ez, mert keletke-
zése során könyvem koncepciója állandóan változott és alakult, s végül úgy 
döntöttem, hogy minden szláv nyelvterületr ől csak egy-egy alkotót veszek fel 
az antológiába. (Ezért van az, hogy az oroszok közül csak Paszternak, a bol-
gárok közül pedig Eliszaveta Bagrjana került be a válogatásba.) A magyar költ ő  
verseinek fordítása egy másik projektumhoz készült, amelynek megvalósításá-
tól már a kezdet kezdetén el is álltam. 

Furcsa képeket és asszociációkat váltanak ki bennem ezek a félretett lapok, 
melyek ártatlanul is arra kárhoztattak, hogy fiókom sötétjébe legyenek szám-
űzve, s csak ritkán bolygassák meg magányukat, akkor sem értük. Egy olyan 
ház felmaradt épít őanyagára emlékeztetnek, amely már régen elkészült, s rég-
óta laknak benne, vagy az elhúzódó, örökre elodázott építkezés feleslegessé vált 
kellékei. Tökéletesen megőrizve bár, mégis a feledés és az id ő  porával belepve 
hevernek ott, s mintha annak, aki id ő rő l időre kénytelen-kelletlen felfedezi 
őket, nem lenne szíve, hogy végérvényesen félretegye őket, de kedve és men-
tőötlete sincs arra, hogy valami más és új rendeltetést találjon a számukra. 
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Ez a három, különböz ő  nyelven író költő , akik a véletlen folytán ugyanab-
ban a sorsban osztoznak iratgy űjtőm mélyén, az idők folyamán annyira egybe-
fonódtak a tudatomban, s verssoraik annyira hozzám közeliekké váltak, mint-
ha nemcsak ugyanaz a kéz fordította, hanem ugyanaz is írta volna őket. 

Amellett hogy időnként ily módon kerül figyelmem elő terébe sárga dossziém 
három költő je, gyakran felidéznek bennem egy másféle, jóval tágabb asszoci-
ációs kört is, amely természetesen messze túlmutat szobám sz űkös terén: 

Húsz-egynéhány évvel ezel őtt, amikor először és utoljára tartózkodtam 
Szófiában, bolgár házigazdáim egyike felhívta a figyelmem egy koros, el őkelő  
úriemberre, aki magányosan sétált Szófia f őutcáján. Tanakodtunk, hogy meg-
szólítsuk-e, s amíg ott elég hosszasan tépel ődtünk, a jeles bolgár költő , Atanasz 
Dalcsev már el is tűnt a szemünk elő l az egyik utcasarkon. Sohasem ismerked-
tem meg vele személyesen .. . 

Úgyszintén elég rég volt, amikor Aco Sopovval együtt Moszkvában jártam, 
s találkoztam Borisz Szluckij ismert orosz költ ővel, aki meghívott bennünket 
a lakásába. Néhány kellemes órát töltöttünk ott, spontán beszélgetéssel. Már 
korábban is hallottam hírét, hogy az els ők között volt az id ős nemzedék tag-
jai közül, akik (a hruscsovi időkben) eredményesen ellenálltak azoknak a meg-
kövesedett sablonoknak, amelyek hosszú ideig uralták az orosz költészetet. De 
még valamit megéreztem akkori látogatásom alkalmával: egy nagyon sajátos, 
kölcsönös vonzódást, amely akkor alakult ki közöttünk. Ami engem illet, tud-
tam, honnan ez a szimpátia: Szluckij 1944 októberében tartalékos tiszt volt a 
Vörös Hadsereg kötelékeiben, amely részt vett Belgrád felszabadításában. 

Feltehető leg valami hasonló határozta meg Szluckij irántam táplált rokon-
szenvét is: annyi ki tudja, milyen elviharzott év után moszkvai otthonába top-
pan egy költő , aki harcos és bizonytalanságokkal teli ifjúságának — némileg már 
az emlékek ködébe vesz ő  — városából érkezett .. . 

Irattartóm harmadik szerz ője a mi magyar költőnk a Bácskából, Fehér Fe-
renc, kortársam és barátom már évtizedek óta. Lírikus, a síkvidéki, a pannon 
szindróma költője, aki a szívében melankolikus képet őriz az életről. Fehér Fe-
renc soraiban gyakran a magam életérzésére ismertem, f őként specifikus lírai 
atmoszférájában, amelyet felismerhet ően realisztikus elemekkel sz ő tt át — mert 
az én költészetem is hasonlóképpen a Tisza-parti gyermekkorom óta magam-
ban hordozott éltető  nedvekbő l táplálkozik egészen a mai napig, megtagadha-
tatlanul... 

A két előbb említett költ ő , Atanasz Dalcsev és Borisz Szluckij, ha jól értesül-
tem róla, nincs már az élők sorában. Fehér Ferenccel 1988 tavaszán együtt ol-
vastuk fel a verseinket Újvidéken egy irodalmi isten, amelyet az 1928 -ban szü-
letett jugoszláv költ őknek szenteltek. Nem meséltem el neki, hogy milyen tár-
sasága van már évek óta sárga dossziémban. De ez az esemény — az én költ őim 
egyik még élő  tagjával való találkozásom — arra ösztönzött, hogy Belgrádba 
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visszatérve, mihelyt íróasztalközeibe kerültem, megírjam ezt a — jócskán el-
odázott — jegyzetet. 

(1988) 

Utóirat. Napló a költészetrő l (Dnevnik o poeziji) című  kötetem anyaga már 
jócskán elidegenedett tő lem — a kiadóhoz került megmunkálásra —, amikor el-
jutott hozzám a szomorú hír, hogy Fehér Ferenc költ ő  agyvérzés következté-
ben elhunyt. Habár még sohasem tartottam halotti beszédet, 1989. augusztus 
2-án elmentem az újvidéki temet őbe (két Fehér-verssel a zsebemben), és — egy 
utolsó pillanatban történt megbeszélés értelmében a sírnál — én is elbúcsúztam 
tő le: 

„Drága Ferenc, tavaly láttuk egymást utoljára itt, Újvidéken, amikor néhá-
nyunknak, ugyanabban az évben, 1928 -ban született költ őknek közös iro-
dalmi estet szerveztek — köztünk voltál Te is. Habár az alkalom — hatvanadik 
születésnapunk — akkor is meglehet ősen melankolikus volt, eszem ágában sem 
volt arra gondolni, hogy következ ő  találkozásunk ilyen tragikus és végérvé-
nyes lesz. 

Belgrádból Újvidékre, sírodhoz, örökös otthonodhoz indulva nem virágot 
hoztam — tudtam, azzal sokan megtisztelnek —, hanem valami mást: a saját kéz-
irataim közül a Te két versedet, amelyeket már régen írtál magyar nyelven, s 
amelyeket én már régen átültettem szerbhorvátra. S habár már nem hallhatod 
őket, itt most megpróbálkozom felolvasásukkal. Búcsúzóul, s érezve, hogy te —
abszolút költőként — helyeselnéd ezt, kollégád, régi barátod tettét: 

EPITAF 

Dobro  mije ovde u tami van sveta: 
U dupljama su mi četri krupna cveta. 
Ležim nasamo medu borovima. 
U mome carstvu samo trave ima. 
Nek budi šta bilo, do čekaću i to: 
Uvo mije na svet naslonjeno, skrito. 
Ovde ne može ni Bog da re prene. 
Nabaci i ovu grudu još na mini. 

EPITÁFIUM 

Jó itt magammal a homályban: 
Szemem gödrén négy nagy virág van. 
Fekszem feny őfák közt magamban — 
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Fűszálsuhogása hatalmam... 
Akármi lesz, én már kivárom, 
Fülem rajta van a világon. 
Nem bánt se jóisten, se ördög, 
Csak még vesd rám azt a göröngyöt.. . 

Köszönöm neked, Fehér Ferenc, a költészeted és a barátságod. Nyugodj bé-
kében." 

(Az Epitáfium című  vers —amelyet még néhány nem eléggé kidolgozott és 
közepes versátültetéssel egyetemben a sárga dossziémban találtam, s amelyek-
ről feljegyzéseimben sem szóltam — tartalmával, üzenetével szinte önmagától 
kínálkozott, hogy írójának a sírjánál hangozzék el: úgy t űnt nekem, mintha ép-
pen ezért, kizárólag erre az alkalomra írta volna. A másik vers, amelyet bú-
csúztatóm során elmondtam, a Vidéki rokonok fordítása volt.) 

T. É. fordítása 

Parcellák, olaj, 1989 



MŰHELY 

A MAGYAR HALMAZNEVEKRŐL 

Egy doktori értekezés vitájából 

ÁGOSTON MIHÁLY 

A témaválasztás egyik oka a számnevek rendszerének ábrázolásában ta-
pasztalt tarkaság volt, továbbá a törtszámnevek sajátos viselkedése, a szám-
szavak poliszémiájából ered ő  félreértések, az észlelt szófajelméleti ellent-
mondások a melléknevek, számnevek, f őnevek és határozószók között stb. 
Kilenc hasonlóan vonzó téma közül esett a választás erre, szinte véletlenül. 
Persze, kés őbb egyre jobban érdekelt a téma, és kutatási szempontból ma is 
igen szimpatikus. 

Miután téjékozódtam a tárgykörben, s az elméleti fogódzók egész sorának 
alkalmazhatóságát találtam problematikusnak, egyre mélyebbre kellett ásnom: 
szinte észrevétlenül, de nem önfeledten a téma alapjának kiszélesítésére kény-
szerültem. Kutatásom célja azonban mindvégig azonos maradt: egy szóosztály 
kategóriája, mely valahol a számnevek táján elvszer űen is beilleszthető  a ma-
gyar szófaji rendszerbe. —Másképp megfogalmazva: szigorúan azonos szófaji 
kritérium alapján megállapítani, mi az, ami a főneveken, mellékneveken, hatá-
rozószókon, névmásokon kívül találhatóa magyar névszók között, s vajon az 
hány főosztályba gyűjthető  össze. 

Csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy szóosztályt nem lehet definiálni az osz-
tályt alkotó szótípusok seregszemléje nélkül. Ezért az osztály bels ő  rendszerét 
is meg kellett világítanom, s ő t az egységes szófaji kritérium alkalmazása követ-
keztében átcsoportosítást kellett végeznem részben más szófajokból ide, rész-
ben innen máshová, hogy végül is a közös osztályjegyek (vagy Balázs János 
műszava szerint klasszémák) alapján szófaji osztály váljon fölismerhet ővé az 
ún. számnevek helyén, melyeket a hagyományos nyelvtan többféleképpen 
ugyan, de a tekintetben egységesen gy űjtött rendszerbe, hogy a többi szófaj 
kritériumát ezekre nem alkalmazta. 

Persze, a számszavak sajátos számontartása nemcsak a magyar gramma-
tikában volt és van így, hanem szertea nyelvek világában. A szubsztanciák já-
rulék jegyeit ugyanis általában csak a min ősítő  akcidensekben látták, míg a hal- 
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mazbeli járulék jegyek nyelvi kifejezése a különféle nyelvrendszerekben sokfé-
leképpen alakult, s őt ugyanazon nyelven belül is sajátosan. A grammatikai 
megfigyeléseket végz ő  nyelvészek nehezen tudták ezeket leírni egyazon látó-
szögbő l, azonos kritérium alapján. Persze, halmazjelölés a magyarban sem csak 
halmaznévi járulék jelentéselemek kifejezésével történik, hanem f őnevekkel, 
igékkel, minősítőnevekkel, határozószókkal, s ő t más módon is. 

Mása számrendszer, és egészen más a számnevek rendszere. Az egyik tuda-
tosan alkotott, szigorúan zárt logikai rendszer; a másik a nyelv történetére 
épülő , spontánul fejlesztett és nyelvi (tehát nem tudatos), igen sokrét ű  szóosz-
tály, hol a szótípusok használatát grammatikai-jelentéstani, szintaktikai és alak-
tani törvényszerűségek irányítják, és csak jelentéktelen mértékben a tárgyi je-
lentések rendszere. 

Célom volt hozzájárulni ahhoz, hogy nyelvtanaink több évszázados ha-
gyományainak ismeretében, de azoktól és minden egyéb megkötöttségt ől is le-
hető leg egészen függetlenül, a magyar szófaji rendszer szemszögéb ől szókész-
letünk típusait a meglev őnél nyelvibb kategóriákban határozzuk meg. 

Kiindulópontom az az alapelv volt, hogy a nyelvi rendszer, tehát a szófaji 
is, éppen, mert kismértékben tudatos, csak nehezen közelíthet ő  meg emberi tu-
dattal, megfigyeléssel, s ezért a grammatikák általában nem az objektív nyelvi 
rendszert tükrözik, nem is tükrözhetik, hanem megfigyeléseik által hézagosan 
fölismert objektív rendszerelemeknek, grammatikai viszonyoknak, kategóri-
áknak, valamint a tudatunk, logikánk sugallta szubjektív kiegészítéseknek az 
ötvözetét. Ez az „ötvözet" a hiányzónak vélt adatokat részben a nyelvtani ha-
gyományokból kölcsönzi hagyományosan, részben más népek nyelvtanaiból 
ugyancsak hagyományosan (noha azok nyelvi más észjárás, más rendszer sze-
rint működik). 

Célom volt minél hitelesebb képet adni a teljességében megfoghatatlan 
nyelvi rendszernek arról a részlegér ől, amelyben a vizsgált szóosztály helyét 
véltem. 

Célom volt továbbá, hogy a fölismert kategóriákat minél kevesebb termino-
lógiai változtatással helyezzem el a magyar szófaji rendszerben. A kutatás 
irányelveit igyekeztem az el őbb említett alapelvnek megfelel ően megválasztani, 
illetve megfogalmazni. Ennek érdekében arra törekedtem, hogy a szófajelmélet 
alapfogalmait is elvszerűen értelmezzem vagy meghatározzam. 

Törekedtem az eddigi rendszerelképzelésekb ől fölhasználni mindazokat 
az elemeket, melyek megfeleltek a kutatás alatt kialakult szófajkoncepciónak. 
Ehhez a XVI. századi Sylvestert ől kezdve minden évszázad nyelvtanaiból me-
ríthettem ihletet, vihettem át számos értékes fölismerést, vagy egyes vissza-
visszatérő  meglátások tartósságából legalább biztatást. 

Fejlődött, változott a nyelv is, ez tény, de korántsem annyit, mint amennyit 
változtak a grammatikák. Hiszen az utóbbiak útja nem objektív és nem annyira 
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egyenes, mint a nyelvé, hanem kanyargós, hullámzó és szubjektív, akárhogy is 
szeretnénk másképp. Még a tizenkettedik századi nyelvemlékeink is beszéde-
sen tanúskodnak olyan nyelvi rendszertényekr ő l, melyek mai grammatikáin-
kon is túlmutatnak. 

Határozott szándékom volt nem értinteni azokat a kategóriákat, melyek a 
számnévkutatást nem gátolják. (Pl. a min ősítőnevek belső  rendszerének tüze-
tesebb elemzésébe ezért nem bocsátkoztam. Másrészt a módosítószók zavaros 
rendezetlenségének is ellenálltam ugyanilyen okból.) 

A szófajkutatásban nyelvi, nem pedig nyelvtani kategóriákat próbáltam 
leírni, meghatározni. A nyelv azonban szinkrón metszetében sem homogén, 
ezért a „pillanatkép" is halványodó és er ősödő  színeket mutat, s ez a mozgás 
csökkenti a pillanatkép élességét, de a fölismerések hézagossága eleve csak 
megközelítően hiteles ábrázoláshoz vezethet. Elkerülhetetlen ugyanis, hogy a 
leírónyelvész a fölismerés hézagait többek között értelme és képzel őereje segít-
ségével egészítse ki. Célom volt minimálisan redukálni ezt a kiegészítést. Mind-
ebben az egész szófaji rendszerre érvényesített alapelvek és koncepciók irányí-
tottak. 

Kívülről nézve aligha hihető , hogy a témát nem ok nélkül szélesítettem ki. 
Pedig az szükségszerű  volt: csak a rendszert alkotó szótípusok és viselkedésük, 
egymás közötti viszonyuk alapján határozhatjuk meg a kategória jellegét, és 
fordítva: a kategória fölvázolt fogalma alapján dönthetjük el, hogy melyik szó-
típus tartozik bele, és melyik nem. (Azaz: melyik szójelentés.) Továbbá a vizs-
gált szóosztály pontos definiálása nélkül a fölérendelt kategória jellegét sem ha-
tározhatjuk meg egészen. 

Egy kategória jellegét azonban nem elég ilyen esetben pusztán a szóosztályt 
alkotó típusok domináns jegyeib ől megállapítani, hiszen nem is ismerjük ele-
inte az osztály határait, vagyis széls ő  típusait. Ezért a szomszédos szóosztályok 
már adott határértékeinek segítségét is igénybe kellett vennem. Azaz világosan 
megfogalmaznom: mi az, ami már nem halmaznév, vagyis mi a f őnév, a minő -
sítőnév és a határozószó lényege, hol vannak a határaik; és persze a konkrét 
halmaznevet elhatárolni a névmástól is — miután a névmás fogalmát, domináns 
jegyeit megfogalmaztam. Ezért szövevényes ez a téma, ezért mozgat meg olyan 
kérdéseket is, melyek önmagukban is túl nagy témát képezhetnének. — A ka-
tegóriakutatás középpontjában állt az az elvem, hogy a keresett definíció csak 
akkor lehet igaz, ha minden típusegyedre dominánsan alkalmazható, s ha a 
meghatározott szóosztály minden melléje és föléje rendelt szóosztállyal össz-
hangban áll. 

Az egész magyar szófaji rendszerre kiterjeszthet ő  világos kritérium nél-
kül egyetlen szófaj sem határozható meg. Legalábbis ez lenne logikus. Ehhez 
viszont szükséges a szófaj általános fogalma, és az, hogy az osztályjegyeket 
konkrét osztályokhoz kössük. Ennek alapján fontos következetesnek lennünk 
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abban, hogy egyetlen osztályjegy sem tartozhat egynél több szófajba, vagyis 
minden egyes szójelentés csak egy-egy szófajba tartozhat, s őt azon belül is 
csak egyetlen alosztályba. Pl. a f őnév osztályjegyei nem lehetnek meg egyetlen 
melléknévben sem, határozószóban sem. (De a hangsor másik jelentésének 
jegyei elvben már igen.) Ez viszont a poliszémia és a többszófajúság fogalmai-
nak világos rögzítését követeli meg. De vannak több osztályra kiterjedő  gram-
matikai jegyek is: ezek jelzik az osztályok rokonságát, azaz a föls őbb kategóri-
át, mint amilyen p1. a mellékneveké a halmaznevek fölött, illetve a névszóké a 
melléknevek fölött. A szófaji hierarchia a rendszer többsíkúságán alapszik. 
Csak a hierarchia ténye magyarázhatja meg egy-egy szófaj többirányú rokon-
ságát. Ső t itt kiemelném: a grammatikai jegyek alapján el kell ismernünk, hogy 
a magyar szófaji rendszer hierarchiája nem kétlépcs ős; hanem soklépcsős, és 
csak ebben a fölfogásban érthetjük meg az osztályok közötti rokon jegyeket és 
eltéréseket. 

Ahhoz, hogy a tárgyalt szóosztály vizsgálása, értékelése, elhelyezése, il-
letve alkotótípusainak begyűjtése, az idegen elemek megfelel ő  helyre való (!) 
átcsoportosítása lehetségessé váljon, sorra meg kellett vizsgálnom, újrafogal-
maznom azokat az alapfogalmakat is, melyek a kutatás módszerében nélkülöz-
hetetlenek voltak. Ilyen a szó, az eset, a szó tárgyi és grammatikai jelentése stb., 
illetve ilyen a képz ő, a „külső  toldalék" (jel, személyrag és esetrag) stb. 

Mivel az említett alapfogalmak a magyar grammatika fejl ődése folyamán 
a nyelvleírás gyakorlatában különböz ő  mértékben forrtak ki határozott kate-
góriákká, egyeseknél meg kellett állni, egyesek értelmezéséért vissza kellett 
nyúlni az elmúlt időkbe, s valamiben megállapodni. Az a valami azonban szi-
gorúan a szinkrónia elvén alapulhatott — tekintet nélkül arra, hogy a mai és a 
korábbi nyelvleírások milyen és hány egyéb módszert és elvet követnek. 

Ilyen részterület a magyar esetrendszer. Ebben nagy segítségemre volt Antal 
László közismert tanulmánya: szinte készen kaptam a kritériumot is, a rend-
szert is, nemcsak egy progresszív esetszemléletet. De nem kevesebbet köszön-
hetek régi és újabb nyelvtanainknak, számos tanulmánynak. Nemcsak igen jó 
fölismeréseik segítettek, hanem bels ő  és egymás közötti ellentmondásaik is. 
Hasonlóképpen voltak hasznomra a magyar számszavak osztályozásában 
egyes idegen nyelv ű  magyar nyelvtanok, s ő t néhány idegen nyelv grammatiká-
ja is. A kritérium megfogalmazásához, a definíciók kialakításához többek kö-
zött ezekb ő l merítettem segítséget akár közvetlenül, akár a szembehelyezke-
déssel. 

A melléknév—főnév—határozószó hármas problémájában alkalmazott rekonst-
ruálási módszer egy korábbi tanulmányomból való, de az az egész munka en-
nek a kutatásnak a mellékterméke. Eppúgy, mint a magyar függőszók morfe-
matikai viselkedésének fölismerése és megfogalmazása. Ez utóbbi a melléknévi 
rendszeren belül nélkülözhetetlenné vált. A grammatikaszemléleti alapot pedig 
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egy még korábbi munkámból vettem, melynek témája a nyelvtani és a nyelvi 
rendszerek viszonya volt. 

