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Romaniai valtozasokra  

SINTEM LIBERI  

NEMETH ISTVAN  

Szabadok vagyunk. Nincs modomban ellenorizni, nincs roman —та -  
gyar szotaram, igy hat elhiszem a teveseknek: a sintem liberi annyit  

tesz magyarul, hogy szabadok vagyunk. Mert a teve elott iili.ink, varjuk a  
bejelentett nagy esemenyt, a conducator es felesegenek elveszteset. Vagyis  

a kivegzesrol szolo kepet, kepsort. Ez allitolag, a kivegzes, ma delutan  
negykor megtortent, s most mar ejfel korul ja r, de hitelt hagyo kepek meg  
mindig nincsenek.  

Kivegzes. Milyen lehet egy kivegzes? Nem ki.ilsosege6en, hanem mint  
helyszini elmeny. A bamesz ember, a bamesz tomeg, a csocselek szemevel  
nezve, idegzetevel atelve. Allitolag a kozepkori ember szivesen nezte vegig  
a kivegzeseket, a maglyahalalt. Elvezettel. Nemhogy elszornyedt volna a  
borzalmas latvanytol, de kielegult altala. Bennem most szorongas van.  

Ennek a korszaknak az elejen, amelynek most talan a vege fele jarnak,  
ugy tanitottak benniinket, hogy az osztalyellenseggel szemben kimeletle-  

neknek kell lenniink. Hogy van demokracia, hogy van szabadsag, de nem  
mindenki szamara. Hogy az ellagyulas, az erzelmesseg, a reszvet azonos az  
arulassal. Es hogy egyetlen okol igazsaga van, a kemeny munkasokole. El-  
hitettek velem, hogy az egyetlen igaz utat a vezeto part mutatja, amely mar  
akkor nern vezeto part volt, hanem uralkodo part.  

Most szorongas van bennem. Hallom, hogy a conducator lanyanak  
aranymerlege volt, ezen merte maganak odahaza a hust. Ha igy igaz, pon-  
tos merleg lehetett. Kiilonben a merlegek altalaban pontosak szoktak lenni.  

A merlegek felett hivatal orkodik, pontossagukat rendszeresen ellenorzik,  

hitelesitik. Ki vagy mi hitelesiti a bennunk mukodo merleget?  
Szorongas es kivancsisag van bennem. Kivancsi vagyok, milyen lesz  

azon a bejelentett kepen, kepsoron a nepvezer arca, „hogy nez ki" letartoz-  

tatva, megfosztva minden hatalmatol. Egy idoben gyujtottem a kepeit. Az  
ot a6razolo festmenyek reprodukcioit a romaniai magyar lapokbol. Те 1е  
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voltak veliik az ujsagok. Aligha volt meg nepvezer, uralkodo, kiraly a vila-  
gon, akirol annyi festmeny keszult volna, mint ro1a. Most a festokben van-e  
szorongas? Es mindazokban, akik meg tegnapelott is orjongve eltettek?  

Allitolag kivegeztek a nepvezert, nincs tobbe, szabadok vagyunk. SIN-  

TEM LIBERI. Az elso szo, amit ezen a nyelven megtanultam, a TRAIAS-  
CA volt. Eljent jelent. Meg kellett tanulnom, mert erdelyi, romaniai utazi-  

saim sorin lepten-nyomon ebbe a szoba utkoztem. Mennyi eljen volt ak-  
kor abban az orszagban, es mar akkor is mennyi halil volt, es most is  
mennyi haul van. Sot, ezekben az orakban ma r о  is halott, akit huszonot  
even it annyian es annyiszor eltettek.  

Most ерр  ennek a bizonyossigit virjuk. Es kozben a merlegen  
toprengek, azon a merlegen, amelyen ne гn aranyat es nem hust mernek, ha-  
nem minket, embereket, egyenkent es egyiitt. Letezik - е  ilyen merleg? Akit  
nehiny orival ezelott a rogtonitelo birosig halilra itelt, s mir ki is vegez-  
tek, tobbek kozott hatvanezer ember eletet oltotta ki. Nem szemelyesen  6  
maga, de az  6  parancsira, ami ugyanaz. Volt egy misik nepvezer ebben a  
nepvezeres szizadunkban, aki milliok eletet oltotta ki. Egy misik, aki meg  
ezen is tultett. Ez az utobbi igyban, pirnik kozott halt meg. Oregen, ter-  
meszetes halillal. Sohasem ills szemben az itelobiroval, mint kisoccse, a  
conducator. Vagyis ot magit, е1о  mivoltiban nem illitottik merlegre, csu-  
pin a „tortenelem merlegen" meretett meg.  

Nem gyoztuk kivirni a bejelentett musort, a „nagy szimot", csalodottan  
tertiink nyugovora, becsapottaknak ereztuk magunkat. Csak nehezen tud-  

tam elaludni, talin mir a szegyenerzet miatt is. Mert megiscsak egy ember,  
egy emberpar kivegzeset, kiszenvedeset sovirogtam vegignezni, valamifele  

elegtetelt, kielegiilest keresve ebben jomagam is. De honnan volt bennem  
mindvegig a szorongas is?  

Talan mert mindvegig a mi kis nepvezereinkre gondoltam, e s arra a rej-  
tett nepvezerre, aki bennem lakik. Aki, akik nelki.il  6, a kivegzett se epitette  
volna fel szornyuseges birodalmit.  

Harmadnapra megjelent a fenykepe az ujsagokban. Egeszen szokatlan  

kep volt ez. Az volt benne a nagyon szokatlan, hogy nem allokep volt.  
Olyan volt, mint egy ledontott szobor. De hogy is lehetne egy ledontott  
szo6orrol allokepet kozze tenni?  

Csakugyan szabadok vagyunk? SINTEM LIBERI? Nem tudhatjuk, kik  

nepvezerek arnyekaban notti.ink fel. Mert nemcsak toli.ik maguktol, ful-  

laszto, a viligon hagyott arnyuk а1о 1 is fel kene mir szabadulnunk.  



KARACSONY ELOTT, IDEGENBEN 

JUNG KAROLY 

Menteni probalom a korpuszt hajnali oran, 
Bizony mar nern sok sikerrel, persze. 
Sotet van meg. De arra van mersze — 
Mielott kihuzzak alola vegleg a gyekenyt — 

A vandornak mashol, Ke1et-Europaban — 
Mert igy meg ugy, hogy akarva, nern akarva, 
Hogy a szar is le van m ar vegleg szarva, 
Ahogy irta talan egy itt lako Istvan —, 

Radiokat hallgatni, tobb nyelven, sorban, 
Ugyanazokat, megint, csak most eppen mashol, 
Am hiaba tavol az otthoni foldindulasto1, 
Itt is beleraz vegiil a vergodo tektonika. 

Ez a varos is, vegul, egy nagy hogivagi. 
Na lam, hogy kisertenek verszopo vampirok, 
Itt kellett rdjonnom megkesve: hiaba irok 
Cizellalt szonetteket sorban; faszozas mind. 

Vagy pontosan szolva: mero idi.ilt impotencia. 
F  tundoklo szekvaros ket combja kozott 
A felelem megint csak belem koltozott, 
A sarok mogott a kozelmult kodkent leselkedik. 



Itt iicsorogve hajnali ordn, kozepkori hdzban,  
Tobb nyelven iizen az eter. Nem tudom, mi vdr Ott  
Pdr szdz kilometerrel delre. Mdr Kolozsvdrott  
Bucsut, ma, igy intenek: Szia, ortodoxia!  

Pirkadni ldtszik. Az apro ablakon feny  
Szuremlik; ire a feketerigok is. A vdr, ott,  
Ahol lakom, szinte kozepkor. S Temesvdrott  
E1o1dncot vontak, lobognak korben a gyertydk.  

Gyenge emberi kezek az iget megovni keszek.  

Amde eleg - е  csak e1o1dncot vonni a szonak?  
Ezen toprengek sziintelen. Rdncokat ronak  
Arcomon a virrasztdsok. Е  tdvoli virradatok.  

Lassan megis virrad. Megnyulik a fogas drnya.  
Fejemre hullik a sok-sok tortenelmi limlom.  
A gyanuk sorban kergesednek. Mdr hallom  
Felszoko erveresem: Legy resen,legy resen,  

Suttogndm, ha lenne kinek. Teged is elvisznek,  
Szo1 a falbol egy kisertet, elnyeli az eter,  

Mint a sotet a katondkat. Szegeny Maleter,  
Benniinket vegiil is colstokkent osszehajtanak.  

De hol van meg a reggel! Nem tudom kivdrni.  
Itt kozeleg a kardcsony; otthon is titokban.  
Fodroz a kilt vize, majd ujra megcsobban;  
Vizet huznak a gyermekkor feher angyalai.  

Fdradt vagyok. Ke1et- Europa дlтодја  dlmait.  
Valahol most kesziilnek a kivegzoosztagok.  
Bemeretnek az dldozatok. Mdr alig hagyok  
Eselyt magunknak. Tdvo1 robog el a tortenelem.  



NAPLORESZLET  

GION NANDOR  

А kolto vagy talan prozairo, mindenesetre az iroszovetseg tagja es emel-
lett orvos is, ebben biztos vagyok, valamikor az elmult ev masodik fe-  

leben a vajdasagi partbizottsag nagytermeben kiokitott benniinket, foszer-  

kesztoket a romaniai helyzetrol. Nem mint kolto, fern mint orvosdoktor  
okitott ki benniinket, hanem mint politikus. A tartomanyi partvezetoseg  
tagja volt, es akkor tert vissza Romaniabol, Temes megyebol, ahol egy ki.i1-  

dottseg vezetojekent jirt, es megtapasztalta a romaniai allapotokat. Figyel-  
meztetett benniinket, hogy viselkedjunk felelossegtudoan, a sajtoban, a ra-  
dioban es a televizioban ne irjunk es ne fecsegjunk ostobasigokat a roma-  
niai sulyos helyzetrol, az emberi jogok megserteserol, a nemzeti ki-  
sebbsegek elnyom asarol es egyeb valotlansagokrol,  6 a helyszinrol jon,  
ahol felelos elvtarsakkal beszelgetett, akik elmondtak,  bogy  minden rend-  
ben van, vagy legalabbis majdnem minden rendben van, es jart romaniai  
szerb falvakban is, ahol az emberek elegedettek a sorsukkal.  

Hallgattam, kicsit csodalkoztam, es nem hittem neki. Akkor eszembe ju-  
tott, hogy sok evvel ezelott talan  6 is ilyen hitetlenkedve hallgatta az en ro-  
maniai beszamolomat a Vajdasagi Iroegyesuletben. Emlekszem, egy ideig  
tagja volt az iroegyesulet elnoksegenek, es en akkoriban jartam Bukarest-  
ben a Jugoszliv Iroszovetseg kepviselojekent hivatalos kikiildetesben. Egy  
zagrabi iroval utaztam Bukarestbe, egyenes tartasu, idosebb ember volt, en  
magamban oreg partizannak neveztem, mert az uton elmondta, hogy reszt  
vett a nepfelszabadito haboruban, en viszont Romaniarol meseltem, es neki  
egyaltalan nern tetszett,  bogy  csunya dolgokat is meselek, mert tavoli in-  
formacioi alapjan meglehetosen kedvelte Rominiat. Ezzel egyiitt orultem,  

bogy 6 a kiildottseg vezetoje,  6  fogja alairni az egyuttmukodesi szerzodest  
a roman iroszovetseggel, es oneki kell kinyilatkoznia utina a szokvanyos  
protokollszoveget. A roman iroszovetsegben szivelyesen fogadtak ben-  
niinket, az elnokuk regebben hivatasos diplomata volt, lecket adott a disz- 



6 	 HID  

tingvalt diplomaciai viselkedesbol, akkor tudtam meg, hogy nern illik  
azonnal jovetelunk targyara terni, elobb udvariasan erdeklodjiink egymas  

hogylete fe1o1, a munka az emberies viszonyok megteremtese utan kovet-  

kezik. Aztan azert megis sor kerult a munkara is, egyeztettuk a szerbhor-  

vat es roman szoveget, mindenben mosolyogva egyetertettiink, abban is,  

hogy masnap delelott alairjuk az egyezmenyt, a televizio pedig riportot  

keszit a fontos esemenyrol. Vendeglatoink ezek utan megkerdeztek, hogy  
vannak-e kulon kivansagaink. Nekem voltak. Szerettem volna Bukarestben  

е1о  magyar irokkal talalkozni. Kozepes hossz usagu listat nyujtottam at.  
Vendeglatoink elgondolkozva neztek a listat, es megigertek, hogy intez-  

kednek. Este kozoltek velem, hogy jelenleg sajnos a nevsoromban szereplo  
egyenek nern tartozkodnak Bukarestben, tehat nern talalkozhatom magyar  

irokkal. Kisse lehangolodtam, es rosszkedvuen ismet tanulmanyozni kezd-  

tem az egyezmeny szoveget. Eszrevettem, hogy az egyik kitete11e1 valami  

nem stimmel. A szerbhorvat szovegben arrol volt szo, hogy miutan Mace-  

doniaban mar megjelent egy roman kolteszeti antologia, Romaniaban is  

megjelentetnek egy macedon antologiat. A roman szovegbol hianyzott a  
macedon szo. Furesalltam a dolgot, hiszen az egesz cikkelyt az allamkozi  

egyezmeny6ol vettiik at. Vacsoranal figyelmeztettem erre az oreg parti-  

zant, de 6 nyugalomra intett, aggodalmamat, azt hiszem, affele magyar  

hiszterianak konyvelte el, mert szerinte csak egyszeru eliras esete forog  

fenn, amit majd konnyen helyesbiti.ink. Masnap megis korabban mentunk  
be az iroszovetsegbe, es felhivtuk a figyelmet az elirasra. Roman targyalo-  

feleink udvariasan megmagyaraztak, hogy kar lenne ezt a szep kezdeme-  

nyezest szuk macedon keretekbe szoritani. Az oreg horvat partizan ekkor  

felduhodott, az asztalra csapott, amint mar ezt az oreg partizanok szoktak,  

es azt mondta, hogy 6 netn irja ala az egyezmenyt, es nern nyilatkozik a te-  

levizionak. Kinos huzavona kezdodott, vegiil en talaltam ki azt az athidalo  

javaslatot, hogy a mi szovegi.ink6en maradjon ki az, hogy „macedon", de  
hivatkozzunk az allamkozi egyezmenyre, ahol macedon kolteszeti antolo-  

giarol van szo. A romanok elfogadtak a javaslatot, az oreg partizan is, de  

nern nagy lelkesedessel.  
Hazafele vonattal jottiink, halokocsiban utaztunk, az oreg partizan az al-  

so fekhelyen aludt bekesen, en a felso agyon forgolodtam, es egyszer csak  

fulladozni kezdtem. Riadtan masztam le a magasbol, kimentem a folyoso-  

ra, es cigarettara gyujtottam, amitol szinten fulladoztam, de nem olyan na-  

gyon, mint a fi.ilke6en. Reggelig a kalauzzal 6eszelgettem, aki azt mondta,  

hogy szep tajakon utazunk keresztul, es en nagyon sajnaltam, bogy nern  

lathatom a szep roman tajat, mert sotet ejszaka van.  

Negy evre szolo egyuttmukodesi szerzodessel tertunk haza, az egyutt-  

mukodesbol alig lett valami, nehany roman iro atjott hozzank, a mi iroinkat  
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azonban leginkabb fern tudtak fogadni Romaniaban. Pedig kinalkoztunk.  
Negy ev mulva Ujvideken ujitottuk fel az egyezmenyt. Jugoszlav reszrol  

engem ,biztak meg a szerzodes alairasaval. Kedvetlenul alltam hozza a do-  
loghoz, fern biztam mar a hivatalos papirokban, de azert lelkiismeretesen  
elokeszitettem a hivatalos szoveget szerbhorvat nyelven. Akkor az egyik  

vajdasagi szlovak iro baratom figyelmeztetett, hogy az iroszovetseg elvei  

szerint jugoszlav reszrol a kuldottsegvezeto anyanyelven fogalmazzak meg  

a  nemzetkozi egyuttmukodesek szerzodeseinek szoveget, tehat irjuk a t  
magyarra az egeszet. Kellemetlenul ereztem magamat, zavartan arra hivat-  

koztam, hogy mar nincs ido magyarra forditani az egyezmenyt, ami igaz  

volt ugyan, de ha nekem is eszembe jutottak volna korib6an ezek az iga-  
zan szep elvek, megirhattuk volna magyarul az egyuttmukodesi szerzo-  

dest. Nyilvan akkor sem lett volna semmi az egyuttmukodesbol, mint  
ahogy szerbhorvat nyelven sem lett, de megis  . . . 

Szoval ezekrol a dolgokrol beszamoltam a Vajdasagi Iroegyesuletben, az  
orvos-kolto is hallhatott roluk, eppen ezert csodalkoztam ott, a partbizott-  
sag nagytermeben az eligazitasan, nyilvan masok is csodalkoztak, de nern  
szolt senki semmit, csak kifele jovet morfondiroztunk nehanyan, hogy ha  
ennyire rendben van minden a szomszedunkban, akkor miert szoknek  a 
romanai allampolgarok tomegesen Magyarorszagra es Jugoszlaviaba is. Az  
orvos-kolto meg azt is mondta, hogy tovabbra is apoljuk a gyumolcsozo  
egyuttmukodest a romin illetekes szervekkel. Tudomasul vetti.ik.  

A  radioban ennek ellenere egy musorsorozatot inditottunk a romaniai  
politikai menekultekrol. Megszolaltattunk roman, magyar, szerb, nemet  
menekulteket, beszeltek magukrol, a romaniai helyzetrol. Tavaly kara-  
csony utan megdicsertek benni.inket ezert.  

Az иј  evben veletlenul a kezembe kerult a Magyar Nemzet 1990. januar  
2 -ai szama, es elolvastam Suto Andras iizenetet. „A pillanatnyi, a mostani  
legfontosabb feladatunk az, hogy a romaniai magyarsag minden leheto mo-  

don, s az alakulo egysegeivel, szervezeteivel, tanacsaival erejehez merten  

segitse a Nemzeti Megmentesi Front orszagos tanicsat a rend helyreallita-  
saban, az иј  rend megszilarditasaban. Majd azutan kerulhet sor arra, hogy  

kidolgozzuk a nemzetisegi jogvedelmi rendszeriinket." Eleg јо1 ismerem  
Si.ito Andrast. Јо  iro, tisztesseges es okos ember. Tudja, hogy mit csinal,  
tudja, hogy mit akar. Szeretnek segiteni neki. Reszben ezert vallom be,  
hogy meg ma is kisse kellemetlenul erzem magam, amiert annak idejen nern  
az anyanyelvemen fogalmaztam meg az egyuttmukodesi egyezmenyt. Biz-  

tosan megerti, hiszen  6  ezt a nyelvet nagyon szepen beszeli.  



BORTONROL ALMODOM MOSTANABAN  

Regenyreszlet  

GION NANDOR  

 a tavasz, es ekkor megjott Istenfelo Ddniel. Egy delelott, К6zе lеdеtt 
 amikor a szep feher hotakaro szi.irke foltokban olvadozott a mezo-  

kon, megldttam istenfelo Ddnielt, amint a zsdkokat hordja a traktor potko-  

csijdro1 be a Dardloba. Ugyanazt csindlta, amit en bortonnapjaim kezdeten,  

es ugyanugy kinlodott. Persze 6 sokkal erosebb volt, mint en, a potkocsirol  

konnyeden a vdlldra emelte a zsdkot, de menet kozben mdr inogott alatta, a  

zsdkot tudni kell a vdllon megfeleloen elhelyezni, meg kell taldlni a legjobb  

sulyelosztdst, de Istenfelo Ddniel ezt meg nern tanulta meg, igy hit nehezek  

voltak a zsdkok nagyon. Odarohantam hozzd, szettdrtam a karomat, 6 im-  

bolyogva megdllt a zsikkal a vdlldn, es hidegen vegigmert.  
Koszonom a hasznos tandcsaidat — mondta fagyosan. — Orok eletem-  

ben arra vdgytam, hogy minel nagyobb zsdkokat cipeljek naphosszat, lehe-  

toleg terdig ero sirban.  
Di.ihosen bevitte a zsdkot a Dardloba, de amikor kijott, elmosolyodott,  

es osszeolelkeztiink.  
Hi.ilye voltil orok eleted6en — mondta Diniel. — De en niladndl is hii-  

1yeb6 vagyok, mert toled kertem tandcsot, hogy hova osztassam be magam.  

Most aztin kettetorik a derekam a zsdkok alatt.  
— Nem fogsz sokiig zsdkolni — vigasztaltam. — Szereted az dllatokat?  

Nem.  
Helyes. Akkor illatorvost fogunk csindlni beloled.  
Nem akarok dllatorvos lenni. Az dllatok budosek, es en nern ertek hoz-  

zijuk.  
Kecsketejen nottel fel, es ez eppen eleg szakertelmet szavatol. Az е6е -  

dedet hozd be majd a borjuistdlloba, es е6ед  kozben megbeszelunk min-  
dent. Hdny evet kaptdl?  

Ketto es felet.  
Csak? — szaladt ki ostobdn a szdmon.  
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Hogyhogy csak? A tobbiek ket evet kaptak, mert senkire sem tudtak  

kiilon rabizonyitani az emberolest. A Herceg meg en viszont ket es fe1 evet  

kaptunk, mert azt be tudtak bizonyitani, bogy mi vagyunk a bandavezerek,  

es a birosag szerint elsosorban mi vagyunk f elelosek a tomegverekedesert,  

amelyben ket ember meghalt.  
Ekkor kijott a Daralobo1 a Mitar helyere kinevezett иј  munkavezeto,  

akit Popovnak hivtak, es raszolt Istenfelo Danielre, bogy hordja gyorsab- 
ban a zsakokat, mert odabent mar iiresben forognak a kerekek. lstenfelo  

Daniel vallara dobta a kovetkezo zsakot, es morogva becipelte a Daraloba.  

En visszamentem a borjakhoz, es irtam egy verset az emberi szenvedes-  

ro1, amely igy kezdodott:  

Ha mazsas teher nyomja a vallat  
es sarga agyag huzza a labat. . . 

Delben megkaptuk az ebediinket, lstenfelo Daniel es еп  bevonultunk  a 
p1ehtanyerokkal az istalloba. Istenfelo Daniel fintorogva Lilt le те llет  a 
fekhelyre, es kijelentette: 

— Tovabbra is allitom, bogy az allatok 6iidosek. Tulajdonkeppen te is  
biidos vagy. Borjuszagod es enyhe tragyaszagod van.  

Reggelenkent rendszeresen megmosdom, szombatonkent bevisznek  a 
bortonbe megfiirodni, telen pedig tobbszor is bedorzsoltem a felsotestemet  

hoval.  
Ez nern eleg.  
Viszont nern cipelem a zsakokat.  
Јо 1 van — sohajtotta Danie1. — Valamit elkezdtel mondani odakint. 
Egye1 e1ob6. 
Nem vagyok ehes.  

— En sem voltam ehes elso nap. De azert egyel.  

lstenfelo Daniel kedvetleniil kopogtatta a p1ehtanyert, en gyorsan beka-  

nalaztam az ebedet.  
Mi az, bogy allatorvost akartok csinalni belolem? — kerdezte Daniel.  

— Nem leszel eppen allatorvos, csak segedkezni fogsz a borton allatorvo-  

sanak. Sokkal konnyebb munka, mint a zsakolas.  
Mit kell segitenem az allatorvosnak?  
Kihuzni a kisborjut az anyjabol, kezelni a malacok virusos hasmeneset,  

gyogyitani a baromfipestist meg ilyesmit. Tulajdonkeppen en sem tudom  

pontosan.  
Okadni fogok, ha nekem kell kihuznom a borjut az anyja6ol.  
Majd megedzodsz. Es emellett nagy lesz a mozgasteriileted. Ez hasz-  

nos lesz a foallasod szempontjabol.  
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Mifele foallas?  
Te fogod megszervezni a szeszkereskedelmet itt a telepen meg esetleg a  

kornyezo birtokokon is.  
Istenfelo Daniel eddig rosszkedvuen uldogelt az istallo sarkaban, most  

egy pillanatra felcsillant a szeme, de aztan gyorsan kihunyt a csillogas.  

A szeszkereskedelmet regen megszervezte a Halalfeju — mondta. — Eny-  

nyit mar en is tudok errol a nyomorult bortonrol.  

Lattad mar a Halalfejut?  
Nem lattam meg, de annyit tudok, hogy 6 itt a nagymeno, a Villaban  

lakik, fozi es arulja a palinkat, rengeteg penze van, es allandoan negy testor  

kisergeti.  
Csak ket testor kisergeti, ezenkivul Jozsinak hivjak, valamikor pincer  

volt egy falusi kocsmaban, ahol duhajkodo vendegek veregettek a vallat.  

Istenfelo Danielnek szabalyosan leesett az alla, eltatotta a szajat, es csak  
annyit tudott kinyogni:  

Jozsi?  
Igen.  
Az a kehes pincer? Hit neru halt meg meg szerelmi banataban?  

— Nem halt meg.  0  a Halalfeju, es arra ker, hogy szervezd meg ujra a ра -  
linka arusitasat, mert az utobbi idoben itt befuccsoltak a dolgok.  

Ezutan reszletesen elmagyaraztam, hogy mi tortent a harom fegyenc ba-  
lul sikerult szokese utan. Szigoritottak minden vonalon, szomjuhozik az  
egesz marhatenyeszto telep, es a kornyezo birtokok is. A Macedonrol is  

beszeltem, elmondtam, hogy Szotirovszkinak hivjak, es hogy komolyan  

veszi a dolgat.  
Most mar tartosan csillogott Istenfelo Daniel szeme. Egyszerre megval-  

tozott, olyan lett, mint regen Kucsuk cukraszdajaban. Egy csapasra otthon  

erezte magat, megfeledkezett az istallobuzrol is, felugrott, jarkalni kezdett,  

es mar vazolta is a terveit.  

Harom fontos dolgot kell elinteznem nagyon gyorsan. Eloszor fel kell  

terkepeznem a felsegteruletemet es kijelolnom az elosztasi pontokat.  

Ezt megteheted az allatorvost kisergetve.  

Azutin a Lirikusokat el kell helyezni az elosztasi pontokra. Valameny-  

nyien melos rabok. Te hajlando vagy bekapcsolodni a munkaba?  

Termeszetesen — mondtam. — En leszek a besugo.  
Mifele besugo?  

— A Macedon ram parancsolt, hogy ertesitsem ot Halalfeju Jozsi huzasa-  

irol.  
Es te megigerted neki?  
Megigertem.  

— Nagyszeru — mondta lelkesen Daniel.  
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Miert nagyszeru? — kerdeztem ertetlenul.  

— Minden јо1 mukodo szervezetnek sziiksege van egy megbizhato besu- 
gora. Te leszel a mi megbizhato besugonk. Idonkent majd elarulsz benniif-  
ket a Macedonnak, hadd legyen a hatalomnak is sikerelmenye. Majd pon-  
tosan megmondjuk, hogy mikor mit irulj el, mi pedig vegezziik tovabbra is 
a  munkinkat.  

Odakint is volt besugo koztetek?  
Persze hogy volt. 
Kicsoda?  
Szegeny Gyori Pista. Idonkent elarulta a rendorsegnek,  bogy  milyen  

akciokra keszulunk. A rendorok lesben illtak, mi pedig szepen eloldalog-  
tunk, a rendorok is lattik,  bogy  eszrevettiik oket, kicsit bosszankodtak, de  
tovibbra is megbiztak Gyori Pistiban, fern probaltak mist beszervezni  
koziiliink. Neha ovatlanul rejtettiink el egy-egy Lida whiskyt, Gyori Pista  
reven megtaliltik a rendorok, de semmit sem tudtak rink bizonyitani. Szo-  
val јо  besugo volt szegeny Gyori Pista. Sajnos utolerte a besugok vegzete.  

Oriilok,  bogy  enrim is ilyen rozsaszinu jovo vir. Vagy eppen vervo-  
ros  

Veletlen baleset volt. Abban a nagy verekedesben birkit leszurhattak  

volna koziiliink a Mignisok.  
A Mignisok hol vannak most?  
Egyiitt jottiink a bortonbe. A Herceg a melosokhoz keriilt,  men  megis 

6 a legkiilonb abban a bandiban, a tobbiek benyaltik magukat a szabado-  
sok koze, de most nincsenek keseik. 

Szerezhetnek, ha akarnak. 
Majd mi is szerziink magunknak, bizd csak rim. Neked nem lehet  

semmi bintodisod. De nezziik a tovibbi teendoket. Siirgosen ossze kell  al- 
litani a lekenyerezendo szemelyek listijit.  

— Azt hiszem, Halilfeju Jozsinak megvan miris a lista. Kezdheted mind-  
jirt a Macedonnal. B ar vele nehez dolgod lesz. Okosabb, mint amilyennek  
mutatja magit.  