A magyar nyelvr ől, persze, többféle (viszonylag) reális képet rajzolhat-
nánk más-más választott látószögb ől. (Ezt a kérdést Antal egy külön füzetben 
is fölvetette.) A magyar szófajokat is többféle rendszerben ábrázolhatnánk: 
megnevezhetnénk más szófajokat, más számban (p1. az alosztályok vertikális 
tagolódását mélyítve vagy csökkentve, de a szótípusok másfajta csoportosításá-
val is). De elvi és logikai törvényszerűség, hogy az egész szófaji rendszer és 
benne egy-egy szófaj osztálya csak egységes és egyértelm űen rögzített kritéri-
um alapján lehet érvényes és igaz. 

Tehát a halmaznevek kategóriájának a dolgozatomban megadott leírása is 
föltételes: csak akkor és annyiban érvényes, ha és amennyiben a többi magyar 
szófajt is az itt alkalmazott elv alapján határozzuk meg, és ha a többi kategória 
határait is pontosan ebben az értelemben elmozdítjuk, illetve revideáljuk. 

Állásfoglalásom magyarázatául meg kell még említenem, hogy ha lenné-
nek is egyetemes jellemz ő i a nyelvek számneveinek, illetve a halmazbeli akci-
dencia nyelvi kifejezésének, úgynevezett univerzálék, ahhoz csakis az egyes 
nyelvek előítéletektől mentes, szinkrón vizsgálatával juthatnánk el. Másrészt 
az ugyanezen nyelv fejl ődésében végbement változásokat sem ismerhetjük meg 
hitelesen az elmúlt korok nyelvállapotának szinkrón képei nélkül. Mert a rész-
rendszer a többi résznek a függvénye, azaz rész és egész egymást föltételezik, 
és csak együttesük érthet ő  és igaz. (Ezt a célt jól szolgálja Károly Sándor mun-
kája, ABécsi Kódex Nyelvtana.) 

Visszatérve a dolgozatra, meg kell vallanom, hogy számos részlet tekin-
tetében nyilván nem tudnám eldönteni, hogy cél volt-e vagy eszköz. Tény, 
hogy megkerülhetetlennek éreztem. (A központi cél kétségtelenül csak a ma-
gyar halmaznevek kategóriája és rendszere maradt.) Ilyen részkérdésekre gon-
dolok a már említetteken kívül: a magyar akcidencia kérdése, a magyar mellék-
név, az -ik toldalék morfematikai értéke, jelent ősége a szófajvizsgálatnak eb-
ben a kérdésében; vagy az ilyenek: a melléknév f őnévi szerepe (1), a küls ő  tol-
dalékok rendje, a beszéd els ődlegessége, a tagolt és a tagolatlan halmaz, a szer-
kezettoldalékolás stb. Azt hiszem, nem is lenne indokolta szétválasztásukkal 
foglalkoznom, ti. részévé váltak munkám eredményének is: tehát eszközül is, 
célul is szolgálnak. 

Akkor, amikor a régi nyelvtanokhoz fordultam, érdekl ődésem hátteré-
ben egy nyilvánvaló és egy rejtett cél állt elsősorban. Mindkét cél az akkori 
nyelvészek látásmódjára vonatkozott. 

Nyilvánvalónak azt a célt tartom, hogy megtudjam, mit hagyott ki eredmé-
nyeikből az utókor; rejtettebbnek pedig azt, hogy az akkori nyelvészek ho-
gyan látták a magyar nyelv rendszerét a kés őbbi százötven évben kialakult 
szemléletek és eredmények hatása nélkül. Az előzmények áttekintésében 
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mindkét említett kérdés másodlagos volt, mert a nyelvtani kutatások és ábrázo-
lási kísérletek története folyamatosan hullámzott, és a szemléletekben szemé-
lyektő l és részrendszerekt ő l függően is változott a fölismerések objektivitása, a 
latin vagy a német nyelv rendszerének hatása, a korábbi eredmények átvételé-
nek mértéke és fajsúlya stb. 

Mindenesetre meggy őződésem, hogy a legtöbb nyelvtani kérdés megoldásá-
hoz érdemes visszanyúlnunk egészen a tizenhat-tizenhetedik századbeli nyely-
tanokig. Szerintem érveléseik, példaanyaguk, rendszerábrázolási kísérleteik jó-
val több objektív adatot rejtenek mai nyelvünk rendszerér ől is, mint amennyit 
az utókor eddig átörökített, azaz hasznosított. Illetve az utókor nem mindig az 
érdemes elemeket viszi tovább. De ezután sem közelednék hozzájuk a hagyo-
mány kialakította értékrend kötöttségével, hanem általános fönntartással és bi-
zalommal egyidejűleg. 

Látszólag ezzel ellentétben áll talán az én korpuszom, mely f ő leg a hu-
szadik század második felére támaszkodott. De csak látszólag, mert a szinkrón 
képnek ártott volna, ha tágabb id őszakaszból merítettem volna a példaanyagot. 
A kapott keresztmetszetben így is egyidejűleg van jelen több-kevesebb nyoma 
a diakróniának: a „kiszoruló" vagy már archaikusan ható csonka részrendsze-
rek, valamint a fölbukkanó, jórészt még idegenül ható új típusok, illetve típus-
sorok, esetleg a visszatérők is. 

Ilyen pl. a több száz -ból, több ezer-bő l a több tízezer, majd a több tíz, mely 
ugyan ellentétben áll számrendszerünkkel, hiszen két száz mellett ma sincsen 
„két tíz", „hat tíz ", hanem csak a húsz, illetve a hatvan. Ezzel szemben pl. a 
negyedfél, ötödfél sorából — akárhogy is éltetnénk! — csak a fél maradt fönn iga-
zán, és a szinte már kövületként ható másfél. (Hogy mennyire kövület az utób-
bi, azt a legutóbbi helyesírási szótárunk is szemlélteti. E szerint ugyanis az 
ötödfelet mint „ereklyét" elkülönítették a másfél -tő l azzal, hogy a másfél száz, 
másfél ezer alakulatokat szókapcsolatnak, az ötödfél száz, ötödfél ezer alaku-
lattípust összetételnek min ősítették és írták. Bizonyára egy korai elírás félreér-
téseként.) 

És itt van: az atomkorszak szükséglete létrehozta a milliárdodik alak legali-
zálását. Nem új alaksorról van szó, nem grammatikai változásról, csak szó-
készleti folytatása a szóképzésnek a milliomodik -on túl, mely rendhagyó alak-
jával is megakasztotta ezt a sorszámnévi szóalkotást (ti. milliódik lett volna a 
szabályos alak). Csak megjegyzem: Verseghy több mint másfél száz évvel ez-
elő tt még azt állítja, hogy a millió -nak nincs sorszámnévi alakja. (Mentségünk-
re szolgáljon, hogy a milliárdodik formát nem a mi inflációnk hozta létre, ha-
nem a világ népszaporulata.) 

Azt hiszem, már itt elmondhatom a témaválasztással kapcsolatban, hogy 
amennyiben a magyar főkategória vizsgálatán már túl lettünk volna, a magyar 
halmaznevek bels ő  rendszerét más módszerrel tanulmányoztam volna. Lo- 
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gikus lett volna a kutatásnak más irányt szabni, és a részleteknek más dimen-
ziót. Az idegen nyelvi összevetés id őszerűbb lett volna a következ ő  elven: 
a szubsztanciafogalom halmazbeli járulék jegyeib ő l mit fejeznek ki más nyel-
vek, s ezt a magyar nyelv milyen grammatikai megoldással fejezi ki. Ilyen pl. a 
pedesetak rudara vagy a desetine demonstranata. Es sok egyéb. Nem kétnyelv ű  
összevetésre gondolok, hanem magyar központú, egyirányú megvilágításra 
több idegen nyelv felől. Fő leg a ma élő  rokon és nagyobb nem rokon népek 
nyelvére gondolok, ahol a nyelvtani rendszernek volt alkalma kifejl ődnie, mint 
amilyen az orosz, angol, spanyol, japán, kínai, perzsa, arab, juruba, szuahéli, 
khmer stb. 

Kisebb mértékben azonban az idegen nyelvi összevetéseket most sem ke-
rülhettem meg, ső t a kontrasztivitás észlelése számos részletkérdésben meg-
gyorsította a kutatás irányának kialakulását, illetve a kategóriák, kisebb ellent-
mondások, grammatikai vagy szemantikai különbségek fölismerését. De az 
adott téma eleve kizárta azt, hogy behatóbb, rendszer ű  összevetésbe bocsát-
kozzon a szófajkutatás bármelyik szintjén, bármelyik idegen nyelvvel. (Az 
egyetemes érvény ű  grammatikai kategóriák keresése pedig egyébként is illúzió 
lenne három-négy vagy akár harminc idegen nyelv összevet ő  vizsgálata alapján 
is. Az csak korlátozott érvény ű  általánossághoz vezethetne. De az én témám 
egyébként is kizárólag a magyar nyelv egyik szóosztálya volt.) 

Dolgozatomban többször el őfordulnak meghatározásfélék, s őt megha-
tározások is, olyan központi kategóriáké, melyekre más-más okból többször is 
szükségem volt. Ilyen pl. a főnév, az eset, a szófaj stb. De még gyakoribbak a 
témához szorosabban f űződő  fogalmak: a halmaznév, a helyzetnév, a mellék-
név stb. meghatározásai. Ezeknél az el őfordulás szempontja vagy kiváltó oka 
(p1. a főnévi—melléknévi szófajváltás) predesztinálja azt is, hogy a definíció a 
kategóriát melyik oldaláról világítsa meg. Természetesen a különböz ő  megvilá-
gítású (azaz rendeltetés ű) definíciók egymást nem zárhatják ki nemcsak tarta-
lomban, hanem megfogalmazásban sem. Ennek ellenére megtörténhet, hogy 
egyik-másik kategória meghatározásainak tudatos összehangolására szükség 
lenne. Ezt azonban, tekintettel a munka terjedelmére, átfogóan csak egy tárgy-
mutató elkészítése után lehetne ellen őrizni. 

A helyszíni meghatározásokat és meghatározásféléket még az is indokolja, 
hogy revideált kategóriákról van szó, tehát az olvasó számára a kategóriaértel-
mezés még nem föltétlenül magától ért ődő . A kifejtéshez pedig éppen az kell, 
hogy a megnevezett nyelvtani fogalmat csakis úgy és csak úgy fogjuk föl, aho-
gyan a helyben megfogalmazott definícióból következik. 

Egy-két szót egy problémáról is szólnék. Gondolatban foglalkoztam az 
átnézett munkák szófajirendszer-elképzeléseinek összefoglaló kimutatásá-
val, de ezt szándékosan el kellett vetnem egyel őre, mert ez részben a témám 
súlypontját mozdíthatta volna el, részben pedig mert lehetetlen. A négy- 
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százötven év akkora id őszak, hogy nemcsak az egyes szófaji kategóriák elneve-
zése változott meg gyökeresen, többször is (s ő t néha egyazon munkában is, 
mint pl. Gyarmathinál), hanem a kategóriák fogalma és száma is. Tehát ami az 
egyik munkában egy szófaj, az a másikban lehet három is, vagy egy sem. Más-
részt a kategóriák határai, tartalma, fogalma, rokonításai igen eltér őek, azonos 
elvű  összefogásuk nem látszott lehetségesnek, sem az erre való törekvés célsze-
rűnek. 

A régi nyelvtanokról egy zárószóba kínálkozó megjegyzést még elmon-
danék. Fontos és érdemes volt átlapoznom őket, mert a tizenkilencedik század 
második felétől kezdve a kialakult, kiforrottnak vélt magyar nyelvtani hagyo-
mányok nagyobb mértékben megkötötték a nyelvtanírók szemléletét, mint a 
korábbiaknál, ahol kiforrottnak vélt szemléleteket viszonylag nem is igen le-
hetne föltételezni. Ott az útkeresésben inkább csak a leplezetlen latinh űség 
vagy a latinból való (naiv vagy nem naiv) elszakadási törekvés a központi kér-
dés, majd kés őbb a németes szemléletmód, míg a magyar nyelv szófaji (s őt: 
grammatikai) szemlélése eléggé spontán. 

Az már más kérdés, hogy hogyan viszonyul a nyelvtaníró a valóban létez ő  
nyelvi jelenséghez, illetve a valóságot mint „szabálytalan"-t fölcseréli a csak pa-
píron létező  vagy képzeletben használt formákkal és példákkal. 

Igy pl. nem tudom, hogy Szenezi véletlenül használt-e a korba nem ill ő  tő -
alakot, vagy ha tudatosan vette így, akkor létezett-e az csakugyan. A példája: 
„Huszonhéten (vesznek) egy ökröt." Nem szuperesszívuszról van szó ugyanis 
a huszonhéten alakban, hanem a 'huszonheten' jelentés ű  mennyiséghatározó-
szóról. 

Hasonló apró eset Verseghynél a féle utótagú és halmaznévi vagy ilyen név-
mási elő tagú szavak egyeztetésében tapasztalható. Egyszer ezt találjuk: 
„Hányféle Szavakkal él a' Magyar nyelv?" Máskor ezt: „Mi és hányféle a szám-
név?" Ma is van ebben ingadozás, de éppen fordítva: F ő leg csak állítmányként 
használjuk többes számban (is) a féle utótagú, halmaznévi el ő tagú mellékne-
veket, viszont jelz őként egyes számú f őnévhez tesszük. 

Bár a dolgozatomban több helyen is ki van fejtve a „szójelentés" fogalma, 
hangsúlyozni szeretném, mert ez itt alapvet ő  kérdés, hogy amikor a szójelenté-
sek szófaji értékérő l szólok, és a szójelentés-re mint szófajmeghatározó ténye-
zőre gondolok, akkor nem merülhet föl az a föltevés, hogy elvetem a szófajiság 
hármas meghatározó jellegét, és csak a jelentéstanit fogadom el. Ellenkez ő leg: 
amit hagyományosan a jelentéstani tényez őn szoktak érteni többnyire, azon én 
a tárgyi jelentés-t értem, amelyt ő l szerintem nem is függ a szófaji érték. 

Szójelentés-en azt a komplex jelentéstartalmat értem, mely magába foglalja 
a szó tárgyi jelentését és a grammatikai jelentéselemet. A szótári szónak (ha 
húsz jelentése van is) minden egyes jelentése komplex, és a grammatikai jelen-
téselem határozza meg a szófaji értéket. Ezért lehet egy szónak több szófaji ér- 
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téke is, de legföljebb annyi, ahány jelentése van. A grammatikai jelentés viszont  

tartalmazza a fogalomjelölés módját (s ez független a tárgy; jelentést ől), to-
vábbá a szónak ebben a konkrét jelentésértékben való alaktani tulajdonságait,  

valamint mondatbeli viselkedésének lehet őségeit. Innen van az, hogy nem a  
hangsor, hanem a szójelentés határozza meg pl. a többesjelet: vörösök vagy vö-
rösek, biztosok vagy biztosak, int ők vagy intőek. (Az első  változata főnévi szó-
jelentés alakja, a másodika melléknévié.) A három tényez ő t itt nem értékrend-
ben soroltam föl, s azt — szófajtól függetlenül — nem is tartom lényegesnek,  

vagy ha igen, akkor a mondattani tényez ő t tenném els ő  helyre, és az alaktanit a  
másodikra; de elvb ő l sem tennék közöttük különbséget.  

Az elmondottak lényegében megtalálhatók a dolgozatban, de nem szokvá-
nyos jellegük miatt láttam célszer űnek kiemelni ezt a lényeges kérdést.  

24. A további teendők kérdését részben már érintettem a föntiekben, rész-
ben pedig a teendőknek még csak a körvonalazását sem lenne itt célszer ű  meg-
kísérelnem. Abból, ami kérdésként vet ődött föl, s őt abból is, ami megvilágítást  
nyert: sokféle egyéb teend ő  következik. Kétségtelen, hogy a vizsgálódások  
súlypontja más-más helyen lenne.  

A részben külső  kérdések közül megemlíteném a f őnévi értékű  kettőnk típus  
ingadozó használatát az alanyi és a tárgyas ragozás tekintetében: a mindkett őn-
ket hívták mellett ugyanis megvan a mindkett őnket hívtak is. — A melléknevek  
kategóriáján belül érdemes lenne foglalkozni a névutó-melléknevekkel és  
egyéb Olyan függ őszók típusaival, melyek a halmaznevek rendszerében nem  

fordultak elő  dolgozatomban. — A min ősítőnevek egyéb rendszertani problé-
mát is tartogatnak; már azok a típusok is, melyeket dolgozatomban ízelít őül  
bemutattam. — Az egészen kívülálló kérdések közül megemlíteném a módosító-
szók szófajának kérdéskomple хumát mint tipikusan rendezetlen területet; és a  

téma elválaszthatatlan jelenleg a mondatszavak kategóriájának rendezését ő l.  
(A két szófaj, persze, igenis elválasztható egymástól.) Ugy t űnik, Kelemen Jó-
zsef után leíró nyelvtanunk eltemette ezt a szépen elindított témát.  

A halmaznevek kategóriájából történt „kitelepítés" szükségessé tenné rend-
be hozni a határozószók amúgy is ódon és elhanyagolt házatáját. Dolgozatom  
számos vonatkozásban érintette ezt a kategóriát, és a névmásokét nem kevésbé.  
A két szóosztályról meglehet ősen tarka képet ad a mai leíró nyelvtan: egyesek  

a határozószói névmásokat kihagyják a névmások közül, mások viszont a név-
szói névmásokat is a f őnevek és a melléknevek szófaján belül osztályozzák.  

Folytatni kellene a kutatást a morfematika és a többszófajúság kérdésében is;  
a szó fogalmának elfogadható meghatározása is késik, s ez számos egyéb terüle-
ten okoz zavart. S ő t hiszem, hogy a szinkrónia újraértékelése is id őszerűvé  
vált.  

Apró, de nem kevésbé lényeges föladatnak tekinteném átfogóan földolgozni  

a grammatikai jelentőségű  kövületeket, mint amilyen a százával, százasával,  
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illetve egyéb típusokból a dolgavégezetlen, a lényegében stb. Mindennek szó-
fajtani jelentősége is lenne. 

Olyan kategóriákat, területeket említettem, melyeket dolgozatomban érinte-
nem és megbolygatnom kellett, de témám kereteit meghaladta volna, ha elem-
zésükbe mélyebben belebocsátkozom. A magyar esetrendszer elvégzett revízi-
ójából szerintem fő leg közvetett teend ők származnak: általános grammatikai 
alkalmazásuk lenne soron. 

A dolgozatomban kifejtett munka, s ő t a teendők iménti fölsorolása is ar-
ról győzött meg, hogy a magyar grammatikán belüli részterületek elszigetelt 
kutatása legtöbbször annyira célszer űtlen lenne, mint egy bonyolult gép alkat-
részeinek össze nem hangolt tervezése és elkészítése. Persze, ez elméletileg 
már régóta nyilvánvaló, a gyakorlat, úgy érzem, mégis indokolja ezt a meg-
jegyzést. 

Végül pedig a spontán beszéd és a nyilvános beszéd közötti különbségre 
szeretném fölhívni a figyelmet dolgozatommal kapcsolatban. 

Azt már jeleztem értekezésem elején is, hogy az írással szemben a beszédnek 
tulajdonítok majd els ődlegességet a témám kidolgozásakor. De most hozzáten-
ném, bár bizonyára ez a szemléletem a dolgozatban egyértelm űen, ső t kimond-
va is jelen van: a nyilvános beszéddel szemben a spontán beszédet tartom el-
sődlegesnek, mérvadónak, hitelesebb nyelvi ténynek. Így pl. a Kossuth Lajos 
utca hat szám (alatt) helyett a Kossuth Lajos utca hat (alatt) megfogalmazást te-
kintem élő  szerkezetnek, az ezerkilencszáznyolcvanhat évben helyett pedig az 
ezerkilencszáznyolcvanhatban alakulatot. 

Vagyis a jelenségváltozatok szociális érvénye mellé a nyelvhasználati sponta-
neitást föltétlenül meghatározó tényez őnek tekintem a nyelvi tények min ősíté-
sekor. Természetesen van egy harmadik tényez ő  is, mely közvetve az els ő  ket-
tőbe is beleérthet ő : A kétségtelen pongyolaságot (melynek nincs grammatikai 
alsó határa) szintén hátrányosnak tekintem a szintén spontán, de helyesnek 
számító formával szemben. E szerint foglaltam állást az „ötkerület" típus eseté-
ben például, de már nem tehettem ezt a több tíz jelenséggel kapcsolatban. 

Most pedig, ha még megengedik, röviden válaszolok a bírálatban szerep-
lő  észrevételekre. 

Mindenekelőtt hálámat szeretném kifejezni értük a bizottságnak, mivel 
olyan megfogalmazásbeli mozzanatokra hívják föl a figyelmemet, melyeket va-
lóban szükséges világosabbá tenni, vagy pedig azt megokolnom célszer ű , hogy 
miért úgy írtam. 

A halmaznév műszót valóban nekem kellett létrehoznom, vagyis kivá-
lasztanom. A „tömegnév", úgy gondolom, kevésbé szerencsésen fedte volna a 
fogalmat. A „számnév" pedig nem igaz. 

Ezért nem fogadhatom el a bírálatnak azt az állítását, hogy a halmaznév m ű -
szó „azért született meg — idézem —, mert a szerz ő  közös csoportba kívánta 
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összefognia sorszámnévféléket és a t őszámnévféléket, s így szembesíteni őket 
a minősítőnevekkel". 

A halmaznévi kategória közös és kizárólagos jellemz ője, hogy a mondatban 
jelölt vagy a mondatba odaértett szubsztancia halmazvonatkozású akcidenti-
kus jegyét dominánsan jelöli. Mégpedig vagy a jelölt szubsztancia halmazának 
nagyságát, vagy a jelölt szubsztancia egyedi helyzetét azonos nem ű  szubsztan-
ciaegyedek halmazában mint küls ő  halmazban. 