— Majd kipuhatoljuk a gyongeit.  
Szereti a verseket es a  brnyhust. 
Verssel annyival szolgilhatunk neki, amennyit csak akar, e s biriny- 

hust is szerziink neki. 
A Маседо п  a hegyi birinyok husit szereti. Olyan biriny kell neki,  

amelyik tobb szaz m eter magasban is biztonsigosan megill a szikla pere- 
men, es sohasem zuhan le. A mi alfoldi barinyaink keptelenek lennenek  

ilyesmire.  
Istenfelo Dinielt azonban nem lehetett leillitani es zavarba hozni. Gon-  

dolkozott egy kicsit, aztin kivigta:  
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— Kucsuk a hegyek6ol szdrmazik. Majd folveszem vele a kapcsolatot. 
Koteltdncos baranyt is szerzunk, ha kell. Most pedig megyek zsdkolni. 

LJgy rent ki az istallobo1, mintha hirtelen megszerette volna a zsdkoldst. 
Kimentem en is, es a holetol megpuhult telepen setdlgattam, napkozben  a 
rabok is szabadon koszdlhattak az istdllok es kardmok kozott, nern szoltak 
rdjuk az orok. Beneztern a novendek marhdk istdllojdba, Gereben Mihdly- 
nak csak a feje ldtszott ki a barmai kozi.il, koszontem neki, 6 meg diihosen 
azt rnondta: 

Tobbet ne hozz abbol a moslek polinkdbo1. Egy hetig fdjt tole a fejem. 
Valami szellemes vdlaszon gondolkoztam, de semmi sem jutott eszembe, 

ezert tovdbbmentem, es hosszu vezetekneveken gondolkoztam, de hosszu  
vezeteknev sem jutott eszembe. Bora Vasi ć , a hasas tehenek gondozoja, aki  
nem szerette rovid vezeteknevet, idegesen topogott istdlloja elott, es 6 sem  

oriilt erkezesemnek.  
Stanivuković  — mondtam neki, de nern hitter, hogy ezzel jobb kedvre  

deritem.  
— Mi van vele? — kerdezte idegesen Bora Vasi ć .  

Szep hosszu nev. Eppen megfelelne neked.  
Nem eleg hosszu . Szdz ilyen nevet fel tudnek sorolni. Nekem sokkal 

hosszabb kell. 
Odahaza az utcdnkban lakik egy Stanivukovi ć  nevu ember — mondtam. 

— Ezermester. Nekunk egy gyonyoru vaskaput csindlt, de meg tudja javita-  
ni a villanyvezeteket meg az ereszcsatorndt is.  

Nem erdekel.  
Hdrom lanya van. Egyet ferjhez adott kozi.iluk, hdrorn napig tartott  a 

lakodalom. Hdrom nap, hdrom ејје l egyfolytdban szolt a zene, senki sem  
tudott aludni az utcdban. A mdsik ket l дпуа  azonban meg hajadon. 

A ldnyai sem erdekelnek — rnondta Bora Vasi ć . 
Tulajdonkeppen az dllatorvost keresem — mondtarn. 
Minden pillanatban itt kell lennie — topogott tovabbra is idegesen. — 

Mdr uzentem neki. Az egyik tehennel baj van. Ezekkel a hasas es borjas te-  

henekkel folyton valami baj van.  
Es tenyleg, csakhamar elobukkant az dllatorvos, de 6 egydltalan nern 1dt-  

szott idegesnek. Gumicsizmdban caplatott a sdrban, cigaretta fi.istolgott  a 
szdjdban, nagy fekete tdskdval jott felenk, de nern sietett. Kis gombolyu  

polgdri szemely volt, a vdros6ol jdrt ki mindennap a borton joszdgait gyo-  
gyitani, azt hiszem, јо1 megfizettek a rnunkdjdt, es bizonydra Haldlfeju Јо -  
zsi is juttatott neki a polinka drdbo1.  

Elebe mentem, es azt mondtarn:  
A borjak gondozoja vagyok, es a Haldlfejunek szeretnek uzenni.  
Nem ismerek semmifele Haldlfejut — mondta elutasitoan.  
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Tudor, hogy пет  ismer semmifele Haldlfejut — mondtam turelme-  
sen —, de azert kozlom, bogy megerkezett a bardtom.  

Mi kozom a bardtodhoz?  
— Istenfelo Ddnielnek hivjdk, es imddja az dllatokat.  

Ki sem tudom mondani ezt a lehetetlen nevet.  
Haldlfeju mdr nagyon vdrja ezt a lehetetlen nevu Istenfelo Ddnielt.  
En becsiiletes csalddapa vagyok — mondta az dllatorvos, es felretolt az  

utjdbol.  
Tovdbb dagasztotta a sarat gumicsizmdjdval, aztdn Bora Vasi ćtyal egyiitt  

bereft a hasas tehenek istdllojdba. En a tocsdkat kerulgetve visszamentem  

a  borjakhoz. Kesobb elmentem a Dardlohoz. Istenfelo Ddniel mdr nern im-  
bolygott a nehez zsdkok alatt. Konnyeden dobta a vdlldra, es konnyeden  

vitte a Dardloba a zsdkokat. Hihetetlenul gyorsan kitanulta a zsdkolds for-  

telyait, enrdm sem nezett mdr hidegen es szemrehdnyoan. Akkor este  ujabb 
verset irtam, az elso viddm hangu verset, amiota a bortonben vagyok. A ta-  
vasz szepsegerol dradoztam.  

lstenfelo Ddniel meg hdrom napig hordta a zsdkokat. Mindennap egyiitt  
ebedeltiink a borjuistdlloban, Istenfelo Ddniel meselt nekem apdmekro1,  

Kucsukrol es annak szdmtalan unokaoccserol, es Simokovics urrol ,  aki  еј - 
szakdnkent tovdbbra is rendiiletleniil jdrja az utcdkat, de most bizonydra е1-  
hagyatottnak erzi magdt nelkulu пk. En elmondtam, bogy igen gyakran  
megvastagodik a bor a tenyeremen, ilyenkor a borjakhoz fordulok segitse-  
gert, bogy erdes nyelviikkel nyaljdk puhdra a boromet, beszeltem az dlma-  

imrol is, foleg az aranyfogu i.iz6eg ldnyrol, aki a parton vdr engem feher 1 е -  
pedovel, en meg eros karesapdsokkal uszom a hideg vizben, bdr mostand-  

ban mdr nern olyan hideg a viz, mint telen, de az aranyfogu ldny meg most  

is megszokik е lо lет , mire a partra erek. Azt is elmondtam, bogy hogyan  
lett Haldlfeju Jozsi nagy ember a bortonben.  

A  negyedik nap reggelen lstenfelo Ddniel nern jelent meg a Dardlondl,  
helyette egy mdsik melos rab zsdkolt kinkeservesen, en meg kiultem az is-  

td110 е 1е , es figyeltem, hogy mi tortenik a telepen. Valamikor tizenegy ora  

fele megldttam Istenfelo Ddnielt a tdvolban, az dllatorvos tdskdjdt vitte, es  

az dllatorvos mogott gyalogolt a sdrban, a kis kover dllatorvos aprokat, Is-  

tenfelo Ddniel hosszukat lepett, olyanok voltak messzirol, mint egy komi-  

kus pdr a regi amerikai nemafilmekben. De en tudtam, bogy a komikus 1dt-  

vdny mogott komoly szervezoi munka folyik, es Istenfelo Ddniel ertett  a 
szervezeshez, amirol meg is bizonyosodhattam kori.ilbeliil egy  het mulva. 
Az ebedert dlltam sorban, amikor valaki hdtulro1 a fulembe  sugta: 

Elszavaljam neked az Eltevedt lovast?  

Megperdultem, Kapossy Tamds d11t mogottem vigyorogva.  
Szavald е1— mondtam.  
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Kapossy Tamds kilepett a sorbol, egyik kezeben a p1ehtanyert tartotta,  a 
misikban az aluminiumkanalat, es hibatlanul elszavalta az Eltevedt lovast.  

A rabok, akik egy szot sem ertettek Ady versebol, csak azt lattak, bogy va-  
laki verset szaval, tagra nyitottak a szemiiket, es eloreengedtek benniinket a 
sorban. Meg a Daralo elott posztOlo or is kisse riadtan nezett rank, nyilvin  
azt hitte rolunk, bogy oriiltek vagyunk.  

A11va kanalaztuk be az ebediinket, es Kapossy Tamas elmondta, bogy ot  
biztak meg a Daralo es a marhatenyeszto telep szeszellatasaval.  

Odabent lapatol0m a takarmanyt, es mdr gyujtom az igenyleseket. Ha -

marosan megerkezik az elso kiildemeny. Те  hany iiveggel kersz? Neked in-  
gyen szallitok.  

Nem kerek semmit. Van meg a teli tartalekombol. Egyebkent is mos-  
1ek palinkdt irulok.  

Te kaphatsz egy-ket iiveg јо  palinkat is. Olyant, amilyent az elokelose-  

gek isznak a Villaban.  
Majd szolok, ha kell — mondtam, aztan eszembe jutott valami, e s meg-  

kerdeztem :  
Melyiktek iigykodik a gyiimolcsosben?  
Lakner Feri. Miert?  
Dolgozik Ott egy Radoman nevu bankra ЬІo. Lakner Feri adjon neki  

egy iiveggel az en јо  palinkambo1. De tenyleg igazi јо  palinka legyen. Az  i1- 
leto nagyon erzekeny az ilyesmire.  

Miota erzekenyek a bankraЬІok? — kerdezte Kapossy Tamas.  
— Mindig is erzekenyek voltak — mondtam. — Kevesen vannak, es mindig  

lebuknak. Te is vigyazz magadra.  
En nern vagyok bankra6o — mondta Kapossy Tamas. — Es nern is va-  

gyok tulsagosan erzekeny, bar idonkent szeretek verseket szavalni.  

Kapossy Tamas nern hiiba volt ennyire magabiztos, alig mult е1 meg egy  
het, eszrevettem, hogy a raboknak kipirul az arcuk, es vidamabban dolgoz-  
nak, mint eddig. A szeszforgalom tehat beindult. Es nem csak a mi telepiin-  
kon, hanem szelesebb korzetben is, mert egy napon beviharzott hozzam  
Radoman, es sugarzo arccal azt mondta:  

— Rendes dolog volt toled, bogy nern feledkeztel meg rolam. Regen ittam  

ilyen јо  palinkat.  
— Tehat megkaptad?  

Persze. Remekiil dolgoznak ezek az иј  fiukj  gyorsan es pontosan szal-  
litjak az arut. Igaz, pontosan meg is fizettetik. En miert kaptam ingyen azt  
a  јо  pilinkat?  

Hetekig kenegetted a vallamat a gyogyito kenoccsel, pedig akkor meg  

nem tudtad, hogy a Halalfeju baratja vagyok.  
Oriilok, bogy a Halalfeju baratja vagy. Erdemes baratkozni vele.  
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Erdemes.  
— Hanem van kozotti.ink egy rossz arcu ficko, az nagyon agal ellenetek.  

Hogy hivjdk? — kerdeztem.  
Nem tudom. Az egyik szemen hdlyog van, de a mdsik szemevel na-  

gyon csunydn tud nezni. Azt dllitja magdrol, hogy gyilkos, es en е1 is hi-  
szem neki. Allandoan a szabadosokkal  trafikl. 

Ismerem. Veszelyes bandaja volt odakint. Most az egesz banda itt van a  

bortonben.  
Egyszer meg bajt csinalhat ez a halyogos szemu. Јо  lesz odafigyelni rd.  
Majd szolok a Halalfejunek.  
Eleg јо1 elunk mostandban — mondta Radoman, es elbucsuzott tolem. —  

Hamarosan virdgozni kezdenek a gyumolcsfak, nagyon szep lesz a vilag,  
nern szeretnem, ha valaki elrontana a dolgokat.  

Es tenyleg csakhamar kivirdgoztak a fdk a gyumolcsosben, elobb a ba-  

rackfdk, a cseresznyefdk es a meggyfdk, aztdn a tobbi is, mehek szalltak  a 
feher es rozsaszin virdgokra, en meg reggelenkent ujra kiterelhettem a bor-  

jakat a kardmba. A szelid joszdgok felelenkultek, meg-megiramodtak a ka-  
rdmban, neha mdr majdnem ugraltak is. Szoval megpezsdult az elet min-  
denfele, es akkor vegre Istenfelo Ddniel is meglatogatott. Nekitdmaszko-  
dott a karam korlatjanak, es megallapitotta:  

— Tulajdonkeppen szep es kedves allatok a borjak. Majdnem minden  al- 
lat szep. Kezdem megszeretni oket. Pedig azt hitter, bogy hdnyni fogok  
toliik.  

Nem hanytal?  
— Nem. Neked milyen allapotban van a tenyered?  
— Mostandban nem vastagodik a borom.  

Azelott is csak kepzelodtel. Nekem sohasem volt bajom a tenyerem-  
mel.  

Lehet,  bogy egyszer te is kepzelodni fogsz.  
Lehet, de nern arrol, bogy vastagodik a borom. Mi van az aranyfogu  

lannyal?  
Egyre ritkdbban jelentkezik, es tovdbbra sem vdr meg a parton. De  

mdsrol is almodom az utobbi idoben. Az ejszaka Leviathan-Luki ć  Simon-  
nal, az oreg ekszeresszel beszelgettem. Aranyat akart venni tolem, rengeteg  

penzt kinalt, de nekem nern volt aranyam, ant nagyon sajndltam, mert  

szuksegem lett volna a sok penzre.  
— Szukseged van penzre?  

Valojdban nincs. Enni, inni kapok, es polinkdt is szerezhetek Kapossy  
Tamdstol, ha eppen akarok.  

Feljavithatndd a bortonkosztot. E1eg pocsek eteleket adnak.  

Szenvedni akarok Kovdcs Ju1ia haldldert — rnondtam.  
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En viszont nem akarok szenvedni a Marquis halalaert — mondta Dani-  

е1. — Ha meggondolod magad te is, csak szolja1. Van penziink.  

Јо1 megy az iizlet?  
Termeszetesen. Igaz, sokat kellett szaladgalnom, de most mar minden  

rendben van, alig van dolgom, megy minden magatol. Az emberek meg-  
szomjaztak a telen, meg aztan a Lirikusok is ertik a dolgukat, barkit meg-  
gyoznek arrol, hogy jobban teszi, ha palinkat vesz, mintha a kantinban  
csokoladera, cukorkara, aszalt fiigere vagy egyeb haszontalansagokra ko1-  

tene osszekuporgatott penzet.  
A Herceg mar megkezdte az askalodast ellenetek — mondtam.  
Ez kezdettol fogva bele van szamitva az iizletbe. Egyelore azonban  a 

Macedonnal van bajom. Tenyleg kemeny ember. Јо  lenne, ha beszelnel ve-  
1е , es kipuhatolnad, hogy mennyit tud a szeszforgalomrol, es hogy hogyan  
velekedik ro1a.  

Mit sugjak be neki?  
Most meg semmit.  

— Anelkiil nern mehetek be hozza.  
Ne menj be hozza, de ha alkalom adodik rd., beszelj vele.  

Az alkalom elobb adodott, mint gondoltam volna. Masnap este, miutan  a 
borjak visszamentek az istalloba, en meg elballagtam a vacsoramert, a Ma-  

cedon kijott az orhazbo1, felrevont az orok es az istallosok kozelebol, es  

azt mondta:  
A minap kaptam egy baranyt. Igazi hegyi baranyt.  

— Bizonyara oriilt neki — mondtam.  
Nem tudom, hogy oriiljek -е  neki. Egy Kucsuk Szulejmanoglu nevu  

torok kiildte. Honnan tudta, hogy szeretem a hegyi barany husat?  

Fogalmam sincs.  
Ti, torokok osszetartotok, es mindenben osszejatszotok.  

En magyar vagyok.  
— Es nincs Kucsuk nevu ismerosod?  
— Olvasmanyaim szerint minden masodik torokot Kucsuknak hivnak —  

valaszoltam ovatosan.  
A barany mindenesetre nagyon јо  izu volt — mondta a Macedon. — Iga-  

zi hegyi barany volt, szinte illatozott. A telepen viszont egyre erosebb ра-  
linkabuzt erzek.  

— En csak tragyaszagot erzek — mondtam. — De engem az sem zavar.  

Engem viszont zavar az eros palinkabuz. Az enyhe palinkaszagot meg  
elviselnem, de az eros palinkabuz rontja a tekintelyemet. Azert helyeztek  

ide, hogy rendet teremtsek itt.  
Rend van — mondtam. — Senki sem akar megszokni.  

— Tovabbra is rendnek kell lennie. Le kell csapnom valahova, ahol  palin- 
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ka van. Nehogy tulsagosan elkapassa magdt a Haldlfeju. Meg hdt idonkent  
eredmenyeket kell felmutatnom.  

Majd szolok, ha megtudok valamit.  
— Igyekezzel, de azert a versirdst ne hanyagold el.  
A Macedon Ott hagyott, visszament az orhdzba, en megettem a vacsord-  

mat, azutdn fe1 ejszakdt dcsorogtam a borjak istdlloja elott, foleg az eget  
neztem, mert most erdemes volt az eget nezni, szep tavaszi ejszaka volt  
rengeteg apro csillaggal az egen. Sokdig fern dlmosodtam el, gondoltam,  
eloveszek egy uveg polinkdt a jdszol а1о1, de aztdn megsem vettem е 1о , ejfel  
utdn aludtam el nagy nehezen, es almomban a Macedonnal beszelgettem  
valamirol, de nern emlekszem, hogy mirol.  

Istenfelo Ddnielпek most mdr tenyleg keves dolga volt a szeszforgalom  
szervezese korul, az emberei szorgalmasan dolgoztak, azt hiszem,  6  csak a 
penzt gyujtotte 6 е , es hurcolta az dllatorvos tdskdjdt, de ez fern vette tulsd-  
gosan igenybe az idejet, mert elso ldtogatdsa utdn joformdn mindennap el-  

jott a borjakhoz, nezte oket a kardmban, en pedig elmondtam neki, hogy  
mirol beszelgettem a Macedonnal. Meghallgatott, es megkonnyebbulten 1 е -  
legzett fel.  

Majd szerzunk neki sikerelmenyt — mondta. — Most azonban szellemi  
ertekeink megorzeserol, tudatositdsdrol es terjeszteserol gondolkozom. Az  
elet nem csupdn a penzhajhdszdsbo1 es a rideg i.izletiessegbol dll.  

Nem tudtam, hogy mit akar mondani, es mire gondol tulajdonkeppen,  
hiszen napokon keresztiil csak a borjakat bdmulta, tobbszor kori.iljdrta  a 
kardmot, minden Oldalrol alaposan megszemlelte, es meglepoen keveset be-  
szelt. Kozben korulottiink a szdntofoldeken kisarjadt a buza, es naprol  
napra zoldebb lett. Aztdn egy napon odajott a kardmhoz Kapossy Tamds is  
a  Dardlobol, es akkor eloadtdk az otletuket szellemi ertekeink megorzese-  

ro1 es tudatositdsdrol. Istenfelo Daniel kezdte, igen korulmenyesen.  
Bortonben vagyunk — mondta. — Mit jelent ez? Azt jelenti,  bogy  legfel-  

jebb hdrom dologgal foglalkozhatunk. Mezogazdasdggal, itt is elsosorban  
joszdgtenyesztesse1, tovdbbd szeszkereskedelemmel, es ha meg nern vet-  
kozti.ink ki emberi mivoltunkbol es igenyelji.ik a szellemi ertekeket, akkor  
muveszettel. A joszdgtenyesztest megszerveztek mdsok a szdmunkra, a 
szeszforgalmat megszerveztuk mi mdsok szdmdra, a muveszetek pdrtoldsdt  
viszont bunosen elhanyagoltuk.  

— Fo1eg a kolteszetet hanyagoltuk el — mondta Kapossy Tamds.  
Mdrpedig a koteszet az, amely igazdbol eltet bennu пket — folytatta Ddniel.  

— Kolteszet nelkiil elviselhetetlen a bortonelet. A kolteszet lenyegeben  . . . 
Mi a feszkes fenet akartok? — vdgtam kozbe idegesen.  

Szavaloestet fogunk rendezni — mondta Kapossy Tamds. A Lirikusok  
szavaloestjet.  
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— Hol?  
Itt, a borjak karamjaban — mondta Kapossy Tamas. — Szabadteri szin-  

padon szabadteri szavaloestet rendeziink.  

Borjuszaros szinpadon — mondtam.  
Istenfelo Daniel szettarta a karjat, es azt mondta:  

— Bortonben vagyunk. Bortonben csak borjuszaros szinpad van.  
Mit fogtok szavalni?  
A regi standard repertuirunkbo1 valogatunk — mondta Daniel. — Mas  

szoval azokat a verseket fogjuk elszavalni, amelyeket meg fern felejtettiink  

el. Uj versek betanulasara egyelore sajnos meg nincs lehetoseg, de talin  
majd erre is sor kerul. Vannak meg ilyen ostoba kerdeseid?  

Vannak — mondtam, es egyre idegesebb letter. — Kinek fogtok szaval-  

ni?  
A telep elnyomott nepenek, a raboknak — mondta Diniel. — De minden  

mas muveszetbaratot es erdeklodot is szivesen latunk.  
Az emberek egy szot sem fognak erteni a versekbol, tehit meg serf  

hallgatjik oket — mondtam.  
A Lirikusok hirneve idevonzza oket, es a Lirikusok muveszete a szin-  

pad е1е  szogezi oket a vilig birmelyik nyelven — mondta Diniel fellengzo-  

sen  
Littad te magad is, hogy milyen nagy sikerem volt az Eltevedt lovassal  

— mondta Kapossy Tamis.  
Neztem, neztem oket egy darabig, aztin kijelentettem:  

Beteg otlet ez nagyon.  
A Lirikusok valamennyi tagja lelkesedik az otletert — mondta Kapossy  

Tamas. — Mar memoriziljik a verseket.  
Nem fog sikeriilп i a dolog — mondtam.  
Azt bittern, bogy szereted a kolteszetet — mondta Kapossy Tamas.  

Istenfelo Daniel vallamra tette a kezet, es felhagyott a fellengzos beszed-  

del.  
Akkor har terjiink at a szervezesi dolgokra — mondta. — Elmesz a Ma-  

cedonhoz, es elarulsz bennunket. Megsugod neki, bogy fern messze innen,  

ott, ahol az ut a disznohizlalo fele kanyarodik, a zold buzatЊ la szeleben  
tiz iiveg palinka van felig a foldbe asva. Ezt onnan tudod, bogy veletleniil ki-  

hallgattil valakiket, de nern lattad oket, igy nern tudhatod, bogy kik voltak.  

A  јо  besugot az kulonbozteti meg a rossz besugotol, hogy a јо  besugo so-  
hasem arul el embereket... Ezt kovetoen elmondod neki, bogy van itt egy  

hires szavalokorus, amely szeretne musoros estet rendezni a raboknak, de  
a  rendezvenyen szivesen latjuk az oroket is. Igazi kolteszetet ajindekozunk  

nekik, az igazi kolteszet nemesiti a lelket, a Macedonnak is konnyebb lesz  

nemes lelku emberekkel dolgoznia, szoval ilyesfele szoveget адја l be neki,  
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es azt is mondd meg, hogy estefele szeretnenk fellepni, mindegy, hogy me-  
lyik napon, de legjobb lenne szombaton este. Musorunk korulbelul hdrom-  

negyed ordig fog tartani.  
Ldttam, hogy hidba akadekoskodnek tovdbb, ezert csak boldogtalanul  

megj egyeztem :  
Modfelett oriilok, hogy јо  besugo lehet belolem, es hogy segithetek  

egy trdgyaszagu szavaloest megrendezeseben.  
Este sem voltam tulsdgosan boldog, amikor bementem az orhdzba, a Ma-  

cedon iroddjdba. Az iroasztala mogott ult, elvigyorodott, amikor megld-  
tott, es megkerdezte tolem.  

Tudod-e, hogy en egydltaldn fern vagyok macedon?  
Nem tudtam eddig.  
A never miatt mindenki Macedonnak hiv, pedig nem vagyok mace-  

don. Egy regi osom macedon lehetett, de a csalddom sohasem vallotta ma-  

gdt macedonnak, nern mintha szegyellnem, ha az lennek, hiszen en is a he-  

gyek6ol jotter, bdr nem a таседоп  hegyek6ol.  
Kapott ujabb hegyi bdrdnyt? — kerdeztem.  
Kaptam meg egyet. Nydrson sutottem meg, a szomszedokat is meghiv-  

tam, mindenkinek nagyon izlett a husa, es en sokat meseltem nekik a hegyi  
bdrdnyokro1, hogy hogyan ugrdlnak a hegyormokon, es sohasem esnek le.  

Rendes ember lehet ez a Kucsuk nevu torok, csak nehogy a vegen benyujt-  

sa nekem a szdmldt.  
Nem hiszem, hogy szdmldt fog benyujtani — mondtam. — Ellenben dol-  

gozik itt a telepen es a kornyeken nehdny bardtom, akik gyonyoruen tud-  

nak verseket szavalni. Valamelyik este szivesen elszavalndnak a borjukam-  

rdban nehdny szep verset a raboknak es az orszemelyzetnek.  
— Toroku1 szavalndnak?  

Nem, magyarul.  
Mindegy, azt  serf erti senki.  
Az igazdn szep vers mindenkor dttori a nyelvi hatdrokat — mondtam.  

Kezdtem ugy beszelni, mint Istenfelo Dnie l. 
— Kinek a verseit szavalndk?  

Magyar klasszikus koltok verseit.  
Szidjdk a szocializmust?  
Nem szidjdk a szocializmust, hiszen nern eltek a szocializmusban.  

— Gondolkoznom kell rajta — mondta a Маседоп .  
Tegnap este valakik beszelgettek az istdllo elott, nern ldttam oket, de  

hallottam, hogy mirol beszelgettek — mondtam.  

Miro1 beszelgettek?  
— Nem messze toli.ink, ahol az ut a disznohizlalo fele kanyarodik, a bu-  

zatЊІa szeleben polinkdsiivegek vannak felig foldbe dsva.  
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A Macedon gyanakodva nezett ram, aztan megint elvigyorodott.  

Szoval te csak hallottad ezt, de nern lattad, hogy kik beszelnek.  
Nem lattam oket.  
Hat akkor maradjunk ebben. Holnap kimegyek az utkanyarhoz, es ha  

legalabb tiz iiveg palinkat talalok, szavalhatnak a barataid. Mikor akarnak  

szavalni?  
Szombaton vacsora elott. Haromnegyed oras lenne a musor.  
Rendben van.  

Elgondolkozva mentem ki az orhazbo1, majdnem csodaltam Istenfelo  

Danielt, hogy ilyen јо1 felmerte a helyzetet, mar-mar magam is elkepzelhe-  
tonek tartottam, hogy esetleg sikeriil a szavaloest. Masnap reggel a Mace-  

don megtalalta a tiz iiveg palinkat, es ezutan lstenfelo Daniel eltunt, szom-  

batig nern lattam. Szervezte a szavaloestet.  

Јо1 megszervezte. Szombaton keso delutan Istenfelo Daniel vezetesevel  
megjelentek a Lirikusok. Heten voltak, Istenfelo Danie11e1 egyiitt nyolcan,  

szegeny Gyori Pista hianyzott csak kdziiliik, ot leszurtak a Magnasok. Ко -  
moly arccal alltak meg a karamnal, mintha Gyori Pistat gyaszolnak. Es be  

volt itt szervezve a nagykdzdnseg is. A telepen dolgozo rabok valamennyi-  

en eljdttek, es megalltak a karam elott, az orhazbol odajdtt harom or, aztan  

odajdtt a Macedon is, vegiil pedig megjelent Halalfeju Jozsi is a ket testore-  

vel, ok a hatterbol vartak a tdrteneseket.  

A Lirikusok ekkor bevonultak a karamba, a borjakat a karam vegebe te-  

reltek, aztan felsorakoztak, es meghajoltak a kdzdnseg fe1e. Halalfeju Jozsi  

tapsolni kezdett, mire tapsolni kezdett a ket testore is, utana pedig vala-  

mennyi rab. A Lirikusok gyertyakat vettek е 1о  a zsebiikbol, meggyujtottak  
a gyertyakat, es a magasba emeltek. Minden Lirikus egy-egy gyertyat tar-  

tott a jobb kezeben, Istenfelo Daniel ket gyertyat emelt a magasba a jobb es  

bal kezeben. Elkezdtek szavalni. Istenfelo Danie11e1 az elen elore jdttek a  

korlatig, aztan visszahatraltak a karam kdzepeig, mondtak a verseket, a  

gyertyak langja sapadtan vibrdlt a magasban, a borjak a hatterbol nedves  

szemekkel bamultak, a rabok is siri csondben alltak a karam elott. Kezdet-  

ben nern ertettem, hogy mire valok a gyertyak. De ahogy mulott az ido,  

lassan bealkonyodott, a gyertyak egyre vilagosabbak lettek. Istenfelo Dani-  

el ezt is јо1 kitervezte. A felhomalyban az ego gyertyakkal a Lirikusok  
olyanok voltak, mint egy elvetemult vallasi szekta foglyai, akik valami lehe-  
tetlen csodaert esedeznek. Ady, Jozsef Attila es Radnoti verseit szavaltak,  

es elmondtak meg ket Toth Arpad- es egy Juhasz Gyula-verset is. Sokfele  

vers elhangzott akkor este: istenes versek, szerelmes versek, osztalyharcos  

versek es a haboruk kinjait idezo versek. Vagyis igen zagyva versvalogatas  
volt ez, ezekre emlekeztek meg a Lirikusok, ez azonban senkit serf zavart,  

a szdveget csak harman ertettiik, Halalfeju Jozsi, az dreg Gereben Mihaly  
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es en. Hdromnegyed ora mulva vege volt a szavaloestnek. A Lirikusok ak-  
kor meghajoltak, es elfujtak a gyertyakat. Hatalmas tapsot kaptak. A Liri-  
kusok ismet meggyujtottak a gyertyakat, es ismet meghajoltak. Sokdig tap-  
soltak oket, en meg szegyelltem nagyon, bogy valaha is ketelkedtem a 
rendezveny sikereben.  