Ennek a definíciónak, melyet formailag többféleképpen meg lehet fogalmaz-
ni, szerintem csak akkor lehet érvénye, ha minden egyes szavát megtartjuk a 
maga helyén. A dolgozatban szerepl ő  bármelyik megfogalmazásbeli változatra 
ugyanez vonatkozik. 

A megnevezett vagy odaértett szubsztancia dominánsan halmazbeli já-
rulék jegyének akcidensként való kiemelése, noha más-más grammatikai 
funkciót tölt be a mennyiségnév és a helyzetnév, merőben eltér a dominánsan 
min ősítő  járulék jegyek akcidensként való kiemelését ő l, merőben másfajta je-
lölő  grammatikai célt szolgál. Ezért a min ősítőnevekkel való szembenállásuk 
adva volt, tehát ezt az egyik adott, objektíve létez ő  alosztályt kellett megne-
vezni — belső  sarkított tagoltsága ellenére is, illetve a min ősítőnevekkel való 
közös melléknévi vonásaik és viszonylag zárt szófajt alkotó együvé tartozá-
suk ellenére is. 

29. A helyzetneveknek az a két definíciója, melyeket a bírálat említ, forma-
ilag valóban nem áll egymással eléggé összhangban. A megfogalmazásbeli elté-
rések esélyér ől azonban már szóltam a bevezet ő  részben. Időszűke miatt az el-
sővel nem foglalkozom. 

Viszont a másodikon belül látszik szükségesnek a pontosítás. Ez így hang-
zik: „A mennyiségneveket és a helyzetneveket azonos osztályba f űzi egy 
konkrét sajátság: a halmazbeli akcidencia els ődleges jelölése. Erre vontkozólag 
lényeges szempont az, hogy az alma szegmentumot ne szubsztanciaegyednek 
fogjuk föl (mert nem az, hiszen e tekintetben jelöletlen), hanem szubsztancia-
halmaznak. S a halmaz nagyságát vagy a magyar f őnév megfelelő  formatípusá-
val jelöljük (azaz egyedítjük), vagy mennyiségnévvel (két alma, sok alma). A 
helyzetnév (harmadik, nagyobbik, alsó ...) pedig ennek a jelölt szubsztancia-
halmaznak egy másik halmazban lev ő  helyzetét jelöli." 

Az idézett részletekhez, legalábbis így, kiemelten, több megjegyzést is kí-
vánnék hozzáfűzni. 

Mindenekelő tt azt, hogy a második mondatban szerencsésebb fogalmazás 
lett volna: „az alma szegmentumot ne szubsztanciaegyednek fogjuk föl, hanem 
jelöletlen halmazú szubsztanciának." Valójában ugyanis ezt kívántam a 
„szubsztanciahalmaz" kifejezéssel is jelölni, miként az a dolgozatban másutt 
nyilvánvaló lett. Csakhogy a szubsztanciahalmaz, melynek a 'szubsztanciából 
álló halmaz' jelentést tulajdonítottam (miként mondunk vattacsomó-t, virág- 
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csokr-ot stb.), birtokos viszonyú összetételként is érthet ő : 'a szubsztancia hal-
maza', ami nem felel meg a kifejezend ő  gondolatnak. 

A harmadik mondatban szerepl ő  jelölt szubsztanciahalmaznak szegmentu-
mot szintén nem tartom egyértelm űnek, noha nem véletlenül írtam így. Ezen 
ugyanis nem 'jelölt halmaz'-t értettem, hanem 'jelölt szubsztanciá'-t. (Csak 
megjegyzem, hogy a jelölt szubsztanciá-n nem kijelölt szubsztanciá-t értünk, 
hanem nyelvileg jelölt-et, azaz megnevezett-et. Ebben a szövegkörnyezetben 
ez a szóhasználat nem szerencsés.) Másrészt a helyzetnév (pl. nagyobbik) már 
bizonyos értelemben egyedíti is a megnevezett szubsztanciát — tipikus esetben 
—, azaz jelölt halmazúvá teszi a megnevezett vagy odaértett szubsztanciát (pl. 
nagyobbik alma), miközben helyzetét kijelöli a küls ő  halmazban. 

A harmadik mondat talán így módosítható: „A helyzetnév (harmadik, na-
gyobbik, alsó ...) a megnevezett szubsztanciának egy magasabb rend ű  (vagy: 
másik) halmazban lev ő  helyzetét jelöli." 

Továbbá azt fűzhetném az idézett meghatározáshoz, hogy az alma szegmen-
tum halmazának jelöletlensége az ún. puszta f őnévben világosan megnyilvánul 
— azaz: nem ebbő l a meghatározásból ered, hanem azért került ide, mert adva 
volt a magyar főnév determináltságának ez a formatípusa. 

A halmaznevek középkategóriája a gy űjtőnév. Ezt az egyes alosztályok 
bemutatásáig nem említettem, mivel ez az átmeneti kategória aránylag igen ke-
vés típust foglal magába, s ő t kevés halmaznévegyed is tartozik ide. De létezik. 
Jelentőségét rendszerbeli helye növeli más alsó osztályok fölé. 

Mivel a gyű jtőneveknek mindkét grammatikai jelentéseleme képviselve van a 
mennyiség- és a helyzetnevek kategóriájában, el őzetes ismertetését és szerepel-
tetését nem tartottam szükségesnek; és még azért sem, mert szociális érvénye 
redukált. 

Megnevezése dolgozatomban leíró célt szolgált. Ha e tekintetben el akarjuk 
határolni a gy űjtő  főnévtől, melyhez viszonyítva grammatikailag nem is rokon 
kategória, akkor célszer ű  a gy űjtő  főnév-vel szemben ezt gy űjtő  halmaznév-
nek nevezni, vagy egészen más szakszót keresni erre acélra. 

Én a dolgozaton belüli egyértelm űségre törekedtem, azon túl pedig arra, 
hogy az alkalmi műszó minél inkább jelezze is a fogalom jellegét, de túl hosszú 
lehető leg ne legyen. 

A min ősítőnevek kategóriája csak mellérendelt szóosztályként tartozott 
szervesen a témába, ezért teljesebb bemutatását indokolatlan kitér őnek tartot-
tam volna. Viszont belső  tagolódását mégis fölvillantottam annak érzékelteté-
sére, hogy a halmaznevekkel való egybetartozás mellett a bels ő  rendszer vi-
szonylagos párhuzamossága is fönnáll, továbbá, hogy a bels ő  alosztályok itt is 
heterogén közösséget alkotnak, mégpedig közbüls ő  és szélső  típusokkal is. 

A névmások belső  rendszerének ismertetése más eset: az szinte egészében 
sajátos grammatikai vetülete a halmaznévi rendszernek. S ő t a számszavak reví- 
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ziójának következtében a nem halmaznévi névmások több vonása is érintve 
volt dolgozatomban. 

A bírálatban szerepl ő  levezetést, mely a főnévi szerepet illusztrálja, lé-
nyegében jónak tartom. De tekintettel a módszer központi jelleg ű  fontosságá-
ra, két megjegyzéssel szeretném pontosabbá tenni. 

A levezetést elvégezhetjük akár kijelent ő , akár minősítő  jelzővel, csak az a 
lényeges, hogy közben ne cseréljük föl őket: Kijelölő  jelzővel: A kék ruhát vet-
te föl. — Ruhái közül a kéket vette föl. (= a kék ruhát) — Minősítő  jelzővel: Kék 
ruhát vett föl. — Ruhái közül kéket vett föl. (Lehet neki több kék ruhája.) (= 
kék ruhát) 

(Megjegyzendő , hogy a főnévi szerepű  melléknevet általában nem magya-
rázza ilyen partitívuszi vagy más szövegkörnyezet.) 

A fönti két levezetésben (a) kéket melléknév egyaránt főnévi szerepben áll a 
mondat tárgyaként, ami valójában a jelzett főnév funkciója lenne. 

A másik megjegyzésem a főnevesülésre vonatkozik. A kékek gy őztek mon-
datban az alany éppúgy lehet melléknév, ha a szövegháttér szerint alkalmilag 
hagytuk el a jelzett szót, miként az el őző  példában tárgy volt. Három Piros és 
három kék autó versenyzett, és a kékek gy őztek. Persze, lehet ez főnév is, de 
csak akkor, ha nem rekonstruálható a jelentése jelz ős szerkezetté. Némely 
esetben alaktani jele is van a rekonstruálhatatlanságnak. Így pl. a többesjel ré-
vén egyértelműen főnévi érték ű  a vörösök, fehérek — és főnévi szerepben álló 
melléknév a vörösek, fehérek. Ez az alakhasadás azonban ritkán fordul el ő , és a 
szófajvizsgálatban a rekonstruálás az általános érvény ű  módszer. 

Tehát a mondatbeli funkció nem eldönt ője a melléknévi—főnévi értéknek. A 
főnévi szerepű  melléknév minden olyan szerepet betölthet a mondatban, ami-
lyent a főnév betölt. 

Nem zárkózom el az elő l, hogy vitatható a két-es, negy-ven, harm-inc 
képzett volta. A szinkrónia elvét azonban nemcsak most és nemcsak ebben for-
dítanánk szembe a történeti etimológia elvével. Gondoljunk csak a királyné, 
vagy a hat-kor alakulatokra, amelyek képz ője, illetve esetragja összetev őbő l 
vált toldalékká. Vagy a névutókra. 

A két-es, két-ség, két-ely szavak a két halmaznévből alakultak. Szemantikai-
lag ugyan a fönti származékok eltávolodtak a két mindennapi alapjelentésétő l, 
de el nem szigetelődtek: mai nyelvérzékünk ugyanis az elhomályosult fölépítés 
ellenére is könnyen fölismeri bennük a két szavunk jelenlétét. A kérdéses sza-
vak utóelemét pedig, nem is kétséges, mai nyelvérzékünk toldaléknak fogja föl. 
Persze, ebben éles határt vonni nem lehet, hiszen a szinkrón szemlélet pl. az 
eserny ő  szavunkat is hol összetett, hol egyszer ű  szónak tekinti. A két t őválto-
zatai egyébként az élőbb alakulatokban is a szócsalád aktív összetartozását iga-
zolják: két-es, kett ő-s, kett-es. 

A negyven-félék utótagját (-ven) összetevőnek tekinteni a szinkrónia elve 
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szerint képtelenség lenne, mert él bennük szemantikailag is a négy, hat stb. 
alapjelentés, másrészt viszont a ma már illeszked ő  és önállóan elő  nem forduló, 
azaz kötött morféma érték ű  -van, -ven utóelemben a mai nyelvérzék nem is-
merhet föl összetev ő  szótövet, viszont jelentésváltoztató toldalékot igen. Az, 
hogy történetileg összetett szavakról van szó a negyven, hatvan típusú alakula-
tokban, a szinkrón szófejtés számára mell őzhető  szempont. 

Ső t a -van, -ven morfémától eltérő  utóeleme ellenére a harminc szavunkat is 
hasonló elven vettem a harm- tőváltozat származékai közé, azaz a harm-ad 
mellé. 

A szinkrón nyelvszemléletet nemcsak egy kiválasztott kor, nyelvtörténeti 
„pillanat" nyelvállapota tanulmányozására és leírására terjesztettem ki, hanem 
annál több irányú funkcióra: egy adott kor nyelvi tudata egyidej űleg eredmé-
nye és oka a nyelvi változásoknak, ideértve a grammatikai értékváltozásokat is. 

A tővégi hangzónyújtással kapott tőalakváltozatot valóban nem lehet 
azonosnak tekinteni a szótári t őalakkal. Ezt annál inkább külön lehetett volna 
választani, mivel a nulla alakváltozatnak is megvan a maga alaktani szerepe, 
ilyen pl. a nulla-ként. 

A korpuszról végül azt szeretném megjegyezni, hogy rendeltetése és be-
töltött szerepe korántsem merült ki abban, hogy hozzájáruljon a kategóriák ár-
nyalatainak szemléltetéséhez, noha a dolgozatban ezt a látszatot kelti a gyakor-
lat. De valójában a dolgozat megírása el ő tt ennek a korpusznak egészen más 
szerepe volt: általuk fölismerni, bel őlük leszűrni a fő  kategóriák tartalmát, ki-
terjedését, tulajdonságait és fogalmát. Továbbá a nem halmaznévi típusokkal 
hozzájárulni a főnév, a határozószó, a min ősítőnév és a névmás fogalmának re-
víziójához. És nem kevésbé szolgált alapul a korpuszanyag a témával kapcsola-
tos grammatikai alapfogalmak elméletének ellen ő rzéséhez, illetve kidolgozásá-
hoz, mint amilyen a rekonstruálás, az eset, a szófaj stb. 
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Illyés Gyula Jugoszláviában, 1965. július 

JUHÁSZ GÉZA 

Először nem sokkal e látogatás után tett err ő l említést Illyés Gyula (sajnos, már 
nem tudom, hol). A látogatás dátumáról a Nem volt elég verseskönyv következ ő  
dedikációja a bizonyság: „Juhász Gézának a feketicsi kovácsm űhely kincseinek 
viszonzásul őszinte barátsággal Illyés Gyula, 1965. VII. 13." (Aláhúzta a költ ő .) 
E feketicsi látogatás következ ő  dokumentumát az Illyés Gyula Emlékkönyvben 
találtam (1984), amelyben egy fénykép fölött ez olvasható: „Veronique és Georges 
Charaire-rel az újvidéki Juhász Gézáéknál vendégségben (1965) ". (Az „újvidéki" 
jelzőre a magyarországi olvasóknak köztudottan azért van szükségük, hogy meg-
különböztessenek az ugyancsak irodalomtörténész debreceni Juhász Gézától.) 
Legújabban a Kortárs 1988. szeptemberi számában Illyés Gyula Naplójegyzetek 
1964-1966 című  közleményében olvashattam a következ őket: 

„S egy befejező  élményt? 
Nincs véletlen. A magyar határtól másfél órányira két véletlenség kedvesen, 

de határozottan vezet vissza tennivalóim sajátos területére. 
Magyar falut is szeretnénk látni; tapintani inkább, vagyis megállni benne, 

szót cserélni lakóival, mégpedig nemhivatalosan. 
Semmi sem könnyebb. Az újvidéki Forum egyik kit űnő  munkatársának 

szülőfaluja az újvidék—szabadkai útvonalon fekszik. Semmi akadálya, hogy Ju-
hász Géza rögtön ne üljön be a gépkocsiba, s ne látogassa meg a szüleit. Majd 
autóbusszal jön vissza. 

Feketicsen állunk meg. A valamikor a Hajdúságból ide települt falu neve ere-
detileg Feketehegy volt. A szerb alig ejti ki másként a gy-t, mint a cs-t; a hegy-
ből így lett a h kibuktatásával s a két e összevonásával a környékbeliek ajkán 
ics. Feketehegyb ő l Feketics, már hajdanában. A két háború közti kisebbségül-
döző  kormányzat a magyar falvakat is — mind lehet ő leg — a név pontos fordí-
tásával — szerbre keresztelte. A feketét szerbül trnónak (sic!) mondják, a hegyet 
grnónak. Feketehegy tehát Trno Grno lett. Ezt nemcsak az újdonsült trno- 
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gonoiak (sic!) nem tudták kimondani, hanem úgy látszik, a környékbeli szer-
bek is nehezen; a falut ők változatlanul Feketicsnek hívták." 

Ugyanezekben a naplójegyzetekben a továbbiakban még ezt olvasom: 
„Nem kedvtelésb ő l, nem magamért utaztam soha, ahogy nem is kedvtelésb ő l 
írtam. Miként apám, aki pedig imádta a mesterségét, nem kedve teléséb ő l verte 
a vasat. Hanem miért ő  is, én is? A válasznak mindkettőnket illetően abban kel-
lett — abban kell — rejlenie, amit csináltunk, mások használatára." 

Az persze, hogy mindkett őnk édesapja — nyilván egyik sem „kedve telésé-
ből" — a vasat verte, azaz kovácsmester volt, mer ő  véletlen — bár én ennek a vé-
letlennek köszönhetek csaknem egy egész feledhetetlen napot, amit Illyés 
Gyulával és feleségével, Flóra asszonnyal, valamint a velük utazó Charaire há-
zaspárral tölthettem Ujvidéken és Feketicsen. Az viszont, hogy Illyés Gyulá-
hoz hasonlatosan — és kett őnk kovácsmester apjának szellemében — minden 
munkámat, ideértve ezeket az emlékez ő  sorokat is, a mások hasznára m űvel-
tem, az több mint véletlen: mint már annyiszor elmondtam, leírtam, Illyés 
Gyulát és írónemzedékét, a „népieket" legalább fél évszázaddal ezel őtt példa-
képül választottam. 

E látogatás el őzményeit és részleteit kísérlem meg az alábbiakban felelevení-
teni — „mások használatára", szerény adalékként Illyés Gyula írói-emberi port-
réjához. 

Tudomásomra jutotta Forum Könyvkiadóban, hogy a bledi Pen világkong-
resszuson részt vevő  népes-rangos magyar delegációnak Illyés Gyula is tagja! 
Zilahy Lajos, aki akkoriban úgyszólván Jugoszláviában élt, és gyakori vendég 
volt Ujvidéken (különben állandó részvev ője a Pen kongresszusoknak), Bled-
bő l visszatérve részletesen beszámolt az Illyés Gyulával létrejött meghitt, s ő t 
megható találkozásáról — tizennyolc év után (1947-1965). Nemcsak pálya-, de 
küzdő társának is tekintettea két háború közötti id őkbő l, kiváltképp az ellenál-
lás hónapjaiból. E találkozás bens őséges örömének emlékére ajándékozta és 
„dedikálta" Zilahy Lajos Illyésnek azt a nevezetes „fehér matrózsapkát", 
amelyben már Feketicsen is, de utána még jó néhányszor lefényképezkedett a 
költő . (Olvastam, de sajnos, nem jegyeztem meg az ajándékozás szövegét, 
amelyet Zilahy a sapka izzasztójára írt szép nagy bet űkkel, amelyek az izzad-
ság következtében mind szélesebb, vastagabb vonalakká híztak.) 

Zilahy Lajos azt is elmondta, hogy másnap (?) „nála" lesznek Illyésék Belg-
rádban, azaz Sonja Peroviénál (mindig így ejtette: Szonnya), könyveinek 
szerbhorvát fordítón őjénél, ahol népes társaság számára vacsorát rendez, s erre 
minket is meghív. Hárman keltünk útra a Forum ház képviseletében: Farkas 
Nándor vezérigazgató, Szerencsés József, a Magyar Szó riportere (több ripor-
tot is készített Zilahyval, köztük azt is, amely a Vorosilowal tervezett Elma-
radt vacsora címmel jelent meg) és e sorok írója. Már elindulás el ő tt megbe-
széltük, hogy a Forum nevében meghívjuk Illyés Gyulát Újvidékre, s minden 
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tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy e látogatásra sor kerüljön. Annak tudatában, 
hogy sok író, újságíró stb. szeretne vele találkozni, valamiféle beszélgetést sze-
rettünk volna rendezni a vállalat székházában — amint kés őbb Veres Péterrel és 
még számos magyar íróval erre sor is került. 

Sonja Perovi ć  belgrádi lakásán valóban népes és vegyes társaság gy ű lt össze, 
különösen a filmszakma képvisel ő i voltak számosan, amib ől utólag arra követ-
keztetek, hogy már folyamatban vagy legalább el őkészületben lehettek Zilahy 
„komoly filmtárgyalásai" (saját szavai) a majdani Halálos tavaszról. A vacsora 
után Farkas Nándorral és Illyés Gyulával hamarosan félrevonultunk valami há-
romszemélyes ülőalkalmatosságra, és nyomban parázs vitába keveredtünk. A 
vita tárgya az alig egy-két hónappal el őbb megjelent Hideg napok volt. Mi nem 
győztük dicsérni Cseres Tibor bátor tettét, magasrend ű  írói etikáját, de Illyés 
nem osztozott a lelkesedésünkben. Itt tabunak számító kérdéseket feszegetett, 
hisz még messze jártunk attól, amit Zöldi László nemrég így fogalmazott meg 
Ládi Istvánhoz szóló nyílt filmlevelében az Ésben: „... a ti rendez őitek már ré-
gen túl vannak ezen a szemléleten. Szinte egész irányzat épült a Hideg napok-
szerű  múltvizsgálati módszerre". Tehát nem kizárólag irodalomról, kiváltkép-
pen nem szépirodalomról folyta disputa, s a hangulata is inkább volt feszes, 
mint bensőségesen baráti. Azért valahogy a könyvkiadáson és a Magyar Szón 
keresztül csak eljutottunk jövetelünk f ő  céljához is, a meghíváshoz. Id őközben 
már megtudtuk, hogy négyesben utaznak, s úticéljuk Tihany. Végül is abban 
sikerült egyezségre jutnunk, hogy mivel Belgrádtól különben is igen hosszú az 
út Tihanyig, másnap megállnak, meghálnak Ujvidéken, s egy nappal kés őbb 
folytatják útjukat. 