Aztdn Halalfeju Jozsi eltunt a ket testorevel, a Macedon es a hdrom o r  
visszavonult az orhazba, a rabok kimentek a kapuhoz az ut те 11е , bogy fel-  
szalljanak a teherautokra, amelyek visszavittek oket a bortonbe. A karam-  
n1 csak az istallosok e s a Lirikusok maradtak. A Lirikusok kesobb segitet-  
tek nekem beterelni a borjakat az istalloba.  



BONDOR PAL  

VERSEI  

PEREMJARAT  

. . . Es egyaltalan. Az a jolneveltseg  
nern baleksag volt? Legalabb ne alltal  
volna mindenhol. Aki јо  koran е  

letbe az i110- 

helyre valtottal jegyet es azota  
gyengiilo szivvel remego inakkal  
acsorogsz 3/4 em6eroltot  

nyuve е1 immar  

tan kibirod ezt a kovetkezo ne-  

hany megallot igy elerotlenedve  
hogy leiilni meg hazavanszorogjal  

csak . . . hova tenyleg?  

VISSZATALALOK-E?  

Valaha meg . . . s eppen ugyanide  
— ez a kerdes — visszatalalok- е ?  
Es ha igen? Kerdeznenek ezt-azt  

tolem akkor? Az iigy kisse mar faraszt:  
— Fogalmam nincs — mondogatom gyakran  
erre-arra. Ez minden amim van  
pedig meg talan: nemi fogalmam  
amit errol vagy arrol alkottam.  
S mint nithamnak mikor meggyogyultam —  
nyoma sincs hogy jirtam volna ottan.  



ВОNDOR PAL УЕRSEI 	 23  

KOREOGRAFALT LARMA  

„Тапија  annyi disz- s varoterem  
a virtuozitas mas-mas fokan  
mi szepen horkoltunk a zongoran.  
Ha kell zenelhetiink mas hangszeren  

— az alma nern tud ugy logni a fan —  
s ha huvosebb is mint a jegverem  
ily nagyszeru zene keves terem:  
talpunk alatt ha szol a celofan  

vagy megcsikordul a taЬ lan a kreta.  
A realizmusunk kisse leszurt  
kipotoljuk hianyokkal az urt.  

A dramai iambus valodi preda:  
Shakespeare? Ugyan. Rengeteg Ott a teszta  

atgyurtuk ugy — menten elhfresiilt. "  

TEREMTMENYEK  

Mint ahol eztan nagytakaritas lesz szakadatlan  

— semmi sem all a helyen!  
Hogy a teremteshez serf mindegyikuk szakavat'lan  

annyit azert tudok en  
is: Leteremteni masokat — azt mesterfokon erti  

mind aki ad valamit  
. . . hat mire is ha magara nem? Es tud rendet is — erzi-  

tudja — teremteni. Itt  

—  rig lassankent eldocogiink a fenebe — a lenyeg  

eppen ez? Es az ulestermekben a szekek a tenyek  
egyforman nyikorognak megnyomoritva: A tobbi  
kolteszet. Nevesincs szerelem. Zene. — Es mi? — Stb.!  
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RONDO  

Ahogy belepsz. — Mi ez? Te itt?  
— Dehogy vagyok. Dehogy vagyok.  
Ezek csupdn mozdulatok.  
Es ujra es ujra megint  

akdrha menetrend szerint  
tortenne — eppen indulok  
mikor belepsz: — Mi ez? Te itt?  

Dehogy vagyok. De hol vagyok?  

Egyszerre bent s egyszerre kint  
olykepp akdr az ablakok  

ez az amit nern szokhatok —  

mikozben ujra csendre intsz  
ahogy belepsz: — Mi ez megint?  

KOPOTT HANGLEMEZ  
Acs Karо lynak  

Meg csak nern is valakinek. Miert  
bogy tetszeni akartam? Nem akartam?  
Csakhogy mindenkit mdskeppen kisert 
az ordog: Mikor  van  sebbe vakartam  
ujra es ujra... ujra... ujra... (itt  
poccintjiik) nem azert? . .. azert? . .. azert?  

. . Milyen kopott e hanglemez! Avitt  

kacatokbol lim-lombol.. . Es? Ki kert 
minket egydltaldn . . . talan . . . taldn  . . . 
Ki poccinti helyettiink? Na? Na lam!  

MASNAP  

Valaki ma feltalal valamit:  
Egy gepet. Egy valoszinutlen helyzetet.  

Amibe vdratlanul belecsoppensz.  
— Mondta egyszer is azt bogy szeret?  
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Karnyujtdsnyira a boldogsdgto1  
a  lдтра  kapcso1ojdto1  
egyaltaldn a vildgtol  
te is feltaldlhatndl valamit  

amirol nem drtana tudni  
mdr elore legaldbb annyit  
bogy korulbelul mire is hasonlit majd  
nehogy tulsdgosan meglepodjel  
— mdsnap. Mondta?  
Evek multak е1 azota.  

KIS EJI ZOREJEK  

Nem d11t le ejszakdra  
a  kerge szel ezuttal:  
— Te is forogsz csupdn kor-  
be . . . korbe . . . korbe . . . korbe  . . . 

kaparja egyre hdzam  
faldt a nydrfa dga.  

A dal ha azt Anakre-  
on jambusdra irjdk  
vegul viddmra fordul?  

tebdbolok szobdmban  
az oszi ejszakdban.  
Nehdny bogdr a ldmpa  
korfil kering mereszen.  
De 6k? De en? Mikeppen?  
Almatlanul? Vagy ebren?  

IDEZET  

„На  majd idezik, tudjak meg: ez  6?"  
Varady Szabolcs  

Hogy eltussolva annyi piszkos figy?  
Nekem mondod szomszed? Hogy igy meg ugy?  
Fekete lyuk? S bogy nincsen visszaut?  
Mi mdr bizony roviditjuk az  и - t 
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az и -t. De most csak arra gondolok  
vajon az tenyleg buszkesegre ok  
ha megis ezt azt e s amazt? Vagyis  
se ezt se azt. Vagy ерр  ez a hamis?  
Idezni lesz ra majdan alkalom?  

Milyen ugyben? S ugyan kinek vajon?  

BER'SENYI  

Aprova zsugorodtak a  
kertek — s nott a hozam. Megsem eleg siker  

hogy nyelvere vesz olykor egy  
zuros-furesa ido. Meg kezelesbe is:  

Munkad merni mivel lehet? —  
hogy legkozrehatobb lett a kozepszer itt  

hat az sem a te erdemed!  
Minden rosszban akad јо . De eleg e az?  



KONNYES FEJEZET  

Regenybrikett Х . 

APROISTVAN  

Szemet dolog a bucsu, s ki.ilonosen megemeszthetetlen, ha hosszabb ido-  

re, netan orokre szol. Az ember forgatja a szajaban, mint az orrabol vissza-  

szfvott taknyot — kikopni rostelli, a nyelestol meg undorodik. Pontosan  
ilyen a bucsu.  

Vologya arcan konnyek keresgeltek az utat: rendesen leperegni nem tud-  

tak, mert folyton meg alig hegedo sebekbe, vastag varakba iitkoztek, kiter- 
tek, megtorpantak. Tihamer bargyun figyelte a konnyek kuszkodeset, s  a 
sajatjait egyenkent megakasztotta a mirigyek kijaratanal, vagy egymas he-  

gyere-hatara zsufolta oket a csatornakban.  

„Ha ezek megindulnak, kifolyik a szemem" — remuldozott magaban, de  
azert tovabbra is merev maradt, mint HF-ke a sorakozonal.  

Az Isten . . . Az Isten! — motyogta Vologya, Tihamer vallaba kapasz-  

kodva, de tovabb nem jutott.  
„Ez most karomkodik, vagy aldast oszt?" — probalta tovabbra is megjat-  

szani Tihamer a kfvi.i1a11ot, a magan konnyeden uralkodni tudo szemlelot.  
— Baratom! — kialtotta valamivel kesobb Vologya, majd varatlanul kito-  

rolte szemebol a konnyeket, es idegesen felcsattant:  

— Tudod mit nern tudok itt nalatok megszokni? Hogy ugyanugy mond-  
jatok azt is, hogy baratom, meg azt is, bogy „elvtarsam"! Hogy a fenebe 1 е -  
het ezt a kettot fgy osszezagyvalni! Hogyan lehet egy napon emliteni?!  

Nyugi dokikam, nem zagyvalunk mi semmit. Megnyugtatlak, hogy  
nem szoktuk egy napon emliteni oket. A „barat" az barat, az „elvtars" az  

meg elvtars. Hallod, bogy meg csak nem is hasonlitanak? Te zagyvalod  a 
dolgokat. Folyton elfelejted, bogy kozvetfto nyelven ertekeziink, amelyi-  

ken en dadogok, te meg selypftesz.  

— Igaz, de a tobbiek is egyforman mondjak. Es nem selypftenek.  

En nem. En nern mondom egyforman. Vagy ha ugy mondom, nem  

ugy gondolom — baratom.  
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— Јо 1 van, akkor en is azt mondom, draga elvtarsam, de azt gondolom,  
baratom.  

Јо  elvtars vagy, a fene egye meg. Kijevben nincs meg ho?  
Nem hiszem. Augusztusban meg sose volt.  
Kar, mert akkor lenne remeny, hogy nern fogadjak a gepeteket a nagy  

ho miatt, s visszahoznak nekem ide estere. Szereztem ket iiveg jofele ko-  

nyakot. Ingyen volt, megmaradt a tabori reprezentaciobol. HF-ke csak  

most „arulta el, hogy ket hetig ilyesmit dugdosott.  

Es neked adta?  
Ma reggel. Es nern is kiabalt, bogott.  
Elvtarsam! Mindjart en is megint bogok.  

Vologya egyeбkent a lepcsoszaltok utan viszonylag gyorsan magahoz  

tert a mentokocsiban. Az arca cipova dagadt, s olyan veres volt, hogy ugy  

tunt, egyaltalan nern is maradt rajta bor. Ez azonban egyelore nern nagyon  

zavarta, vidam ukran dalokat harsogott egesz uton a korhazig, sot azutan  

is, amikor hordagyon a mutobe vittek. Masnap azonban csuggedten hallga-  
tott, amikor Tihamer meglatogatta.  

Leokadtad a kotesedet.  
Hagyjal, kutyaul erzem magam.  
Faj?  
Igen, a gyomrom. Rettenetesen masnapos vagyok. De ennel nagyobb  

baj is van.  
Vologya balesete miatt egy nappal elhalasztottak a szovjet cseredelegacio  

hazarepuleset. Tihamer a delelottot a szetszeledt taborlakok elokeritesevel  

toltotte, s mindegyikuk 1elkere kototte, hogy ha barki kerdezi, Vologya a 
terepen, holmi maszatos sziklan csuszott meg, s a patakmederben verte  

ossze magat.  
Ha megtudja a csoportvezeto, hogy iszakossag van a dologban, fuccs  a 

frissen szerzett klinikai allasomnak. Mehetek az orvosi diplomammal vala-  
melyik kolhozba ganyet vellazni. Gondolj csak bele: kulfoldre csak a leg-  
jobbakat, a legszeplotelenebb ifju szovjeteket kiildik! — sirankozott Volo-  

gya a leokadott kotese mogul.  
Igaz. Egyetlen szeplot se lattam rajtad! — valaszolta Tihamer, s mar ro-  

hant is a patakhistoriat kozkinccse tenni.  

A  pozsonyi tuz a sokat igero kezdet ellenere a jovatehetetlen borhiany  
miatt hamar elhamvadt. Hetyken fellobogott azonban Komaromban, ahol  

nehany marek apropenzert olyan sorkupacot hordott ossze a lelkes tarsa-  
sag, hogy jobb helyeken s vitezebb idokben az ekkora magaslatokra  mar 
fegyveres ort allitanak. A tovabbi reszletek ecsetelese talan felesleges, a 1 е -  
nyeg az, hogy a sordune — vagy stilusosabban az uveghegy — reggelre ki- 
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iirult, s igy uresen, kenukba, kajakokba pakolva lepte dt a csehszlovak— та -  
gyar hatdrt. Esztergomban azutdn a tomentelen sorosuveg szerencsesen vo-  
rosborra vdltatott, s ha az eso az aznapi tiizet el is mosta, a megkezdett  
munka tovdbb folyhatott. Nem kevesebbrol volt szo, mint politikai es vi-  
lagnezeti szinvallasrol, s ot nemzetkozi nezetegyeztetesrol. Dunai viszony-  

latban nem kis dolog, pldne , ha belegondolunk, hogy Kossuthnak, Jdszi  
Oszkdrnak sem sikerult. Tihamerek azonban vegigizzadva a Dundt, evezes  
es sorozes kozben igen kozelrol szemlelhettek az egyre inkdbb szennyezo-  
do partokat. Egeszen sotet fovenyeket is lattak.  

— Megert annyit, mint egy bentlako pdrtiskola — mondta valaki, Tihamer,  
vagy mds.  

Tekintettel arra, hogy ez a kuszdlt tortenet alighanem eppen Tiszabdcs-  
kunszentjdszrevi Bodog Tihamer eszmeleserol, mondhatndnk eszmei ere-  
serol szo1, semmikeppen sem mellozhetjuk a Dundn, s ezen belul is az Esz-  
tergomban leszogezett teteleket. (Az esemenyt a pusztaszeri verszerzodes,  
az onodi orszdggyules, a becsi dontes es a megerositett trianoni bekekotes  
utdn bizvdst nevezhetjuk ESZTERGOMI MEGALLAPODASNAK.)  

Esztergomban tehdt szemerkelo esoben egy vildgtorteneti meretekben ege-  
szen kicsi sdtor alatt az elszdntak egeszen kicsi csoportja megallapodott ab-  
ban,  bogy a vilag kezunk es evezonk iigyebe eso resze igencsak rosszul van  
berendezve, kovetkezeskeppen a viszonyokat haladektalanul es gyokeresen  
meg kell vdltoztatni. Felsoroltattak a hosszu evezes tapasztalatai, az ismert  
es a csak kesobb megismerendo tenyek: a pozsonyi polgarmester elmes  
„magyartalan" tortenelmi eszmefuttatdsa, nacionalista indittatdsu vereke-  

des egy nyomorban elszigetelt Komdrom feletti faluban, geppisztolyos, ka-  
jakokba gdzo10 munkdsor az esztergomi tdborban, teeszelnokok e s moz-  
galmi babdik dozsolese Mohdcson, kozepkori szennyesteregetes es Ceau-  
sescu-bardt omlenges Kladovondl, „mindenevo" fosztogatok Vidinben,  
drotkerites es fegyveres fenyegetozes a romdn oldalon. Mindez persze vdz-  
latnak, mi tobb, toredeknek is szereny annak a kozvetlen tapasztalatok  ut-  
jdn szerzett es reszletesen is bemutatott tenyanyagnak az erzekeltetesere,  
amelynek alapjdn 1981 nyardn az esztergomi megallapodas megszuletett.  

— A bunos, hazug bolsevista rendszereknek el kell tunniuk — mondtdk ki  
a  vegso szot az egybegyultek (korii16e1ii1 hdrman), s elaludtak.  

HF-ketol vdratlanul leve l erkezett, nern is akarmilyen. Taldlkdra hivta 
Tihamert, megmdsithatatlanul, halaszthatatlanul. 

Јо1 megfontolt, ugyszolvdn vedhetetlen tdmadds volt. A helyet es az ido-  
pontot HF-ke egyszeruen parancsba adta, kesz tenynek tekintette, mint  
annak idejen ormester kordban. Tihamer sokat tepelodott, gondjdt min-  

denkivel megosztotta, aki az utjdba kerult, holott kezdettol fogva tudta,  
bogy  mindenkeppen elmegy.  
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Mint mdr emlitettuk, maga a helyszin is ravaszul, diplomdciai erzekkel 
1on kivdlasztva. HF-ke a fovdrosba invitdlta Tihamert, ami, ugyebdr mind- 
kettojuk szdmdra feluton van, s nern mulasztotta el rogton megjegyezni, 
hogy 6 mindenkeppen Ott lesz, remeli hit, hogy Tihamer nein fogja rutul 
cserbenhagyni, amikor is kizdrolag az 6 kedveert villalja az utazdst es a te- 
temes koltsegeket, ami viszont siralmas anyagi helyzetere valo tekintettel — 
belithatja — ugyancsak nagy dldozat. Tihamer a ddtumot bongeszte a postai 
pecseten: vdlaszlevelre mdr nern volt ido, s kulomben is HF-ke simdn leta- 
gadnd, ha megis otthon erne a kuldemeny. Profi munka volt. 

Tihamer csomagolt, legaldbbis ezen a cimen szoszmotolt a kis oldaltds- 
kdval, amelyet magival szdndekozott vinni. Amikor minden benne volt, 
akkor is csaknem uresen fityegett a vdlldn, beledobott ht meg egy vaskos 
konyvet nyomateknak. 

— Kulonben eszre sem veszem, amikor elhagyom — morogta. 
Tennivalo nelkiil maradva ismet elfogta a bizonytalansig. Hulldmokban 

jott rd, mint a hidegleles. Alapjdban veve nern volt kedve az egeszhez, mert 
egyreszt nougyei eppen kedvezoen alakultak, sot helyzete stabilnak volt 
mondhato, mesfelol pedig el serf tudta kepzelni, mit akarhat vele HF-ke. 

Hdzassdgot? ! — remuldozott, s ebbe a gondolatba mindig beleizzadt. 
Pedig folyton ide lyukad ki az orokos korforgdsba egyre inkdbb belefdrado 
elme. A ldny egyszer mdr lemondott rola, kigyogyult, ahogyan irta. Ha vi- 
szont nem lennenek komoly perfelujitdsi szdndekai, miert szervezne ezt a 
drdmainak igerkezo taldlkdt? Oka eppenseggel lehet rd: a zildlt csalddi ko- 
rulmenyek, a kiserto, durva mu1t, a kidbrdndultsdg, a szabad ferfivadiszat 
utdn egy meghittebb kapcsolatra valo vdgyakozis, es meg legalibb ezer do-
log, amiket noknel sohasem ldthat elore a ferfiember. 

Tihamer a kor bezdrultakor mindig elhatdrozta, hogy kemeny lesz, s mm-
den tapado, torbe csalo, csimpaszkodo hadmozdulatot hatdrozottan leszerel. 

Legalibb kefelek egy j ot — probdlta felvdllrol venni a dolgot az utitds- 
kdval egyi.itt, fe1 ordval a busz indulisa elott, amikor megszolalt a telefon. 
D. volt, akinek egy nappal kordbban szinten hosszasan ecsetelte az utazds- 
sal kapcsolatos aggdlyait. 

Szeretnek elmeselni egy tortenetet — mondta D. rendkivul komoly 
hangon. 

Mindjdrt indul a buszom. 
Tudom. Ez egy rovid tortenet. 

A csaknem i.innepelyes hang maradt, TBT nern tudta eldonteni, hulyes- 
kedes, valami rossz vicc vagy komoly dolog rejlik mogotte. 

Mondjad. 
Tegnap este beszelgettem egy ismerosommel, es az meselte, hogy van 

egy ismerose, aki eppen igy jdrt, mint te. 
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Hogyhogy eppen igy? E n bogy jartam?  
Szoval az ismerosom ismerose is felszedett valahol egy olyan csajt, szo-  

val egy olyan torzsbol vagy mibol valot, mint a te amazonod. Csuda kedves  
volt a pipi, muvelt, szep, meg minden, јо1 szorakoztak egy darabig talpon  
es agyban egyarant. Aztan valahogy szetmaradtak, az ismerosom ismerose  

elutazott ab6o1 a varosbol, lejart az osztondija, a kikiildese, mit tudom еп .  
Szoval vege lett, el is felejtette talan a szep kalandot.. .  

Nem lehetne rovidebben?  
Јо , јо . Ez mar a vege. Szoval amikor mar mindent elfelejtett, biztosan  

masik noje is volt mar, vagy azota talan a sokadik.. .  
Те , en lecsapom ezt a rohadt kagylot!  

— Varj, mondom, bogy ez a vege, te nem hagyod, bogy befejezzem. Egy  
szep napon, az ismerosom ismerose gyanutlanul  Lilt a furdokadban vagy a  
klotyon, esetleg pizsamaban tevezgetett odahaza, amikor berontott hozza  

ket vadidegen alak, es meglehetosen erelyesen felszolitottak, hogy vegye  

felesegiil a hugukat.  
Marmint azt a regi csajt...  
Јо1 kapiskalsz. Mivel vele ha1t, elvette az artatlansagat, es a tobbi.  
Az ismerosod ismerose pedig elkuldte oket a fenebe, a ket hapsi pedig  

јо1 elverte, azota is santit egy kicsit.. . Ezt akartad kinyogni?  
Hat, majdnem. A veres, az stimmel, de mast is csinaltak vele.  
Mi a francot? — kialtotta Tihamer idegesen a telefonba, s elhatarozta, ha  

ez valami hiilye vicc, s D. mogott Ott fuldoklik a rohogestol az egesz tarsa-  
sag, akkor hazajovet valakit megtapos.  

— Kihereltek.  
Mi... micsinaltak? — hebegte Tihamer megroggyano terddel, s egeszen  

megfeledkezett az esetleges fulladozokrol.  

No, nem egeszen — folytatta renduletlen nyugalommal D. — Csak az  
egyik tojasat vettek ki, tudod, attol meg nemzokepes marad az ember.  
Nem akartak kitolni a hugukkal, csak figyelmeztettek az ipset a maguk  
modjan. Megmondtak neki azt is, bogy mikor lesz az eskuvo, s javasoltak,  
hogy legyen pontos, kiilonben eljonnek a masik tojasert is. Gondoltam, el-  
meselem neked ezt a tanulsagos kis tortenetet, nem a rt ha az ember min-  
denre gondol. A te csajodnak ma r kulonben is voltak ilyen herelesi kepze-  
tei, nern? Elofordul, bogy az ilyesmi a csalad vereben van, szoval,  bogy a  
batyja genjeiben is . . . No, јо 1 van, nem tartalak fel tovabb, јо  utat!  

Marha! — sziszegte Tihamer, s rohant a buszra.  

HF-ke ideges volt es komoly. Az elso ket ora alatt nern mondott semmi  
lenyegeset, TBT meg ne гn merte siirgetni. Elcsevegtek a Vlasinarol, Volo-  
gyarol, a nemzetkozi helyzetrol, az arakrol, az iskolakro1, vegul meg az  
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idojaras is teritekre keriilt. HF-ke kozben iilt a kavehazban, elotte konyak,  
s meg ra is gyujtott. Kivet rendelt, belenyalt a konyakba, s beszelt, beszelt  
— те 11е . Aztin odakinn, a kozepkori var harsfai alatt setalva szovogette  

gondolatait, az evszakok eszrevetleniil valtoztak (rajta legfeljebb az olto-  

zek), mintha legalabbis versenyre akarna kelni az osi falak velt allandosaga-  

val. Nem torodott veliik, pedig azok megertenek, elnyelik halk szavait,  

mint annyi mast — eppen ugy, mint a templomok. Tihamer husegesen jat-  
szott a gyufaval, legfeljebb a keze logott bele a kepbe, andalgott a lany mel-  
lett a harsfak alatt — hallgatott, lapitott. Aztan a varfokon HF-ke vegre  
megfordult, s Tihamer vallaba kapaszkodva az eddiginel is komolyabb  
hangon bejelentette:  

Valami nagyon fontos dologrol szeretnek veled beszelni. Tisztiban va-  

gyok vele, hogy nem egeszen szokvanyos ez az eljaras, de ahogyan eddig  
megismertelek, azt remelem, megertesz. Kerlek, vedd figyelembe,  bogy  na-  
gyon nagyon fontos iigyrol, talan eletem legjelentosebb lepeserol van szo.  

Hazassag? — rebegte TBT fako hangon.  
HF-ke szeme egyszeriben felragyogott:  

— Honnan tudtad? Hat te is erre gondoltal?  
Megfordult a fejemben... — valaszolta Tihamer, s csaknem a varfokro1  

is lefordult. HF-ke egyszeriben kicsattant, mint egy barackfavirag, Tiha-  
mer nyaki6a borult, es szenvedelyesen megcsokolta.  

Hat beleegyezel? Tudtam,  bogy  talpig ferfi vagy, rid igazan szamitha-  
tok!  

— Tudod . . . — kezdte volna Tihamer, de a ling egyre ropkodott, verdesett  
koriilotte, mint egy kerge vereb, nern hagyta szohoz jutni, s a terde reme-  
gesere is osszpontositania kellett, attol tartott, felmondjik a szolgilatot az  
iziiletei, riadisul az egyik hereje is furesin bizseregni kezdett.  

Ezt megiinnepeljiik! — kiiltotta viszont diadalittasan HF-ke, es miris  
karon fogva cipelte a sem eleven, sem bolt ferfiut a legkozelebbi kocsma  
fele.  

Јб  fel ora s hirom-negy konyak is beletelt, mire TBT-nek kezdett vala-  
mi gyanus lenni. Addig egyfolytiban a liny beszelt, neki nem volt ereje  
kozbeszolni, csak bologatott, s semmitmondo toltelekszavakat motyogott.  
Aztin jobban figyelt, hegyezte a fiilet, meresztgette a szemet, s a nagy sus-  
morgo sotetsegben lassan felderengett a remeny szegyenlos, meg csak tivol  
imbolygo gyertyalingja. Ujabb fel ora mulva mir bizonyos volt a dolgi-  
ban, s fako zoldbol az areszine is kezdett visszaviltozni szep borvirigosra,  
amit ujabb s egyre harsinyabb konyakrendelesekkel is igyekezett е 1о -  
segiteni.  

Es bogy  hivjik? — kerdezte vegiil magabiztos, atyiskodo hangon, aho-  

gyan a gyerekekhez szoktak fordulni a bekepzelt felnottek.  
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Kit?  
— Kit, kit... H at a volegenyedet!  
HF-ke szemermesen s lagyan elforditotta a fejet:  

Marko.  
Tihamer unnepelyesen veget vetett az elfajulassal fenyegeto konyakozas-  

nak, es elvitte HF-ket ebedelni. Igaz, csak expresszetteremre futotta, de  
utana ismet beiiltek egy јо  kis otthonos kocsmaba borozni. HF-ke megle-  

poen јо1 birta az iramot, egyaltalan nern tiltakozott az utanatoltesek ellen, s  
a faradtsag jeleit sem lehetett rajta felfedezni. Tihamer pedig friss megkony-  
nyebbuleseben most eloszor јо1 szemugyre vette ezt a szamara lenyegeben  
egeszen ismeretlen noi szerelyt. Az orra most is sasszeru volt, de rig  Ti-  
hamer felidezett emlekeiben ez feltuno, ner eppen elonyos vonaskent sze-  

repelt, most, talan a dus, vallra от lо  kifesult hajzuhatag es a diszkret smink  
hatasara, valahogyan harmonikussa, s ot egyenesen vonzova szelidiilt az orr  

is. A hajfi.iggony а1о1 neha csabosan elovillano karesu nyak is те lу  benyo-  
mast keltett Tihamerban, a reginel teltebb csipo, de ugyanolyan karesu lab  
pedig valosaggal lenyogozte. A veszely elrultaval egyre inkabb nott, da-  
gadt benne a vagy, mignem most mar ettol kezdett remegni a terde. HF-ke  
persze eszrevette, es nagyon elvezte a helyzetet.  

Tudod, olyan aranyos voltal, amikor odafonn a varban megmondtam  
neked ezt a dolgot. Igyekeztem kimeletes lenni, megis azt hitter lerogysz,  
ugy elsapadtal. Sohasem foglak elfelejteni. Nem hitter volna, bogy meg  
ennyire szeretsz, bogy meg ennyire melyen erint a sorsom, hiszen mindig  
azt  mad...  Szoval, ha tudom, ha hamarabb, ha kozben is talalkozunk, ak-  
kor talan maskent lett volna minden. Miert nern szoltal elobb? Most sir-  
nor kell.  

Tihamer kitartoan szorongatta, simogatta a lany kezet, de tobbre nem  
jutott. HF-ke titokban jott е1 otthonrol, es hotelszobarol hallani sem akart.  
A  bucsunal konnyezett, es adott Tihamernak egy puszit. A sokat probalt  
ferfiu pedig hazafele zotyogve ismetelten megallapitotta, bogy ugyancsak  
furesa szerzet amugy erzelmileg az ember.  

A  tarsasagot hianytalanul meglelte a torzshelyen. So rt ittak.  
Megvannak a tokeir! Megmutassam? — allitott be harsanyan, mint egy  

hos. A kocsmaros elenken tiltakozott.  

(Folytatjuk)  
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yisz  a vonat, fekete, gozolgo teste tekereg a hoval, piszokkal, mocsokkal 
 befedett tajon, matt fenye nem csillan a furkeszo szemekben, mert  

nincs senki a kozelben, csak a maganyos karok, didergo korok, eldobott,  

kihajitott targyak kovetik neman, akar a szerzetesek, kik csuhaban, szan-  

dalban, szakallasan tartanak az uton, az utakon.  

A fembol kifakado, kibuggyano fust es korom a zihalo anyag elatkozott  

lelke, gondolom, a kiebrudalt, eluzott, elkergetett semmi. A szikrak csak  
kesobb bukkannak fel, dobaljak magukat az egre, jarjak boszorkanytancu-  

kat, mint a megvadult, delejes magusok, es majd csak akkor fagynak a lepe-  

dekes aЬІakuvegre, ha az ejszaka atfutja ezt a videket, es nyomai betakar-  

nak minket, de most meg a kod, a para es a koszos felhok mogott tanyazo  

gemberedett nap sugarai probaljak eletben tartani azt, ami mar reg nern a  

mienk, a nappalt, a remenyt es a megerkezest. Mert mint olmos l ередо  uli  
meg a lelket a kinti vilag, erotlen teste, elaggott szeme 1efele huz, tuszkol.  

Es elindulnak szovevenyes, nyakatekert gondolataink, sejtelmeink, fe1e1-  

munk, rettegesi.ink meg nem latja, talalja a ce1t, de tapogatozik, јо  uton ha-
lad, felbolydul bennunk az uledek, es remego kis lepkek szarnyai verod-  
nek, nyomulnak a belso falakhoz. Kezunk ereiben lelassul a ver, ujjaink,  

mint bibiresokos, halott agak a decemberi kertben, a lesovanyodott, hulla-  

foltos gyumolcsosben. De arcunkat megis az uveghez nyomjuk, hidege  

nem foltuno mar, nezzi.ik a szalado tajat, de semmi sem valtozik, a futas е1-  
lenere sem, minden marad a maga helyen. Kifele nezunk, erolkodunk, de  
szemunk nern hallgat rank,l е-lecsukodik, le-leragad, kiad bennunket, kiad,  

es sajat orvenyeinkbe bukunk, itt eros a szem, itt funkcional, de minek, de  

minek, gondolom, atlatni rajtam, rajtunk mar nem nagy muveszet, igen  
nern nagy kunszt.  

Pupjai vannak a tajnak, buckakba fut ossze a ho, sopor a szel a hullamok  

folott, takarit talan; tavoli tanyak ablakaiban zorog az uveg, ugat a lancra  
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vert kutya a jeges, televizelt udvaron, sarga bundaja olyan, mint a szint va1-  

toztatott ho. Egy-ket nyul tunik fel, ugrik be a kepbe hirtelen, es sas, finom  
barna keseles leveleivel, es ahogyan himbaloznak, futkosnak a szelben,  

mintha csak hangszerek hurjai lennenek, amelyeken hozzaerto ujjak jatsza-  

nak, jatszanak szepen, regi vagy иј  melodiakat, de kinek, kinek, gondolom,  
hisz nincs ember a telben, a feher es a piszok mindent kitolt.  

De azert jonnek, szikar, sovany alakjuk fel-felbukkan mar, kalapjuk, su-  

bajuk a szemukre huzva, miert, ugyan miert, kerdezem.  

Nyomokat hagynak maguk utan a hoban, a sarban, mintha minden lepes  
egy szakitas lenne, kiragadas, tatongo, ures seb.  

Facanok szallnak a messzi fele, es a kigyozo, pikkelyes vonat folott nagy  
szarnyu oreg varjak tanyaznak, akarha feher hajok nyomaba szegodtek  

volna, latom, ha kinezek, ha meg birok, lehuzom az iiveget, lerancigalom,  

fejem a kinti levegobe furom, hagyom, hogy jatsszon vele, dobalja,lokdos-  

se ide-oda. Csapdossa, tapsikolja, oly jolesik. Razzon helyre, razzon hely-  

re,  sugom. 
A kupeban folgyullad a feny, eloszor batortalan, kesobb aztan foleroso-  

dik, mintha tenyleg csak otthon lenne, 6 lenne az ur, aki osztja a parancso-  

kat es a rendet, es felel, felel mindenert. Valahogy megzavar ez a vilagossag,  

osszefutnak vilagok, egymasba csusszannak, tunnek, kint is vagyok meg  

bent is, meg a1ta1 is meg kozt is, kapaszkodnek, fogodzkodnek nagyon, de  

csak a langyos, nyulos feny fog kori.il, es kicsuszik, elillan mindig, ha nyu-  

lok, markolok 6 е 1е ; az ablakon tu1 pedig a sotet, mintha egy orokos alagut-  

ban futnank valahol a legmagasabb hegy gyomraban, altesteben mind те -  
lyebbre, egesz a forrasokig. Oda, ahol a fekete feltor, felbugyog, hogy el-  

ontson, beboritson, elarasszon mindent.  

Es csak most kezdem hallani, eszlelni a kerekek tompa zajat, dalat.  

Lehunyom a szemem. Sinparokat latok a kerges fold folott. Vajon leleg-  

zik-e a fo1d, gondolom, nyomja-e a vallat, a mellet a suly, a vonatok, a vo-  
natunk sulya?  

Neha megallunk. Arva nyarfak strazsalnak a lapos hazak elott.  
Istenem, hisz en indultam utnak, akartam ezt, miert a zavar, a csomo,  a 

lidercek balja e decemberi napon, ejjelen, lelkem tisztara sikalt, nincs mitol  

felnem, tartanom. Muszaj volt jonnom; mar regota keszulok, akartam ezt a 
varost oly nagyon. Es mindazt, ami korulotte van, mert e1i.iltettek itt vala-  

mikor regen, amikor ezt meg lehetett, es itt mindenki rokon, gondolom. Mert  
nagy lehetett a kert, es termo a fo1d, a szelek, az eso, pedig ertettek dolgu-  

kat, de hat megis valami, valaki kitepett innen, es dobott, ropitett tova.  
Nezem a remego kepeket az iilesek folott. A megdermedt felhok feherjet  

a  templomtornyoknal. Regi es иј  epi.iletek az odon utcakon. Hatalmas ko-  
ronaju fak a sarkokon. Ismerosok tan?  
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A padok tamlajat bamulom. A 6elejuk vesett jeleket. Mi csordult, csor- 
dulhatott ki a fabol, a deszkakbo1 akkor? Ha megerkezem, gondolom, el- 
megyek ide, nekik dolok, es megkerdezem, rakerdezek. Csak a szalkakra  

vigyazz, gondolom. Es megszagolom a fat, a csomos, hullamos deszkakat, 
amelyekrol mar lepattogott a festek. Ismeros lesz-e? Igen?  

Hirtelen fenycsomok tunnek fel oldalt, akarha faklyas menet vonulna a t  
a  pusztan. Mintha kolompot is hallanek, vagy csak a kerek, a kerek?  

Nyomokat keresek a foldben. Ismeros nyomot e felvillano vilagossag- 
ban. De csak szigorusag, kemenyseg, merevseg odakinn.  

De messze meg a varos, a pad, a park, pedig oly јо  lenne tudni mar, erez-  
ni mar, ismerni mar.  

Az arcok nem ram hasonlitanak, de megis felve figyelem oket, hatha.  

Egy mozdulat, egy kez, egy-egy szaj — mintha 6 е1ет  doftek volna —, ez en  
vagyok, mondom magamnak, de utana maskepp alakul, mozdul, forma10- 
dik. Lassan tele lesz a fulke, es meg jonnek, jonnek.  0, mekkora lehetett  a 
kert, mekkora? Egymashoz nyomodunk, va11 a vallon, arc az arcon, de  
szem a szemen megsem lehet.  

Es robog, vonit a vonat a feslo ejszakaban, a feny, a kupebol kiaram10  

bagyadt vilagossag hinti, meghinti, a zsongas is es a belso meleg, de ez nern  

eleg, marad szigorunak, szikarnak, meg ha a hartyak, a hartyai mar foszla-  

dozni kezdenek is, es mire megvirrad, mire elviszi ot az itt portyazo sze1, 
addigra derekba torik toretlennek tuno bi.iszkesege, de most meg pavasko-  

dik kenyesen, akarha ove lenne az egesz vilag. Mintha porcukor hullana  a 
fekete kremre, gondolom, de itt benn masok hullanak, hullanak a1. A sa- 
rokban levo, kozvetlenul a meg-megrandulo, didergo ajtonal bicskat vesz  

е 1о  es kenyeret, maid rozsaszin, vorosbe jatszo јо  szagu kolbaszt, es flasko 
is van, gyongyozo borral, akarha forrna, akarha forrna es csuszik le a tor-  

kn, latom a szemein, ezeken a kekes-zoldes homalyos szemeken, minel 
tobb, annal vilagosabbak, elenkebbek, es mar Ott a szalonna is, csillog a haja  
kejesen, remeg, ugral 1 е-fo1, dobalja magat elottiink, Istenem, a fenyeben 
ott latom magam es a tobbiek is, gondolom, hisz mindenki bamul, tapad, 
az ember pedig raerosen szeli a kenyeret, emeli a bort, onti magaba felaj- 
zott testet, nyul a so utan, barazdas arca, barna arca pedig nyugodt, bogy  
jobban mar nern lehet, hatrafesult haja mintha seszinu lenne, maid belekap 
a  hirtelen befuto aramlat, hisz folrantja valaki az ajtot, szemebe dobja ma- 
gat, de hatra kerul ujbol, a megszokott helyre.  

Erzem, bogy kozeledem, a szivem mondja, a szivem mondja. Veri, veri 
a  tudatba, akarha valami puha viasz lenne az, gyurhato, keplekeny anyag.  

Es az idos ember a szemembe nez.  

Mintha marokkal nyultak volna belem. Mintha hazatert volna a vandor,  
megtert volna huvos otthonaba. Es mar messzirol koszon. Keze i.idvozlesre 
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lendul, teste a kozeli fekhelyet erzi, gyomra a szortyogo levesre 11. A falon  
feszi.ilo dolgok ismerosek mar, es az illat is, a szag is. Akarha tej ontott vol -  

na el. Az anyatej. Megyek, megyek, mondom neki, kozeledek, rohanok  

mar, hova, kerdi, hova? Arra, es fele mutatok, es rajta keresztul a tajra, az  

illanni akaro kintre, az elillano valamire, a megfoghatatlanra, a kicsuszora,  

az elszokore, de nern erez semmit, nern reagal, csak nez, es latom a fel-fel-  

buggyano, gyongyozo feherbor konnyeit a szemekben. Es lecsukodnak  
azok. Es 1on sotetseg, gondolom. Be1so vilagossag. De kinek, de minek, te-  

podom, majd lerantom az emigy is zorgo, csorgo, szinte zokogo ablakot,  

lenyomom, - tuszkolom teljes erombol, es beledofom a fejem, beledobom a 
lihego, sapadt, valoszerutlen vilagba. Es hullik ki belolem mindaz, ami meg  
me~maradt.  

Es a tavolban feltunik a varos, fekete falai, kormos epiiletei, sovany liftjei  
takarjak- е  a kertet, a kertemet, a kertiinket, kezdem ujbol, kezdem иј 6о 1.  
Kinyujtom a kezem, ujjaimat a mar puha csondbe teszem. Nyugodt va-  

gyok, nagyon.  
Hallom, hogy a hatam mogott bekattan a bicska, es hogy a flasko kong.  

Az utolso falat lecsuszott mar. Ropogtatjak az ujjakat. Es kiegyenesedik  a 
test. Fela11 az ember. Erzem. A tarkomon a nezest. A nezeset.  

Lassit a vonat, majd megall.  
Hatrafordulok.  
Kezeben apro csomagja.  
Megyunk, mondja, gyere. Es mar nyul is az ajto fogantyuja fele.  
De meg a varos odebb van, szolok, remeg a hangom, remeg. Mintha nem  

is en lennek itt most. Olyan meseszeru, meseszeru minden.  

Nincs idonk, a kerthez csak egyetlenegy ut vezet. Ma vasarnap van. Bi-  

zonyara nagyon sokan lesznek, mondja.  

A siksag olyan, mint a felborzolodott, ludboros tenger, gondolom, rig  
labam foldet er.  



SZОGEDI SZАВ6 BELA  
КEТ  VERSE  

A TEKOZLO ID OHOZ  

. . . mint utszeli vdndor,  
kit unt osvenye emeszt  
vagy kopkodnek eji esok  
aldhull iiszkos tuskokhoz  
olebe fdradt halcsontot emel,  

kenyeret silt kabdtja alatt.  

Ahogy a terpeszkedo fdk  
kitapintjdk erveresiik,  
beteg foltok  
a fiivek,  
s a parancsra elhullni kesziilo  
gyurott erdok.  

EGY ISMEROS LJRNAK  

„Ма  ejszaka nem dlmodtam semmit.  
Mdr hosszu ideje nem dlmodtam  
semmit."  

Egy ismeros urnak,  
ki szetnyitja kek kabdtjdt,  
szejjelgurulnak rozsdds gombjai  

felemelem a taldlt tdrgyat.  

Egy letoroletlen kandl,  
lakkcipo,  
teknoben uszo csirkefej  

mdr semmi  serf  mentheto d t a mdsvildgra.  



KESZ REGENY  
(III.)  

BRASNYOISTVAN  

ozsef ! Jozsef ! — szoltam magamhoz иј  nevemen, melyet akkor meg aligha 
» tudhattam, kitol tudhattam volna? — Hogyan leszel majd kepes kiutat 
tala ni ebbol a tomeggyulesbol, mivel ezek aligha fognak egykonnyen utad- 
ra engedni, csak milyen eroszakos a vendegszeretetiik! Nem olyannak 1dt- 
szanak, mint akik elturnek a szovdltdst meg a vitatkozdst, inkabb hajlanak 
arra, hogy egyketto az ember nyakdra lepjenek! Kell ez a te fejednek, va- 
gyis mdr az еп  fejemnek, mindkettonkenek egyiittveve, vagy mit tudom en,  
melyikiinkenek?" — iparkodtam onmagam azonositdsdval, vegleges elko- 
tyavetyelodesem elott, mikozben sejtelmem sem volt arrol, hogy a helyzet 
megolddsakent meg a holnapi nap is letezik, az is valami modon idetarto-  
zik, mindossze hatdst nem kepes kifejteni, mivel ez a helyzet csupdn az ere-  
detet jelenti az e n nehezkes folfogdsomban, amit esernyovel igyekszem el-  
rejteni mdsok е 1о1, mintha eppen a penzemet szdmldlndm fejben, es nem  
szeretnem, ha mdsok tudomdst szereznenek arrol, hogy osszesen mennyi is  
lehet: ugyhogy ennyi volt ez az egesz folyamat, muvelet, tetezve a magam  
ket napra elosztott jelensegevel.  

Ezek azert ettol fiiggetleniil megis јо1 megvoltak itt: a hdzuk, mintha va-  
laki tetot iitott volna az alacsonyan uszo fiist sikja fo1e, ennyi ldtszott be-  

1о 1е  messzebb, nyirkosan csillogo zsindelyezes, egy rendkiviili meretu pik-  

kelyes dllat bore kifeszitve horog- meg szarufdkra, es alatta, ami letezett,  
azt mdr mukodo szervezetiik uralta, a hdzuk megfejthetetlen es kiismerhe-  
tetlen nepe, es nekem is e rajzdsbol kellett volna osztonzest meritenem a  
veliik kapcsolatos erzelmi dlldsfoglaldsomhoz, dm ez volt az,  ant  nem  let-
tern  volna kepes elviselni, meg gondolatban sem, vagyis hogy mindjdrt az  
erzelmek kerekedjenek foliil es toluljanak е 1о  az emberbol, mintha mdris a  
belet taposndk ki — a batyu, ami sebteben begongyolve dllt bennem, sem-  
mifele tanujelet nem adta annak, hogy netdn napvildgra kivdnkozna; kiilon-  
ben sem a batyu idonap elotti belolem va1o, hanem kimondottan a sajdt magam 
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megszuleteserol volt szo, nern ezt ereztem- е  a hajnalodas meg a rozsdas  
dzsip lattan is, ugyhogy ketsegtelenul onmagamat kellett itt elsosorban sza-  

mon tartanom, vagyis azt valasztanom, ami szamomra az adott pillanatban  

a  legmegeroltetobb.  
„Hazatokban odaszokni nekem a valyura, a zsiros l ари  asztal те 11е ,  

amelyet varatlan idopontban korulseregletek, nos, itt szoritani magamnak  

helyet ket vadidegen ember kozott, akiknek szokasait kozelrol sem isme-  

rem, hogy milyen eszmekkel lehet tele a zsebiik, vagy vasott gyermekeitek  

koze telepedve maris arra kesziteni szam izet, bogy folvaltva sozzak es  

cukrozzak etelemet: az egyik sozza, mikozben a masik ezt helytelenitve  

eppen cukrozza es ecetezi, emez borsozza, az paprikazza — fuszereknek  

nyilvanvaloan nem leszek szukeben."  
Valaki ismeretlen az asztal vegerol felem bolint; joindulatu pillantasa  

van, udvozolne talan, vagy figyelmemet iparkodik elterelni a kibontakozo  

esemenyrol— mintha cipomet lopnak le a la6amrol, bogy utobb ket felemas  

labbelivel csufitsak е1 oltozekemet, am megsem volna illendo szetrugnom  
kozottuk, mert ki tudja, hanyan leptek el az asztal aljat, vagy mi lehet  a 
szandekuk lerancigalt harisnyammal? Hasonlokeppen szivelyes kepet vag-  

va mutatom ki beketuresemet: valoszinuleg csupan probat tesznek velem,  

es majd csak kiismerem fortelyaikat, avagy hanyodo kacatkent maris oda-  

vetettek gyermekeiknek jatszani? Ennyire rossz es baljos nap virradt volna  

ram?  
Nekem nincsenek gyermekeim — jelentem ki alszent modon —, hovato-  

vabb hazasember sem vagyok, ugyhogy most nem is tudom, mire veljem е  
vegtelen kedveskedest es figyelmesseget. Rendkivuli orommel tolt el, bogy  

jelenletem esemenyszamba megy itt... A darat azert mindenesetre kipisz-  

kalnam a fulembol, mert ez bizonyara csak tevedes lehet, es senkit sem sze-  

retnek felrevezetni  . . . 
Megtoltjuk, mint a nagy hurkat! — visongatnak, mikozben az aprobbak  

kozul mind rajtam rajzik, majorannaszeru orlemenyt csapdosva a szemem  

koze, bar jobb szeretnem a kerek, kopogo magvakat, azok legalabb lepat-  

tannanak rolam, akar a nyulsoret.  

— Melyik bors az erosebb, a feher vagy a fekete? — bombolik a fulembe,  

es en talalomra valaszolok:  
A fekete!  
Nem igaz! A feher! — hazudtolnak meg, es mar erkezik is a bors, nern  

panaszkodhatom; amellett igazuk van.  
Hiszen ez valosagos fuszersziget! — kialtok fo1. — Maris meltatlannak  

erzem magam arra,  bogy ерр  ide vetodjek!  
Martalocok! — kialt rajuk ekkor a baratsagos tekintetu, bar maga is de-  

riil megprobaltatasaimon, ат  tamadoim megis szertefutnak, bizonyara Li- 
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liput sdtet sarkaban allapodva meg, es csak az alkalmas pillanatra varnak,  
hogy ujabb rohamukat inditsak ellenem: el nern enyeszhettek, mert eteluk  
meg erintetlen.  

Otletes — mondom —, mindenkeppen otletes. Mekkora meglepetes a  
szamomra!  

— No, ugye! No, ugye! — igy a mosolygos Tu1so Miska. — Kiildnben nem  
akar -e veletleniil malacdrotot a levesebe? Egeszseges, es sok minden ellen  
јо !  

Akar a csoda! Csak csdrtdgne a tanyeromban, meg kaparaszna az al-  

ј  at . . . Nem szeretnem lenyelni . . .  
Mit nem kenyszeriil lenyelni az ember! A hejat is, meg a boret is, es  

aztan varatlanul megtorpan egy malacdrot elott, amit tulajdonkeppen 1е  
sem kellene nyelnie. Am a rezes izet, a galvanizalo hatasat, amit az ember a  
nyelven erez, mi sem potolhatja, olyan, mintha szarazelem polusait erinte-  

ne: ez ugyszolvan azonositatlan iz volt vegig az idok folyaman. Mit gon-  

dol, miert tettek rezpenzt osidok ota a holtak szajaba? Mi errol a veleme-  
nye?  

— Mert szegenyek voltak, e s le kellett mondaniuk az aranyrol, ami erede-  
tileg odaillett volna — mondtam, es diadalmasan neztem kdriil: igen helyen-  
valo valasz volt a reszemrol, mintha nyiladozni kezdett volna az ujdonatuj,  

szi.iletendo agyam. — Meg mar nem allt fdnn a veszelye annak, hogy lenye-  
lik, es masikat kernek!  

No, ebben van igazsag! — kenytelen volt elnevetni magat Tu1so Miska;  
roppantul talalo lehetett a megjegyzesem. — Osztdndz a takarekossagra...  
Maga messzirol jdtt ember. Nem tudom, hogy takarekos is- е ? — kerdezte,  
mintha ez lett volna most a legfontosabb. Hogy takarekos vagyok -e? Mi az  
drddgbol lennek takarekos?  

Ezen meg пem is gondolkoztam — szoltam. — Nem is tudtam,  bogy  1е -  
teznek takarekos emberek. Eloszdr szamot kene vetnem azzal, amim van,  
es ерр  ez a furesa, hogy nincsen semmim.  

Hat az esernyo? — kerdezte. Ki gondolta volna,  bogy  ennyire szemet  
szurt neki. — Az az igazsag — magyarazta a malacdrottal izesitett levese fd-  

ldtt —,  bogy  errefele senki sem hord magaval esernyot; ha esik, azkolodnak,  
vagy legfdljebb beallnak valami а1а  arra az idore, amig el nem all.  

Ez is lehet megoldas az esore,  bogy  valaki gydnydrkddik benne, e s arra  
var, hogy elalljon, am az alatt az ido alatt egy tapodtat sem halad elore. Ha  
en is igy teszek, es nem veszem kdlcsdn az esernyot, higgye el, most nerrl  
lennek itt. Ketsegteleni.il  lennek valahol, de kozeleben sem ennek a hely-  
nek: bizonyara erti, mire gondolok. Szoval, hogy egyet tisztazzunk — emel-  

tem fd1 a hangomat —, az esernyo nein az enyem, egyebbel meg nern dicse-  
kedhetek. Fuccs a takarekossagnak, meg a gondolata is tavol all tdlem.  
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Hozzam sokkalta inkabb illene az a kifejezes, hogy szukolkodes, csupan  
azzal fern vagyok meg tisztaban, bogy miert. Erezte mar valaha ennek  a 
sulyt? — szerettem volna e kerdessel nyomatekot adni elkepzelesemnek. 
Suly es nyomatek: ekkent kesziilodtem a magam megmerettetesere, idegen 
helyen, idegen asztal vegen, belemeriilve szinte az idegen levesbe. Nem er- 
tettem, mit pislognak ezek ram, talan csalni kesziilnek a merlegelesnel?  

Odakinn meg mindig nern oszlott el a fiist, olyasvalami lehetett, mint  a 
felhok hata magas hegyrol nezve, azzal a kiilonbseggel, hogy nern villozott  

rajta napfeny, inkabb annyira sotetben voltunk, mintha valaminek a gyom-  

raban lennenk, eppolyan kis helyen is: hogy zsugorodna veliink a vilag, es  
pusztan mi lennenk a nepessege a kigyoboru zsindely alatt, meg meg hoz-  

zatartozik az, ami belefer a latokoriinkbe, ez a megrekkent fiist savjai ko-  

zott felig-meddig sejtheto lehetne, habar alig tobb a semminel, rendezetlen  

ter vagy teriilet, valami fekete agykereg felszine amely kigondolt benniin-  

ket: ez az, az eszmenyiseg megvalosulasa a szokasostol eliito dimenzioban,  

vegletes kiterjedesben, ahova senki emberfia nem erkezik, hanem csupan  

teved.  
— Teved — javitott ki Tu1so Miska, mikozben a tobbiek, vegezven a leves-  

sel, ugy figyeltek, mintha tanitason lennenek. — Illetve ennek alig van jelen-  

tosege. Valami mindig indulhat a rossz oldalaro1, es tunhet о 1у6а , bogy so-  
hasem fog a merlegelo szempontjabol megfelelo helyre elerni. De vajon  
az-e a ke110 helye? Nem az-e mindennek a legjobb helye, ahova vegi.il is  
jut? Mar csak azaltal is, bogy jut valahova. Ehhez mit szol?  

Tatott szajja1 hallgattam, a sulyos kanal mar szinte huzta a kezemet, ideje 
lext volna lecsapnom, vagy inkabb a tanyeromat folforditanom, ezzel a ki- 
jelentessel: — Koszonom, en е66о1 nern kerek! — Tehat egy alsobb tudat- 
szintre menekiilni, folhagyni ezzel az alakoskodassal, mintha valamit is  
kepviselne a velemenyem, hat jelenthetek en igy egymagamban valamit is?  
Jozsef, Jozsef !  

Idot elek en? Vagy idotlenseget? Vagy csak ugy osszevissza valahol a ketto  

kozott, a Felnadragot meg Tu1so Miskat osszekoto palyan rajzolodik ki gon-  

dolati alakvaltasom, takarekoskodora meg szukolkodore, vagy csupan a teve-  

dore, az eltevedore, orokosen a szog те 11е  csapdosora, aki keptelen fejen ta1a1-  
ni, de fern hagyna fo1 a sorozatos probalkozassal: mar magam is azzal vagyok,  

bogy jobb lenne, ha valami modon elejet vennek jelensegemnek, eloszlatnanak  
vagy elhessentenenek, akar egy lisztfelhot a fiistfelhoben, am azert meg teszek  

egy megjegyzest, rajuk, magamra, vagy mulatsagos vilagukra es nevetseges  

modon tortent kozejiik keveredesemre, de leginkabb levesiik izere, illetve or-  

dogot az Izere, amikor nem is jutottam el addig, bogy megkostoljam:  
— Ennek az ecetnek a szaga engem leginkabb a halottmosdatasra ет lе -  

keztet. Ugye, bogy nern tevedek?  
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Most пегп  tevedek, Tu1so Miska, most megdllitom a rezdrot izet a nyel-  

veden, mintha mutatos fenyofa- vagy halszdlka lenne, de legalabbis kopor-  
soszildnk, en meg a teli kemenysepro, aki vegul is meghozom nektek a sze-  

rencset; csoda, hogy igy elszokott a te1, nem, vagy csupdn a sdron keresztul  

dtmdszott a tavaszba?  
Јо  is volna! Es ti, hdnyan i.iltok itt, mumidk, hogy ерр  nekem kelljen rd-  

tok folhivnom a figyelmet! Taldn azet, aki foltelepedett a mestergerenddra,  

ldbdt ketoldalt lelogatva, de alig fer е1, a nagy feje semmikeppen sem volna  

bepreselheto a mennyezet meg a gerenda kozotti resbe, kilog, es ugy nez  

bele a levesesfazekba, mintha kut те lуе  lenne, csoda, bogy nein kezd el  
kopkodni bele vagy nyulszart potyogtatni: az ilyesmire vd11a1kozok mindig  

tele vannak otlettel, vagy majd elkdbitja az ecet szaga, es teljes hosszdban rd  

fog zuhanni az asztalra, esetleg ugy, mintha magas 1oro1 bukfencezne le,  

odebb penderiti a hulo fazekat is: Ikarosz sem zuhanhatna kulonbul ko-  

zenk, dtiitve a korhadt zsindelytetot, a hdta meg egeszen zold lenne a mo-  

hdto1.  
Ejnye, te fenekedo! — igy Tu1so Miska, mintha ez csakugyan bekovet-  

kezett volna, es nern is enrdm formedne, dm amazok korben meg erre sem  

ereznek fo1, bobiskolnak, akdr a szunnyadozo lovak, ugy ldtszik, igen ko-  
rdn kelhettek. En meg mutatom kozben, hogy mit taldltam pillantdsommal  

a gerenddn, magasba nyujtott kezemmel mintha Isten szakadatlan jelenlete-  

re utalnek:  
— Kedves, nem? Ragadjuk meg a ldbdt vagy a kezet, es rdncigdljuk 1 е ,  

hadd szaporodjanak a vendegek!  