Késő  délután érkeztek másnap Újvidékre, s mi az akkor nagyon új és el őkelő  
Park szálló egyik különtermét foglaltuk le (valósággal kongott az ürességt ő l, 
hisz legalább tízszer annyi ember befogadására volt alkalmas), a napszakot te-
kintve olyan se ebéd, se vacsora volt ez, vagy mindkett ő . Óriási tálcán hatal-
mas adag úgynevezett vegyes sültet szolgáltak fel a pincérek, de bizonya ven- 

Van erről a találkozásról egy másik változat is. Farkas Nándor, a Forum akkori vezérigazgatója 
határozottan emlékszik rá, hogy Illyésékkel és a Charaiere-ékkal a péterváradi vár éttermében va-
csoráztunk. Pontosan emlékszik még a jelenlev ők ülésrendjére is, s arra, hogy a vacsora igen hosz-
szúra sikerült, szinte úgy söpörtek ki bennünket a pincérek, és bizony jócskán fogyott a bor is. 
Ami azonban Farkas Nándor visszaemlékezésében a legfontosabb: a társaságban Ott volt Mladen 
Leskovac, a Puszták népe és az Ebéd a kastélyban kitűnő  fordítója is. Magam is jól emlékszem, 
hogy Belgrád felé kocsizva s az újvidéki együttlétet tervezve megállapodtunk abban, hogy Újvidé-
ken sort kerítünk az író és szerb fordítója találkozására is, hisz Leskovac 1961 -ben a Puszták népe 
újrakiadása, majd az Ebéd a kastélyban (első ) megjelenése idején (1964) nagyvonalúan lemondott —  
a szerző  javára! — a fordítói tiszteletdíjról, mivel úgy tudtuk, hogy Illyés 1956 után nem élvezi az 
ottani rezsim kegyeit, s anyagi körülményei sem ragyogóak. Sajnos én nem emlékszem rá, hogy ez 
a találkozó valóban létre jött-e, de Farkas Nándor annál inkább. Arra is emlékeztet, hogy azért volt 
bennünk némi szorongás: hogyan is fest majd ez a találkozó ilyen összetételben, nem zavarja-e meg 
a hangulatot, s aztán valamennyiünk legnagyobb örömére Leskovac nagyszer űen beleilleszkedett e 
magyar—francia társaságba, igen aktívan részt vett a társalgásban. Egyszóval, kellemes, hangulatos 
és nagyon fontos találkozónak bizonyulta péterváradi. 
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dégek egyetlen falat húst nem ettek, hanem egyre újabb salátaadagokat kértek. 
E kis rövidzárlat ellenére itt jóval oldottabb, kedélyesebb volt a hangulat, mint 
Belgrádban, szóba került az irodalom is, a jugoszláviai magyar, a jugoszláv és a 
magyar is, írók, könyvek stb. Így kerülhetett sor arra, hogy felidéztem a Mű-
helyben című  vers néhány sorát, talán a következ őket: 

Nincs tisztább, mint egy tisztára söpört 
kovácsm űhely vasárnap délelőtt 

Hűvös vasíz ű  leveg ő . Amott 
a fújtató: nem szuszog. Réz ragyog. 
A földön vízzel írt 8-asok 

s csiga-körök 
ősemberi 

szépszomjnak ösztönös, örök 
szépm űvészeti motívumai! 

A költő  Persze azonnal fölkapta a fejét, vizsgáztató szemekkel fordult felém, 
mire elmeséltem, hogy honnan ismerős számomra a h űvös vasízű  levegő , a 
földre írt vizes nyolcas és a kovácsm űhely vasárnap délelőtti ünnepi hangulata. 
Erre már valósággal záporoztak a kérdések: „Él még édesapád? Megvan még a 
kovácsműhely? Hol van az a Feketics?" 

Csak most, a Naplójegyzetek olvastán támadt fel bennem a kétely: Illyést 
valójában nem a kovácsműhely vonzotta els ősorban Feketicsre, hanem hogy 
magyar falut lásson Jugoszláviában, tapintsa inkább, megálljon benne, szót cse-
réljen lakóival „nemhivatalosan"? És a kovácsm űhely csak ürügy volt, mert az 
egyenes kívánsággal nem akart el őállni? Pedig, amint az idézett dedikáció is ta-
núsítja, a látogatás középpontjában valóban a kovácsm űhely volt, és a kovács, 
természetesen, de mással a faluban nem találkoztak, noha erre igazán korlátlan 
lehetőség kínálkozott volna. 

Miután tisztáztuk, hol van Feketics, hogy lehet odajutni, s onnan továbbhaj-
tani a Duna, majd a Balaton-part felé, megállapodtunk a másnapi találkozó 
időpontjában. Csakhogy nem Feketicsre indultunk mindjárt, hanem a piacra! 
Gondoltam, valami útravalót akarnak vásárolni, s elvezettem őket a Halpiacra. 
Soha én még piacot olyan részletesen végig nem vizsgáltam, mint ekkor ötös-
ben, mert természetesen a Charaire házaspár is velünk volt, hisz a Georges 

Végül is mellékes, hogy megvolt-e az az ebéd-vacsora is a Park szállóban és a péterváradi vacsora 
is, vagy az én emlékezetemben az el őbbi összemosódott egy másik hasonló találkozóval. A fontos, 
hogy az Illyés—Leskovac találkozó valóban létrejött. 
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vezette óriási fekete Citroénnel utaztak, utaztunk. Külön-külön megkérdez-
ték, megkérdeztették minden zöldségféle és gyümölcs, papucs, pulóver, ba-
romfi, tojás, virág, palánta stb. stb. árát, de amint kiderült, semmit sem akartak 
vásárolni. Hanem Gyula bátyám — mert ekkor már öcsém-bátyám megszólítás-
ra kellett áttérnünk — szépen elmagyarázta, hogy ő  bármelyik országban jár-
kel, a piacot soha ki nem hagyja semmilyen más látnivaló kedvéért. Tudd meg, 
Géza öcsém, ott lehet meglátni, hogyan él egy város, egy ország népe. A szem-
le és kérdez ősködés közben ugyanis számtalanszor rákérdezett: és mennyi a te 
fizetésed? És mennyi egy munkás fizetése? — s nyomban kiszámította, mire 
mekkora hányada kell a fizetésnek. Végül azért vásárlásra is sor került. A piaci 
szemle ugyanis a bocskorosmester üzleténél ért véget. Hosszan kérdez ősköd-
tek a mestertő l a lábbeli anyagáról, készítési módjáról, s mind a négyen vettek 
egy-egy pár lábbelit. Mindez azonban több órát vett igénybe, holott én a talál-
kozás időpontjából következtetve délel őttre jeleztem a Feketicsre érkezést. 
Jócskán délután lett, mire odaértünk. 

Valószínű leg az alig több mint félórás autózás közben meséltem el a falu mai 
nevének feltételezett etimológiáját: Feketehegy — Feketegy — Feketics, továbbá 
azt, hogy az első  világháború után a régi jugoszláv hatóságok névváltoztatási 
gyakorlata abból állt, hogy a magyar nevet szószerint szerbre fordították. Így 
lett Feketehegyb ől egy időre Crno Brdo. (Ebb ől lett Illyés jegyzetében Trno 
Grno.) Ez a név azonban, mint számos hasonló, még hivatalosan sem maradt 
meg sokáig, hanem visszaállították a lakosság használatában már általánossá 
vált Feketicset. S hadd tegyem hozzá: a trnagoraiaknak, azaz Crna Goraiak-
nak épp úgy nem okozott volna nehézséget a Crno Brdo kiejtése, amint a saját 
szülőföldjük, Crna Gora neve sem. Ők azonban, minthogy csak 1946-ban tele-
pültek oda, e névvel valójában nem is találkoztak. 

— Buta francia! — mondta Illyés Gyula, amikor Feketicsen beléptünk édes-
apám kovácsműhelyébe, mivelhogy ott ez volta bejárat az utcáról a házba. 
Georges haladt az öttagú menet élén, s az elénk siet ő  édesanyámnak így kö-
szönt: „Szervusz". (Édesanyám hatvanhárom, Georges úgy negyven-valahány 
lehetett.) Gyula bácsi sietett megmagyarázni, hogyan tanította magyarul kö-
szönni francia barátját — de nem ilyen id ős asszonynak! Szóval, ez a „buta fran-
cia" egyszerre jelentette, hogy a barátja nevében elnézést kér, de azt is, hogy mi 
többiek persze itthon, magunk között vagyunk. 

Magától értetődő , hogy Gyula bácsi figyelmének központjában a következ ő  
pillanattól kezdve az öreg kovácsmester, az akkor hetvenkét éves édesapám 
volt, aki több mint fél évszázada — és még ekkor is! — verte a vasat szül őfalujá-
ban, Szegeden, Aradon és két évig valahol Krasznodar környékén oroszországi 
hadifogsága idején. Ők ketten egyhamar ki is váltak a társaságból, s el őbb vé-
gigjárták a műhelyt, majd a rosszvas halomnál kötöttek ki. (Nálunk nem ócs-
ka-, hanem rosszvas volt a halom neve, ahol kopott kocsitengelyt ő l az ekeva- 
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son keresztül minden elképzelhet ő  kocsialkatrész előfordulhatott, persze, már 
eldobásra, azaz eladásra ítélve. Mert, ha jött a rosszvasas cigány, onnan válo-
gatta kilószámra bagóért a rosszvasat. Gyula bácsi azonban régészt meghazud-
toló türelemmel és hozzáértéssel látott a kutató-feltáró munkához. S egyszer 
csak szinte diadalmasan mutatta fel a társaságnak az ócskavas halomban talált 
csoroszlyát. Mindjárt meg is magyarázta — még Georges-nak franciául is —, 
hogy a mai fiatalok ezt legfeljebb abban az átvitt értelemben ismerik, hogy 
„vén csoroszlya". Az értelmez ő  szótár szerint „Az ekevas elé függ ő legesen 
erősített, kés alakú, éles vas, amely a földet felhasítja." A definíció pontos, 
nincs is mit hozzátennem, legfeljebb annyi, hogy láttam számtalanszor, amint 
édesapám épp úgy élesítette (kovácsolta, reszelte, edzette), mint az ekevasat, s 
hogy az egy- és kétvasú ekék gerendelyén egy téglalap alakú nyílásba kellett 
becsavarozni. Gyula bácsi elmondta Lajos bácsinak, hogy van neki egy Olyan 
múzeumféle gyűjteménye Tihanyban, ahol ezt szeretné elhelyezni, ha... Ter-
mészetesen elviheti. S elkért egy régi vasalót is, amely ott hányódott a „padon" 
a műhelyben. Errő l meg nyomban a Vasalás cím ű  vers jutott eszembe, amely 
arról szól, hogyan vasalja „nagyszombat délután" a nagylány a szoknyáit: 

Éleszteni a parazsat 
meg-meglóbálva a vasat 
s fröcskölt megint papmód vizet — 
egy csöppett rám is röpített. 

Szinte restellem leírni, hogy még egy fontos leletre bukkant édesapám segéd-
letével Gyula bácsi. Egy gömböly ű  vasból formált 8-asforma vasdarab volt. 
Valamikor arra szolgált, hogy az eke el őtt messze elöl járó lovak gyepl őszárát 
széttartsa, s a szántó ember tudja, melyik szárral merre fordíthatja a lovakat. 
Azt restellem, hogy e „szerszám" szép, régi, magyar nevét nem jegyeztem meg. 
De Gyula bácsi biztosan feljegyezte, hisz úgy raktározta el kis papírba csoma-
golva. A tihanyi „múzeum" látogatói talán már ismerik is. 

Közben Georges Charaire is bányászgatott az ócskavas halomban, s talált is 
vasalt (fa)lőcsöt, s kérte apámat, hogy elvihesse. Természetesen megkapta rá az 
engedélyt, s Gyula bácsi ekkor mondta másodszor „buta franciá"-nak, majd el-
magyarázta, milyen nagy divat mostanában (azaz, akkoriban) a szépen beren-
dezett polgári lakásokat ilyen rusztikus tárgyakkal ékesíteni. 

Tudhatjuk a Szíves kalauzból, hogy Illyés Gyula a világ Ljubljanában össze-
sereglett írói közül sokkal találkozott, a jugoszlávok közül többek között Mi-
roslav Krležával, akir ő l azt is elmondja, hogy Pesten mindig franciául társalog-
tak („Krleža jobban beszél franciául, mint én"), itt viszont „a saját hazájában 
velem most csakis magyarul beszél ... ", hogy innen Belgrádba tartva, Gustav 
Krklec, az írószövetség akkori elnöke meghívására Zágrábban megálltak ebéd- 
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re, s máris búcsúztak „mindössze két óra óta ismert" barátaiktól, mert estére, 
vacsorára Belgrádban kellett lenniük. Dehogy is kívánom lebecsülni e találko-
zások fontosságát, mégis az a meggyőződésem — mind Zilahy, mind Illyés elbe-
szélése alapján —, hogy mindkettőjük számára kettejük baráti találkozója volt a 
Penkongresszus legnagyobb eseménye. Ekkoriban ugyanis már sokasodtak a 
Zilahynak szóló hazahívó üzenetek, készül őben volt a Forum-Magvető  közös 
gondozásában a Dukay-trilógia, s nem véletlen, hogy — legalábbis a Film, szín-
ház, muzsika a Penkongresszusról közölt képriportjának egyik fotója (a há-
rom közül) e találkozást örökítette meg a következ ő  aláírással: „Zilahy Lajos 
(középen) találkozott a kongresszuson Illyés Gyulával és feleségével". Bizo-
nyos, hogy Illyés ebben az ügyben „követi" megbízást nem vállalt és nem telje-
sített, de hogy a hazai állapotokról elbeszélgettek, az kétségtelen. 

A Fotó című  sorozatból, 1989 
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KÖNYVEK 

„A LÉTEZÉS BOTRÁNYA" 

Nádas Péter: Évkönyv. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1989 

Egy szuszra, megállás nélkül olvastam el Nádas Péter Évkönyvét, mit sem törődve a 
hónapok szerinti tagolással, s a végére érve akaratlanul is tíz évvel ezel ő tti novellájának a 
címe jutott eszembe: Élveboncolás. Akaratlanul, mert felidézve az egykori szöveget, ki-
derült, hogy a néhai kijelentés: „A test védtelen és esend ő . Létező", kiegészül azzal: a 
lélek is. És már nem arról van szó, vajon a szavakkal történ ő  ábrázolás képes-e visszaad-
ni a világ valós látványát. Úgy t űnik, Nádas Péter végképp felvállalja nyelv és valóság, 
nyelv és gondolat szükségszer űen mitikus viszonyát, s nem hajlandó lemondani az áb-
rázolás évszázados lehet ő ségeirő l sem. Emiatt legalábbis merésznek kell mondanunk. S 
mi másra vall az is, hogy a mai, posztmodernség után áhítozó írói-olvasói-kritikusi tár-
sadalomban kijelenti: „Néhány nap múltán, éjjel háromkor arra a szívszaggató sajnál-
kozásra ébredek föl, hogy ilyen excesszív szerelmi szenvedély sem önmagam, se egy 
másik emberi lény iránt, soha nem tombolt bennem úgy, mint ebben a Hajasban. Min-
den szégyenkezés nélkül sajnálhatom." Vagyis hogy fiktív világ ide, fiktív világ oda, az 
irodalmi szöveget az ember, elismerve annak öntörvény ű ségét, mégsem csak a szövegvi-
lágon belül maradva akarja értelmezni, hanem végs ő  soron mégicsak önmagára vonat-
koztatja. S ilyen szempontból valóban élveboncolás az Évkönyv. Lelki, gondolati, önis-
mereti viviszekció. 

Persze túlzás lenne azt állítani, hogy Nádas Péter megrögzött realista, aki a szöveget 
„egy az egyben" a világ fiktív modelljének tartja, s nem szkeptikus az írással szemben. 
Csakhogy úgy tűnik, ő  nem a szavak valóságfedezetében kételkedik els ősorban, hanem 
a valóság releváns rendezettségében. Nem az elbeszélésszöveg cselekményfragmentu-
mai azok, amelyek hátterében megfejthetetlen, bonyolult összefüggésrendszerek hú-
zódnak meg, hanem maga a világ a rejtett és rejtélyes szálak szövevénye. Ezzel kapcso-
latban fogalmazza meg prózaírói ars poeticáját is: „Azóta se tudok megszabadulni a 
gondolattól, hogy a prózairodalom az oksági gondolkodás cselédlányaként, kizárólag a 
megtörtén ővel foglalkozik, holott az életünkben óriási szerepet foglal el mindaz, ami 
nem történik meg. (...) amikor úgy érezzük, hogy most pedig valami egészen kivételes 
dolog történik velünk, csak éppen nem értjük, hogy miért, miért éppen most, miért nem 
mással, miért éppen velem, akkor tán olyan történések hatása alatt állunk, amelynek se a 
szereplő it, se az őket mozgató erőket nem ismerjük, holott ezek az idegen er ők ben-
nünk éreztetik a hatásukat, tehát megtörténnek. S így aztán a visszahatás átláthatatlan 
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rendszerén keresztül, mi is ugyanúgy hatunk ismeretlenekre, akik ezt szintén nem tud-
ják mire vélni. 

Olyan emberekrő l szeretnék egyetlen történetet írni, akik egyáltalán nem találkoztak 
egymással vagy csak igen felületesen ismerik egymást, és mégis alapvet ően meghatároz-
zák egymás sorsát. E rejtett és rejtélyes összefüggésrendszer a zárt elbeszélésben talál-
hatná meg magának a néki legkedvez őbb formát. A zárt, egymástól független, vagy ép-
pen függőségben álló elbeszéléseket viszont egy olyan szerkezet hozhatná viszonyla-
tokba, mely nem másban, mint a káoszban keresne magának mintát." S rögtön mintegy 
szemlélteti is meghirdetett módszerét: elbeszélésbe kezd arról a fiatalemberr ő l, akivel 
nap mint nap találkozik, ennél többet azonban nem tud róla. A történet elemei azonban 
természetesen elszakadnak mintájuktól, önálló életbe kezdenek, s az elbeszélés keretei-
ben, annak szerkezetében determináltakká — egyben ismer ősekké — válnak, az ismeret-
lenség és titokzatosság pedig maga lesz a motiváltság, úgyhogy a novella ezúttal sem ke-
rekedik mássá, mint „oksági" összefüggéseken alapuló zárt szerkezetté. Az elbeszélés 
győzelme ez az elmélet felett? A megtörténhető  diadala a megtörtént fölött. 

Pedig az Évkönyv már címében is a magánélet konkrét térben és id őben lezajló króni-
káját ígéri, ámde minderre kevés utalás történik. Ehelyett feljegyzéseket, elmefuttatáso-
kat, leírásokat kapunk. Es ragyogó kisesszéket. Régen tapasztaltam már, hogy egy esz-
széíró ennyire egzisztenciálisan köt ődjék a természethez vagy az ő t körülvevő  tárgyi vi-
lághoz, mint Nádas Péter például az autókról szólóban: „Nekem az autók els ősorban 
esztétikai problémát jelentenek. Nem illenek abba a képbe, amit a szemem látni kíván-
na. Dilettáns képz ődménynek, üres tákolmánynak látok minden gépkocsit, és nem ér-
tem, hogyan keveredtem közéjük. Túl anyagszer űek is ahhoz, hogy természetes módon 
anyagszerűek lehessenek. (...) Egy kerékjevesztett, félrebillent, szúvaktól átrágott, tyú-
koktól lerondított, parasztudvar szegletébe taszított szekér látványa megindító, mert az 
én testem halála. A kibelezett autóknál nincsen undorítóbb látvány. A kibelezett autók 
dögtemetőjének nincsen természetes méltósága; nem enyészetükbe feledkezett tárgyak 
ezek, hanem kifingott eszmék üres dögjei." Amely olvasóját sem er őszakos intellektua-
lizmusával, hanem egzisztenciálisan érinti meg. Emellett természetesen történeteket, 
karcolatokat, elbeszéléseket is találhatunk az Évkönyvben vélt vagy valós találkozások-
ról, véletlenszerű , de tudatosan megszerkesztett szituációkról, egyáltalán nem találomra 
egymás mellé kerülő , hanem választékossággal kiválasztott nyelvi fordulatokban meg-
fogalmazva. S szinte észrevétlenül felejtjük a szerkezetet, a gyakran küls ő séges, szervet-
len átvezet ő  mondatokat, a történetmondás egyszerre mintha regénnyé szélesedne, a 
gyermek- és ifjúkor krónikájává, méghozzá azon a lírai, feszültségt ől vibráló hangon, 
amelyen az Emlékiratok könyvének harmadik, kisfiú korára emlékez ő  narrátora szólal 
meg. Mindez tökéletes szcenikával el őadva, a szituációk sorát drámaian vezetve fel a te-
tő fokra, elő re- és visszautalásokkal, szándékolt kitér ő -leírásokkal és jól id őzített késlel-
tetésekkel, ráér ő sen kivárva, a végs őkig sű rítve. Hogy ezt a fonalat is elejtse, s egy újab-
ba, ha lehet, még elszántabba, elkeseredettebbe kezdjen. Kerete is van az utolsó fejezet 
elbeszélésének: egy megírott, de soha el nem küldött levél, amelyet ezennel felbonta-
nak, tartalmazza a történetet öreg, régóta súlyos beteg barátn őjérő l, akinek utolsó kí-
vánsága, hogy újra láthassa régi barátját. A halálközelséget felfogni nem akaró, a szelle-
mével a testén úrrá lenni nem tudó és az ezt megfigyel ő , regisztráló, lereagáló ember po-
koljárása a történet, dermeszt ő , bénító tárgyilagossággal el őadva. „Valamivel kés őbb 
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a vécés néni mordulása figyelmeztetett, hogy odabenn olyasmi történik, ami rám tarto-
zik. (...) Vezetett, és nem máshová, a szívembe talált a hang. Egy csökönyösen toporzé-
koló, magára hagyatott kisleány fátyolos, tompa kiáltozása. Egyetlen tébolyultan ismé-
telgetett szó a fülkébe zárva. Segíts, segíts, segíts. De nem háromszor ismételte vagy 
négyszer, hanem harmincháromszor vagy negyvennégyszer, mintha ki tudja mióta 
mondaná, és semmi reménye nem lenne, hogy meghallhatom. Anyjában csalódott beteg 
gyermek beszél így. Mikor suttogása kiáltozás, mikor a perc megmérhetetlen örökké-
valóság a láztól. Amikor szétomlik az ágy, mikor nyirkos masszává lesz a dunyha, ami-
kor sziklák omlanak ki a visszhangos csarnokká növekedett szoba falából. 