Ez nern vendeg, mert mdr tegnap ota keressiik; csak hogyan volt kepes  

oda folkapaszkod п i?  
— Ha djtatosabbak lennenek, egre vetett szemuk mdr reg megtaldlta vol-  

na! De mdr ilyen az ember semmirekello termeszete, hogy szemet lesiitve  

mindig a foldon keresgel, tdpldlekdt veli folfedez пi a rogben, de az Igevel  
mdr nem gondol! Hdt ez a homunculus dthidalta a ketto kozotti szakade-  

kot, pedig ebbeli igyekezetukben szemre is ertelmesebbek mdr sokan nya-  

kukat szegtek! Ohajtja taldn, hogy elmondjam a magam pelddjdt? Bdr а6-  
ban, becslesem szerint, semmi ta пulsdgos sincs. Mintha szappant foztek  
volna 6 е 1о 1е  . . .  

Ebbo1 is azt fogunk fozni, csak levegyiik onnan — fenyegetozott magd-  

6о1 kikelve, de itt alant megsem alakult ki valami tekintelyesebb pankrdcio,  

vagyis senki sem mozdult, meg csak nem is biztattdk egymdst, nyoma sem  
volt ajkukon hortdcionak, meg Felnadrdg is mintha az en uzenetemmel lett  

volna tdvol, vagy egyenesen benne az ekkorra mdr bizonydra bekodosodott  

palackban: nos, ez csakugyan befele izzad most a vastag bore mogott, akdr  

a huvosodes е 1о1 a bardzddban elfele torekvo fdzekony hiilld — miert, taldn  
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azt kepzelte, bogy itt mar elfeledtek az imenti esetet a borral, es ha egy  

ujabb palackkal keritenek, abbol is reszel maid? Am most egyre csak azt a  

vakaresot konyorognek lefele a mestergerenda meg a mennyezet koziil, de  

az mintha odaragadt volna, nem nagy hajlandosagot mutat az engedelmes-  

kedesre, meg a labat is fol6uzza, hogy szekre allva el ne kaphassak, es a fe-  

jet is elforditja; ilyen makacs teremtmeny sem sziiletik mindennap a vilag-  

ra, csak hogy juthatott oda fo1, ahol meg a macska sem szokott megfordul-  

ni, no csak ezektol mentsen meg az isten, akiknek ilyen kovethetetlenek az  

elgondolasaik, valahogy akkent valtoztatjak a helyiiket, mintha kepzelet-  

ben tennek. Mert hol szerezzenek neki ily nagy hirtelen 1etrat, amin l ејо -  
hetne, bogy a csontja ne torjon? Meg pupos marad utana, es aztan senkinek  

semmi haszna belole, ugy megkurtul, akar az arnyeka, ha a nap orokke a  

feje folul tuzne ra — ezek a remlatomasok uralkodnak el utobb, ugyhogy  

mar csak a kalapjukat vagdossak hozza meg dobaljak fele lentrol, hatha  

megkapaszkodik valamelyikben, ahogyan a denever szokott.  

Azutan vegiil is Felnadragot kezdik kikergetni a hazbo1 a kalapokkal,  

mert megis esziikbe jut a bor, es bogy hozza е 1о  a flaskat, ant elhanyt, es  
mindhiaba bizonygatja, hogy utanahajitottak, azt sem tudja, hova esett,  

aminek a majdani, belole elokeriilo, akar tolem is szarmazo iizenet miatt en  

oriilok a legjobban, am ezek itt csak eroskodnek, ugyhogy vegiil mennie  

kell, es nem is fog egyhamar elokeriilni.  
Mostanra aztan alaposan osszezilalodott ennek is a menete, egyszerre  

mindenki mast es mast akar, mintha a horoszkopjukbol diktalnak a csele-  

kedeteiket, Tulso Miska egyszeriben kiszalajtja kezebol a vezerfonalat,  

amelyet eddig oly szorosan tartott, talan az ujjara tekerve, de mostantol  

mar hiaba is kapkodna erte, egyikiik citerazni, a masikuk meg dudalni  

kezd, a harmadik meg a husdaralo fogantyujat lit neki forgatni, mintha va-  

ratlanul kenyszermozgas lett volna az eletiik, senki sem i11ja tovibb a sza-  

vat, mint akik elsore rosszul valasztottak, es most sorra kiprobaljak, hogy  

tulajdonkeppen mit is kellett volna.  
Fokent nekem bogy mit kellett volna, ilyen ildomosnak meg levegosnek,  

ebben a kelo tesztaban: velem, erdekes, senki sincs a kelletenel jobban el-  

foglalva: — Semmiseg! Semmiseg! — hajtogatom mindarra, ami koriilottem  

tortenik, habar senki sem mondja fo1, hogy hol es mikor kovetnek е1 hibat  
velem szemben, s rely inzultusra kellene figyelmet forditanom, pontosan  
melyik nyekerges, diiborges vagy csikorgas iranyul a szemelyem ellen, mi-  

kor kellene hangosabban kialtanom, szitkozodnom vagy foljajdulnom, no  

de miert? En meg a fantaziimban sem tudnek ekkora zenebonit csapni, a  
falrengetesnek erre a fokara jutni, an megsem lehet mindennapos, mikent  

jelensegem sem e helyen, ahol annyira atmenetileg tartozkodhatom, aho-  

gyan a halando a siralomvolgyben, amelynek nern tudja, mikent en sem en- 
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nek, hogy hol lehet a bejdrata vagy a kijdrata, e s fern is igen erdekli, ahogy  
engem  serf,  mert mit erdekelje? Ha egyszer mdshol vdrakozik rink a sor-  
sunk, csupdn lepottyant az egbol ez a kis eltdvozds. Mintha valakit tu1 rovid  
idore szabadsdgolndnak, az is mi mist szolhatna erre ezen kivul:  

— Semmiseg! Hanem hogy mennyire ertenek itt maguk hangulatot te-  

remteni, szinte borsozik tole az ember hdta, de igazdn! Nem csoddlndm, ha  
hamarosan mindenki tdncra perdulne, vagy a hdz kezdene forogni velunk,  
ami majdnem egyre megy: affele kellemes ebedido a borongos mennybolt  
alatt!  

LJgy tunik azonban, hogy nem mindenkinek volt ерр  ugyanez a veleme-  
nye a dologrol, hellyel-kozzel mogorva asszonyok dlltak a falnak fordulva,  
hdttal felenk, szinte csak a szoknydjuk szegelyet lehetett vildgosan kivenni,  
az is haragosan vagy indulatosan rdngatozott, ahogy sebes mozdulatokkal  

szoszmotoltek valamivel, keseruvel vagy csipos izuvel, ki tudhatta volna,  

de mindenesetre mdr puszta ldtvdnyuk is valami feszesseget eroltetett arra a  
gyer fenyre, ami szertesugdrzott pdrdllo fejunk kori.il, jelenletuket en szinte  
fenyegetonek ldttam, habdr pusztdn arrol lehetett szo, hogy nem szoktam  

hozzd szakadatlan jelenletiikhoz, es magasan foltorlodott bennem a veluk  
szembeni tartozkodds: nein ertettem, hogy letezik az emberisegnek ez a  
fele, amelyik pusztdn vegzi azt, ami a dolga, nern ter el a folyamatossdgtol,  
aminek en magam mennyire rossz gazddja lennek! „Ha mint oseinknek,  
lenne anyam: az епует , egyediil az еп  any'im..."  

No, most vegre eltaldltam! Most beertem lelkem zugolydba, ahonnan bi-  
zonydra ki sem kellett volna mozdulnom, es akkor nern ernek olyan beha-  
tdsok, amelyeket a legegyszerubb vesztesegnek tekintenem; az emberek —  

en valahogy nem soroltam magamat kozejuk — szornyu szinten hajlandok a  
tulajdon szeszelyeikhez igazodni, bennem meg valahogy mintha nern lenne  

eleg tapintatossdg е  fele irdnyitani magam, szakadatlanul a nyelvemen van a  
kidltds:  

— Ostoba jdtszotdrsak, idiota kornyezetem, ezeresztendos korotokra  

sem fogtok folnoni, es veletek egyi.itt еп  sem! Terepszemlet ugyan tartha-  

tunk, de mi mds lehetne a vegkovetkeztetes?  
Tehdt igy megebedelven egy szippantdst ebbol a semmibol, mentunk  

vissza az dllattetemhez, amely ez ido alatt orizetleni.il meredezett az eg-  

bolt alatt, illetve csupdn a negy karo ldba emelkedett az alacsonyan ter-  

jengo fiist fo1e, mostanra mintha apadt volna valamennyit a szintje, tar-  
tos, elnyulo, jegkori ард lу  koszontott a vildgra, ezt a jelenseget valamire  
foltetlenul ki kellett volna haszndlni, legaldbb egymds alaposabb megfi-  

gyelesere es kikerdezesere, a szokvdnyos hatdrokon 6 е 1и1, mintha nem is  
itt tortenne mindez, ebben a ritka kozegben, ahol a hangunk alig jut el  
a mdsik fi.ileig:  
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Talalkoztunk mi ma r valahol?  
Igy egyiitt kotve hiszem. Igy egyiitt ez most tortent eloszor, erre meg 

mernek eskiidni.  
Es kiilon-kiilon? Mert eredetileg is ugy ertettem, hogy kiilon-kii1on ta-  

lalkoztunk- е ?  
Kivel kiilon-kiilon?  
Akarkivel.  
Kiilon-kiilon sem hiszem, hogy talalkoztunk volna.  

Azt kerdezzem talan, hogy elegge idegennek tartanak -e, habar ebben en  
magam tulteszek rajtuk: nem is tudnek idekepzelni nalamnal idegenebb va-  

lakit, es mintha maris folulkerekedett volna bennem terhes erzeknysegem:  
az effele termeszet viszont semmikeppen sem illik ide, sehova sem igen  i1- 
lik, eppugy fest, mintha akarh0l kitalalnam magamat, csupan az a kerdes,  

hogy elegge hitelesre sikerii1ok- е , vagyis egyszersmind elhisznek-e, akik  
latnak, vagy ерр  annak hisznek-e, aminek en hitetni szeretnem magamat, 
vagy csupan folragadnak valami keziik iigyebe eso husangot, bogy agyba-  
fobe verjenek vele, s en mintha az esernyovel szeretnem a csapasokat tav01 tar-  
tani magamtol, mert, ire, ismet Ott van a kezemben, csoda, hogy valami kar 
nem esett benne, ki nern egettek јо  nagy darabon a selymet azok az elszant lur-  
kok, akik ebed kozben meg zsebeimet is atkutattak, de ugyan mit leltek ben-  

niik? Semmit, az egvilagon semmit, sot nemelyikiik arra panaszkodott, hogy  
mennyire hideg van a zsebeimben, meg olyikuknak, miutan kiprobalta, a mar-  
kaba is bele kellett lehelnie, annyira dermedtnek erezte az ujjait:  

Mintha a te1 ota jeget aszalna benne!  

Ugy ropog a vaszna, akar a papirpenz, de aztan alig birod kihuzni a ke-  

zedet, mert az is odafagy!  
Olyan iires a zsebe, akar a nyitott pajta, keresztiil lehetne nyulni az  

egesz emberen! 
Ez azert mar tulzas volt, erzeki csalodas, mintha egymas szemebe bok-  

nenek az ujjukkal, talan ерр  ez kimelte meg az esernyomet, mert ugyan  
nem ereztem volna magamban akkora lelkierot, bogy rajuk rivalljak, mi-  
kent Tu1so Miska tette; az biztos, hogy meroben ellentetes volt a termesze-  

tiink, mert rig belolem kevesebb latszott kiviil, 6 szukosebb volt belul,  

mint aki kifejezetten az egyenes beszed hive, en meg szakadatlanul a mellebe-  

szelest forgattam a fejemben, habar tudtam, bogy kar a szoert, es egyszeriben  

el is csodalkoztam azon, miszerint eddig meg sohasem fordult meg a fejemben,  

bogy legjobb lenne a nemat adnom, ugy egyszeriben nern tudnanak mit kezde-  

ni velem, karpotlasul viszont vegighallgathatnam a talalgatasaikat, ahogy kor- 
bejarnanak, es derekban elore-hatra dontogetnenek, mintha ebbol barmi ko- 
zelebbit is megtudhatnanak rolam, meg orditoznanak a fulembe — hat ember  
legyen a talpan, aki ezt kiallna, atkozott jegkori szirenek! 
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Kiilon6en sem jdrtam messze az igazsigtol: rengeteg elmenyem hatdsdra  

ekkorra elakadt bennem a szusz, es csak dcsorogtam az esernyo alatt, mint-  
ha valaki engemet is odadllitott volna kozejiik valakinek, taldn rovidebb 1 е -  
jdratu jelensegnek, aki a napnak a felhok folotti jdrdsdt mutatja, azzal  

egyutt tdvolodik, es mire a nap a foltetelezett szemhatirra er, nekem is  
meglesz az ellenkezo oldalon a helyem, amerre elmeleti drnyekom vetulne.  

Ekkor azonban az dllatot, amelyikrol eddig en azt folteteleztem, hogy a  
totemjuk lehet,  bogy  hajoformdjit tekintve valakit abban szdndekoznak е1-  
temetni, elusztatni a fi.ist felett — hiszen az esernyom is kimondottan teme-  
tesi esernyo volt, innen alakulhatott ki bennem ez a kepzet —, szempillantds  
alatt rendkivuli otletesseggel darabokra vagdaltdk, szakertelmuk bdmulat-  

ba ejtett, hogy ahol az iment meg a hajot formdzo testet kepzeltem el, rovid  
ido multdn mdr semmi sem volt, taldn egy hatalmas verfolt maradt utdna,  

amit most a fiist peremeig a nyomomban settenkedo kutya teljes bdtorsdg-  
gal es nekifeledkezve igyekezett folnyalni, amig csak egy mdsik falka nem  

keri.ilt е1о  valahonnan az eg а1о1, magasba fesziilo farokkal es hdtdn folbor-  
zolt szorzettel, folhdborodott orsegekent a fiistlepte lapolynak, meg csak  
nern is csaholva, hanem veszjoslo morgdst hallatva, mintha a fold lelke in-  
dulna meg, mellozve a duborgest, csupdn a tektonikus morajlds jutna belole  
a felszinre, s az en kutydm mdris messzire futna eloliik, eluznek megdtalko-  
dott dlmomat, es mostantol merget vehetek rd, hogy sohasem fogunk a јо -  

voben egymdsba botlani, kiviilre kerulven a veletlen hatdresetein, olyannyi-  
ra,  bogy  mdr az ezzel kapcsolatos esetleges elkepzelesek sem merulnek fo1  

bennem, csupdn a valos kep: az dllat maradek veret mily aprolekos gonddal  

eltunteto kutyafalka, a szurke bevonatu, rozsaszinu nyelvek sebes vitdja az  

ujratdmado uresseggel,  bogy  ер  eszunk едепуе , ire, semmi ujat sem fogott  
fo1 az egesz6ol.  

Hogy meg nevezetesebbe tegyem ezt a fiistot, nehdny nyirkos husdngda-  
rabot vetettem a rogtonzott, futolag foldllitott tuzhely kialvofelben levo  

parazsdra (bdr nern hiszem,  bogy  csupdn ez tdpldlta volna a fust kiterebe-  
lyesedo, reteges felleget, bizonydra  ms  helyeken is zajlott a pisldkoldsnak  
ez a folyamata, mintha a levegon it lesujto gazddtlan fejsze apritott volna e  
celra konnyezo, karvastagsdgnyi dgakat, melyeknek friss kergen meg elyd-  
godhattak volna egy ideig az ejszakai nyulak), majd egy parazsat fogott,  

iiszkodoso darabot a kutydk koze is vdgtam,  bogy  tapasztaljam meglepete-  
siiket, mintha magam is a szetomlott verre polydznek: dm azok orcdtlanul,  
rneg csak felem se pillantva szagldsztik meg toverol hegyere az iiszkos fit,  
majd folcsapott farokkal, zavartalanul folytattdk lakmdrozdsukat — ner dr-  

tott volna oket eszkimo szinkoba fogni,  bogy  lejjebb adjanak a kevelyse-  
giikbol, mert mdr reg lehettek befogva, oly nagy volt kozottiik az egyeter-  
tes, nern martak egymds pofdjdba, nern kapkodtak a mdsik nyaka bore utdn.  
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Most, hogy igy egymagamra maradtam — a tobbiek a foldarabolt d11at  

testreszeit cipeltek el nagy sebteben, olykor ketten is megmarkolva egy-egy  

hatalmas darabot, ismeretlen helyre, mintha е lо lет  is mentenek —, ugy ta-  
laltam, elerkezett az ido, hogy a magam haszndra is szejjelnezzek, ugyan  

mibe botolhatok itt meg, tulajdon keptelensegeim milyen csapddja vdrhat,  
ha mdr szakadatlanul a vesztemet erzem, es kii1onben is arrafele gyalogolok  
vagy tdmolygok a fejemet egyensulyozva: mindenesetre nekivdgtam a fiist  
surusodo kozepenek, hogy majdcsak folakadok valamiben vagy inkdbb  
foltartoztat valamilyen akaddly, habdr minden irdny egyardnt ketes volt  a 
szdmomra, nern egyeb utvesztonel, amellyel azonban meg sohasem tehet-  
tem probdt: itt csakugyan konnyu volt nekik rejtekeket taldlniuk, es miha-  
mar rdjottem, hogy orokre en maradok a fogo.  

Egy keptelenul hosszu, traktorvontatdsu eke keriilt utamba, meredeken  
a  foldbe akasztott rozsdds vasakkal, de a traktor hidnyzott е 1о 1е , meg  a 
nyomai sem ldtszottak, jokor kimentettek innen, taldn attol tartva, hogy el-  
meriil, vagy mdsfele akadt dolga, de a szdntdshoz meg nern ldttak hozzd, at-  
tol feltek talon, hogy mit fordithat ki az ekejiik a foldji.ik6o1? Lyukat, Lire-
get, iires csigahejat, dm 6k bizonydra valami nagyobbtol tartottak, aminek  

ldtvanydtol az ер  vagy a jozan esziiket felthettek, bogy elnyeli keserves tu-  

domdnyukat, vagy sebteben elvermelt lelek csimpaszkodik netdn a hajuk-  
ba, amelynek drnyekdt vildgosan csak feketere festett fal elott lesznek kepe-  
sek kivenni, nern is ok maguk, hanem majd valaki ms, de hol taldljanak itt  
ilyen falat, tiszta feketet, de annyira, bogy szinte mdr meg is szolaljon: „Fe-  
kete tuzben kovdcsolt fekete ekevassal szdntottdl, mikozben drnyekod ege-  
szen kifeheredett, nern latja sem Hold, sem Nap, de iderajzol teged, vagyis  

melyiktek lehet a gazda, a mdsik gazddja?" Ez az, amit sohasem tudnak  
majd eldonteni, bogy kettejiik koziil melyik is, a tovdbbiak sordn valoszi-  
nuleg abban serf lesznek majd biztosak, bogy melyik melyikiik, ha szolnd-  

nak is egymdshoz, az ugy festene, mintha onmagukban beszelnenek, egy  
vegtelen monologot mondandnak, egymds szdjdbol ragadva ki a szot: ezen-  
tu1 vegtelen belso vivodds zajlana kozottiik, s ennek nern is lehetne  kiilon-  
kiilon szereploje — magam legaldbbis sohasem voltam ilyen szereplo, es  
most sem jdtszottam itt semmifele szerepet sem, бdr igen јо  lett volna, ha  
valaki ekkor dtveszi az en szerepemet, vagy megosztja velem, mikent azok  
a  foltetelezheto fekete fal elott tennek egymdseval, habdr igen nehez lett  
volna nekem megfelelo pdrt vagy reszt vagy alakmdst taldlni.  

Ez, kernem szepen, megsem novenytdrsulds, amelyre akdrki rdbizhatnd  
az egynydri fejet, hiszen a vegleges kimenetel rovid idon beliil igy is, ugy is  
tisztdzodni fog, vagyis az adott helyzet kopdrsdga ertelmeben ez mdr то -  
gottiink volt: itt egy tetszoleges alak letrehozhato lett volna egy јо  csomo  
bogdncsbol is akdr, ami huzamosabb idon dt tapadt meg itt-ott, tehenek  
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farkaban, vagy sodrodva a nagy hangon uvoltozo szelben, amely mostand-  

ra veglegesen elult, komoly szelcsend volt, es kulonben is csupdn en tulaj-  
donitottam a kelletenel nagyobb fontossdgot a dolognak, ennek a mindent  
hatalmdba keritett hallgatdsnak, elnemuldsnak, bogy nyoma veszett bdrmi-  
fele egybehangolodds lehetosegenek, a termeszet szerint soha ki nern hu-  
nyo vita folytatdsdnak, onnantol, ahol abbamaradt, vagyis addig mintha ket  

kigyo fujt volna ugyanarra a pardzsra.  
Vegeredmenyben nern tudni, bogy e helyen a szdmos nezet vagy a mind-  

untalan valahonnan folmerulo nezetelteres volt-e ennyire szinte egybe-  
hangzo, illetve mulott -е  valami is a szavak, a kimondottan senkihez sem in-  
tezett, tobbe-kevesbe tagolt beszed ertelmen, ez az egesz teoria volt, mert  
egymdshoz, mindent egybevetve, alig beszeltek, es kulonben is mondataik  
mertektelen hatdstalansdga e1o6b-utobb igy is, ugy is mindannyiuknak  
kedvet szegte volna a folytatdshoz, ugy alakult volna a dolog, bogy akdr-  
melyikuk egyszeruen a foldhoz csapja bddogtdnyerjdt, es — mily merhetet-  
len follobands! — ellentmonddst nern turo hangon kijelenti, bogy beleunt,  
vagy elege van, vagy mit tudom e n, mit tesz, es odebbd11, meg mielott az  
imenti kutydk sebes nyelve folnyalnd a foldrol a kiboritott tdnyer tartalmdt.  

Ilyesmire azonban megsem keriilt sor kozottuk, csupdn jeleneteket hoztak  

ossze, de magukrol megfeledkezett szovdltdsra mdr nern futotta: a csoda  
tudja, mibol lehettek; ha en lehettem volna akdr bogdncsbol is, akkor ok bi-  
zonydra az ellenkezojebol, kemeny vagy mulhatatlan anyagbol, s ennek јо -  
kora idot kellett magdban hordania ahhoz, bogy mindig akadjon valami  
tortenes, meglepetesszeruen osszed110 jelenet, amely folbukkanva, szavakat  

formdljon maga kore, ezekkel irja kori.il magdt vagy puszta eszrevetel fu-  

zodjon hozzd utolag, amihez ugyancsak sziikseg van idobeni osszevetesre  
es viszonyitdsra — nos, en minderre keptelen voltam, nekem itt most egy-  
nydri fejem volt, s ebbe csakugyan nern fert volna tobb az oszi szelzugds-  

ndl, ez meg md r lejdrt, idegen volt tolem, a helytol, mert itteni iskoldzdsom  
meg kezdetet sem vette, s ez nemikeppen kettos velemenyre is kenyszeri-  
tett: bogy az adott helyzetben letezzem dtmenetileg, de ne higgyek benne,  
valami mist higgyek, ami nincs, de majd lesz, anelkul, bogy magam megte-  
remtenem, mert keszen fogom kapni, habdr sohasem kaptam semmit, ami-  

nek egydltaldn erteke lett volna. Igy  ht  beertem ennek az dtmenetisegnek a  
jelentektelen igeretevel, es elszdntam Ott maradtam fustfogta helyemen,  

elosorban semmittevonek: amint ldthato is, mdsokat igyekeztem megfi-  
gyelni, es kinevetni oket a hdtuk mogott. Ez az egesz azonban el is evult  
ekkorra, aligha bolyditott fo1 a kelletenel jobban mint elsorendu fogalom,  
amelyet nern lehet megerinteni, sem megmagyardzni, olyan vonatkozdsai  

vannak, amelyeknek igen hosszu a kifutdsa, s ezek immdr ugyanazon a рд -  
lydn kiiszkodnek valami, de inkdbb egymds ellen mdsvalaminek a neveben,  
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ami szinten benniik van vagy nincs sehol: veluk szemben mindenesetre ma-  
sodrangu helyen a11ok a vilagban, mert aminek fern tudhatok a kozelebe  
ferkozni, az tulajdonkeppen imadsaguk, folfoghatatlan hitiik eltetoje. Egy  

majdani almos, fatyolos delutanon ahogyan az egyiki.ik belekezd — fern is  
tudnam mikent szolitani —, a masik meg varja, hogy hezag maradjon a sza-  

vak kozt, s ott menten bekapcsolodjon, kiegesziteskeppen, ami valojaban  

ugyanannak a taglalasa: itt те lуиl el az egesz, zuhan a banyamelybe, mifele  

emlekezetbe, ahonnan fern lesz majd semmilyen visszaut  serf.  
Hat ebbol eleg volt: akkent jartam a fustben, haladtam valamilyen irany-  

ba, akar a yak, aki hallja a kozeledo eso hangjat, es meg idoben folnyitja  

elotte az esernyojet, s ennek tudataban erzese szerint immar nagyobb biz-  

tonsagban halad tovabb, egy forditott uton ,  mintha a tulajdon 1elket szeret-  

ne megkozeliteni, maris kozeledoben van onmagahoz, akar egy olyan lehe-  

tetlen vilagban is, amely mindegyre tavolodik valahonnan, vagy pusztan  
kereng valami koriil, tagul a fiist pereme fe1e, abba az iranyba, amerre  a 
nyomomban settenkedo kutya elmenekult, mintha megfontoltsagaban ер -  
pen egy menekulo allat nyomait kovetne, olykeppen, akar a radar keper-  

nyojen, pusztan a pillantasaval jegyezve meg a nyomokat, s utana megint  

korbe s korbejarva, valami merhetetlen szedi.iles vagy orveny kepeben: ezt  

egyensulyoztam en magamban, ezt az egeszet, akar valami szepen kifejlo-  

dott, idegen megtestesulest, melyhez azon kivuH, hogy cipeltem, semmi  
kozom sem volt, s igy ertheto is, hogy szabadulni vagytam to1e, s azt csak  
nagy tavolsag tette volna lehetove, hogy kiporogje magat a fejembol, еп  
legalabbis ugy ereztem, s haladtam ennek a porgesnek a vonalan, inogva,  

mintha bugocsigat vagy sergettyut, nekivadult lendkereket egyensulyoz-  

nek a fejem bubjaf, es jaj, micsoda fejem volt nekem! A porges megegye-  

zett az oramutato jarasaval, az egtaj kulonben sem ismer  ms  iranyu for-  
gast, ez mukodesenek orokos iranyvetele, es ha valaki megis masfe1e szeret-  
ne indulni: nos, tessek!  

Ebbe az egyszeru es kezenfekvo gondolatmenetbe, amelybe ez az eszme  
csucsosodott, meg a szakadatlan mozgas sem tudott vegervenyesen bevon-  
ni (esetleg belolem hianyzott mindenfajta ilyen iranyu adottsag), olyannyi-  
ra, hogy jokora tavolsag megtetele utan nyertem csak biztos fogodzot egy  
egeszen szilardnak tuno villanypoznaban: ahogy fe1 kezzel atkaroltam, az  

esernyo meg sokaig forgott a kezemben, mar-mar attol tartottam, hogy ki-  
nyitott kupolaja meg napok mulva sem fog megallapodni, amikor mar min-  

denfajta ezzel kapcsolatos reszletet elfeledtem, az esernyo meg egyre tartja  

majd magat, yak mementokent, amelynek az ertelmere ki sem fog emlekez-  

ni, men mindossze en emlekezhettem ra, azon a resen keresztiil, amennyire  
ajtonk nyitva alit, habar hatarozottan tudom, hogy amikor eljottem, be-  

csuktam magam utan.  
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— Nem fohet orokke ez a leves sem — hallottam, most mir az eredeti  
helyszinen, a fulemben vegbement robbanas utin, ket kesunk kifent е 1е  ko-  
zott: ha misra nern is volt јо  az egesz, annyit mindenesetre hasznalt, hogy  

hallasom rendkiviili modon kielesedett, olyannyira, hogy halloidegeim 
szinte a puszta levegovel erintkeztek, nem is igen tudtam mihez kezdeni e  
zart helyen rendkivuli erzekenysegemmel, amely, megitelesem szerint, az  

agyamban kelo kovasszal meg nagyobbra novekedett, fokozottabba valt, 
tulnott immir levesiink gondjin, benne a sebesen fo1-a1i kergetozo, meg- 
duzzadt rizsszemekkel: nern tudom, hol talilta meg Agg Halil a szamiti-  
sit, hogy az ugyanilyen leves е1о1 ide menekitette magit, e valamennyivel 
keptelenebbnek hato misik leves kozelebe, futolagos cserere lelve bennem, 
habir lehetseges, hogy konnyu dolga volt, mivel ismerte az oda-vissza utat, 
Ott feszkelt mezitlabas bakancsiban, amit meg en megjegyezhettem volna  
6е 1о 1е , folszurkilta szoges botja hegyere, ugyhogy vele szemben en marad- 
tam meg tudatlannak — mit tesz a kor! Mit tesz a kor! A tapasztalis! A vil- 
lanypoznik koze! Fokent ha egy kukkot sem szindekozik rola beszelni, en  
meg mindent elmondok, mintha a mellkasomat szakitanim fo1, es meg ezt  
is oelotte,  rig  csak е1о  nem tunik a fekete barizdik vizenek bennem bor-  
zolodo iradisitol sebteben osszegongyolt, bizonyira mocskos batyu sar-  
ka, s ennel fogva egybol kirinthato lenne 6 е 1о 1ет  az egesz titok, amit  ma-
gam  sem sejtek es nern is ertek.  