Ha csak azt láttam volna, amit az ajtót kitárva láttam. Torkaszakadtából ordított. 
Mért nem segítesz rajtam, a szentségit, ha kérlek. 
Minden eshetőségre fölkészülhetünk, de arra, ami van, soha nem készülhetünk föl. 
Ultében, hogy valamelyest eltakarja nyitott ölét, el ő re dő lt. A tartály vezetékéb ő l 

permetez ő  víz tócsába gyű lt a kövön. Elnyílt kézitáskája e tócsában hevert, és ballonka-
bátjának lecsüngő  szárnya is belelógott. Ebben a lehetetlen helyzetben igyekezett leci-
bálni a lábáról a lucskos harisnyanadrágot; a bugyival egyetlen csomóban tekeredett a 
bokája köré. Amitő l viszont nem tudhatott fölállni, már csak azért sem, mert az egyik 
cipő jét már sikerült lerúgnia. Elé guggoltam, s miközben levettem és rendesen leraktam 
a másik cipő t a párja mellé, inkább Olyan lett, akárha dulakodnánk itt a b űzben, a víz-
ben, a vizeletben, mert dühében taposta a vállamat." Humanista ez a szöveg, anélkül 
hogy humanitárius lenne. Etikus, anélkül hogy moralizáló lenne. Csak egy történet, ar-
ról, hogy „Állunk a trapézon, leng a hinta, merész szaltót vetünk, ügyesen kapjuk el 
egymás kezét a leveg őben a közös fordulathoz, amikor ismeretlen tettesek kivonják aló-
lunk a biztosító hálót és nem vagyunk sehová bekötözve." Természetesmód konkrét és 
elvont, egyszeri és észrevétlenül egyetemes. 

S az ember, bármennyire igyekszik is felülkerekedni a naiv olvasóra jellemz ő  beleér-
zésen, nem vonhatja ki magát a szövegek hatása alól. Mi tagadás, átéli azt, ami a befoga-
dó művet gazdagító reakciójának, Arisztotelész óta azonban egyszer űen katarzisnak 
neveztetik. S közben észre sem veszi, megint „rászedték". Mert Nádas Péter nem azért 
ír, hogy érdekes történetekkel múlassa id őnket. Nem történeteket mond a történet ked-
véért. Pusztán rabul ejt bennünket azzal az „egyszer ű  jelenség"-gel, hogy „az ember 
társai elő tt megnyilvánul, de megnyilvánulásaival más, lehetséges, lényegesebb megnyil-
vánulásokat fed el". A legfontosabb dolgokról beszél, kevesebbel nem elégedhet meg: a 
szerelemrő l, a „létezés botrányairól", a szenvedésr ő l, a kiszolgáltatottságról, s a végs ő -
rő l, a legnagyobbról: a halálról. S ami kibontakozik, kaleidoszkópszer űen kitárul elő t-
tünk: szövegének totalitásában az élet teljessége. 

TOLDI Éva 
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ÚTKÖZBEN 

Fülöp Gábor: Kipányvázott versek. Forum, Újvidék, 1989 

Fülöp Gábor érdeklődésének középpontjában minden kétséget kizáróan a szabad 
vers áll. Két elkülöníthet ő  változatát hozza létre ennek a formának. Egyrészt a hosszú 
sorú, gáttalanul hömpölyg ő  versformálást alkalmazza, másrészt a kurta, bökversszer ű  
megoldásokat. Előbbi esetben az érettebb, „filozofikus hajlamú" gondolatok helyen-
ként elégikus hangnembe hajló skálája bomlik ki, az utóbbi versikékben viszont az iró-
nia és szatíra groteszk fintorai kancsalítanak el ő  a kimért, szikár sorokból. Mindkét tí-
pus számot tarthat érdekl ődésünkre, ám ha öszehasonlítjuk őket, tapasztalhatjuk, a rö-
vid forma a sikeresebb. Fülöp is tudatában lehet ennek, a kötet állományát vizsgálva 
ugyanis kiderül, a mintegy negyven költeményb ő l mindössze tíz nevezhet ő  igazi érte-
lemben vett „mamutversnek". Az arányok ilyen eltolódása a kötet el őnyére van, noha a 
két forma közti minőségi eltérés nem is túl nagy. 

A tartalmi oldal felő l kerülve meg a Kipányvázott verseket a szokványos költészeti 
tárgyak köszöntenek az olvasóra. Persze túlzott elvárás lenne azt kívánni bármelyik al-
kotótól, hogy új, soha nem látott, illetve hallott témaköröket találjon ki, hiszen a m űvé-
szet igazi arca nem a témagazdagságtól, hanem inkábba kifejezés gazdagságától ragyog 
föl teljes szépségében. Mégis érdemes áttekinteni verseinek témaköreit és megoszlásu-
kat, arányukat. A lírai én monológszer ű  megnyilvánulásaiban a legszenvedélyesebben a 
költészet rejtélyeit, hangsúlyos problémáit boncolgatja, hiteles pontossággal festve köz-
ben egy „oly kor" képét, viszonyait is, melyre a XX. századiság megnevezés illik legin-
kább. De milyen az a világ, mely a versek mozaikkockáiból kísérteties lassúsággal ki-
bontakozik? Az egyén helyzete Brasnyó Macu14 című  regényének az alaptételét és han-
gulatát sugallja, amikor a „bábszínház-báb módra" lépked ő  én imbolygó bizonytalansá-
ga az elszigeteltek élesen körülhatárolt magányában csapódik le: „Egyedül vagyok a bu-
borékban. /Egyedül vagyok nappal is. / Amikor csak szívdobbanásom / kopog a billen-
tyűkön" (Éjjel). „Lebegve két ég vagy két föld között" a felh őkarcolók „négyszögletes 
buborékjaiban" a teljes összeomlás képei kísértenek: „Kinn rengeteg hó van. / Jégkris-
tályokból összetapadt / pelyhekként lehulló fehér / (téli) csapadék. / Benn csak egy hó-
kupac — / önmagam" (Hó). 

A valóság adott viszonyai között vajon milyen lehet a költ ő , a vers helyzete? Az els ő , 
ősidők óta kísértő  probléma a versíró és az epigon szembeállítása, nem új kelet ű  ellen-
tét, még is a költészet örök témái közé sorolható. Fülöp két aránylag jól felépül ő  alko-
tásban foglalkozik a kényes kérdéssel (Az ember, aki a verseket írja, Epigon), el őlegezve 
iróniájának néhány csillámát. 

Sokkal aktuálisabb és indokoltabb a poézis válságáról, a vers túlterheltségér ől szólni, 
amint Fülöp is teszi. Már a kötet bevezet ő  verse is ezt a témakört veti fel: „Nyereg nélkül ülni 
meg / a verset. /Betörni, vágtatni rajta / a papírmez őn ... Vadromantika. /Meddig bírja még 
a vers, / ez a vén gebe / az állandó hajszát. / Pegazus? /Talán az operettekben" (Csikósok). 

A válság mélypontján, úgy t űnik, a művészet lehetőségei végesek, hisz minden lehe-
tő t elmondtak már, csupán az lehet, vajon az újabb versváltozatokban van-e költészet? 
„A vers a szavak kombinációja. / A próza is az, az irodalom, / s a beszéd egyáltalán. / 
Meddig lehet még vajon élni és / visszaélni ezzel a lehet őséggel?" (Vers-számítógép) 
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Ami nyilvánvaló és létez ő , az a gyilkos kúszónövény módjára mindent elborító, b ő -
ven áramló információözön. A hogyan kivédeni „a sóderolással és egyéb kevésbé élvez-
hető  szöveggel teleírt félbehajtott A 4-es formátumú papírlapokat"? Lehet-e megoldás a 
vers szempontjából a hasonló, szédületes tempóban lefolytatott mennyiségi gyarapo-
dás? S ha lehet, mi értelme, és az eredménye vers-e. „... A4-es formátumú (papírlapok 
hátlapjára) írom a verset. (Takarékoskodom a papírral,) de nem gy őzőm az iramot. (A 
TÚLSÓ oldalból) egyre több van" (Stabilizáció). Ami társadalmi stabilizációként nem 
minden esetben funkcionálna, az szótakarékosság és tömörség formájában hasznosítha-
tó költészeti elvként működhet, mindössze néhány határozott vonallal kell hangsúlyoz-
ni, amint ez Fülöp versében is történik: „Tömöríteni kellene (Többet mondani —) keve-
sebb szóval" (Csak röviden!). 

A szó halálával egyidej ű leg jelentkezik az ember halálának víziója, majd pedig ke-
gyetlen tényszerűsége. A védekezés egyetlen lehet ősége az egyén szempontjából a 
gúny, a cinikus szójáték keser ű  kacaja, ahogy ezt a „feloldást" kínálják a Szájöblít ő , a 
Gyújts rá és a Hogyan szoktam le a dohányzásról cím ű  versek. Bár az utóbbi fanyar 
bölcsessége mintha már valahol és valamikor elhangzott volna egy aforizma formájában, 
mindenesetre szellemességük és ínyrándító humoruk az Oroszlán és a Mókus cím ű  köl-
temények típusteremtő  szatírájával vetekszik. 

A Sakk hosszan hömpölygő  sorai más hangulati és érzelmi beállítódással közelítik 
meg ugyanezt a tematikát. Ami el őbb szójátékokban oldódott föl, groteszk csattanóval 
végződött, az most mintegy filozofikus mélyedést jelz ő  elégikus töprengést hív életre. 
Az élet egy nagy sakkjátszma — erre a mindent betölt ő  metaforára épül a m ű , s szinte ki-
hallani a „kegyetlenül járó sakkóra" ketyegését, miközben a lírai én mindent eldönt ő  
nagy nyitását várjuk, az újat, a „sz űz lépést". De ez nehezen akar megszületni, s végül a 
tett halálának lehetünk tanúi: „ ... miel ő tt meghúznád a lépést, / leesik a zászlód". 

A versek énje a kibontakozás felé haladva útközben formálódik: „Sokszor megkérdik 
tő lem: / hol érzem magam / IGAZÁN / otthon. /Két város, / két ország, / két földrész 
között, / mondom: / UTKOZBEN / érzem magam igazán / otthon. / Az autó, a vonat, 
/ a hajó, a repülő  / az én hazám" (Haza). Az útközbeniség állapot. A költ ő  útközben két 
ország két valósága közt, útközben egyik verst ő l a másikig, útközben születést ő l halá-
lig. Az állampolgár, a művész s az ember sorsa ez. Sohasem a beteljesülés, csak a cél felé 
haladás: ezt hívjuk életnek. 

CSAPÓ Julianna 

EGY KALLÓDÓ NEMZEDÉKRŐL 

Goran Tribuson: Povijest pornografije. Znanje, Zágráb, 1988 

Egy egész nemzedék hányattatásának s — a tévelygések következtében — a kallódásnak 
a regénye Goran Tribuson A pornográfia története című  műve. Nem tudom, hogy e 
középnemzedékhez tartozó horvát író (1948-ban született, és ez a tény, mint látni fog-
juk, a regény szempontjából sem mellékes körülmény) ismeri-e Esterházy Péter Kis 
Magyar Pornográfiáját, de vitathatatlan, hogy nemcsak a címben, hanem a regények tar- 
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talmában is több közös vonás van. Mert Esterházyhoz hasonlóan Tribuson is a hazugsá- 
gokról és az abból következ ő  félresikeredettségekr ő l példálózik, tehát mindkett őjüknél  
a címbe rejtett pornográfia kifejezés is egyfajta erkölcsi és szellemi prostituálódást takar.  

Tribuson könyve regényesített önéletrajznak is tekinthet ő , és a ma igen divatos ún.  
dokumentarista prózával rokon m űfaj, amelynek elődeit és szellemi rokonait a jugo-
szláv irodalmakban mindenekel ő tt Mirko Kovač  Malvina Тгifk оv йѓ  önéletírása meg  
Dubravka Ugreši ć  A regényfolyam er őszakolása című  alkotásában kell látnunk. Annál  
inkább, mert az említett regényekhez-kisregényekhez hasonló formai megoldásain túl  

egyéb rokonság is kimutatható, többek között például az, hogy a pornográfiát emleget-
ve egyikük sem a nemiség szemérmetlen leleplezésér ő l beszél, hanem valamennyien  
(mint Esterházy is) a pornográfia mint a szellemi magatartás romlásának allegóriáját  

használják.  
A Tribuson-regény is egy teljesen szabadnak, tehát etikusnak indult, ám csakhamar  

részben deviánssá lett társadalmat mutat be, s benne egy ilyenné váló nemzedéket mutat  

föl negatív példaként. Mert a főhős, Stanislav Ivanović  (ugyancsak 1948 -ban született)  
generációját ennek a társadalomnak a húsdarálója őrölte már, és őrli, olyannyira, hogy  
most, életük delel őjére érve valamennyien félegzisztenciáknak érzik magukat. Ezt álla-
pítják meg magukról azok az egykori gimnazisták, akik a regény vége felé húszéves  

érettségi találkozójuk „megünneplésére", de valójában sorsuk elpanaszolására jönnek  

össze.  
A regényben csak Stanislavnak, ennek az íróféleségnek az életútját követjük végig  

születésétő l napjainkig. Még pontosabban: az anyakönyvbe történ ő  bejegyzésének a  
szó szoros értelemben vett pillanatától szemlél ődhetünk e prototípus sorsa fölött. De  
miért hívják épp így? A fiatal tanár papa a rokonát bízza meg, jelentse be az újszülöttet,  

ő  pedig addig elugrik újságért... Am éppen aznap teszik közzé a Tájékoztató Irodával  

történt szakításról szóló nyilatkozatot. Látva a Borba lepedőnyi oldalán az öles címe-
ket, mámoros feje azonnal kijózanodik, és rohan a rokona után, de mire beront az iro-
dába, az anyakönyvvezet ő  már beírta az újszülött keresztnevének els ő  három betűjét,  
azt hogy Sta ... A levegőben megakadt a toll, s tétova tanácskozás után végül is ... nis-
lav-ot ír mögéje.  

Ezzel az útravalóval indul Stanislav generációja, de írónk alteregója egyszer csak azt  

tapasztalja, hogy itt valami nincs rendben. Az iskolában a szabadságról és egyenl őségrő l  
beszélnek, de a szül ők otthon mintha mást mondanának, a négyszemközti beszélgetés-
ben is mást, mint a vendégek el ő tt, ső t ő t is belekényszerítik ebbe a mikor-hol-kinek-
mit játékba. Erről a bizonyos névadási históriáról sem szabad mások el ő tt beszélni,  
mint ahogy tabuvá válik sok egyéb is. Tabuvá, mint azok a svéd és dán pornográf új-
ságok, amelyeket csak a pad alatt küldözgetnek egymásnak a kamaszok.  

Láthatatlan er ők irányítják éltünket — állapítja meg az önállóan is gondolkozni kezd ő  
diák, s e rádöbbenés mintegy hajtóer ő  ahhoz, hogy utánajárjon a dolgoknak, mögé néz-
zen az eseményeknek. El őször azt tapasztalja, hogy ez az er ő , ez az irányítás mindig va-
lahonnan a községháza meg a helyi pártszékház fel ő l jön, „azoktól" akiknek mindent  
szabad. Még tiltott pornográf filmeket is nézhetnek, miután az esti moziel őadás után  
kisöprik a nézőket. Persze err ő l is csak suttogva beszélnek a kisvárosban, mert hát hét-
pecsétes titok ez, s maradna is, ha nem a mozigépész vetítené a filmet. Azt is tapasztalja  

Stanislav, hogy ő  azért nem járhat el lányokat is lesni a templomba, mert ezzel szülei  
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tanári állása kerülne veszélybe, mert abban a horvátországi kisvárosban, ahonnan h ő -
sünk való, az iskolai párttitkárt szokásos vasárnap délel ő tti újságolvasói sétája mindig 
éppen a templom felé vezeti. Ezek els ő  tapasztalásai, majd jönnek a középiskolaiak és 
egyetemiek. Sorakoznak a nemek, a tilalmak, s csoda-e, hogy részben már megnyomo-
rított emberként kerül ki a világba. Igazán érvényesülni senki sem tudott — ez a keser ű  
tapasztalata annak a bizonyos érettségi találkozónak is. Miki továbbra is a pornó b űv-
körében maradt, csakhogy most már egzisztenciáját is e filmek eladásából biztosítja, 
Čedo csempész lett, s még az egykor szépséges és okos Ar četán is csak az látszik, hogy 
hízásnak indult, éles eszéb ő l is alig tartva meg valamit. Stanislav írói ambícióinak kitel-
jesedése elé pedig a hivatali körmölés vet gátat. 

Szóval széthullás, ziláltság minden vonalon — elmélkedik Stanislavunk, s töpreng is 
nyomban azon, hogy születése pillanatában nyilván megvolta lehet őség, megvolt az út 
is. Csakhogy... Csakhogy tudni kellett volna kell őképpen bánni a szabadsággal, a de-
mokráciával. Es ez az, ami nem sikerült, legalábbis nem úgy, ahogy az elvek hirdetik. 
Minden más már csak következmény. Valahogy azokat a pornólapokat sem kellett vol-
na tiltani, elmélkedik Stanislav, eljutva egy frankfurti könyvkiállítás alkalmával e nagy-
város állomáskörnyéki peep-show-jába, mert, lám, ma már mi is megengedjük, s ő t ma-
gunk is nyomtatjuk, csakhogy most már akaratlanul is fölvet ődik a kérdés: „Nem azért 
engedélyezzük, hogy felejtessük mindazt, amit nem szabad?" 

A tabuk világában feln ő tt nemzedék regénye A pornográfia története, a tabuké, ame-
lyek közül, ha felszámoltak is egynéhányat, azért mégiscsak maradt szép számban, 
hogy aztán örökül hagyjuk az utódoknak. 

Tribuson regénye tehát a közelmúlt „történelméb ől" meríti témáját, s az id őbeli 
közelség miatt ezt talán nem is történelemnek, hanem valami másnak, mondjuk politi-
kának kellene nevezni. S hogy a regény jelképességét ezúttal a szokásosnál aprólékosab-
ban, részletesebben próbáltuk megfejteni, s dekódolnia dekódolhatót? Mi más lehetett 
volna az író szándéka olvasóival, kritikusaival egyaránt? 

BORDÁS Gy őz ő  

A HAGYOMÁNY ÚJRAÉRTELMEZÉSE 

Körkép '89. Huszonhárom mai magyar elbeszélés. Szerk.: Heged ős Mária. Magvető  
Könyvkiadó, Budapest, 1989 

Az idei, hatvanadik ünnepi könyvhét dátuma körül valósággal rajzottak a különböz ő  
költő i, prózai és drámai antológiák, ami egyrészt az irodalmi termés összegzését s válo-
gatását, másrészt bizonyos fokú egyszer űsítését jelenti. Az olvasónak, a már egyre elké-
nyelmesedő  befogadónak, nem kell törnie a fejét, hogy kit és mit olvasson: kiadók és 
szerkesztők mintegy tálcán hozzák elé a legszebb s fő leg a lenépszerűbb költő i (Szép 
versek 1988), epikai (Körkép '89), valamint drámai (Rivalda '87—'88) alkotásokat. 

E gyűjtemények nem adják, nem is adhatják az elmúlt év(ek) lírai, kisepikai s drámai 
termésének minden vonatkozásban teljes, h ű  keresztmetszetét. A kritikusok körében 
népszerű tlen az effajta antológia. A Körképet is csak leltárszer ű  felsorolással szokás 
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üdvözölni és tudomásul venni. Érhető  gyakorlat ez: alapos kritikát írni szinte lehetetlen 
— s hálátlan feladat is. Egyfel ő l azért, mert egyetlen elbeszélés, dráma vagy egy-két köl-
temény aligha jellemezheti kimerít ően alkotóját; másfel ő l azért, mert a kötetek egészé-
rő l csupán általánosságokat lehet megállapítani. Hiszen ezen gy űjtemények az elmúlt 
esztendő(k) legjobb írásműveit vannak hivatva közreadni, ért ő  szakember válogatásá-
ban — következésképpen színvonala sem mozoghat széls őséges értékek között. 

A Hegedős Mária szerkesztette kötetben huszonhárom elbeszélés szerepel. Az érté-
kes anyag jelent ős része — ha itt nem kapott volna nyilvánosságot — még évekig folyóira-
tokban kallódna. Az előző  évi válogatással egybevetve (ahol is az elbeszélés fogalmát 
igen „tágan" értelmezte a szerkeszt ő , regényrészleteknek is helyet adva) jelen esetben 
sokkal következetesebben érvényesült a szerkeszt ő i szigor. 

A szerz ők életkor és írói rang szerinti összetétele a szokott képet mutatja. A magyar 
irodalom elismerten legnagyobb alkotói mellett els ősorban a középnemzedékkel, a Kör-
kép „törzsgárdájával" találkozhat a befogadó. Az id ősebb nemzedéket Mészöly Miklós, 
Mándy Iván s mások képviselik az idei Körképben, általában igényes, színvonalas írá-
sokkal. A középgenerációból egész sor alkotót vonultat fel a könyv, meglehet ősen kü-
lönböző  értékű  művekkel. 

A válogatás mindenkor szubjektív szempontjával nem kívánok vitázni. Mégis, a lehe-
tőségekhez képest nem tekinthet ő  szerencsésnek, hogy közepes, s ő t gyenge írások is 
helyet kaptak a kötetben. Ebben többek között az a vitatható szerkeszt ő i megfontolás is 
közrejátszhatott, melynek eredményeképpen egyes szerz ők nem elbeszélésük m űvészi 
értékei miatt, sokkal inkább más (m űfajban) művészeti ág terén szerzett (hír)nevük ál-
tal, kerültek be a gyűjteménybe. Méltányolandó viszont Duba Gyula (csehszlovákiai), 
Szilágyi István, Vári Attila (romániai), Ferdinandy György (nyugati) és Gion Nándor 
elbeszélésének a jelenléte. A Körképben szerepl ő  kisepikai műalkotásokat nem szokás 
rangsorolni, a szerz ők egyféle védettséget élveznek. Kíséreljük meg mégis az értékelést! 