Itt azonban mi r erosen itattik a gyiszhuszirokat, mintha hamarosan be-  

kovetkezo, elszint lovasrohamra keszulodnenek a ket tollbobitis lovon, es  
hogy meglegyen hozzi a bitorsiguk: csoda, hogy a lovakba nern eroltettek  
bele egy-egy palackkal; Agg Ha1i1 is erosen meresztgette ragadozomadir-  

szemet, talin bele szeretett volna inni az italukba, vagy pusztin az idopon-  

tot fontolgatta, nern volna -e mir ideje elenyesznie, valahol a dinamit nern-  
regi robbanisa iltal utott res menten, botja szoges vegen vonszolva gyisz-  

szalagkent a meg-meglibbeno elmeleti utvonalat: hogy egy ilyennemu ven-  
ember ekkora erovel legyen megildva! Mintha az ember lassan mir a sajit  
szavainak sem hihetne! Hogy milyen torol fakad mindez,  an  itt tortenik?  

Akirmint legyen is, annyit azert litni, hogy a nem is oly messze eso teg-  
lagyirban egy pillanatra sem hagynak fo1 az agyag kitermelesevel, puposra 
rakott talicskin tologiljik a deszkapallo hosszin, mintha csak belekuporo- 
dott volna a talicskijukba, es nern is lenne binyakincsnek nevezheto. Valaki 
rozoga deszkaasztal mellett, amelyen talin agyagot is gyurhattak valaha, pe-  
csetet iit egy papirlap aljira, engedelyez vele vagy megtilt, ki tudna rajta elmen-  

ni, majd a papirt negyret hajtja, e s a pecsetet is visszateszi kopott bortiskijiba,  
ki.ilon a nyomojit es kulon a pirnijit: Ezzel is megvolnink, mondja aztin, e s  
az osregi tiskit jobbjiban lobilva szuk ivben fordul ki a drotkerites mogu l ,  
nern is annyira passziobol, hanem az osveny nyomvonalit koveti.  
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Fejeben mdris irogep kattog, es ezt kovetoen nern is igen figyel a ldba е1е ,  
mdsvalamit fogalmaz, ami ne гn is tartozik ide, de ugy forgatja, bogy fehe-  
ren fekete megdllja a helyet, nemsokdra majd vildgos lesz, bogy igaz -e.  A 
visszamaradok pedig mintha nem gyoznek egy helyre zsufolni a rengeteg  
agyagot, no, csak mindenbol ennyi legyen, mert ki tudja, mit rejthet meg  a 
fold gyomra, azutdn a jovendo, vegiil pedig a sors, milyen meglepetessel  
szolgalhat meg mindegyik kii1on-kulon. Ezt is tomoren ossze kellene fog-  
lalni, nincs mindenki a hosszu beszedhez szokva, sem ideje, sem turelme,  

meg illendosegbol sem, vegighallgatni; mintha rogton mdskepp kellett vol-  

na belevdgni, mdr az eleje a helyes irdnyto1 eltero gondolatokat ebreszthet.  

Igy nincs is тодја  szemugyre venni a meszegeto beomlott kupoldjdt,  
ki.ilonben is az egeteshez most se ko, s e tuzianyag: valahol valami elakadt,  
megrekedt — oltottan erkezik messzi foldrol a mesz, mert a hosszu uton ја -  
vareszt eldzik, es aztdn az egesz mdsnap md r haszndlhatatlan, az biztos,  
bogy nern lehetne vele a firmamentumot kimeszelni, sebes cseppekben hul-  

lana а1д  az ember szemebe: meg bogy igy elvakitani a vilagot!  
Inkabb nyomaba ered a temetesi menetnek, mivel azonban senki ismero-  

se ott, nemigen kell iparkodnia, senki sem szokott idegen temetesi mene-  

tekhez csatlakozni.  
Kiveve persze engem, aki mindig jdrtasabb vagyok a mdsok dolgaban,  

mint a magameban; kullogok ott, mintha a јо  dolgomat temetnek, amott  
meg a szanaszet futkdrozo, farkukat kunkorito malacokat sem tudtdk gon-  

dozoik idejeben visszaszoritani az olak ajtaja moge, es zajt sem csaphattak  
annyira foltunot, bogy folhivjak vele magukra a figyelmet, es a menethez is  
csak ugy tudtak csatlakozni, bogy nyomdban sebesen becsuktak a kaput,  
en meg feloldalgosan kicsusszanhattam kozottuk, de ha nalam az esernyo,  
biztosan fonnakadok a kapuszdrnyak kozt —  ht ennyibe tartottak itt enge-  
met vagy ennyibe  serf, es Agg Halalt, akihez megis alazattal odacsapodhat-  

tam volna, hidba is kutattam tekintetemmel, igencsak elvegyiilhetett a to-  
megben, de az sincs kizdrva, bogy oszinten sovdrgott helyemre, a kocsi  
bakjdra telepedett, affele seged- vagy mdsodkocsiskent, puszta utmutato-  

nak, amennyiben az igazi, videki leven, netdn rossz irdnyba akarna fordulni  

vagy eltevedne, nehogy megvezetgesse a gydszolokat, vagy netdn hatulrol  
kozelitse meg a temetot, hepehupdkon keresztiil, amerre emberemlekezet  

ota senki  serf  jdrt. Vagy mikent ez Agg Haldltol kitelik, ерр  erre biztatna  
kocsist es lovakat, onfejuseg6ol -е  vagy tdjekozatlansdgbol, mindegy, botjd-  
val mutogatva az irdnyt, mint akinek utkozben valami ertekeznivaloja  
akadt, avagy meg most serf  ert volna veget a kozotti.ink vegbemeno szeme-  
lyisegcsere, Jozsef, Jozsef ! Most pontosan melyikunket is illetne ez a neve-  
zet?  

Nemely gonoszak illendoen es levett kalappal dcsorogtak az ut menten,  
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amig a menet elhaladt, dm amint a kalapjukat a feji.ikbe nyomtdk, nem  д11- 
hattdk meg, hogy utdnam ne kidltsanak:  

— Triityu !  
Mi a csoddt jelenthetett ez, nem tudom, dm az biztos, hogy kizdrolag ne-  

kem szolt, szemelyesen nekem. Es ha Agg На 1д1 kullog Ott, a helyemben,  
vajon neki is ezt kidltottdk volna?  

Nem tartottam ildomosnak, hogy 1ed11jak kotekedni veluk, vagy olyan  

ertelmu megjegyzest tegyek, miszerint nern helyenvalo a gydszmenetbe be-  
kiabdlni, tekintettel lehetnenek a borulattal versenyt szdlldoso templomi  

lobogokra, mert mily elkeseredetten verdesnek a rdjuk irt mord kepmdsok,  

s ezeknek valamelyike az enyemmel azonos, fagyos batyut visel bensoje-  

ben, s magam azert maradtam ennyire hdtra, hogyha netdn selyme, vdszna s 
pdncelja szakadtdn napvildgra kerulne, s a kereknyomba hullna, az elbd-  

meszkodok hdta mogott en figyeljek fo1 rd elsonek, s mily nagy nyereseg  
lesz az a szdmomra, ha vegre magamhoz szorithatom! Akdr a puszta sem-  

mit... Elmult korok molylepkerajkent szetrebbeno illatdt! Amely vegul is 
volt-nincs.  

Tehdt egyszerre nincs semmi, sem beliil, sem kivul, hidba keresi tekinte-  
tem a gydszulte kiseretben Gubacs, vagyis Urfi alakjdt — ugy tunik, erre az  

idore elhuzodott valahova, esetleg kanalazza a hdtrahagyott levest, mivel  

mostantol egy ideig mdr semmi vdratlan esemeny nern iithet rajta, meg az-  

utdn ott van az a rengeteg teszta is, szerintem mdr ketoldalt loghat lefele az  
dgyambo1, mintha csupdn azon toprengene, bogy egy ilyen napon mi lenne  

a helyesebb: jobb vagy bal ldbbal kelni-e, s marad szdmomra a tanulsdg,  

bogy konnyen igy jdr az, aki ejszakdra gazddtlanul hagyja az dgyat, esernyo  

alatt szunnyadozik a fogolymadarakkal, vagy hagyja magdt foltartoztatni  

nem a helyzethez illo egyenek dltal, mintha bdrmifele kivdncsisdg is lakoz-  

na benne az olyan dllitdsaikkal kapcsolatosan, amelyekkel mintha ureget  

kerekitenenek a levegobe, kozvetlenul ott, az ember orra elott szdrnyra ka-  

ро  madaraknak.  
Mostanra csakugyan hidnyoltam kezembol az esernyot, fokent amikor  

ldttam,  bogy mennyien folnyitottdk, bogy a magamet, amelyik a tegnapi  

nap folyamdn meg az ejszaka velem volt, nem is lettem volna kepes folis-  

merni kozti.ik, es hidba furkesztem az esotol mind sdrosabbd vdlo utat is a  

nyomukban, semmi olyat nern vettem eszre, ami az еп  elmeleti batyumhoz  
lett volna hasonlatos, csupdn a csapdoso eso lett egyre kitartobb, mintha  

halaszthatatlan dolgdt vegezne, nekem meg ilyen nern volt, es a lobogok is  

mdr dzottan konyultak le ddrddikon, dbrdik tobbsege folismerhetetlenre  
gyurodott, nern mintha mindegyik alakot kulon-kiilon is ismertem volna,  
de ekkorra mdr formdjukat sem lehetett kivenni, szurkesen derengo csillo-  
gdssal futtatta be oket az eso, bogy szinte mdr a pofdm is odaillett volna  
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kozejuk, ahogy bdmultam oket: ez a szentsegtelenseg mindig is meglehetett  
bennem — meg bogy en ? Ott?  

Vegiil is egyre inkdbb elmaradoztam a menettol, bogy a pecsethordo  
vagy -nyomo, aki tekintelyesebb tdvolsdgro1 kovette a vonuldst, mivel ut-  
irdnya azonos volt vele, mdr-mdr beert, ef meg tartottam az effajta taldlko-  

zdsoktol, semmitvagy semmi j ot sem remeltem toluk magamra nezve,  ugy -  
hogy megint csak szapordzni kezdtem a lepeseimet, abban a remenyben,  
bogy Urfi hdtha megis Ott lappang a menetben, es taldn szdmithatok a segit-  
segere, hiszen  6 volt itt messzi foldon az egyediili, aki ismert, tisztdban volt  
velem, megneszelte, ha kenyelmetlenul erzem magamat, bdr abban a me-  
netben mindenki ugy erezhette magdt, taldn csak a lovak пет , mert azok  
annyira е 1о 1 voltak, bogy mit sem ldthattak az egeszbol, meg annyit  serf,  
mint amikor a koszos ablakunk ti.ikreben a sajdt pofdjukat nezegettek.  

Maga beszelni akar velem? — kerdeztem vegul a pecsetnyomot, amikor  
velem egy vonalba ert.  

— Miro1 kellene beszelnem magaval? — lepodott meg a kerdesemen. —  A 
godroknel van alkalmazdsban?  

Nem, de veletlenul ldttam, bogy onnan jon — mondtam.  
— Ha fern ott van alkalmazdsban, akkor nincs mirol beszelgetni.ink — vet-  

te elejet tovdbbi tapogatozdsomnak, es szotlanul lepkedett mellettem a sdr-  
ban, mintha tudatdban lenne annak, bogy sdrbol vetettunk es azzd leszunk,  
legfoljebb tegldva, es akkor fuccs a szabad mozgdsunknak: befalaznak ben-  

niinket. Tapasztalt embernek ldtszott, vele legaldbb egy izbef meg is eshe-  
tett ilyesmi. Azutdn valahogy kiszabadulhatott, de a formdja szogletes ma-  
radt, s ot meg a mozdulatai is — mintha ket tegldt emelgetett volna lepesrol  
lepesre a talpdn, bogy be ne sdrozza a szogletes orru cipojet. Nagy batorsdg  
lett volna a reszemrol, ha ezt firtatni kezdem, vagy netdn vigydzatlansdgbol  

rd taldlok lepni, mert fern szokds a mellettunk halado ember cipojere ta-  
posni, ez mdr rosszindulat lett volna a reszemrol, vagy kimondottan hety-  

keseg, ami megiscsak elkepzelhetetlen egy gydszmenet hdta mogott.  
0, ekkortdjti bolond fejem! — kerultem tisztdba azzal, bogy ezt fogom  

majd rikkantani egy bizonyos jovendoben, amelynek meg a konturjait sem  
sejtettem, aranydt most mossa ki a folhalmozott agyagdombokbol az eso, s  
ebben a felhigult latyakban meg idejeben lenyomatot vehetnek jelenlegi ne-  

vetseges alakomrol, mert ilyet sem gydrtanak mindennap a pipafustben,  
bogy ily vildgosaп  folismerhetok legyenek rajta a terheltsege nyomai —  ugy 
belehasitanek e n a sdrba, akdr a fejsze ele vagy valami nyomorult fajdalom,  

amit ezek az alacsony fellegek sulykolnak a vildgba: egyszeriben ez volna a 
mds idok temetesi igerete, ezt akarndk itt mdr napok ota eladni nekem!  

Egy-egy egymdstol idegen letezeskent haladtunk pdrhuzamosan a pe-  
csetnyomoval,  6  ugyan nern szolt volna hozzdm, vitte magdban a szavai  su- 
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lyat, bennem azonban mas kede1ya11apot vert tanyat, en kereso tipus vol-  
tam, mert most is pe1daul szakadatlanul LTrfit kerestem a tekintetemmel,  
meg Agg Halalt is, nekik azonban hiruk sem volt a menetben, legalabbis az  
en szamomra arnyekban maradtak, eltakarhatta oket a sok folnyitott eser-  
пуо , vagy a sebes eso verte oket bele a foldbe, de akkor kettonket miert  
nern vert bele, a tagulo mennydorgesek robajabol erre is futotta volna, pa-  
raszt- vagy proletartemetest jatszva, mindegy, mert mi nem voltunk sem  

ezek, sem azok, mert mi egyszeruen csak letti.ink es vagyunk, es innentol  
mar teljesen kozombos a teremtes szamara, bogy mik.  

Mintha az a megvakult mesz csorgott volna rank, az a messzi foldrol va-  
1о , amit legfoljebb elhullott allatokra lehetett volna onteni, mert valamilyen  

okbol igy szokas (harctereken, jarvanyok idejen), e s kulonben is javitja a 
talaj minoseget (vagy ерр  tonkreteszi, nem tudom), de most minden feher-  
lett, ahogy a kornyeket bosegesen becsapdosta a magastol ez a mesztej,  
vagy maradjon meg foladvanynak az, bogy pontosan mi is, avagy minek а  
futo zapora, amit a pecsetnyomo egy ido utan elunhatott, mert csodak cso-  

dajara kerdezes nelkul kozolte velem, pedig egyaltalan nern volt fontos, in-  
kabb vigyazott volna a szajara, bogy bele ne folyjon ez a 1е :  

— En itt most elfordulok — es utiranyat јо66 kez fele alig modositva ke-  
resztiilvagott valami elmosodo terepen, mint aki papir sikjanak vag neki, s  
az nem is annyira vizszintes, de nem is meroleges, egyszeruen semlegesiti  a 
perspektivat, csupan annyi a biztos vele kapcsolatosan, hogyha fontrol is  
pereg а1а , megis valami elfogadhato szitalassa vagy retegge а11 ossze, es ke-  
resztullatni rajta, ahogyan az ember foljebb es foljebb kapaszkodik az  
anyagan: igy tudatositja azt a tavolsagot, ahogy mind messzebb a sikjara  
vetul, vagy kirajzolodik benne alakja — ez olyasvalami volt, mintha egy rajz  
megmartozna nem a fenyben, hanem a vakitonak hato hideg fehersegben,  
ugyhogy magam is a pecsetnyomo utan eredtem, es szolongatni kezdtem,  
hatha meghallja:  
- — Не ! Не ! — preseltem ki a hangomat a hasamban levo hideg batyubol. —  
Tartsunk egyutt, mint eddig is. En balrol, maga meg jobb fe1o1! Vagy  
ahogy maga kepzeli!  

Ugy tunik, nern kepzelte sehogyan sem, mert tartosan maga ele nezve sza-  

porazta a lepeseit abban az anyagtalannak tuno feher valamiben, amely tagadta  

a  perspektiva letezeset, ugyhogy nern is allhatott fonn kozottunk emlitesre  
melto tavolsag,legfoljebb egy siiket vilag ekelodhetett kozenk, amely beerte a 
tulajdon, szamunkra alig erzekelheto, surrogo ha пgjaval, mintha minduntalan  
meszelo kefeje jarna a sarkunkban, es kenne el nyomainkat, s annak hideget  
futtatna vegig a hatunkon, bogy hamarosan iitott-kopott valo пkat is utoleri, e s  
benni.inket is egyszeruen atmeszel, mintha nern is letezti.ink volna, elontve  
klorszagu meszenek tejetol, igy akarvan tudtunkra adni igazat.  
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A pecsetfyomo ennel a pontndl novekvo iramban kezdi szapordzni 1 ер -  
teit, fern szeretne mindendron s е  kornyezetben teljes foltuno jelensegevel  

magdra vonni az elemek haragjdt, en pedig elveszettsegemben aligha tehe-  

tek mist, mint igyekszem jdrdsdhoz igazodni, arra gondolva, bdr maradtam  

volna meg a vildg temetesi meneteben, bdrmennyire is feszelyezo a modo-  

rom, s ami csak ер  egesz, mdr puszta jelenletem is arra kenyszeriti, bogy  
minden eresztekeben csikorogni kezdjen, velekedem еп , aki a latszolagosan  
kisebb bajbol minden bizonnyal nagyobba jutottam, valami mennyei laktd-  

cio ozonebe — most az egyszer becsuletesen ossze fogjdk gyurni a fejemben  

hordott es a tudatomat kepezo tesztdmat kakastejjel! Amit Urfi kovdszolt  

kiserletkeppen, de utdna maga is bogy megfutamodott е1о 1е , meg vagyok  
rola gyozodve, bogy meg dinamitot is robbantott benne Agg На 1д11а1, mert  
miert mondtdk volna ki.ilonben a gyerekek Suketpusztdn, bogy olyan nyu-  

1os a fejem, akdr a pulykatakony — majd megldttam volna en oket a magam  

helyeben, dugtdk volna inkdbb a dinamitrudat ok is, meg Urfi is Agg На 1д1  
ulepebe!  

— Keso bdnat! — illetett ezekkel a szavakkal a pecsetnyomo; nem is tud-  

ndm megmondani, bogy ekkeppen szolitott- е  vagy valamit kozolni szdnde-  
kozott velem, sot, a tesztdval, amelyik mdr meghaladhatta tomegemet is:  

sohasem hallottam olyasmirol, hogy valakinek ekkora tudata lenne, de ez is  

mdr roncsolt dllapotdban; egyediil tehdt csupdn amiatt bdnkodhattam,  

hogy tdvolletemmel nem tudtam epsegben megtartani, habdr ki tehetett ro-  

1а , bogy akkordra kelt? Hogy minden suletlensegem egyi.ittveve sem tudott  

volna versengeni vele.  
Erre rddobbenve е  helyrol ki.ilonben  serf tehettem volna semmit; kimen-  

tese aligha kerulhetett volna szoba, ha meg a szinhelyen is maradok, akkor  

serf: legfoljebb egy nagy hordoba fert volna bele idoszakosan, olyanba,  

amelyikrol si.iketpusztai tartozkoddsom alatt esett szo, hogy semminek  

sem lehet anndl jobb dolga, habdr en meg szemelyesen nem vettem ilyet  

szemugyre, dm el tudtam kepzelni, mint pattanndnak szet rovid ido multdn  

a dongdi a beleje szoritott tudatom roppant nagy feszitoereje nyomdn — ek-  

kor vegtere is milyen dolga lenne a boroshordonak, ha mdr a megveteme-  

dett abroncsaival sem lehetne gurigdznom, es szdmomra minden maradna a  

regiben: ezt is jelenthette volna a keso bdnat a pecsetnyomo szdjdbo1, eset-  

leg azt, bogy Urfi visszamaradt tovdbb munkdlkodni a tudatomon, es most  

a nagyobbik kesunkkel szabdalja a teszta ozonet, mikozben foltuzeli Agg  

На 1д1 fekhelyet, meg mds tuzianyag utdn is nez, vagy mdr meg is tette,  

amennyiben nem d11ta utjdt a meszes szitdlds, dm Agg На 1д1 mindenkeppen  
fekhely, szdllds es egyebek nelkul maradt, a gydszkocsi bakjdn lesz ezentul  

a lakdsa, amennyiben a doglott mesz permetezo retege netn ot fogja elso-  

kent eltakarni, olyasformdn, mintha vaskos ecsettel huzndk keresztiil, akdr  
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egy teves szdmitdst, de hogy a szdja sotet foltkent dti,it a festesen, az a resz  
nagyobb odafigyelest kovetel: a szoros ecset egesz tomeget meg kell forgat-  

ni a szdjdban, tobbszor is, amig a nydla egeszen feherre nern vdlik, es mdr  
nern is fog ldtszani, amikor lecsordul a szdja sarkdn. Igy aztdn mdr mehet  

vissza Siiketpusztdra, a fekete festesu fal е 1е , drnyeknak vagy eldllni az dr-  
nyekot, vagy majdcsak kezd valamihez, amennyiben a fal sotet szine egydl-  
taldn megmarad, mert ha azt is ellepik a feher szemcsek, vege az oregnek!  

Meg jdrkdlhat egy ideig a meszelt falak toveben, furkeszve a helyet, ahol  
megmutatkozhatna, de bizonydra mindenki valami missal lesz elfoglalva,  
es senki sem fog ерр  ord figyelni, es vegii1 is elenyeszik a feheren a feher. Es  
utobb bizonydra erre a sorsra jut a gydszmenet is a tolongo esernyok feher  
hdta alatt, arrafele halad az ido, a nyomdban jdr, akdresak en a pecsetnyo-  

moeban, akik meg fodetlen fejjel szemlelik, a kalapjuk elobb-utobb megte-  
lik mesztejjel, ugyhogy kenytelenek lesznek ezt boritani a fejiikre.  

Most szeretnem hallani a rezes hangjukat, ahogy feherre fakul, ugyan  

mikent kidltozndnak most utdnam, taldn mint a dogtemeto kisertetei? Те -  
hdt igy halad itt minden valahol a pecsetnyomo elkepzeleseiben a papirfor-  
ma szerint, kapkodvdn ldbunkat az egi meszelo е1о1, dtlosan szelve a megin-  
dult mindenseg feher sikjdt. A pecsetnyomo viszont megiscsak otthon lehet  
a papiron, a kerdes inkdbb az, hogy en mikent keveredek ide, ezzel a folap-  
ritott tudatommal, amelyben immdr nern lesz koszonet. Avagy vegleg ki-  

veszhetett a vildgbol a hdlaerzet?  
LJrfi behajol a tiizes kemencebe, mintha szalamandrdkat keresne a ldngok  

kozt, alaposan megforgatja a parazsat, hdtha ерр  oda huzodtak vagy mene-  
kultek a vegiteletnek hato tejfeher zuhogds е 1о1: de semmi, legaldbbis pusz-  
ta szemmel nem tapasztalni vdltozdst, bdr akkora a hoseg, hogy konnyen  
ldngra lobbanhatna tole az ember haja, ugyszolvdn gondorre ugrik ossze  
minden hajszdl az ember homlokdban.  

Az agyonhevitett, megritkult, szdraz levego szertedrad elridegult kony-  

hdnkban, jelezve a forrosdgot, amelyet maid a kdnikula hoz, nagy, kenyel-  
mes szdrnycsapdsokkal uszik dt az akkorra ace1sziirkere vd10 mennybolton,  

de ez meg annyira messze van, hogy helyesebb most bekiabdlni a kemence  
kiirtojebe, neven nevezni ezt a megelenkult dultsdgot, amelyben mintha a  
dzsip kerekeinek surloddsa hallatszana egy elkerulhetetlen fekezes utdn,  

gorongyok es a koves morzsalek horzsoloddsa: No, megis, ki a legeny? Ki ird-  
nyitja ezt a fdradsdgos munkdval osszehozott tdkolmdnyt? — Am ez a hang csu-  
pdn a kiirtoben е1, ku1onben meg szunnyadozik valahol, es dobol hozzd az  
egyhangu eso a dzsip fedelenek ponyvdjdn, amely alatt mostanra senki sincs, es  
az egyik kerek tomloje tegnap vagy tegnapelott ota ldthatoan lelappadt.  

Itt kezdodhetne kifuzetesem vagy befuzetesem, akdr egy nagy, halott ci-  

рое , kiuzetesem a forro kemencebol, vagy beuzetesem: Hah, micsoda at- 
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moszfera! Hamarosan vargat fogok rantani! Nem igaz? Es ilyen egyenes ci-  
popertli, amin ffiggeszkedem, csak az egboltrol csoroghatna а1а , mero feke-  
te festek6ol, es ez a festeks av, amely a hosegben valami gyantas olvadas  
nyoman csorog, lassan vegigperzseli a homlokomat, mintha kette szeretne  
vagni, majd a szemoldokom kozott indul 1efele — ahhoz az egyhez nern fer  
ketseg, hogy јо  hosszura sikeredett! Ha nalam lenne valamelyik kesfink,  

holtbiztos, hogy tennek olyan kiserletet, hogy elvagjam, ellentmondjak a  

lebegesnek, akar az fires szobeszednek, habar igazsag szerint nemigen ma-  

rad mas hatra, minthogy elkezdjek rajta folfele maszni, akar a pok, habar ez  

senki nyomdokain sem vezet, ez egyszeruen allapot.  

(Fо lytа tjuk)  



KERDESEK ES VALASZOK  

„О  CSUPAN LELKEVEL BESZELGET . . ."  

BORI IMRE  

 bukolika igezete szolal meg a fiatal kolto elso nyomtatdsban meg- Т rаgikus 
 jelent verseiben, es jelkepes erovel biro, hogy az elso vers az alkony kolte-  

menye. Ebben az alkonyelmenyben Ott vibrdl az osinek igen intenziv s majd-  
nem mindig eleven elmenye, e s vdltozataiban a mult kozelebbi es tdvolabbi di-  
menzioja is merheto. A szdzadfordulo europai lirdjdbol igencsak јо1 ismerjuk  
ezt a hangot es ezt az elmenyt, a magyar kolteszetben pelddul Juhdsz Gyula li-  
rai tonusa Andri ćeval rokon hangot kozvetit. A ldnydalt dicseri az elso nyom-  
tatdsban megjelent Andri ć -vers. Az alkony dala az, gyonged, mint a szirom-  
hullds, olyan, mint a kolto szerelme: „Odon, meleg e s szep", olyan, mint ami-  
lyenek a szarajevoi alkonyok tudnak lenni, amikor a nydrfdk levelei vorosarany  
szinuek, mint nyuldnk, bi.iszke asszonyok. A kovetkezo verseben pedig  
(ugyancsak 1911 -bo1) a holdfenyt dicseri:  

Ugy esik betegnek,  

mint sejtelmes virdgillat, 
mint magdny ordjdn 
a cirogato lednyujjak, 
sorsuгott leleknek gyogyito balzsama,  

regi-regi notdk edes-dus dallama.  
(Borbely J dnos forditdsa)  

Ezzel a hanggal 1ер  be a fiatal horvdt lirikusok koze is 1914 tavaszdn. A ma-  
gdnyossdg koltoisegenek akar a dalnoka lenni, mikozben nem a Holnap, hanem  
a Tegnap hosenek mondja magdt. „ Код . Ki mondja meg ma ејје l, hogy mit je-  
lentenek nekem az arcok e s a tdrgyak e s az elmult napok emlekei" — kerdezi a  
Tama (Sotetseg) cimu verseben, de a visszapillanto magatartdst a korai bizony-  
talankoddsok idejen sem adja fel. A versbeli kerdese is inkdbb erzelmi-szonoki,  
a szimbolisztikus lirai konvenciok szellemeben megfogalmazott. A Mlada  
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hrvatska lirika (Fiatal horvat lira) cimu antologiaban megjelent Andri ć -versek  
sem mutatnak mast. Az abban olvashato verseit (mint a kritika fe1 evszazad  
multan megallapitja) ambivalens erzesek jellemzik (Branko Milanovi ć), ame-  
lyeknek a tunodes a foglalatuk. S nemcsak ambivalenciarol lehetett szo, ha iga-  
za van Miroslav Krležanak, aki csiposen irja, bogy a „Fiatal horvat lira idejen  
Andrić  katolikus szeszelyu bosnyak elme, majd jugoszlavista ifjonc zavaros  
eszmeivel", es idezi Andri ć  verset: „Mirišu silno bijeli cvjetovi i pada sitna kiša  
proljetna, ja kisnem sam" (Lanjska pjesma) — „Boditon illatoznak a feher vira-  

gok, csak en hervadok keserun magamban" (Tavalyi dal. Turi Gabor for-  
ditasa).  

Mintha az ejszaka dalait irna: napszaka az еј , a kod pedig Ott borong lelki t.-
jai felett fuggetlenul az evszakoktol. Mas kulisszak mintha nern is lennenek  
meltoak a „sotet, odon es kinos emlekekhez", amelyek Ott kisertenek a koltoi  
hangulatokban. A fel-feltuno kontrasztok pedig meg nyomatekositanak is: az  
„aranytavasz" (Tavalyi dal) kepevel igy .11 szemben a remenytelenul maganyos  

1e1ek borus tekintete, valamint a „halott Tegnap" — a Potonulo (Elsiillyedt) ci-  
mu verseben.  

Az igazi lirai szenzaciot termeszetesen az En bensosegenek a koltoi felfede-  
zese jelenti — abban kepzodnek az igazi es a jelentos feszultsegek, amelyeknek  
az egyetlen megbizhato es elviselheto formaja a„vallomasos koltoi meditacio"  
(Predrag Palavestra). Nem kizarolagosan Andri će ez a koltoi attitud es koltoi  
szotar: a „fiatal horvat lirikusok" verses anyanyelvet beszelte 6 is, akaresak a  
vele egy idoben indulo Tin Ujevi ć , aki ugyanabban az antologiaban tobbek ko-  

zott egy archaiza1o, XVI—XVII. szazadi nyelvet idezo szonettel (Oproštaj —  
Bucsuzas) szerepelt!  

A lirikus azonban teljesebben es erettebben (erzelmileg mindenkeppen) a ha-  

borus evek vegen mutatja meg magat, amikor a„szamuzetes" prozaverseit irja  

naploszeru folyamatossaggal, szabadsaggal es meditativ elmelyultseggel. Az Ex  
Ponto cimu kotetenek szovegei tehat az autentikusabb koltoi megnyilatkoza = 
sok, hiszen meg a formai is eredetibbek, mint azok, amelyek az 1910-es evek  

elso feleben formai tekintetben is szimbolisztikus lirai koznyelven szoltak. De  

nern a korai tapasztalatok leszurese nelki.il termeszetesen, hiszen mint az And-  
rić-lirat vizsgalo P. Palavestra megallapitotta, a fiatal poeta mar elso verseiben,  
a„melazas, a merenges, az elhagyatottsag es maganyossag" koltoje, „mikozben  

a maganyossdg volt es maradt egesz kolteszetenek immannens temaja, vilagla-  
tasanak 1elektani tulajdonsaga". A lirai konvenciok koltoi alaptermeszetevel  
osszhangban voltak, hiszen szerep es temperamentum talalkozott ossze, majd  
Becsben Kierkegaardtol tanult, utana, a krakkoi tanulmanyok idejen filozofiai  
bizonyossagokat is szerzett a lengyel M. Zdziechowsky eloadasain, amikor a  

„kereszteny heroizmus" ihelto elgondolasaval ismerkedett meg, s veliik liraja  
tartopillereit kapta meg. Andri ć  lengyel interpretatora, Boguslav Zielinski  
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irja: „Andri ć  eloterbe a szenvedessel teli egyent helyezte, aki a fajdalom e s a  
sinylodes hordozoja. »Az Isten adta fajdalom« az elet szubsztanciaja, az elet  

kin, a vilag lenyegeben gonosz. A szenvedes a mar idezett metafizikai forrdsa  
mellett Andri ćnal megszolal az a szenvedes, amit a vilag okoz, es a gonosz,  
amely benne lakozik. Elni szenvedest jelent." Ezt tetezte e s mintegy „valosa-  
gositotta" 1914-1915-ben a maribori bortonelet tapasztalata, a rabsag, majd  
1915 -to1 a szamuzetes elmenye. Nem veletlen, hogy ez a fajta lira a maribori  
honapokban kezdett buzogni, s nyomban termeszetes medret is talalta a proza-  
versben! A prozaversben, amely epikus karakteru, s a novella egy egeszen  
szubjektiv formaja fele van kozeledoben, egyben pedig monolog is, amelyben a  
lirai En bensosegesseget tdrja fel a maga „politematikussagaban", mikent azt And-  
rić  muvenek lengyel kutatoja jelezte. Nem veletlenul 1918 oszen Gustav Krklec-  
nek azt tanacsolja, hogy „irni, ahogy erezzuk es ahogy Isten parancsolja", ugy er-  

demes. De ekkor mar az  Ex  Ponto szdvegeinek megirasa es kdtetbe szerkesztesuk  
tapasztalataival elhetett, s mar keszult иј  kdtetenek megirasara is. Akkor volt mun-  
kassagaban a legerosebb az individualis letezes abszolutizaciojanak a tendenciaja,  
mikent a mar idezett lengyel Zielinski megallapitotta. Ez az En all szemben a ki.i1-  
vilaggal, a nyugtalansag talalkozik a gonoszsaggal es kdzombosseggel, ilyen mo-  
don pedig a neoromantika van teljeben Andrić  haborus lirajaban, amelyben helye  
van termeszetesen mind a krisztianizmusnak, amely korerzes-megnyilvanulas,  

mind az elmenyek reflexiv modon, filozofikusan valo kifejezesenek.  

Az irodalomtdrteneti vizsgalodasok mindezert egyszerre allapithattak meg,  

bogy  nincs Andrić  verskdteteiben filozofiai rendszer (nem is lehet, mert fern  
rendszert alkoto gondolkodo, hanem erzo lelek volt), s bogy  azok egy „indi-  
vidualis, szubjektiv szerencsetlenseg es tehetetlenseg kifejezesei, mert a kdlto a  
maga Enjet az egesz vilagra vetitette" (Dragiša Živkovi ć).  

Andrić  a „szerencsetlenseget", amelynek konkret formaja a maribori bdrtdn  
volt, eleterzeskent interpretalta, keretet pedig a szdmuzdttseg lelkiallapotaban te-  

remtette meg, amire kdtetenek cimevel kdzvetlenul is utalt. Az Ex Ponto ajanlasa (a  
kdtet elso szdvege) az ertelmezes szamara tavlatokat nyito, benne a lirai En szerep-  
jatszo oszinteseggel mutatja magat. Verseskdnyvet azoknak ajanlja, akiket isme-  

retlen erok ragadnak ki hetkdznapi eleti.ik keretei kdzul; akiket megfosztanak  

mindenuktol, attol, amit valojaban elvenni nem lehet; akiknek lelkere nehez, un-  

dok kez nehezedik; akiktol elragadjdk a „szabad szellem drdmet es levegojet",  
mert azok, akik az „igazan nagy fajdalmak egyiket" erzik, a kdlto testverei es bard-  
tai. Szerte a vilagon a kdlto sorstarsai mindazok, akik a „leleknek es nagy s drdk va-  
gyainak kovetelesei miatt szenvednek". Fajdalomban e s remenyben sorstarsai az  
emberek, es nekik szanja a kolto lirai kdtetenek mondatait.  

A fajdalmas lelekhez meltoak a vilag kulisszai is:  
„Kdnydrtelenul kemeny e s mozdulatlan hegysegek tekintenek le ram a fel-  

hos magasbol. Magas, merev egbolt.  
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Kemeny, kegyetlen fo1d.  
Nem, ne felj, semmi sem fog tortenni! Nem, a hegysegek nern omlanak  

ossze! Az eg Ott marad, fonn a magasban, gDgosen es hidegen! Elmosodik a ta-  

vol, elvesz a hang, szurkebe halnak a szinek: hogy annal jobban latsszek es hal-  

latsszek a veres rab sziv dorombolese..." (Acs Karoly forditasa)  

Az elso latomas folytatodik, es mint az utolso itelet kezdeten, egzenges kise-  

reteben a felhDkbD1 neznek le a foldre a jovendo szazadok, s ott latjuk a kolto  

mozdulatlan lelket heverni —„torott kardkent", mikozben a „meg nem szi.ile-  

tettek sajnalkozo tekintete perzseli".  
A lirai en-formalodas folyamatanak szakaszairol, az en-kepzetek egymas-  

utanjaro1 adnak szamot a prozaversek. A bolyongo utan az elet пета  es gogos  
vendege szo1:  

„Ha gyumolcsert nyultam, mindig a legmagasabbat teptem le. Ajkamon ver  
serkedt, s kezem nok illettek cs бkjaikkal. Multak az evek, mindegyike meg-  
hozta a maga gyumolcset, s en azt hitter, az elet ura vagyok.  

Ekkor a sors hatalmas ereju hullama kietlen, sotet partra vetett, s az elet mm-
den  szinpompaja es szepsege kihamvadt szemem recehartyajan. Az egeszbol  

annyi sem maradt, mint amennyi hamu keriilt a hajra hamvazoszerdan." (Bor-  

6е 1у  Janos forditasa)  
Dramai fordulattal kezdodnek tehat Andri ć  vallomasai: az elet ura egyik pil-  

lanatrol a masikra a hamvazoszerdan hamuval megjegyzett vezeklo immar. Er-  
zelmi egyensulyt keresD maganyos lelkiseg nyilatkozik meg, aki az emberelet  
tDrteneseinek lathatatlan logikajat akarja megfejteni, hiszen szolni kell oromrol  
es fajdalomrol, bunrol es biintetesrol egyarant. A mindent bevallani kesz lelek  
nagy monolбgjai a negyedik textussal kezdodnek, es bennuk az eletadatok er-  

zelemburkukkal, illetve kovetkezmenyeikkel egyiitt reflektal бdnak. S valahol a 
kotet harmadik reszeben mintha egy kicsiny ablakot nyitna, amikor a koltoi  

erzekeles intim folyamatairol beszel:  

„Amig megszabadulsz a tarsasagtol, amig tollat, papirt keritesz, maganyos  

zugot talalsz, amig ијбб l raismersz a hetkoznapok kalodajaban megnyornoro-  
dott lelekre, amig nagy keservesen eszedbe jut ama hullam, amely lelekben  

meginditott es maganyodba sodort, mindezenkozben az az erzes, an rniatt  

jottel, szerencsetlen kolto, reg elillant.  

S marad a banat. Csendes borongas afolott, ami elmult mindorokre, s an ta-  

lan nern is volt soha, vagy legalabbis soha nern tartott tovabb, mint a mezon  

nyargalaszo szel egy fuvallata, rely regcirogatta homlokunkat." (Borbely Ја -  
nos forditasa)  

Van, amikor egeszen те lу6е  ereszkedik:  
„Egy gondolatom, amikor ejszaka felebresztett a szelvihar. Eletem legna-  

gyobb szerencsetlensege es legszornyusegesebb buntetese, hogy egyedul kell  

elnem.  
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Szunteleni.il nyomaszt a tdvolsdg, es fdj a bucsu fdjdalma. Ugyanebben az ej-  

szakdban most alszik mindenki, akit szeretek, es aki vdgyodik rim. Vagy vir-  
rasztanak taldn? Netalin imddkoznak?  

Sehogyan sem jon rd д1от , s nem talilom az okdt sem ennek az irdatlan nagy  
szerencsetlensegnek a sotetben.  

Vegtelen, vegtelen sotetsegpaldst, minden vdgydlom es torekves haldla, az  

ember mindenfele vegzetes jdtekdnak kozos szemfodele, melynek szegelye rdn-  

gatozik im: az en hatdrtalanul kicsiny szivem luktet ott, mint valami sotetben  

elveszitett tdrgy, mint a sors veres pecsetje." (Borbe1y Jinos forditisa)  
Beszel az erzekelesnek arrol az illapotdrol, amelyet az dlom es ebrenlet ko-  

zottisegnek nevez, egyertelmuen a szerb romantika Laza Kosti ć  neve jelezte  
oroksegre mutat:  

„Mindenkinek, aki lelekben alkot, ismernie kell ezt az erzest:  

Mikozben feldlomban fekszem a sotetben, gyakran valami gondolatom ti-  
mad, иј  es fenyes gondolatom. Ugy roppen fo1 a kiilonos ordn, az dlom es eb-  

renlet hatirin, mint az i.istokos. S akdrmilyen szerencses otletnek, s ha akkora  

nagynak tunik is, mint a kinyilatkoztatds, csak elmossa az ilom, belevesz, mint  

a gyuru a tengerbe.  
Nos, hit az effele remenytelen esetek miatt binkodom legkevesbe. Csak reg-  

gel, amikor felebredunk, akkor sajdul meg valami, tompdn, belul, s a megne-  

vezhetetlen bdnat egesz nap nem foszlik le arcunkrol, hogy magunk sem tud-  

juk, miert." (Borbely Jdnos forditisa)  
A vegszava koltoi — nern a maribori borton rabja es ne гn az ovčarevoi szdmu-  

zott ember, hanem a kolto mondja az egyetlen, donto, egesz lirai helyzetet de-  

finid10 mondatit: „Es amire nezek, dalld vdlik, es amit erintek, fijdalommi."  

(Acs Kdroly forditisa) Az Ex Ponto epilogusa ugyanakkor bibliai tonusu:  
„Sokat koslatsz magadban, es sokat hallgatsz, fiam. Eltemetnek az dlmok,  

kimeritenek a lelek utazisai. Alakod gornyedt es sdpadt az arcod, pilliid elne-  
hezednek, s hangod olyan, mint a tomlocajto csikorgisa. Menj ki a nydri nap-  
ba, fiam!  

Mit littil, fiam, a nydri napon?  
Ldttam, hogy a fold eros es a menny vegtelen, de az ember gyenge es rovid  

eletu.  
Mit littil meg a nydri napon, fiam?  

Ldttam, hogy a szeretet veges, s az ehseg vegtelen.  

Es mit littil meg a nydri napon?  
Ldttam, hogy az elet keserves dolog, es egyebbol sem ill, mint a bun es bol-  

dogtalansdg szabdlytalan viltakozisdbol, s hogy elni azt jelenti: ibrindot hal-  

mozni ibrindra.  
Elaludtil hit, edes fiam?  

Nem, apdm, megyek elni." (Acs Kdroly forditdsa)  
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A  melankolikus leleknek „rettenetes pontossdga" van ezekben a versekben, s 
ne гn veletlen, hogy a melankolikus lelek pontos leirdsdt is megtaldljuk:  

„A melankolikus lelek nyomasztd gondolatai es balsejtelmei hajmeresztd  

pontossaggal beteljesulnek, ha az egeszseges ember szemeben megoly kepte-  

lensegnek tunnek is. 
A melankolikus ember olyan, mint a nydrfa, akkor is rezeg, amikor mds fdk  

meg nern is erzik a szelet. Akdr a szinesz, aki bdr meg a kulisszdk mogott van, 
az drnyeka mdris a szinpadra vetddik, az esemenyek ekkent jelennek meg a me-  

lankolikus ember dlmaiban es megerzeseiben.  

Az egeszseges ember gondolkoddsdnak kozeppontjdban az elet es a vele jdr6  

szenvedesek dllnak, a melankolikus ember rogeszmeje a ha1d1 es annak miszte-  
riuma.  

Bennuk tulteng a lelek. Olyanok, mint a hdzatlan csiga, melyet az imposz-  

torkodd gyerekek csipkebokorba vetnek, Ott araszol es vonaglik, de bdrmerre  

mozdul, tovisre taldl. Ennek a harcias es rideg vildgnak az eleven disszonancidi  

6k." (Borbely Jdnos forditdsa)  
Ebben az erzelem- es hangulatszottesben tobb szdl a val6sdge, amely rendre  

mind a kolto hetkoznapjairdl beszel6 informdci6kb61 keszult. Bevallja, bogy  

tizheti bortonelet utdn szdlalt meg benne tisztdn a lelek, amelynek a kolt6 jegy-  

zdje lesz, es hetkoznapjainak aprd esemenyei is a szovegbe kerulnek ilyen тд - 
don. Bortonelmenye, hogy esik az esd, majd hogy havazni kezdett, bogy olyan  

apr6sdgok is eszebe jutottak, mint az, bogy elete sordn ket gyuruje volt, es 
mind a kettdt elveszitette, azutdn lelki szemei e16tt megjelenik egy tizenhet  

eves ldny alakja, hogy azon tunddjon, mit szeretne mostan. Az ov čarevdi szep  
szdmuzetesr6l a tdrgyias szdmvetest azzal kezdi, bogy  21 napja szabad es ma-  
gdnyos immdr. Rossz dlmok gyotrik, az ejszaka pedig mintha kenyszerkepzete  

lenne. Hogyisne, amikor ugy hiszi, az ejszakdk szdmdra mindig vegzetesek  

voltak, mert a nyugtalansdgok igazi napszakai. Ordkat szdmldl: hdrom 6rdn dt  

az asztalndl u1t, huszonnegy 6rdn dt kdosz lett urrd rajta. 1915 nagypentekenek  

esemenyeit ddtum szerint rogziti:  
„Ma nagypentek napja. Almatlan ejszaka utdn kordn keltem.  

Templomba mentem, es az erthetetlen szertartdsokat neztem, Krisztus tra-  

gedidjdnak sotet szavait hallgattam.  

A  falusi templom ablakain az dprilisi reggel feher fenye dradt be, maddresi-  

cserges es tehenek nyakdn a kolomp szava hangzik, de mindez rekedt, feher es  

fojtott, mint dsi tragedia hangjdnak hdttere, amelynek ma reggel van az unnep-  

napj а .  „  

A  val6sdg sulyos nyomait is ldtja es rogziti alkalomadtdn. Leirja pelddul a nap-  
szdmos Nikola Balta temeteset. Nem lengetnek feldrbocon fekete szinu zdszl6t,  

nem dongetnek dobot, nem harsogott a gydszindul6, s nem szdlt a harang sem,  
mert nincs a toronyban harang, elvittek, bogy dgyut ontsenek be161e. De:  
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„А  felesege, szotlan es ido elott megoregedett asszony, egesz ејје l es egeszen  
mdsnap delutdnig sirt. Hallotta, ahogyan gyaluljdk a deszkdt a hdz elott, majd  

amikor a megboldogultat vdllra kaptdk, es megindultak vele a temeto fele, meg-  

tdntorodott, ezert aztdn ket asszonysdg Ott maradt vele, bogy almaecettel es  

szentelt soval feldorzsolje.  
A  gydszmenet lassan poroszkdlt a hegyre, mert gyenge dongdju oregembe-  

rek vittek a halottat, aztdn kevesen is voltak, nern lehetett vdltani. A plebdnos,  

gondterhelt, beteges ember, nehezkesen vonszolta csizmdit, de azert a zsoltd-  
rokat szepen es hangosan kienekelte. Az asszonyok olvasoikat morzsolgattdk.  

A  falusi ut menten, amerre vittek, ketoldalt virdgoztak a gyumolcsfdk, lomb-  

jaik egyforma vedelmet nyujtottak minden arrajdronak.  

Sebteben eltemettek, a gydsznep szetoszlott, majd mindjdrt utdna megeredt  

az apro szemu, boseges tavaszi eso; elobb egy kisse szetmosta, majd lepaskolta  

a  sirhant foldjet, a foldet, amellyel egesz eleteben birkozott es viaskodott.  

Igy temettek el Nikola Balta foldmuvest.  
Meg csak alig 54 eves volt." (Borbely Jdnos forditdsa)  

S naturalista szinezetu jegyzokonyvet is keszit: a nyomorusdgos szobdban  
egy anya fekszik hdrom gyermekevel. Az egyik dlmdbol riad, es sirni kezd,  

mert ehes. Andri ć  a gyermek es anyja pdrbeszedet irja le fonetikus huseggel.  

Az Ex  Ponto szovegeibol termeszetesen elsosorban azt a lirai gondolatot le-
bet kiolvasni, amit Lukdcs Gyorgy eletrajziroinak nyomdn a „tragikus sors  

szepsegenek" nevezhetunk, s ezt veli a kereszteny (mindenekelott a katolikus)  

misztikdval nemesiteni es egyetemesse fejleszteni. A kontemplacio a megbdnds  

es megtisztulni vdgyds mentoovet kindlja neki — lirai valldsossdgkent! Kritiku-  
sai, kozti.ik fokeppen Milivoj Solar, tagadjdk ugyan a teteles katolicizmus hatd-  

sdt Andrić  ifjukori gondolkoddsdra, azonban a bosnydk ferencesekkel valo dl-  

lando kapcsolata az ilyen vonatkozdsokat is hihetove teszi. Mdskeppen taldn  

Nikola Miloševi ć  serf tetelezhette volna fel, bogy az Ex Ponto szovegeiben az  
„emberi termeszet modern filozofidjdnak lehetosege van". A lengyel  Zielinski 
ezt nevezi az „ember historizofikus elkepzelesenek" !  

A  fiatal delszldv forradalmdrok eleterzese ez — mondja az Andri ć -lirdt reszle-  
tesen taglalo Predrag Palavestra, de amikor elemeire bontja, benne az elhagya-  

tottsdg az egyetemes romlds, az eszmei nyugtalansdg erzeset taldlja, ami ugyan  

— mondjdk mds ertelmezoi Andri ć  muveszetenek — individudlis megnyilatko-  

zdskent a kivdlasztottsdg tudatdval pdrosult, meghozzd a tdrsadalom, a kozos-  

seg, a vildg erdekeben! Nem kiveteles jelenseg a letezes dtelesenek es magyard-  

zatdnak ilyen jellegevel Ivo Andri ć  lirdja: lenyegeben ugyanabban az idoben  
pelddul Budapesten a Szovjethdz szobdiban magyar fiatal irok es forradalmd-  

rok ugyanezzel az erzesvildggal kuszkodnek krisztianizmusuk teljeben.  

Andrićndl mdsodik, Nemiri (Nyugtalansdgok) cimu koteteben tetoz ez a val-  
lomdsos liraisdg. Nem is kellett ehhez mist tenni, mint koltoi arcdt, amellyel  
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a  „fajdalomban es remenyben embertestverei" fele fordult, most Isten fele for- 
ditsa, hiszen, mint Zieliriski irta, „onnon egzisztenciajanak tragediajat" ismerte 
fel. Elso reszleteit 1919-ben tette kozze a Književni Jug (Irodalmi Del) lapjain, 
kotetben pedig 1920-ban keriiltek szovegei az olvasok kezebe. Tomeny kriszti- 
anizmus az, ami benne format kapott. S jellemzo, amit alapveto konfliktuskent 
az Andrić-irodalom jelol: „A lirai En erkolcsi osszeiitkozesbe keriil: itelkeznie 
kell a vilag felett, bar maga is vetkes, mert felelosseggel tartozik a vilaggal 
szemben, amikor tudja, hogy semmin sem lehet valtoztatni." Ezert kap, mond- 
jak, a kolto Isten keze utan, szelsosegeinek szoritasaban, hiszen egyfelol az ab- 
szolut hit, masfe1o1 a szelsoseges gyanu gondolata gyotri. Andri ć , a lirikus 
ugyanis tudja, hogy — mint irjak — az „ember egy idoben Istenre itelt es arra, 
hogy keresse helyet Isten vilagterveben". S ezt nem konnyu tenni, hiszen mint  
bevallja, „hallgat Isten es vilag". 

A Nyugtalansagok imadsagszoveggel kezdodik: a krisztianizmus letagadha-  

tatlan nyomaival, a krisztianizmusban is magarol jelt ado lelki mechanizmus- 
sal, amely az Isten adta fajdalomban a szenvedes, szegenyseg, a keresztrefeszi-  

tettseg oromerol beszel: 
„Gyermekkent kivalasztottal es megjeloltel, hogy a Te utadat kovessem. — 

Nem voltam meg negyesztendos, amikor azt almodtam, hogy az ikonrol, sa-  

padtan es viragokto1 ovezve, mint a halott, leszall egy szent, s atnyujtotta a fe- 
sziiletet, melynek sulyat mar nem birta el.  

Es semmi mast nem adtal nekem,  utravaloul. 
Kemeny fogadalommal neked ajanlott fel az anyam nehez orajaban, amikor 

segitseg sehol, amikor minden ajto bezarul a Tieden kiviil. 
Ki latott meg olyat, hogy kisgyermekeket igy bocsissanak a vilagba, a sze- 

genyseg keresztjevel es a nagy Fogadalmak terhevel a vallukon? Te azonban 
igy bocsatottal el, igy, s az atyam arcaval, aki ritkan nevetett, s ekkent szigo- 
ruan kijelolted az utamat.  

Hogyan is lehettem volna boldog?" (Borbely Janos forditasa) 
Szovegei az Ex Ponto textusihoz viszonyitva elbeszelobb karaktert kaptak, 

ugyanakkor aforizmatikus jellegiik is szembeotlobb lett: 
„Marpedig minden ember viaskodik az Urral, ki kitartobban, ki kevesbe ki- 

tartoan, de vegiil mindenki csatat veszt." 
Vagy: 
„Az ember idiilt fajdalma voltam, az, amelyikre Isten miszteriuma szolit fel 

benniinket." 
Vagy: 
„Milyen esendo az ember, s milyen melyen alszik az Isten!" 
Illetve: 
„А  nagyvilag. Nagy teher es nagy faradtsag. Keso ejszaka. Az ember pedig 

egyediil van." (Borbely Janos forditasai) 
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A  vallomds egynemu hangja tolti ki a Nyugtalansagok kis kotetenek a szove-  
geit. Nincs vdltozds, nincsenek erzelmi hullamhegyek es hulldmvo1gyek:  a 
„valldsos panasz" csak ritkdn kozeliti meg a vdd-hangot, a „fdjdalmas ember" 
szol Andrić  istenes prozaverseiben. S rdjuk jellemzo a „szent monotonia",  
amely az ilyen tipusu szovegek termeszetes velejiroja:  

„Vannak nappalok es ejjelek, amikor a titok betolti zugomat, es en megtdn-  

torodom, mint ijedt, veres szeru dllat, es mindent elfelejtek, es nincs kihez me- 
nekiiljek, es hangom sincs, hogy valakiert kidltsak. 

A valosdg es az dlom, mint ket szemkozti tukor, egyik a masiknak dobja fdj-  

dalmamat.  
Elalszom es az elmult nap fdjdalmdra gondolok, majd az dlomban ujra elek 

mindent, es almodom,  bogy a fdjdalom elmulott, bogy soha nern is volt, es vi- 
ddm vagyok es boldog, mert minden felelem hidbavalo volt. 

De amikor felebredek, ire, a tegnapi fdjdalom meg mindig helyen ill, mint a 
szikla.  

Es mindez igaz. 
Mert nincs  ms igazsig, csak egy: fdjdalom, es nincs ms valosig, mint a  

szenvedes: Fijdalom es szenvedes van minden csopp vizben, minden fuszil-  

ban, a kristdlyok eleben, az eleven hang minden rezdiileseben, a valosdgban es  

az dlomban, az eletben, az elet elott, sot talin az elet utdn is . . ." (Szenteleky  

Kornel forditdsa)  
Szinesebb kep ritkdn jelenik meg ebben a kotetben. Egy Visztula-parti rozs- 

vetesben a naplemente elmenye, vagy egy Duna felett lebego kodos delelott 
emleke az igazin vigasztalo ebben a verskotetben. S lirai vegkovetkeztetes a 
kotet utolso mondatdban: 

„Keseru szavaim mindegyike mogott megis mindig Ott rejlik az ember a ma- 
ga boldogsdgival." (Borbely Janos forditdsa) 

1919-ben a Crveni listovi (Voros lapok) cimu prozaverseben (de kotetein ki -  
vu1!) az ugynevezett kulso tortenet, a szenvedo emberek kozvetlen ldtvdnya is 
megjelenik, de meg az ilyen is krisztianista megvildgitdst kap: a koltoi en a 
megbilincselt embereket siratja, mondvin, bogy ilyenkor lelkebe temeti a sza- 
badsig egy kis reszletet, az igazsig, az emberi meltosig egy szeletet. Valojdban  

ennel egy dltalinosabb lirai platon д11 legszivesebben, egy olyanon, amelynek 
irodalmi hattereben mindvegig, tehdt koltoi kezdeteitol a Nyugtalansagok  ci- 
ти  kotetenek szovegeiig Goethe kis verse, A vandor eji dala d11. Predrag Pala- 
vestra ugy tartja, bogy Andri ć  liraisdgdnak gyokereiben van ez a Goethe-vers.  
Mir egeszen korin, els б  verse megjelenese elott hitvallisit erre a Goethe-versre 
hivatkozva hatdrozta meg Miloš Vidakovi ćhoz irott leveleben. A magyar olva- 
so most arra gondol, bogy 1920-ban, amikor Andri ć  misodik verseskonyve је -  
lent meg, Kosztolinyi Dezso a Vandor eji data misodik darabjdt elemzi, es for- 
ditdsdra buzdit a Nyugatban. Az e vers ertelmezese koriil timadt vitdban Toth  



63 	 HID  

Arpdd „konnyes szelidsegu, a szentimentdlis ldgy hangu pdr sordnak" minositi,  
olyannak, „melynek a vegen a nyugalom es beke es e1ha11gatds kepeinek felso-  

rakoztatdsa utdn — egy fdradt vdndor maga elpihenesenek vigasztalo remenyet  

sohajtja az esti csondbe":  

0, te egi joveveny,  
Minden b u t es bajt csititasz,  
Ketszeres kint konnyeden  
Ketszeresen meggyogyitasz:  
Faradtsag a kiizdes vege,  
Immar kedv e s br-c mit er?  
Edes beke,  
Јојј ,  6  јојј, keblembe terj!  