Fenntartások nélkül csak az elbeszélések egy részének m űvészi színvonala dicsérhet ő . 
Mészöly Miklós, Mándy Iván, Esterházy Péter fölényes mesterségbeli tudással megírt 
elbeszéléssel, írásm űvel szerepel az antológiában. Az ábrázolt alakok s világuk, kivált-
képpen a mondatfűzés, tévedhetetlen pontossággal árulják el szerz ő jük kilétét. A kötet 
javához tartozik Pályi András és Vári Attila kisprózája, s külön színt jelent Tandori 
Dezső  Almezcsere — a szív marad című  írása. 

Igen kockázatos vállalkozás keresztmetszetet, holmi állapotrajzot szerkeszteni vala-
mely műfaj szűk időszeletébe zártan. Az anyag még nagyon közeli, kevés a távlat a 
mélyreható és rendszeres áttekintéshez. S ő t nem is egy periódusról kell ítélkezni, ha-
nem évnyi szakaszról, mely lezáratlan s túl heterogén ahhoz, hogysem egyetlen képlet-
be lehetne tömöríteni. Ohatatlanul egyszer űsítéshez és egyoldalúsághoz vezet, ha egye-
di művek közelében maradó „tünetleírásokon" túlmen ően általánosító tételeket, elmé-
leti megállapításokat is le akarunk szögezni. Ehhez járul még az egyéni ízlés és ítélet hi-
baszázaléka, s ezért kell minél nagyobb óvatossággal eljárni. 

A magyar elbeszélés helyzetét éves metszetben tükröz ő  Körkép- antológiák viszony-
lag elfogadható lehet őséget, feltételeket kínálnak, ha nem is az egyértelm ű , az összefüg-
gő  felmérésre, de az elméleti jelleg ű  megállapítások, megfigyelések visszaigazolására. Az 
óvatosság azonban itt sem árt. Bármilyen körültekintéssel készüljön is a válogatás, csu-
pán a „cseppben a tenger" részben igaz elve szerint reprezentálhatja a kispróza álla- 
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potát, hiányos mez őkkel tarkított állóképbe zárhatja a folyton változó, átmin ő sülő  
anyagot. 

Alább a Körkép '89 megjelenése alkalmából kísérelnék meg rövid vázlatot készíteni a 
legújabb magyar próza néhány jelenségér ő l. Az antológia szerkeszt ő je elfogadható 
alapot nyújt az áttekintéshez. A túlzottan merész általánosítástól mégis tartózkodnék, 
nem szeretnék messzire kalandozni az adott gy ű jtemény világától, inkábba közölt írá-
sok közelében maradva tennék néhány észrevételt. Úgy vélem, ez a módszer kevésbé 
fenyeget azzal a veszéllyel, hogy az önkényesen formált, el ő ítéletekre épített vagy túl-
zottan elvonatkoztatott koncepciók útveszt őjébe keveredjek. 

Értékmegő rzés csakis értékteremtéssel lehetséges. Az elbeszél ő  széppróza is kizáró-
lag új vállalkozásokkal tarthatja fenn több évszázados hagyományát. Az eddig használt 
jelrendszerek tagadva-meg őrzésével, átminősítésével. Az elbeszélésközpontú epikát 
odahagyva ismét a történetközpontú epika felé fordult a mai magyar prózaírók érdekl ő -
dése. A metanyelvi narració jelenségének s a formai eljárásoknak mint szüzsének a hát-
térbe szorulása, valamint a „nominalista gondolkodásmódnak" (Balassa Péter) a másod-
lagossá válása, illet ő leg felszámolása figyelhet ő  meg. „A poetikai-történeti gesztus egy-
ben szemléleti: nem visszalépés egy anakronisztikus hagyományhoz, hanem annak át-
szellemítése és újraértelmezése" (Balassa Péter). A m űalkotások révén megelevenített 
tradíciót nem követik, hanem „használják". A hozzá való viszony min ősült át. 

Mészöly Miklós A kitelepítő -osztagnál című  kisprózájában is e gesztus követhet ő  
nyomon. Egy precivilizatorikus világképpel szembesít: az emberi világ mellé animális 
emblémákat állít, az állati mellé pedig humanisztikusaktit. Eközben arra is rávilágítva, 
hogy a kezdetekt ő l ezen ősi erők hatottak primitív ismétl ődésekkel. (Nyelvi síkon: 
„Csak a ló magányos." Az állatok „lelkességét" kifejez ő  mondat vissza-visszatérésével 
szemantikailag is mind telítettebb lesz, ezért válik jelentéshordozóvá bölcseleti szinten 
is.) Mészöly ezzel emeli ki a hagyományt elszigetelt, holt állapotából, és alakítja jelenva-
lóvá, ismét folyamatossá. 

A klasszikus hagyományokhoz visszanyúló elbeszéléstípus számtalan variációra 
nyújt lehetőséget. Egyes esetekben a mesél ő -anekdotikus formával találkozunk, ahol a 
történet, a cselekmény ügyes, jól folyó el őadására esik a hangsúly (Csaplár Vilmos: A 
vágy); másutt a műfaj zártságának meg ő rzése drámaian feszült, tragikus atmoszférát te-
remtő , inkább konfliktusokat kiélez ő , azok elmélyítésére összpontosító ábrázolás céljá-
ból történik (Gion Nándor: Izidor). A megtartott alapformát tovább színezi a groteszk 
látásmód. Vári Attila kisepikai m űvének címében rejl ő , előreutaló abszurd mozzanat, 
groteszk elem (Virágboszorkány) olyan tényező , amely a kompozíciót, az elbeszélésele-
mek belső  hierarchiáját is befolyásolja. Ugyanakkor az autentikus atmoszféra, a tér s az 
idő  megérzékítése, valamint a rögzített, mindentudó narrátori pozíció is kitüntetett sze-
repet kap. A túlságosan direkt célzatú alkotás buktatóját Rákost' Gergely A kalap című  
elbeszélése jelzi. Szájbaragó, ezzel morális aktivizmusának jó irányát megtöri. Indulatá-
nak élét pedig a leegyszer űsítő  kidolgozás, a nagyon is átlátszó tanító szándék, a séma-
szerű  poentírozás csorbítja ki. A könyv színképének változatosságát ezek a módozatok 
már önmagukban is biztosítanák, ám a skála még ennél is szélesebb. A különféle egyedi 
elbeszélésformációk (Esterházy Péter: WS-napló, Mátyás B. Ferenc: Da capo al fingi), 
visszaemlékezések (Karinthy Ferenc: Századok lelence) gazdagítják. 

A formák sokasága mögött természetesen ott van a témák, életbeli helyzetek és 
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emberi sorsok számos változata is. Azokon belül pedig legtöbb esetben a válságba bo-
nyolódott, konfliktusok és dilemmák szorításába került, életükben magukra maradt 
embersorsok látványához jutunk. Ahhoz a vízióhoz, amelynek megérzékítéséhez Csiki 
László kafkai reminiszcenciával él: „Furcsa labirintus ez a kórház (a kiemelés t ő lem), 
félemeletnyi vagy annál is kisebb szintkülönbségekkel, lejt ő  és emelkedő  folyosókkal, 
szegletek, kanyarulatok, benyílók és átjárók sokasága. Hatalmas fehér ajtók váltakoz-
nak keskeny kis fehér vagy éppenséggel festetlen ajtókkal: mintha bárhol bejáratot le-
hetne vágni a falba, és mögötte máris Ott egy új kórterem. Végeérhetetlen ez a kórház, 
rejtett bugyrai úgy türemkednek ki egymásból, akár a szappanhab buborékai; talán 
alakja, terjedelme is változik, mindenképpen mozog, alakul, miközben én mozgok ben-
ne" (Közkórház). 

A Körkép tradicionális gyű jtemény. A kortárs kisepika folyamatos áttekintése, jelen-
léte óhatatlanul megélesíti alkotók, befogadók s szakemberek szemét egyaránt, figyel-
müket összpontosítja, és a visszatér ő  jelenségek, hibák s erények számbavételére teszi 
őket képessé. Egy ilyen gazdag, változatos színkép ű  antológia írásm űveit pedig több ol-
dalról meg lehet közelíteni, számtalan olvasat lehetséges. 

POZSVAI Györgyi 

ARCHAIKUS NAIV MONDÁK Y  HIEDELMEK 

Polner Zoltán: Sárember. Szeged, 1989 

Polner Zoltán évtizedek óta hozzáért ő  szakmai tudással kutatja, gy űjti a Szeged kör-
nyékén levő  falvak népi hagyományait. Értékes gy űjteményeinek a sorát (Föld szülte fá-
ját, Ördöngösök, Éganyám, földanyám, Jegykend ő  a forgószélben) újabb kötet gazda-
gítja, a Sárember. Ebben a kötetben a szegedi nagytáj népének kozmogónikus hiede-
lemvilágáról, a világ és az ember teremtésér ő l, a nép természetismeretér ő l kíván képet 
adni. 

Csongrád megye mintegy harminc falujának számtalan népi bölcsessége, féltve őrzött 
vallomása került a kötetbe Ipolyi Arnold, Kálmánt' Lajos és Bálint Sándor gy űjtőmun-
kájának nyomában. Gyakran egy-egy eredetmonda vagy természetmagyarázó hiedelem 
a bibliai történetek vaskos, trufaíz ű  tomácsolói lettek. A paradicsomi történeteket folk-
lorizálták a gyűjtemény szövegei. Az Oszövetség sz űkszavú történetei így gazdagodtak 
a népi képzelőerő  révén újabb fordulatokkal, mesei szálakkal. 

Gyűjteményét Polner két nagyobb egységre osztja, az els őben az eredetmondákat, a 
másodikban a természetmagyarázó hiedelmeket, ráolvasásokat és népi imádságokat 
közli. Az eredetmondák az ember keletkezését magyarázzák kis eltérésekkel. Egy vo-
natkozásban megegyeznek a történetek, a férfi a „teremtés koronája", hiszen az Úris-
ten, amikor sárból megalkotta az els ő  embert (Sárember) „Elfelejtette rátönni a koronát 
arra a testre, osztón azért mondta, ez majd jó lösz n őnek. Aztán mögcsinálta újra Ádá-
mot, oszt annak már csinált koronát is." 

Az őszinte, egészséges népi humor jut kifejezésre az Isten embert teremt című  törté-
netben, melynek tanulsága, hogy Ádám, amikor meglátta Évát, akit az Úristen az 
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egyik bordájából teremtett, így szólt: „Uram-Teremt őm, szédd ki az összes bordámat! 
Olyan huncut vót Ádám. Inkább borda nélkül járna máig is mindén férfi, nem elég neki 
égy nő ." A Miért szülnek fájdalommal a n ők? is a népi bölcsesség bizonyítéka. Amikor 
a nők fájdalom nélkül akartak szülni, mint az állatok, az Úrjézus azt mondta: „Jó, lehet 
úgyis, de akkor ugyanúgy köll nektök is közösülni, mint az állatoknak. Egy évbe csak 
egyször. Aszonták az asszonyok, akkor inkább vállaljuk a fájdalmas szülést, de nem 
elég égy évben egyször." 

A légy elnevezésér ő l is több történetet olvashatunk. A légy a vízözön el ő tt csak bogár 
volt. „Légy ottan, aszonta rá Noé. Hadd légy. Azért léti légy." 

A gyű jtemény második része terjedelmesebb, hiszen a különféle hiedelmek behálóz-
zák az ember világát; a betegségek népi gyógyítása, megel őzése, az id őjárás viszontagsá-
gaitól való védekezés különféle módjai, népi imádságok olvashatók ebben a részben. A 
nap, a hold, a csillagok szerepe mindig fontos volta nép életében. Nem véletlen tehát, 
ha az olvasó olyan megjegyzésekkel találkozik az egyes hiedelmek, imák után, hogy 
még ma is használják, mondják, mert használ. Az újholdat például így köszöntik „Uj 
hold, Uj király / téged köszönt az egész világ." Ez a köszöntés sem véletlen, hiszen az 
öregek a holdat szentnek tartották. Fogfájást, szemölcsöt, tyúkszemet egyaránt gyógyí-
tott. De holdfogyatkozáskor nem ültettek baromfit tojásra, mert „Tudták, hogy a hold-
világot észi a Markoláb, oszt az ilyenkor ültetért baromfiakat is elhordja, mégészi vala-
mi férég." „Holdfogytára kár ültetni, / mert a dög elfogja vinni" szól a figyelmeztetés. 

Tavasszal az els ő  égzengéshez is sok hasznosnak vélt hiedelem f űződik. „Mikó még-
zendült, akkó szépen léfeküdtünk, oszt gurultunk... Azt kiabáltuk, hogy »Ekkora gö-
rögdinnyék légyének, ni!«" Vagy hátfájás ellen hemperegve ezt mondták: „Derékfájás, 
hátfájás: / menjen t ő lünk elfele!" A népi megfigyelések tapasztalata szerint „Ha délrül 
zöndül mög, akkor sok es ő  lösz, sok buza. Ha északrul, akkor mög olyan közepes, szá-
razság lösz." A szél azt jelenti, hogy biztos valami táltos-sámán halott van. De szélért is 
lehetett könyörögni: „Szent Pál, / Szent Jakab, / adj szelet!" 

A forgószélben a hiedelem szerint az ördög és a felesége jár vagy „...istenszekere, 
mert hogy Illés nev ű  próféta is azzal mönt föl a mennybe." Ha viszont „...forgószéllel 
gyün a tavasz, akkor rossz nyár van. Ha pedig délibábéval gyün a tavasz, akkor jó nyár 
lesz." 

A sok hiedelemb ő l azt is megtudja az olvasó, hogy „a szivárvány az Isten koszorúja", 
a villámlás pedig „Isten ostora". Mivel az id őjárás nagyban befolyásolta a gazdasági élet 
alakulását, ezért figyelemmel kellett kísérni. Ezt igazolták a hiedelmek és az archaikus 
pogány-keresztény motívumokat tartalmazó könyörgések, imák, amelyek az elhárításra 
vonatkoznak (Gonosz felh őkre). 

A Sárember szövegei ő rzik a gyűjtési területre jellemz ő  ő -ző  alakokat, és jelölik a 
nyílt e és a zárté hangot is. A végén a gy ű jtő  falvanként felsorolja az adatközl őket, kik-
nek túlnyomó része 60-70 évnél id ősebb, ami azt igazolja, hogy Polner Zoltán legújabb. 
kötete is értékes, már-már feled őbe menő  népi hagyomány egy részét ő rzi meg az utó-
kor számára. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsa 
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FILOZÓFIAI MŰVEK LEXIKONA 

Lexikon der philosophischen Werke (Franco Volpi—Julian Nida-Rümelin Ig.) Alfred 
Kröner Verlag, Stuttgart, 1988 

A filozófiai lexikonok készítésének nálunk is, a világban is hagyományosan két alap-
elve ismeretes: a címszavakat vagy a bölcsel ők neve, vagy a fogalmak szerint csoporto-
sítják, miközben az el őbbit leginkább filozófuslexikonnak, az utóbbit pedig filozófiai 
fogalomtárnak nevezik. A tágabb értelemben vett filozófiai lexikon a két elv egyszer ű  
egyesítésének eredménye. Világszerte így van ez, annak ellenére, hogy a bölcselettel va-
ló érdemi foglalkozás alapját maguknak a m űveknek kell képezniük. Ennek az alapigaz-
ságnak a fényében kísérelt meg a stuttgarti Alfred Kröner Verlag — els őként a német 
nyelvterületen — új típusú lexikont készíteni. A Filozófiai m űvek lexikona című  vaskos 
kiadvány nóvuma, hogy a címszavakat a filozófiai m űvek eredeti címe szerint csoporto-
sították, miközben a tájékozódást a kötethez csatolt névmutató könnyíti meg. A mód-
szerbeli újítás legfontosabb eredménye, hogy a szokásos lexikonokhoz viszonyítva jó-
val nagyobb teret kapnak maguk a filozófiai gondolatok: a lényeget ritkán érint ő  élet-
rajzi „hol-mikor-meddigek", irányzati besorolások, véget nem ér ő  etimológiai fejtege-
tések és anekdotázó pletykálkodások helyett itt csak a m űvek tartalmáról van szó. En-
nek köszönhetően 850 oldalon 538 gondolkodó 1147 művérő l olvashatunk egy-egy rö-
vid, de rendszerint lényegre tör ő  recenziót. Az óriási munka két egészen fiatal filozófia-
történész (Franco Volpi — 1952 és Julian Nida-Rümelin — 1956) vezetésével készült, a 
munkatársak jegyzékén pedig több mint százötven komoly német tudósember neve 
szerepel. Az egyes címszavak megírására szinte csupa olyan szerz ő t kértek fel, aki az il-
lető  mű  megalkotójáról monográfiát vagy legalábbis komoly szakdolgozatot publikált. 

A kiadvány következ ő  fontos érdeme, hogy nem szorítkozik a klasszikusokra, ha-
nem megpróbálja felölelni a kortárs filozófia legjelent ő sebb műveit is. Az új francia filo-
zófusok közül például úgyszólván minden komolyabb szerz ő  helyet kapott a kötetben, 
nemegyszer egészen friss m űvekkel. Jean Francois Lyotard-tól például nemcsak a ná-
lunk tízéves késéssel most megjelent Posztmodern helyzet, hanem az 1983 -ban kiadott 
Le differend is. Örömmel nyugtázzuk továbbá, hogy Faucault öt, Baudrillard, Deleuse 
és Levinas pedig egyaránt két m űvel szerepel a kötetben. Vannak azonban furcsa arány-
talanságok is. Egyáltalán nem világos, hogy Habermas négy könyvével szemben Cio-
ran, Derrida, Feyerabend és Gadamer miért csak egy-egy m űvének méltatását érdemelte 
meg? Az aránytalanságok még szembeötl őbbek, ha a kelet-európai filozófusok el őfordu-
lási arányára figyelünk. A Nyugaton is régóta ünnepelt orosz vallásfilozófusok például 
szinte helyet sem kaptak a kiadványban. Nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért csak 
Sesztov és Bergyajev egy-egy könyve bizonyult ismertetésre méltónak, és miért ugyan-
olyan arányban, mint Lenin, aki filozófiai lángelmével enyhén szólva nem dicsekedhet. 
Durva túlzásnak érzem azt is, hogy Lukács Györgynek nem kevesebb mint hat könyvét 
ismertetik, köztük a vitatható érték ű  Az ész trónfosztását is. Ezzel szemben a status 
quo-marxizmus két jeles kibillent ő jérő l, Kolakowskiról és Kosikról egyszer űen megfe-
ledkeztek. Érdekes módon egyetlen Olyan m ű  szerepel a lexikonban, amely Kelet-Eu-
rópában íródott és jelent meg: Jan Pato čka A természeti világ mint filozófiai probléma 
című  alig ismert könyve. 
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Már e néhány kiragadott példából is látszik, hogy a a kiadvány nem mentes bizonyos 
szemléletbeli elő ítéletektő l. Az első  és talán legsúlyosabb elő ítélet, hogy a szerkeszt ők 
szerint az egyetemes filozófia szinte maradéktalanul azonos a nyugati filozófiával. S ez 
nem csupán az ismertetett modern m űvek összetételéb ő l olvasható ki, hanem sajnos a 
klasszikusokéból is. Néhány latinul is kiadott középkori arab és zsidó m ű  kivételével a 
keleti filozófia egyszerűen hiányzik a lexikonból. A másik jellegzetes el őítélet, mely 
szerint a filozófia mindenekel ő tt észfilozófia, már burkoltabb formában mutatkozik 
meg, de jelenléte tagadhatatlan. Egyetlen példát említek. A nietzschei gondolkodási stí-
lust követő  modern bölcselők, mint Bataille, Derrida, Cioran, Deleuze, Rozanov, Sesz-
tov, csak a nagy racionális rendszerekben gondolkodó filozófusok árnyékában kaptak 
helyet, ha egyáltalán bekerültek a lexikonba. S végül, ami a kelet-európai szerz ők sze-
lekcióját illeti, az inkább emlékeztet egy korlátolt kommunista pártideológus döntései-
re, mint a gondolatok jelentőségét és mélységét megítélni képes szakfilozófus ízlésére. 
A legdogmatikusabb marxisták jelenlétét például egyetlen reformszellem ű  gondolkodó 
művével sem próbálták ellensúlyozni. 

Az elmondottak ellenére sem tekinthet ő  azonban haszontalan kézikönyvnek a Filo-
zófiai m űvek lexikona, különösen, ha használata közben szigorúan szem el ő tt tartjuk az 
elvet, amely az egész vállalkozást el őhívta: azt, hogy a bölcselettel való foglalkozás alap-
ját továbbra is maguknak a m űveknek kell képezniük. A filozófiai műveknek, s nem a 
filozófiai művek lexikonának. Az utóbbi csak kiegészítheti, rendszerezheti, áttekinthe-
tőbbé teheti az el őbbit, miközben természetesen az sem baj, ha vitára ösztönöz. 

SEB ŐK Zoltán 

SZÍNHÁZ 

KÉT KÖRKÉP 

A drámaíró néha mintákat keres a múltból, hogy minél pontosabban leírhassa a je-
lent. A minták lehetnek történelmiek, irodalmiak vagy dramaturgiaiak. A történelmi 
minták fölhasználásával általában példabeszédek, parabolák, allegóriák születnek. Az 
irodalmi-dramaturigai minták inkább a gondolkodásban és az emberi kapcsolatokban 
megfigyelhető  hasonlóságokra ébresztenek rá. 

A budapesti Vígszínház egymás után két új magyar m űvet mutatott be. Mindkett ő  hi-
vatkozik bizonyos színháztörténeti el őzményekre, és mindkettő  a mai hétköznapi való-
ságból veszi témáját. Szerz ő ik az irodalmi derékhad legkiválóbbjai közé tartoznak. 

Kornis Mihály: Körmagyar 

A színházi rendez őként indult, de friss diplomájának birtokában a rendezésnek azon-
nal hátat fordító Kornis Mihálynak eddig három színm űvét mutatták be. A Halleluját 
1981-ben a színházi kritikusok az évad legjobb drámájának ítélték, de az akkori kultu-
rális politika megtiltotta a szavazás eredményének nyilvánosságra hozását; a darab 
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egyébként a háború után született értelmiségi nemzedékr ől szól, amelyet a társadalmi 
körülmények nem engedtek feln ő tté válni. Az abszurdba hajló Kozma az „uralkodó el-
it" és a személyi szabadság jogaitól megfosztott „csöndes többség" konfliktusát fogal-
mazza meg. A Büntetések című  Franz Kafka-átirat nemrégiben került színre. 

A Körmagyart — maga a szerz ő  jegyzi meg kézirata végén — három hét és három nap 
alatt írta. A cím utalás Arthur Schnitzler Líebeláj című , a múlt század végén született 
darabjára, amelyet Körtáncnak fordítottak magyarra. A bemutató annak idején botrányt 
kavart Bécsben; az el őadást betiltották. A századvég szecessziós légkörében fogant, fri-
vol témájú mű  a korabeli Bécsben játszódik, és a szeretkezés körül forog. Alkalmi part-
nerek találkoznak láncszer ű  egymásutánban, úgy, hogy egyikük mindig továbblép a kö-
vetkező  párjelenetbe. Az utolsó partnerek egyike bezárja a kört: az els ő  jelenetben meg-
ismert szereplők egyikével találkozik. Közben változik a kalandokban résztvev ők társa-
dalmi hovatartozása: az Utcalánytól a Grófig. Ők ketten találkoznak az utolsó jelenet-
ben, összekötve a két széls ő  „társadalmi kasztot". 

Kornis megtartja az eredeti m ű  dramaturgiai szerkezetét, miközben mai magyar kör-
nyezetbe helyezi a cselekményt. Játékos ötlettel utal a schnitzleri modellre: a kis dramo-
letteknek megfelel ő , párhuzamos helyzeteket keres. Ezek nagyon gyakran maliciózu-
sak. A schnitzleri Fiatal úrból nála Fiatal elvtárs lesz, aki nem egyszer űen egy úgyneve-
zett tisztességes asszonyt akar elcsábítani, mint el ődje száz évvel ezel ő tt, hanem állam-
védelmista múltú, „apparátusbeli" pártfogójának feleségét. Már itt megfigyelhet ő  a 
schnitzleri és a kornisi biológiailag analóg aktusok közötti min őségi különbség. A Fiatal 
úr mulatságát legföljebb csak érzékien borzolja a vele járó presztízsgy őzelem, a Fiatal 
elvtárs viszont mozgalmi tettként könyveli el. Hasonló eltérés mutatkozik a többi sze-
replő  esetében. Schnitzler szeretkez ő i élveznek, Korniséi többnyire kompenzálnak. 
Vagy legalább számítanak valamire. A Takarítón ő  lakásra, az Író — Csehovval szólva —
témára egy közepes novellához, a Színészn ő  floridai nyaralásra. Gy űröttebb, kiábrándí-
tóbb, őszintétlenebb lett mára még az ösztönélet is. Csak a két társadalmon kívüli figu-
ra, a jószívű  Utcalány, ez a késő i Dosztojevszkij-inkarnáció és a magyar irodalom em-
lő in nevelkedett, Amerikába szakadt magyar Milliomos őrzi az ártatlanság hímporát. 
Hajnali búcsújuk az elsivárosodó életviszonyok bizarr látlelete. 

Könnyen belátható, hogy ma nem az pikáns, ami Schnitzler idejében. Az el őző  szá-
zadvégen nagyobb botrány volta színpadi sötétben föltételezhet ő  nemi aktus és a hozzá 
vezető  pajkos társalgás, mint ma a szerelmi előjáték pőrén megmutatható része és a ki-
mondhatatlanság tabuja alól fölszabadított teljes magyar szókincs. Ez utóbbit — az argó 
és a szleng legkülönfélébb változatait — Kornis „talált tárgyként", szokása és kedve sze-
rint nagy leleménnyel használja. Az igazi m űvészi pikantéria mégiscsak az, ahogyan a 
nem éppen teherbíró Schnitzler-darab pókhálórácsára ráemel egy mai társadalommo-
dellt. Nem túl súlyosat, mert az alatt menten összeroskadna. Ez végül is egy bizseregte-
tő  bohózat, amiben „a felszínen kell maradni", mert a mélyfúrás, megroppantaná magát 
a könnyűszerkezetes dramaturgiát. A szerz ői mutatvány éppen a kényes egyensúly 
megtartása a felszínen lebeg ő  pókfonálon. Kornis sikeres légtornász: csinál néhány 
nyaktörő  nyelvi szaltót, bemutat egy-két merész aktuálpolitikai ugrást, és csak ritkán 
látszik rajta erőfeszítés. (Például amikor nem tudja valamelyik szerepl őjének habitusát 
átvinni az egyik jelenetbő l a másikba, vagy mint a Milliomosnál, hasbeszélőtrükkre 
kényszerül: időnként ő  maga szólal meg a figura helyett.) 
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A könnyed anyagkezeléssel megírt darab jól álla Vígszínháznak. Horvai István ren-
dezése a játékos realizmus jegyében fogant. Körülbelül egyenl ő  arányban ötvöződnek 

benne életeszer ű  és színházszerű  mozzanatok; a valóságot elironizálja a komédiázó ösz-
tön, de a bohózatba elegend ő  hétköznapiság vegyül. 

A múlt század híres, hazafias festménye az úgynevezett Feszty-körkép: monumentá-
lis vászon a magyarok ezer évvel ezel ő tti honfoglalásáról. Kornis Körmagyarja afféle 
modern körkép. Kevésbé monumentális és kevésbé patetikus. Inkább keser ű  és ironi-
kus. Arról szól: hogyan élünk e kis hazában. 

spiró György—Másik János: Ahogy tesszük 

A regény- és drámaíróként közismert, ezeken a hasábokon is többször méltatott Spi-
ró György — többek között Az imposztor és a Csirkefej című  színművek szerző je — ze-

neszerző  kollégája társaságában ezúttal dalm űvet írt. Akárcsak Kornis Mihály Körma-
gyarja, az Ahogy tesszük cím is parafrázis. Egyrészt Shakespeare Ahogy tetszik című  
színművére, másrészt Mozart Cosi fan tutte című  operájára utal. Az el őbbire inkább 
csak szójátékkal rímel, az utóbbit viszont azzal a tipikus férfiszemlélettel idézi, amely a 
nő i mentalitásra vonatkozik: „Mind így csinálják." 

Spirónál a cím ezt jelenti: „Mind így csináljuk." Igy rontjuk el a sorsunkat. Igy tesz-
szük tönkre az életünket. 

Vagy mások a miénket. 
Az Ahogy tesszük nem más, mint modern melodráma. Egy házasságról szól, amely 

zátonyra futott. Egy létformáról, amely esélytelen. Egy életmin ő ségrő l, amely minősít-
hetetlen. Privát tragédia társadalmi forrongások idején. Ujhit ű  illúziókból kiábrándult, 
keserű , ijesztő  valóságkép. Lehámlott falak, szétmálló életkeretek között lejátszódó ma-
gántörténelem. 

Két kariatida tartja a színpadon életünk szürke, megroggyant Háztömbjének erké-
lyét. Majd csak az előadás végére derül ki, hogy ők ketten, a férfi-kariatida és a n ő -ka-
riatída a klasszikus pár: a H ős és a Nej, s a jelképes erkély, amit tartanak, a társadalom 
úgynevezett legkisebb egysége. A család. Tartják, amíg lehet. Még azután is egy kicsit. 
Amikor már kiderült, hogy nem bírják ki együtt. Amikor már végigszenvedték a méltó-
sággal elviselni remélt, de méltatlanra sikeredett válás, vagyonmegosztás, gyermeklátha-
tás gyötrelmeit. Amikor már megjárták a pénztelenség és lakástalanság pokolbugyrait. 
Amikor már kipróbálták a megalázó társas kapcsolatok és a magány számos variációját. 
Amikor már leszámoltak hivatással, tudattalan vágyakkal, romantikus képzelgéssel va-
lakirő l, aki lehetne, de nincs. Amikor már rájöttek, hogy valamit végleg elvesztettek, 
ami nem is volt az övék, mert a sz űkebb és a tágabb világ úgy van körülöttük berendez-
ve, hogy boldogtalanok legyenek... Még azután is, hogy mindezt fölmérték, tartják egy 
kicsit a terhet, minta társadalom jólnevelt kariatidái. Aztán elengedik. És a Ház össze-
dő l. 

Tényleg melodráma ez, s ő t közhelymelodráma. Olyan lelki belügyekkel foglalatos-
kodik, hogy nincs hol lakni, és ügyet sem vet olyan lényeges változásokra, hogy odakint 
szerveződik a pluralista társadalom. Az Ahogy tesszük szerzői a politikai forrongások 
közepette teljesen közömböseknek látszanak a politikai színház iránt. Képesek azt hin-
ni, hogy az emberek változatlanul jóllakni, kirándulni, szórakozni szeretnének, és ha 
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társaságba járnak, más témájuk is van, mint a többpártrendszer. Spiró György és Másik 
János úgy látja, hogy az a sivár, hajszolt, tüleked ő  társadalmi társbérlet, amelyben 
élünk, és amely egy háztömb keresztmetszeteként a színpadon látható, sokkal inkább 
meghatározza léthelyzetünket, gondolkodásunkat, konfliktusainkat, mint az a lehet ő -
ség, hogy ez a közeljöv őben megváltozzék. Egyelőre nem az van, ami — esetleg, majd, 
talán — lesz. Egyel ő re az van, ami van — ahogy a kórus énekli. 

Kisiklott életek melodrámája az Ahogy tesszük; egyszerre szól a lakhatatlanságról és 
az élhetetlenségről. Lakhatatlana társadalmi környezet, amelyben a szerepl ők élnek, és 
élhetetlenné magányosodnak benne. Spiró szemlélete kegyetlenül őszinte férfiszemlé-
let; az egész történetet pártatlanul, de a H ős szemszögébő l, az ő  kétségbeeséséb ő l, kiáb-
rándultságából, sóvárgásából, elszántságából, gyöngeségéb ő l írta meg. Az igazán me-
lodrámai hősiesség az, hogy szembenéz valószín űleg önmaga számára is elviselhetetlen 
lelkével, illetve a benne rejl ő  ambivalens énnel: a szabadságra és a társra vágyóval, az ér-
telmiségivel, a gyermekkel, a bohóccal, a racionalistával, az ábrándossal... Saját lelki 
háztartásának librettóját írta meg, érzelmi tumultusaival, zaklató vezérmotívumaival, 
félbetört dallamaival, kegyetlenül ismétl ődő  ostinatóival — „csak" bele kellett kompo-
nálni a zenét. 

Másik János igazán eredetien abszolválta a föladatot. Az Ahogy tesszük zeneileg nem 
hasonlít az utóbbi id ők egyetlen magyar musicaljére, rockoperájára sem; zenei anyagát, 
nyelvét, stílusát, színpadi dramaturgiáját tekintve tökéletesen eredeti, és tökéletesen 
megvalósítja a librettót. Mégpedig nem azáltal, hogy kiegészíti, továbbjátssza, kulinári-
san föloldja és „énekelhet ővé" teszi a drámát, hanem épp ellenkez ő leg: sokkolóan stili-
zálja, intenzívebbé fokozza, érzelmileg kitágítja. Amikor például a televíziós bemondók 
és riporterek a képerny őn végigéneklik a tévéhíradót, az több mint stílusjáték vagy pa-
ródia. Ez a hétköznapiság átemelése egy másik dimenzióba, ahol megéljük a ránk kény-
szerített, átpolitizált közhelylét nyomasztó, nevetséges s egyszersmind elidegenít ő  hatá-
sát. Pontosan err ő l szól az Ahogy tesszük. 

Az előadás nagyszabású színház, amely arra aBrecht-mondásra emlékeztet, hogy a 
díszletek akármilyen szín űek lehetnek, csak az a fontos, hogy szürkék legyenek. Szür-
kében ritkán látni ennyi színt. Látványosan összedolgoznak a különféle teatrális elemek 
a rendező  Marton László energikus ellen őrzése alatt. Marton nem zenekíséretes drámát 
játszat, hanem a dalm űvé preparált életet állítja a középpontba. Ennek megfelel ően 
időnként a színpadra viszi a karmestert és a zongorát is, mint Jurij Ljubimov a Budapes-
ten rendezett Don Giovanniban. A karmester így az el őadás egyik fő szereplője, aki be-
avatkozik a cselekménybe, „levezényli" — beinti vagy leinti — a rituálét. A szerepl ők — 
mint a lakosságból vett reprezentatív minta — a hétköznapi rutin koreográfiáját mímelik 
fakó hacukáikban, egy betonszürke lakótömb-kaptárban. Ez a koreográfia rendkívül 
tehetséges lelemény: csupa természetes gesztust lényegit stilizált mozgássá. Mozdulat-
sablonjaink az utcán, a közlekedési eszközökön vagy néhány négyzetméteres lakóte-
rünkben elrettent ő  képet adnak a társadalmi együttélés környezeti ártalmairól. 

A két főszereplő  dolga fölöttébb nehéz, lévén egyszerre sémák és személyiségek, 
típusok és egyedek, minták és karakterek. Heged űs D. Géza Hőse kissé rokonszenve-
sebb, Kútvölgyi Erzsébet Neje kissé ellenszenvesebb, de ez a szerz ő  látószögéb ő l 
következik. Mindkett őjükből árad a feszültség — egy elkárhozott értelmiségi nemzedék 
tipikus ismertetőjegye. Alakításukból, miként az egész produkcióból, kétségbeesett düh 
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süvít le a néző térre. Egy döbbenetes jelenetben a rémálmok lassított felvétele vetíti 
elénk őket fáradtan, kopottan, öregen, ahogy a közlekedési aluljáró tömege elnyel el ő -
lük egy ismeretlen sorsú fiatalembert: feln ő tté vált fiukat. Ez a rémálom a nagyváros át-
dübörgő  forgalmával a fejük fölött: az életük. 
Az életünk. 

KOLTAI Tamás 

KÉPZ Ő M Ű VÉSZET 

ELVONATKOZTATOTT TÁJÁBRÁZOLÁS 

A Vajdasági Képz őművészek Egyesületének Képtára, 1989. augusztus 

Napjainkban is vannak olyan m űvek, amelyek a művészetet romlatlan értelmében, 
eredendő  rendeltetésében képviselik. Eredend őnek gondolom ezt a rendeltetést, mert a 
változó tendenciák hullámai fölé emelkedve az emberi lét és a történelem folytonosan 
újrafogalmazandó kérdéseire próbál választ adni. Zsáki István kiállítása ezen ritka ese-
mények közé tartozik. 

A természeti jelenség ámulatot kelt ő  káprázatát veszi kölcsön, elfeledtetve egy 
idő re, hogy a természeti jelenség most éppen m űalkotásnak álcázta magát. A fest-
mény emberi alkotás, nem természeti jelenség, még ha annak elemi erejével hat is. 
Művészet, amely a meglepetés percei múltán a kérdez ő  szemnek és értelemnek is 
készséggel feltárulkozik. 

Képein két er ő  ütközik: a rend és a dráma. A két fogalmat azonban ki kell tágí-
tani. Az ő  rendje sohasem a geometria, sohasem a nyugalom. Ez a rend mindig ki-
hívás. Szembefordulása világ és az élet amorf formáival. Rendje elfojtott-lefojtott 
nyugtalanság. A rendet megel őzi egy lezajlott harc, és a felülkereked ő  rendbe óha-
tatlanul is belopakodik a dráma. A kép születése Zsákinál ősi harc és együtt mun-
kálkodás az anyaggal. M űvei hosszú alkotási folyamat eredményei, amelyet a m ű -
vész és az anyag folyamatos együttes er őfeszítése, oda-vissza hatása jellemez. A kép 
e küzdelem során nyeri el formáját, amelyben az inspiráló ötlet, a látvány, az anyag 
és a festés során kirobbanó m űvészi indulat gesztusszer ű  megnyilvánulásainak né-
hol véletlenszer ű  lenyomatai egyformán hangsúlyosak. A táj átalakult, az idilli kép 
eltűnt, a drámai tartamok felé közelít, tragikus alaphangon szól, s az enyészet, a pusz-
tulás, a sebek fájdalommal terhes világába kalauzolja befogadóit. Kifejez őeszközeit is 
e cél szolgálatába állította, festékfoltjai mint hegesed ő  sebek alakulnak színeket hor-
dozó terekké. Egy-egy vörös sáv, egy-egy sárgán villódzó folt nyújt kiindulópon-
tot és ad teret a színek együtt játszásában és az elmosódó egymás alatt, egymás mö-
gött fölsejlő  síkok, közegek harcában a legsikerültebb pillanatokban a drámai fe-
szültségnek. 

A természeti formavilág, ezen belül is a vajdasági síkság ősi látványát legjobb alkotá- 
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saiban igyekszik kozmikus vagy jelképérték ű  látomásokká is min ősíteni. A realizmustól 
már jó ideje bizonyos lírai absztrakció felé halad, anélkül hogy elszakítaná a szálakat, 
amelyek a vajdasági tájhoz kötik. Festményein a konkrét kép, a valóságban is szemlél-
hető  vajdasági sík vidék megjelenítése, leképzése helyére a szabad fest ő i asszociáció fu-
tamaira épített, absztrakttá alakuló kompozíciók lépnek. 

NÁRA Y Éva 

Intervenció a tájban, Olaj, 1988 
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23. BITEF — Minden eddiginél szerényeb-
ben, szegényesebben, legkevesebb részvev ővel 
rendezték meg a Belgrádi Nemzetközi Színházi 
Fesztivált, amelyen ezúttal egy-egy orosz, ma-
gyar, lengyel, indiai, kínai, amerikai és nyugat-
német és két hazai együttes mutatkozott be. A 
műsora hagyományhoz híven vegyes jelleg ű  
volt, a pekingi opera mellett itt volta szinte ki-
zárólag képzőművészeti jellegű  lublini produk-
ció (Herbárium/Nedvesség), az ősi indiai ha-
gyományt bemutató el őadás és az új szovjet 
avantgárd törekvéseket prezentáló ifjúsági szín-
ház. Két hazai társulat lépett fel, a ljubljanai 
Slovensko mladinsko gledali čće az év legtöbbet 
dicsért vállalkozásával, az Ivo Svetina szövege 
alapján készült posztmodern operával, a Sehe-
rezadéval, amely a szarajevói fesztivál idei 
győztese is volt, a másik társulata belgrádi Ju-
goslovensko dramsko pozorištéé, amely több 
hónapos előkészület után vitte közönség elé a 
Madarak hívása című  produkciót — Arisztop-
hanész Madarak című  műve alapján — Haris 
Pašovié rendezésében. — A fesztiváli zs űri, a 
kritika és a közösség egybehangzó véleménye 
szerint az idei BITEF legszínvonalasabb el ő -
adása a budapesti Katona József Színház bemu-
tatta Gogol-vígjáték, A revizor és a nyugatné-
met, mülheimi Theater an der Ruhr bemutatta 
Handke-mű , a Kaspar volt. Az előbbit Zsám-
béki Gábor, az utóbbit Roberto Ciulli rendez-
te, aki ezzel elnyerte a Politika Kiadóház lapjai-
nak kritikusai által odaítélend ő  rendezői díjat 
is. — A revizort mind a közönség, mind a sajtó 
jól fogadta. A kritikák szinte egyöntet ű  véle-
ménye szerint mind koncepciójában, mind szí-
nészi játék tekintetében a Pesti el őadás jelentős, 
mára vonatkozó aktuális színházi tett. A Borba 
kritikusa (Milutin Miši ć) szerint annak ellenére,  

hogy az előadás vegyíti a vígjátéki stílusokat és 
megoldásokat, a jellemtanulmányt és a hatásos 
stilizációt, pontgsan közvetíti Gogol metsz ő  és 
találó vígjátékírását, s ezért a közönség elnézi, 
hogy olykor együtt van a naturalizmus és a sti-
lizáltság, a jellemkomikum és a gag. A Politika 
ekspres bírálata szerint a rendez ő  munkáját tö-
kéletes szakmai jártasság jellemzi s a részletek 
biztos ellenő rzése, egységes el őadássá szervezé-
se. Felix Pašić , a belgrádi Ve černje novosti kriti-
kusa egy mikrokozmosz megsokszorozódott 
arcára ismert, a jól megkülönböztet ő  jellemek 
magukon viselik annak a közösségnek a jegyeit, 
amelyhez tartoznak. Régóta nem látott el ő-
adást, amelyben ennyi komikus ötlet van, de 
közülük egy sem öncélú. Erénye az el őadásnak 
a következetesen végiggondolt és vigigvezetett 
koncepció is. A Pesti Revizor kétségtelenül, fel-
ismerhetően magyar, mert sok vonatkozásban a 
magyar társadalomban gyökerezik. Ugyanak-
kor a mi számunkra is ismer ős. Mindezek alap-
ján úgy látja, hogy az el őadás stiláris túlzásai 
nem erő ltetettek, hanem funkcionálisak, a való-
ság erőteljes kontúrjai. A belgrádi hetilap, a 
NIN kritikusa, Vladimir Stamenkovi ć , szinte 
az egyetlen, aki teljes mértékben elutasítja a 
pesti Revizor koncepcióját. Abból a gogoli inte-
lembő l indul ki, hogy a vígjáték szereplő it nem 
kirakatszerűen kell ábrázolni. Mivel Zsámbéki 
rendezése épp így jár, ezért a kritikus szerint az 
előadás teljes melléfogás. A színészek ebben a 
téves koncepcióban csak eszközei a rendezés-
nek, amely eltünteti Gogol sötét szemléletét s 
ezért az előadás nélkülöz minden nagyságot, 
nemességet, amit a szerző  megkíván műve szín-
reállítóitól. A Politika szerint a Pisti előadás 
igazolja, hogy a provincializmus nem földrajzi, 
hanem lelki jelenség, a vidék nem a térképen, 
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hanem bennünk, emberekben van. Az el őadás a  
szellem pusztaságának képe, az élet szürkeségé-
nek, a korrupciónak, amely a mindennapi élet  
és viselkedésformák tartozéka, az enyészeté,  
amely a bürokratikus hatalom táptalaja. Rado-
mir Putnik szerint az el őadás abszurdba hajló  
groteszk formanyelvet használ, következete-
sen. A zágrábi Vjesnik kritikusa, Marija Grgin-
čević  szerint az el őadás kiindulópontja, hogy A  
revizor szereplői kortársaink. S ezt az alapötle-
tet Zsámbéki a hagyomány és a korszer űség,  a 
komikum és a tragikum, a valóság és a groteszk  
fantasztikum, a metsz ő  szatíra és a magas fokú  
artizmus tökéletes egységével fejezi ki. Dicsé-
rően méltatja a Pesti előadást a Magyar Szóban  
Bartuc Gabriella is. — A kritikák kivétel nélkül  
lelkesen írnak a színészek játékáról, els ősorban  
Blaskó Péter polgármesterét dicsérik virtuozi-
tásáért, de írnak Básti Juha, Vajda László, Bal-
kay Géza, Sinkó István, Horváth József, 01-
savszky Éva és a revizort alakító Bán János tel-
jesítményéről is. Ahogy a zágrábi újság írta, a  
mesteri színészek együttesének nincs egyetlen  
gyenge pontja sem. (G)  

EURÓPAI NYÁRI FILMISKOLA BELG-
RÁDBAN —Belgrádban megalakult az els ő  eu-
rópai nyári filmiskola (European Summer Film  
Scool), amely az Európai Film- és Televíziós  
Bizottság, valamint az Európa Tanács támoga-
tásával jött létre, s elnöke Lollin Young, elnök-
helyettesei Jack Gajos és Josip Košuta, igazga-
tója pedig Radomir Šaranovi ć . Az iskola mot-
tója: a legjobb európai pedagógusok a legtehet-
ségesebb európai egyetemi hallgatóknak. Az el-
ső  „tanévben" két hétig Szabó István rendez ő  
irányításával dolgoztak az európai filmiskolák  
növendékei, Eytan Fix izraeli, Pentti Kusuri-
nen finnországi, Gázon Francisco magyaror-
szági, Lucas Karwowski lengyelországi, Anette  
Kristina Olesen dániai, Gianfranco Pannone  
olaszországi, Richard A. Caesar nyugat-német-
országi, Madleine Hall nagy-britanniai, Frede-
ric Videau franciaországi, Alekszandr Kudinov  
szovjetunió-beli, Miha Hočevaг  ljubljanai és  
Janko Bajlak belgrádi egyetemi hallgató. A leg-
tehetségesebb európai rendez őhallgatók belgrá-
di tartózkodásuk ideje alatt dokumentumfilmet  
készítettek fővárosunkról, filmeket elemeztek,  
filmelmélettel foglalkoztak és egy játékfilmjele-
net megoldásán dolgoztak.  

JUGOSZLÁV FILMSIKER — Emir Kustu-
rica világsikere után újabb nemzetközi elisme-
résben részesült a jugoszláv film. Goran Mar-
kovié Gyűjtőközpont című  filmjét a valenciai  

filmfesztivál nagydíjával tüntették ki, Rajko  
Grlić  pedig a tokiói filmszemlén kapott nagydí-
jat Ördögi paradicsom című  alkotásáért, ame-
lyet Fehér rózsák nyara címmel vetítettek angol  
nyelven. A tokiói zsűri elnöke, Ives Montand  
szerint a film nemcsak hangulatában és összes-
ségében értékes, hanem részleteiben is sikerül-
tebb, minta szemle többi produkciója. Egyéb-
ként mindkét film idei alkotás, a nemrégiben  
megtartott Aulai filmfesztiválon mutatták be  
őket, amelyen Goran Markovié Gy űjtőköz-
pontja bizonyulta legjobbnak.  

BEMUS — Huszonegyedik alkalommal rend-
ezték meg Belgrádban a BEMUS elnevezés ű  
nemzetközi zenei fesztivált. A rendezvény gaz-
dag műsorából kiemelkedett a Belgrádi Filhar-
mónia, a Collegium Musicum és a Belgrádi  
RTV Gyermekkórusának produkciója, akik  
Gustav Kuhn vezényletével Mahler III. szimfó-
niáját adták elő . Szép teljesítményt nyújtott  a 
leningrádi Glinka Vegyes Kórus Rahmanyinov  
Éjjeli miséjével és Csesznokov énekkari művei-
vel, valamint a Horvát Nemzeti Színház Ope-
ratársulata Wagner Walkürjével. Említést érde-
mel még aCsajkovszkij-triónak és a Moszkvai  
RTV Szimfonikus Zenekarának,a Szlovén Fil-
harmónia együttesének és az Athéni RTV  
Szimfonikus Zenekarának az el őadása. A hang-
versenysorozatot Rajko Maksimovi ć  Szent Lá-
zár-passiója zárta, amely a rigómezei csatának  
állít emléket.  

RENDEZVÉNYEK — Október elején  a 
Szlovén Íróegyesület és a sežanai m űvelődési  
intézmények egyesületének szervezésében  
megtartották a Vilenica elnevezés ű  rendez-
vényt, amelynek célja az egységes közép-euró-
pai kulturális térség létrehozása. Az idei szim-
pozionon — melynek témája: Közép-Európa —  
metafora és annak lefordítása — jeles magyar,  
osztrák, német és jugoszláv írók, irodalmárok  
vettek részt. A tanácskozás bevezet ő  előadását  
Konrád György tartotta.  

A zágrábi nemzetközi m űvelődési központ  
szervezésében október 9-ét ől 12-éig Székely  
Tibor Emléknapokat tartottak. A Mimara Mú-
zeumban könyvkiállítást rendeztek azokból  a 
kiadványokból, amelyek a világhír ű  kutatóról,  
utazóról és eszperantistáról szólnak, valamint  
bemutatták Székely Tibor videofelvételeit,  
amelyeket ecuadori expedícióján készített.  A 
rendezvény keretében bemutatták életét és  
munkásságát, diapozitívokkal illusztrálva uta-
zásainak állomásait, valamint tudományos ta- 
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nácskozások sorát szervezték meg, amelyeken  
neves szakemberek útleírásairól, irodalmi mun-
kásságáról, eszperantista tevékenységér ő l, mu-
zeológiai és etnológiai kutatásairól értekeztek.  
Az emléknapok alkalmából megjelent egy Szé-
kely Tibor életét bemutató kiadvány is.  

A szeptember elején megtartott harmincha-
todik Kanizsai Írótábor tanácskozásának témá-
ja Az agyag minta teremtés anyaga volt.  A 
mintegy ötven hazai és külföldi íróvendég él ő-
szóban fogalmazta meg élményeit, tapasztalata-
it a témával kapcsolatban, kiemelve az agyag  
szerepét irodalomban, képz őművészetben, épí-
tészetben, néprajzban stb. az anyagról szóló  
spontán dialógusok során felmerült az Agyag-
galamb-díj kiosztásának a gondolata is, amelyet  
a háromnapos rendezvény ideje alatt oda is ítél-
tek, Raša Popov kapta meg. A meghívottak iro-
dalmi eseteken vettek részt, megtekintették  
Dudás Károly és Siflis Zoltán Gádorlakók című  
videofilmjét, Dan Reisinger izraeli grafikus tár-
latát és a Q csoport kiállítását. Az írótáborban  
bemutatták a Forum Könyvkiadó gondozásá-
ban megjelent Kertek & parkok című  kiadványt  
is, amely a tavalyi kanizsai tanácskozás anyagát  
tartalmazza.  

Az idei Csépe Imre emléknapon Németh Ist-
ván megkoszorúzta az írónak a kishegyesi  
könyvtár falára helyezett emléktábláját, majd  
tematikus könyvkiállításon Csépe Imre, Fehér  
Ferenc, Herceg János és Biri Imre köteteit te-
kinthették meg a rendezvény részvev ő i. A Csé-
pe Imre Emlékbizottság már hagyományossá  
vált ülését ezúttal a felújított m űvelődési ott-
honban tartották meg, ahol Németh István Fe-
hér Ferencrő l szóló esszéjét hallhatta a közön-
ség, Mák Ferenc Csépe novelláiról olvasta fel  a 
dolgozatát, Judita Šimon ček a 250. évvel ezelő tt 
született Dositej Obradovičról értekezett, Ka-
szás Károly ismertette a Vajdasági Magyar  
Nyelvművelő  Egyesület történetét, Gobby Fe-
hér Gyula pedig az idén harvanéves Biri Imrét  
köszöntötte. A rendezvény keretében megnyílt  
a harminc éve fennálló kerámiai m űvésztelep  
kiállítása, átadták a hagyományápolásért és  a 
könyvterjesztéséi járó díjakat, s a kishegyesiek  
megtekinthették Molnár Ferenc Doktor úr cí-
mű  darabját az Újvidéki Színház előadásában.  

Cseres Tibor író, a Magyar Írók Egyesületé-
nek elnöke október elején Baranyában járt.  
Várdaróci, laskói és vörösmarti irodalmi estjén  
a közönség emberközelb ől is megismerkedett  
munkásságával. Az esteken Sebestyén Máma és  

kisegyüttese népdalokat adott elő . A magyaror-
szági küldöttség tagja volt Zöld Ferenc, a Ma-
gyar Könyvterjesztők Egyesülésének igazgató-
ja is, aki az egyesület könyvadományával járult  
hozzá az újonnan megalakult várdaróci könyv-
tár állományának gyarapításához.  

ELHUNYT RADU FLORA — A jugoszlá-
viai román irodalom nemcsak legterméke-
nyebb, hanem legképzettebb írója és kritikusa  
volt. Az ő  tanári, szerkeszt ői és kritikusi útmu-
tatásával nőtt föl a jugoszláviai román írók  
szinte teljes közép- és természetesen fiatalabb  
nemzedéke. 1948-tól tanított, el őször középis-
kolai tanár volt, majd 1963-tól a belgrádi filoló-
giai karon tanított. Irodalomtörténettel és  
nyelvészettel foglalkozott, szépirodalmi alko-
tásain kívül megírta a jugoszláviai román iroda-
lom történetét, kapcsolattörténeti tanulmányo-
kat publikált, s közben szerkesztette a Lominát  
majd a román nyelvm űvelők folyóiratát is. Ro-
mán nyelvre fordította Krležát és Vasko Popát.  
Teljes írói opusát mintegy 25 kötet ő rzi. 

ELŐADÁSOK NYELVHASZNÁLA-
TUNK KÉRDÉSEIRŐL — A Magyar Nyelv,  
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 
az MTA Nyelvtudományi Intézetével együtt-
működve október elején kétnapos tudományos 
tanácskozást tartott az él őnyelvi és regionális 
köznyelvi kutatások tárgyköréb ől. Kontra 
Miklós és Balogh Lajos az MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetének, Horváth Mátyás pedig az 
újvidéki hungarológiai intézetnek a nyelvészeti 
kutatásairól számolt be. Rónai Béla egy Buko-
vinából települt székely falu tájszóismeretének 
változásairól, Ágoston Mihály az írott beszéd 
időszerű  kérdéseirő l, Wacha Imre az él őnyelvi 
megnyilatkozáshatárok megállapításának gond-
jairól, Papp György a jugoszláviai magyar regi-
onális köznyelv kialaku І snаК  tényező irő l, 
Penavin Olga a nyelvjárás rétegez ődéséről, Ba-
logh Lajosa regionális nyelvváltozatok és a  
nyelvi norma viszonyáról, Horváth Mátyás az  
újvidéki általános iskolások nyelvhasználatáról,  
Horváthné Bernáth Rózsa győri kutatásainak  
módszereirő l és tapasztalatairól, Bagi Ferenc  a 
kommunikáció és jugoszláviai magyar, népi  
mondókák kérdéséről, Reményi Andrea Agnes  
a BOSZI kódolási rendszerről értekezett.  
Kontra Miklósa kétnyelvű  beszéd variábilitá-
sáról, Láncz Irén a 7 Nap, Rajsli Ilona a Képes  
Ifjúság nyelvhasználatáról, Horváth Veronika a  
ba(n) nyelvi változatról, Molnár Csiklós László  
az üzemi nyelvhasználat és a regionális köz-
nyelv kérdéseiről, Turi Márta pedig az élőnyel- 
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vi szóhasználat és a szituáció összefüggéseir ő l 
beszélt. 

Szeptember végén Újvidéken járt L ő rincze 
Lajos. A Forum klubjában el őadást tartott a 
nyelvművelés céljáról és módszereiről, majd 
Ágoston Mihállyal és Tomán Lászlóval együtt 
fellépett az Újvidéki Színház Vendégeink cím ű  
műsorában, ahol a részvev őkkel a nyelvápolás 
időszerű  kérdéseiről beszélgetett el. 

DÍJAK, ELISMERÉSEK — Az 1989. évi 
Andrić  Irodalmi Díjat Jovan Radulovi ćnak ítél-
ték oda Dalje od oltara (Az oltártól távolabb) 
című  novelláskötetéért. A díjat október 10-én 
ünnepélyes keretek között adták át Belgrádban, 
s ebből az alkalomból megrendezték a szerz ő  
irodalmi estjét is. 

A Titoverbász és Temerin község alapította 
Szirmai Károly Irodalmi Díjat, amelyet fölvált-
va egyik évben magyar, a következ őben pedig 
szerbhorvát nyelven megjelen ő  novellásköte-
tért ítélnek oda, az idén Dušan Bel ča verseci író 
kapta Smrt Antonija Mihajlovića (Antonije Mi-
hajlović  halála) című , az újvidéki Íróközösség 
kiadásában megjelent kötetéért. A díjat és a 
Szirmai Károly fia, Szirmai Endre adományoz-
ta aranyjelevényt a temerini alkalmi ünnepsé-
gen nyújtották át, amelyen a kötetet Sava Ba-
bić , a zsűri elnöke méltatta, a díj névadójáról 
pedig Csorba Béla és Bordás Győrő  emlékezett 
meg. 

A Nagyapáti Kukac Péter Képz őművészeti 
Díjat az idén Maurits Ferencnek ítélték oda. 
Ebből az alkalomból október 18 -án, Topolya 
felszabadulásának napján megnyílt Maurits Fe-
renc kiállítása, amelynek keretében átadták ne-
ki a díjat. 

KEREKES LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA BER-
LINBEN — A nyugat-berlini Fleisch und Lust 
kiállítóteremben október 7-én megnyílt Kere-
kes László újvidéki képzőművész tárlata. Az 
egy hónapig tartó kiállításon a konceptualiz-
mus és az új festészeti törekvések jegyében 
készült festményeket és objektumokat tekint-
hetik meg az érdekl ődők, valamint szemtanúi 
lehetnek az alkotás folyamatának is, Kerekes 
László ugyanis a helyszínen készíti el installáci-
óit. 

IN MEMORIAM OSKAR DAVIČO 
(1909-1989) — A kérlelhetetlen öregedésnek 
még ellen tudott állni Oskar Davi čo, a kegyet- 

len halálnak azonban már ő  sem, a makacs és a 
kitartó szürrealista, aki volt vagy hatvan esz-
tendőn át megszakítás nélkül. 

Halálának hírét véve elsősorban erre a konok 
következetességére gondolunk, ami annál felt ű -
nőbb, mert a többiek, a társai a szürrealista 
doktrína képviseletében id ővel belefáradtak a 
képzettársítások kivívta szabadságba, meghát-
ráltak önnön merészségeik el ő tt, amikor az 
élet és irodalom kalandjait tovább kellett volna 
csinálni, s mi több, voltak társai között, akik 
egyszerűen hátat fordítottak mindannak, amik 
egykor voltak. S nem is a periférián teng ődők, 
hanem az élvonalbeliek közül is! Oskar Davi čo 
volt talán az egyetlen, aki legfeljebb pályamó-
dosításokat hajtott végre: az ő  irodalmi pro-
dukciójának sodrában nem voltak gátak. Ezért 
gondolhatjuk, hogy folytonosság van az éppen 
ötven esztend ővel, 1939 -ben megjelent Manna-
versek (Miroslav Krleža folyóiratában) és az 
1989-ben megjelent regénye között, amelyb ő l a 
szerelem heve perzsel ki az olvasóra. 

Nem érdem ez a hat évtizednyi h űség a szür-
realizmushoz, sokkal inkább létforma, viselke-
dés és állapot, mint akinek nincs lehet ősége a 
választásra. Míg mások egyik irányból köny-
nyen átléphettek egy másikba, Davi čo valóban 
irodalmi otthonára lelt a szürrealizmusban. Ez-
zel a ténnyel lehet oly közismert és hírhedett 
agresszivitását is magyarázni. Milyen és 
mennyi irodalmi csatában vett részt, olyanok-
ban is, amelyekbő l az útja a bírósági termek íté-
lőszéke elé is elvitte! A viták után így következ-
hetett a veszekedések korszaka az ő  írói pályá-
ján is. A jelentős, az irodalomtörténeti-kritikai 
érvényű  és értékű  vitáinak id őszaka volt az 
1950-es években elsősorban, s részben az 1960-
as évekében — akkor már megváltozott körül-
ményei közepette. Lassan ugyan kifakul az em-
lékezetbő l Oskar Davičónak az a roppant érde-
me, hogy esztétikai és politikai súlyával ott volt 
a belgrádi Deli című  irodalmi folyóirat élcsapa-
tában, ő  volta zászlóvivő , amikor a modern 
esztétikai gondolkodás jogáért és uralomra jut-
tatásáért indult a harca szerb és nemcsak a 
szerb irodalomban! De megfeledkezni mégsem 
lehet költői jelenlétének a puszta tényér ő l pél-
dául a mi gondolkodásunkban is, itt a jugoszlá-
viai magyar irodalom történetében. Davi čo 
nem volta formateremt ő  és olyan esztétikai 
alapító, mint az annyira befolyásos Vasko Pi-
pa, de az ő  jelenléte is nélkülözhetetlen volt a 
gondolkodás folyamataiban, amikor a modern 
irodalomról esett szó. Ó a költészet lázaival ha-
tott, vele az irodalom hőmérsékletének normá- 
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lis szintjei lehetetlenekké váltak. Ám az is jel-
lemző  lehet, hogy nálunk előbb jelent meg a 
Költemény című  nevezetes regénye magyar 
nyelven (1962-ben Herceg János tolmácsolásá-
ban), mint verseskönyve, amelyre 1969 -ig kel-
lett várnunk, s akkor sem olyan intenzitással, 
mint lehetett volna. T űnődhetünk tehát most, 
halála idején, hogy miért volt az a nagy diffe-
rencia a magyar költ ői nyelv és képalkotás és 
Davi čo költő i világa között, ha volt egyáltalán! 
Vagy műfordítóink nem bírták volna a versenyt 
a Davičo-versek eredetijének képzelettúltengé-
seivel, szemük káprázni kezdett volna, amikor 
a szerb költő  szórakétáit égbe l ő tte? Vagy az 
érzések Davi čo hozta formáit nem tudtuk iga-
zán feltörni? Olyan kérdések ezek, amelyeket 
az élő  költő  adott fel, anélkül hogy holtában 
várná a feleletünket. 

Számvetésünk mindebb ő l következően nem 
megnyugtató: Oskar Davi čo halálának híre tar- 

tozásunkra figyelmeztet — szövegeinek tolmá-
csolásában mindenképpen! S amikor ezt az 
adósságunkat letudtuk, akkor egyértelm űen 
látjuk majd, hogy nem a költészet vézna herce-
gecskéje távozott 1989 őszén az élők sorából, 
hanem a szürrealizmusnak egyetemes történe-
tében is számottevő  zsoldosvezére, akinek a 
csatabárd mindig Ott volt a keze ügyében. 
Gyöngédnek is a maga módján tudott látszani, 
s olyannak is inkább regényszövegében, mint 
verseinek soraiban. S Oskar Davi čo éppen ilyen 
jellemző i alapján volt az, aki volt: a költészet 
Davi čója. 

BORI Imre 

ELHUNYT DANILO KIŠ —Október 15-
én Párizsban ötvennégy éves korában elhunyt 
Danilo Kii. Az íróra, m ű fordítóra és esszéistára 
novemberi számunkban emlékezünk, munkás-
ságának tematikus blokkot szentelünk. 

KÖZLEMÉNY 

Egy kalózkodó könyvkiadó Szekszárdon 

A Szekszárdon m űködő  Babits Kiadó, amelyet dr. Károly István jegyez felel ős kiadóként, meg-
jelentette Csáth Géza 1912-1913 -as naplójegyzeteit Napló 1912-1913 címmel 1989 -ben. Az utó-
szót Ónarcképünk: Csáth Géza címmel dr. Töttös Gábor írta, aki egyik lektorálója is volta kiad-
ványnak. 

Sajnálattal állapítja meg a Híd szerkesztő sége, hogy e kiadványban nyoma sincs annak az infor-
mációnak, hogy a Híd 1988 -ban hét folytatásban már közreadta Csáth Gézának éppen ezeket a 
naplójegyzeteit. Pedig minden jel szerint a szekszárdi Babits Kiadó (hadd pironkodjon holtában is 
a szerkeszt őként kényes névadó Babits Mihály!) a Híd közlését vette és másolta át. 

A Híd szerkeszt ősége 
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