(Weores Sdndor forditdsa)  

Koltoi idedljai, illetve eszmei ihletoi A. G. Matoš es Walt Whitman. Matoš-  
rol 1914-ben, Whitmanrol 1919-ben beszel. A Matoš-portrenak mintha a ke-  

szitoje dllna modellt: Matoš egyenisege osszetett, „sotet erok keresztezodesi  

pontja". „Van benne kierkegaardi felelem es szorongds, es a-1e1ek sotet utazd-  

sa, jeges eletpolydk, fekete fdjdalmak... van melyoku fdjdalom es gyanakvds es  
gyulolet az onkivuletig es utdlkozds, hogy nincs kedv elni." Whitman koltesze-  

tet krisztianistdra festi: az isten hangja szol a versekbol — mondja, amikor a ko1-  

to a termeszettel es az emberrel erintkezik. Az elet, Whitman szerint, nagy,  

igaz es misztikus, es amikor a „szenvedelyek melyseget vizsgdlta — Istent taldlta  

Ott meg". Es ahogy Andri ć  lirdjdban a hdborunak szinte nincs kozvetlen nyo-  
ma, Whitmanben is azt ertekeli, hogy nern unnepelte a hdborut, hanem szoli-  

daritdst, energidt, az elok bdtorsdgdt es huseget, a halottak bdnatdt, szepseget"  

dicserte. S benne az Elet es На 1д1 egyforma ertelme is megfogalmazodott a tel-  

jesseg, amelyet a XX. szdzad elso evtizedeiben is keresett az emberiseg. Andri ć  
1919-ben az amerikai-whitmani demokrdcidt dllitja maga е 1е  eszmenyul: „a  
szabad es szoliddris egyenisegek kozosseget" ldtva abban.  

Szenteleky Kornel 1929-ben jellemzi a lirikus Andri ćot, mondvdn, hogy 6  
amikor verset ir, csupdn lelkevel beszelget, „erzekeny, nemes lelkenek vergo-  

deset es elcsukldsdt veti papirra prozai koltemenyeiben". Andri ć  — irja — a  

mondds, a fdjdalom koltoje", akiben a fdjdalom az extdzisig fokozodik: „ Ко 1-  
teszete те 1у , szinte megejto melankolia, tiszta, nemes gyongyei a fdjdalomnak.  

Szepsegben, szinben es ertekben nagyon kozel dll Leopardi, Novalis, Madame  

Ackermann es Reviczky poezisehez."  



A NAGYBECSKEREKI IMPRESSZIONISTAK  

BELA DURANCI  

A  zrenjanini Nepmuzeum szalonjdban 1989. oktober 5-en szereny kidllitds  
nyilt negy festo hagyatekdbol. Ez a negy festo valamikor aktivan reszt vett a 
Bega menti vdros kepzomuveszeti esemenyeiben. Jelena Kneževi ć  muveszet-  
tortenesz, a zrenjanini muzeum muzeologusa megtett mindent a negy festo ke-  
peinek a felkutatdsa erdekeben, de mindossze harmincnyolc alkotdst tudott  
osszegyujteni. A harmincnyolc kep bemutatdsdval felidezte az egykori Nagy-  

becskereken megrendezett kidllitdsnak az emleket, rekonstrudlni probdlta a 
nagybecskereki impresszionistdkkent ismertte vdlt festocsoport elso kidllitdsdt.  

„A Kereskedelmi Foiskola disztermeben 1912. december 19-en megnydt Streit-  

mann Antal, Wilder Jeno, Vdrkonyi Jozsef es Zsendr Emil egyiittes kidllitdsa, 
amelyen mintegy 200 alkotds keriilt bemutatdsra. Elso impresszionista kiallftds 
volt ez Nagybecskereken, a gazdag kepzomuveszeti hagyomdnyokkal rendel- 
kezo vdrosban. " 
U.  Kneževi ć )  

A Zrenjaninban megrendezett kidllitds katalogusdnak a bevezetojebol idezett  
fenti szovegresz e sorok irojdt azert osztonzi az esemeny reszletesebb ismerte-  

tesere, mert ez volt a magukat impresszionistdknak nevezo festok elso kidllitd-  

sa, mert a vdros gazdag hagyomdnyokkal rendelkezik, e s mert Zrenjaninban  
ma is elenk a kepzomuveszeti e s a muvelodesi e1et.  

Az elso impresszionista kidllitds 

A  becskereki festok 1912. decemberi szereplese e s „impresszionizmushoz"  
valo tartozdsuknak a hangsulyozdsa nern jelenti egyben azt is, bogy alkoto-  
munkdjukat es festeszetuket is dthatottdk az impresszionista festeszet sajdtos  
stilusjegyei. Az impresszionizmus a vezeto egyenisegek egyuttes fellepesenek  
megnevezese volt csupdn, az impresszionizmus dlldspontjukat fejezte ki, e s az  
иј  dramlatok megjeleneset hirdette a tradiciondlissal szemben. Ugyanis a To- 
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rontdl megye kozpontjdban alkoto festok kepeit akkor mdr tobb mint egy evti-  
zede az ismert nagybdnyai muvesztelep szelleme hatotta dt.  

Az 1896 mdjusdban megalapitott nagybdnyai muvesztelep donto hatdst gya-  

korolt a modern magyar festeszet kialakuldsdra, es kozvetito szerepet toltott be  
az europai muveszeti kozpontok es az akkori Magyarorszdgnak meg a legtavo-  

labb fekvo vdroskdi kozott is. A„festoi tdjban letesitett muterem" eredetileg  

Hollosy Simon (1857-1918) elkepzelese, amelyet muncheni magdniskol6ja  
nydri munkatelepekent alapitott. A valamikori Szatmdr megyeben levo festoi  
szepsegu bdnydszvdroska ezdltal csakhamar a plein air festeszet kozpontjdvd  

valt. Az alkotdsra csdbito tdj szepsege idevonzotta a festok szdzait. A muncheni  

festonovendekek, a pdrizsi muveszeti iskol6k diikjai, hazai tdjfestok es amator  

festok sereglettek ossze itt, ugyanis a barbizoniak lirai tdjszemleletenek kezde-  

tetol a szdzadforduloig egesz csokorra valo napsutesben furosztott impresszio-  

nista tdjkep szuletett. A termeszet szepsege, a pillanat es mozgds megorokitese-  

nek vdgya kituno festoket ihletett alkotdsra, sok remekmuvel lett a kor gazda-  

gabb, hogy az иј  szellemben alkotott kepek vegervenyesen megingassdk az  

akademizmust kepviselok poziciojdt es a besotetitett mutermekben letrehozott  

kepek erteket. Az иј  korszak a jovo optimistabb viziojdt kovetelte meg, men  a 
termeszettel valo kozvetlen, semmivel sem korl6tozott festoi kommunikdcio-  

nak a jelrendszereben felfedezte az ember esoddlatos felszabaduldsdt a tradicio 
szoritdsai а1о 1.  

Az alapitok es a reszvevok lelkesedese a nagybdnyai muvesztelepnek vitali-  

tdst kolcsonzott, az uttoro szerep pedig mind muveszi, mind etikai ertelemben 
misszios jelleget oltott. A се1: „ . .. szintetizdlni a kozvetlen benyomds natura-  
lizmusdt a stilusalakitdshoz szukseges egyontetu 16tdssa1" 1  (Nemeth Lajos),  
nepszerusiteni es meghonositani a naturalizmus es az impresszionizmus ered-  

menyeit.  
A  nagybdnyai muvesztelep sarkalatos idoszakdnak a feluletes szemleltetese-  

vel azt dllapithatndnk meg, hogy nagyon is egyseges celkituzeseket kepviselt.  

Azonban Hollosy csakhamar tdvozott a muveszteleprol; utdna a muvesztelep  

vezeto egyenisege Ferenczy Kdroly (1862-1917) lesz, s a fiatal Czobel Ве 1а  
(1883-1976) vezette festok „16zaddsdval" a muvesztelep elerte uttoro szerepe-  

nek tetopontjdt. Az 1906-ban Nagybdnydn megrendezett fauvista kidllitdsdhoz  

nehdnyan meg csatlakoztak es „neosok"-kent, neoimpresszionistdkkent mu-  

tatkoztak be. Ezzel a muvesztelep elerkezett tortenelmi hatirpontjdhoz: a fia-  

talok visszavonultak, es 1910-ben magukkal vittek az alapitok kozul Ivdnyi-  

Griinwald Be16t (1867-1940), hogy nemsokdra ezutdn (1912-ben) megalapitsdk  

a  kecskemeti muvesztelepet. A nagybdnyai muvesztelep evtizedeken keresztul  

A Nemeth Lajos szerkesztette Magyar muveszet (1890 -1919). I. kotet, Akademiai Kiado, Buda-  
pest 1981. 273. old. (Ferenczy Karoly varialt gondolata)  
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mukodo, nagyon nepszeru „szabad festoiskolava" alakulva donto hatast gya-  

korolt a szazad eleji magyar muveszet formanyelvenek a kolorisztikus natura-  

lizmus festoi stilusanak, a muveszetbaratok koreben is igen kedvelt festoi sti-  

lusnak a kialakulasara. Ezek a festok alapitottak meg 1911-ben a Nagybanyai  

Festok Tarsasagat. -  
Ennek a tarsasagnak a peldajat kovetve alakitja meg a negy festo a „nagy-  

becskereki impresszionistak" csoportjat, bogy eltavolodjanak a „torontali fes-  

tomuveszek" csoportjatol, akik a megye teruleten egyuttes kiallitasokat ren-  

deztek.  
A negy festo kozott Streitmann Antal a vezeregyeniseg. Streitmann Antal  

(1850-1918) rajztanar, festo es iparmuvesz. A Szatmar megyei Nagykarolyon  

szuletett, apja a helyi ujsag szerkesztoje. A kozepiskolat Szatmarban fejezte be.  

Az „irodai munka" vagy esetleg egy јо1 meno i.igyvedi, illetve allami tisztsegvi-  
seloi jovo nem vonzotta, ezert elhagyta szi.i1ovarosat. Oklevelet Budapesten az  

Orszagos Magyar Mintarajziskola es Felsofoku Tanarkepzon szerzett 1876-  

ban; 1879-t01 vegervenyesen Nagybecskerekhez (ma: Zrenjanin) kotodik.  
Negy evtizeden keresztul volt a varos kulturalis eletenek potolhatatlan, egye-  
dulal10 egyenisege. A gimnaziumi nemzedekek sora tartotta es vallotta kedvenc  
tanaranak, a pedagogusok kozott pedig azon elso pedagogusok kozott tartjak  
szamon, akik Magyarorszag teri.ileten elsok ćnt foglalkoztak komolyan a gyer-  
meki alkotomunkaval, es azt az elvet vallottak, bogy a gyermek a rajzban ne  
utanozzon, hanem a sajat egyeniseget fejtse ki. 1901-t01 szaklapokban es folyo-  

iratokban jelentette meg megfigyeleseit, gyermekrajz-kiallitasokat rendezett,  

es eloadasokat tartott.  
Kitartott azon meggyozodese mellett, bogy a „gyermek kepzomuvesz"  

egesz gyermekkoraban, ezzel szamos eszmetarsra es kovetore talalt, akikkel  

egyutt a kepzomuveszeti oktatas megreformalasaert alit ki. Budapesten 1904-  

ben kiallitast rendezett a tobb mint husz ovodabol es iskolabol begyujtott  

gyermekrajzokbol, es azok peldain elemezte a gyermekek kepzomuveszet  

iranti hajlamat, a gyermeki lelek megnyilatkozasat az alkotasban, valamint ra-  

mutatott a gyermek kreativitasanak korlatlan szarnyalasara.  

Az iskolai sablon а1о1 mentesitett gyermekeknel, a tanuloinal — a termeszet-  

tel valo kozvetlen kapcsolat utjan — fejlesztette a kepzeloerot, gazdagitotta az  

erzesvilagot, fejlesztette es gyakoroltatta a megfigyelokepesseget, kibontakoz-  

tatta az esztetikai erzekenyseget, es hozzajarult az esztetikai ertek- es mertek-  

rend megalapozasahoz. Tanarukra halaval emlekeznek vissza diakjai, a muve-  

lodesi es a muveszeti elet kiemelkedo egyenisegei, kozottuk Fulep Lajos (1885—  
1970), Todor Manojlović  (1883-1968). Streitmann Antal osztalyabol es az 6 se-  

gitsegevel lepett a muveszet vilagaba Aleksandar Sekuli ć  (1877-1942), Novak  
Rezso (1883-1909), Szentgyorgyi Istvan (1881-1938) es masok.  

Streitmann „modern formatervezokent" szovomuhelyt alapitott. A szovo- 
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ldnyokat sz6nyegszoves mellett sz6nyegtervezesre is tanitotta: az 1887-ben Sze-  
geden megrendezett ipari kidllitdson a szovdldnyok a kozonseg elott keszitet-  

tek е1 sz6nyegeiket, es dmulatba ejtettek a kozonseget is es a szakembereket is  

egyardnt. Streitmann szovdldnyai dltal tervezett es sz6tt szonyegekkel, vala-  

mint a becskereki es a bdnati falvak szov6ndi d1ta1 keszitett tarka szottesekkel  

magukra vontdk a figyelmet, es szdmos nemzetkozi (becsi, torindi, pdrizsi stb.)  

dijat kaptak.  
Viszont Streitmannrol, a fest6r61 ma nehez velemenyt alkotni. Kepzdmuve-  

szeti pedagogusi tekintelye vitathatatlan. Szovd1dny tanitvdnyai utjdn a terve-  

zdi tevekenyseget is elismertek, 6t magdt is szdmos elismeresben reszesitettek.  

Fest6i tevekenysege is jelentos, azonban — legaldbbis a kutatdsok jelenlegi dlldsa  

szerint — mindossze negy kepe maradt csak fenn! A vdrosban 1890-td1 kezd6-  

d6en kidllitott kepeinek egesz tomege e1ka11odott vagy elveszett, azokkal  

egyutt, amelyeket a kepkidllitdsokon eladott.  

Az elso, csak reprodukcidrol ismert es nyilvdntartott kepe A Solymosi var, 2  
1877-ben cimet viseli. Ezt a kepet meg a tanulmdnyainak befejezese elott fes-  

tette. A mdsodik, mdr konkret adat a kepr6l 1904-1361 va1o; a nagybecskereki  

Nemzeti Szalonban dllitotta ki. Ez alkalommal Streitmann a kidllitdson a ko-  
vetkez6 nyolc kepet mutatta be: Girdd tdt falu; Dohanykunyhd; Szarajevdi  
reszlet; Budatin vara; Csarda; Ldtana vara; Felsobanyai reszlet; Felsobanyai  
utca. Mind a nyolc kepet megvdsdroltdk, de az 1989-ben megrendezett kidlli-  

tdsig csak az 1903-ban festett Felsobanyai utca cimu maradt meg. Az 1912 de-  
cembereben megrendezett „impresszionistdk" kidllitdsdro1 hdrom festmenye-  

nek csak a cime maradt fenn: a Bega part, a Nagybanyai hid es a Patak kerin-  
goje. Ezekhez termeszetesen hozzd kell adnunk meg azt a hdrom kepet is, ame-  

lyeket a zrenjanini kidllitdson alkalmunk volt ldtni: az Openhajm arckepet, egy  
1890-ben festett olajkepet, ill. ket aldirds nelkuli akvarell: a Nagybecskereki  

meszgodor es a Bega parti taj cimu kepeket.  
Valami azonban megis leszurheto ebbdl a hidnyos leltdrbol: Streitmann kez-  

dettol fogva a plean air festeszet elkotelezettje es resztvevoje a nagybanyai ти -  
vesztelepnek. A kidllitdson ldthato kepen јо1 felismerhetdk a nagybdnyai feste-  

szet stilusjegyei, kitun6 pelddi a nagybdnyai festeszetnek, az akvarellek viszont  

a megszokott „kolorisztikus naturalizmus" stilusdban festett kepek, melyeket  

Streitmann olyan mddon festett meg, ahogyan azt a muvesztlepen reszt vevd  

festdk a nagybecskereki tdjjal valo taldlkozdsukat megorokitettek. A szdzad-  

fordulo eveiben Streitmann rendkivul aktivan vesz reszt a kepzdmuveszeti fo-  

lyamatok alakitdsdban es a legiddszerubb esemenyeiben. Mint a Torontdli Szd-  

nyeggydr egyik megalapitoja 1894-ben kivdl6 formatervez6ket kot Nagybecs- 

2  Gerecze Peter: A muemlekek helyr ајzi јеgyzeke es irodalma. Budapest, 1906. 119. old. reprodu-
kalva (Hadik Andras sziv. kozlese)  
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kerekhez, kozottuk Nagy Sdndor (1869-1950), Korosfoi Kriesch Aladart 
(1863-1920), a godolloi muvesztelep alapitoit. Ezek szerint a Nagybdnydhoz 
kotodo Streitmann meg a godolloi muvesztelep megalapitasa elott is szoros 
kapcsolatot tartott fenn Naggyal es Korosfoivel, igy a kepzomuveszeti eseme- 
nyek kozeppontjdban van, osszekotoje is, elosegitoje is a kepzomuveszeti ese- 
menyek alakuldsdnak. 

Ez a sokoldalu, lelkes alkoto a Nagybecskereken valo letelepedesetol ege- 
szen a hirtelen bekovetkezett haldldig fdradhatatlanul dolgozott, sokoldalu te- 
vekenyseget fejtett ki, es kierdemelten elvezte a tobbnemzetisegu kozosseg 
tiszteletet. A becskereki muvesztelep es a muveszeti hagyomdnyok ertekeinek 
biztos ismereteben szerette volna osszegyujteni es az utokor szdmdra megoriz- 
ni Konstantin Danil (Nagybecskereken alkotott es Ott is halt meg mindossze 
hat evvel Streitmann Odaerkezese elott), a szerb biedermeier festeszet legna- 
gyobb mesterenek alkotdsait; nagy sikerrel kutatta es nepszerusitette Bdndt 
gazdag nepmuveszeti hagyomdnyait. A vezetese alatt mukodo szovoiskola 
szerb szonyegmotivumok ihleteseben sziiletett szonyegtervei az 1888-ban 
megrendezett kidllitdson buvoletbe ejtettek Becset. A Budapesten 1896-ban 
megrendezett millenniumi kidllitdsrol maga Streitmann vall elragadtatdssal: a 
figyelmet elsosorban a romdn es szerb, elenk szinu szottesek vontdk magukra, 
majd kihangsulyozza, hogy a melencei Kata LOn čarski „valoban tokeletes 
szerb szotteseket" allitott ki. Kulon kiemeli Šarlota Kovalski „apostoli kulde- 
teset" es elmondja, hogy elemeri szovomuhelyeben olyan szonyegek keszi.il- 
nek, amelyek „nemcsak a szoves fejlett technikdjdt bizonyitjdk, hanem a ha- 
gyomdnyos motivumok mesteri alkalmazasaval a hagyomdnyok megorzeset is 
biztositjdk". Amikor Šarlota Kovalski szovomuhelyet 1903-ban feloszlattdk, a 
szovonok a godolloi muvesztelephez keri.iltek. 

Streitmann Antal allando es egydltaldn nem mindennapos tevekenyseget veg- 
zett, es kapcsolatot tartott fenn a nagybecskereki muveszekkel. Ezert nern csoda, 
hogy abban az idoben, 1896-ban a vdros megkapja az elso vajdasdgi mutermet. 
Azonban erre az idoszakra esik a Bega menti vdros esztetikai ketteszakadisa is. A 
muveszeti elet ket vezeralakja ebben az idoben ket teljesen kulonbozo nezetu festo. 

Kettojuk kozul Kezdi- KOVdcs Ldszlo (1864-1942) a nepszerubb muvesz, a 
kepei is kelendobbek. Kezdi-KOvdcs Ldszlo autodidakta festo, Torontdl megye 
irattdrosa es a Pesti Hirlap kepzomuveszeti kritikusa. Az elso festoi utmutatd- 
sokat Ligeti Antaltol kapta, de gyorsan ondllosult, es gyakran a giccs hatdrdt 
surolo naturalista zsdnermotivumokkal szerezte meg hirnevet a megcsontoso -  
dott, „hivatalos", akademikus jellegu kiallitdsainak konzervativ kozonsege ko- 
reben. Tobb dijat is kapott: tobbek kozott ezustermet az 1900-ban megrende- 
zett pdrizsi vildgkidllitdson. 

A mdsik Streitmann Antal volt, akinek elismertek mindazt, amit a vdrosban 
es a vdros erdekeben tett, de nern ismertek el a festeszetet. 
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A Torontal cimu lap Irodalom, muveszet, szinhdz cimu rovatdban 1890-ben  
megjelent irdsaibol a kozizlesrol is tudomdst szerezhetunk: „Kp. Kovacs Ldsz-  

1о  fiatal festonk, lapunk fomunkatdrsa, kit a muncheni keptarlat alkalmabol  a 
» Kolnische Zeitung « a legkivalobb magyar tdjfestok koze sorolt, s kirol tob-  

bek kozt a» Fovdrosi lapok « a legutobbi budapesti teli tirlat alkalmdval azt ir-  

tdk, hogy » Teli hangulat « cimu kepevel a kulfoldi mesterek kozt teljes joggal  

megdllja a helyet — nehdny nagyobb meretu olajfestmenyt dllit ki a helybeli Ro-  

senfeld-fele uzletben ( . . .) A fiatal festo ezenkivul egy » torontili reszletet « је -  
lentett be a f. ev nyardn a muncheni » Glaspalast «-ban megnyilo nemzetkozi  

tdrlatra." (Torontal, 1890. mdreius 23.) Meg abban az evben, szeptember 28-dn  
ugyanaz a rovat lenyegesen rovidebben tdjekoztat Streitmann Antalrol. Egye-  

bek kozott: „ . . . nehdny csinosan es lelkiismeretesen kidolgozott muvet dllitott  
ki a foutcdban. Legujabban egy tanulmdnykepe ldthato a Mengold-fele papir-  

kereskedesben..." Majd e hirek utdn a kovetkezo olvashato: „ Кр . Kovdcs  
Ldszlo lapunk fomunkatdrsa jelenleg hirom nagyobb olajfestmenyen dolgozik  
(...) A foutcai muteremben tobb nagymeretu kesz festmeny ldthato. Vendege-  

ket, kik a mutermet megszemlelni ohajtjdk, a fiatal festo szivesen lit." (Toron-  
tal, 1890. szeptember 28.)  

Ket evvel kesobb, 1892. mijus 4-en egyuttes kidllitast rendeztek a megye  

pompis palotijdnak (Lechner Odon tervezte, 1885/6) termeiben. A kiillitison  

„melt' e nemben bizonyira az elso Nagybecskereken" Kezdi-Kovdcs Ldszlo  
hirom termet tolt meg kepeivel, Streitmann Antalnak csak egy helyiseg jutott,  

az otodikben pedig virdgkiillitist rendeztek. Az elso festo — „aki a budapesti  

kepkiillitisokon is szep sikert aratott s akit csak nemreg a zdgrdbi kepzomuve-  

szeti tdrsasdg dicsero okleve11e1 tuntetett ki" (Torontal, 1892. mijus 4.) — melta-  
tdsa mellett megemlekezik „ а  kituno rajztanarrol", es veletlenul eppen a leg-  
fontosabb sorokat, a lenyeget fogalmazza meg: ,,A negyedik teremben Streit-  

mann Antal tandr kepeit litjuk, s ezek kozott nehiny olyat, melyek az elso te-  

kintetre lekotik a figyelmet, melyet a legnagyobb mertekben meg is erdemel-  

nek. Ezek kozul megemlitjuk Lauka Gusztiv arckepet es a Marilla-fiirdo re-  
genyes reszletenek kepeit, amelyek sok elevenseggel s ragyogo szanekkel van-  

nak megfestve."  

Ezek utin Kezdi- Kovics Ldszlo Budapestre koltozik, es 1893-to1 kepzomu-  

veszeti kritikuskent tevekenykedik; a regimodi szellemben alkotott kepek di-  

csoitesevel es a minden ијјаl es avantgirddal szembeni maro kritikiival vilt is-  
mertte.  

Streitmann, akinek a kepei „ragyogo szanekkel vannak megfestve", a kepeket  
ketsegbe vonhatatlanul meg 1892 mdjusa elott megfestette, tehit logikus, hogy  

odafigyel a csakhamar hirnevesse vilo nagybinyai muvesztelep munkdjira.  A 
muvesztelepen valo reszvetelet azonban sehol sem jegyeztek fel. A helyi lapok  

rendszeresen tdjekoztatnak azokrol az elismeresekrol es dijakrol, amelyeket  
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a rajztandr es tervezo kapott, de fern tartjak fontosnak, hogy beszdmoljanak a  
festonek a muveszteleppel valo tartos kapcsolatdro1, amely kulonosen az elso  

evtizedben „nyugtalanitotta" a muveszbardtok konzervativ szemleletu nyugal-  

mdt. Streitmann Antal nevet Reti Istvdn (A nagybanyai muv esztelep, Budapest,  
1954) sem emliti, tovdbbd nem emliti egyebek kozott Pechdn Jozsef nevet serf,  

aki — bizton dllithato — a muvesztelep resztvevoje volt. Streitmann-nak a nagy-  

bdnyai muvesztelepen valo reszvetelerol az Ott megfestett tdjkepei vallanak, de  

lehetseges, hogy amig azokat keszitette, nagybdnyai bardtainal vagy rokonaindl  

tartozkodott. Vegul is Streitmann a muvesztelep virdgzo korszakdban otven ev  

koruli volt, es szdmdra a muvesztelepi munka nern „iskola", hanem a kialaki-  

tott szemleletenek bizonyiteka. A muvesztelep szellemet es hangsulyozottan  

„impresszionista elhivatottsdgdt" lehet, hogy eppen Streitmann pedagogiai  

gyakorlata szemlelteti a legjobban „ami nem egyeb, mint a megfigyelo erot e s a  
muerzeket a nep minden retegeben felkelteni, fejleszteni e s hovatovabb kike- 
pezni. Legterm eszetesebb modszere a gyermek osztonenek kovetese, vagyis  

kezdo fokon az emlekezetbol valo jatekrajzolas, k esobb pedig a termeszet "tan  
valo rajzolas. " (Prof. Szenes Adolf: Muveszet a gyermekeletben. Torontal,  
1903. augusztus 3.)  

Ezekkel az esemenyekkel pdrhuzamosan idonkent a vdrosban tartozkodik  
Vdgo Рд1, Edvi 111es Aladdr, Nemeth Lajos, Karddy Etel (Edvi Il1es Aladdrne)  

es mdsok — Streitmannal kozosen allitanak ki es tervezik a muvesztelep megala-  

kitdsdt.  
A nagybecskereki muvesztelep megalakuldsdrol Muvesztelep Nagybecskere-  

ken cimmel csak hdrom ev mulva jelenik meg az elso tudositds. Dr. Vinczel-  

hidy Erno kozjegyzo, mupdrtolo es Streitmann kepeinek gyujtoje tdjekoztat a  
„kozeli realizdldsrol", mert a vdros a kormdnynak felajdnlotta az 1896-ban epi-  

tett muteremhdzat. „Mert mi lesz ezen ajdnlat kovetkezmenye, amelyet, hogy  

Wlassics miniszter el fog fogadni, ketsegtelen. Az, bogy eleinte kevesebb, de  

kesobb mind tobb fiatal muvesz keresi fel a mutermet s fog vdrosunknak olyan  

lustret kolcsonozni, amilyenben alig volt meg resze." (Torontal, 1899. mdreius 29.)  
A ma is letezo muteremhdzat sem akkor, sem kesobb nem dllitottdk a mu-  

vesztelep szolgdlatdba! Annak ellenere, hogy ma Zrenjaninban tiz fiatal mu-  

vesz е1, es muterem nelki.il dolgozik, az erintett muemlek erteku epulet, az elso  
vajdasagi muterem, meg ma sem szolgdlja a kepzomuveszet ugyet!  

Azonban terji.ink vissza Streitmann Antal tandri tevekenysegere. Novende-  

kei kozi,il peldakent emlitjuk Fulep Lajost, aki gimndziumi tanulmdnyait 1902 -  

ben fejezte be, es akirol Timdr Arpdd a kovetkezoket irta: „A fejlodest, a szun-  

telen elorehaladdst surgette. A kibontakozds irdnydt, a kor muveszeti ргоЬІе -  
mdinak megolddsdt Cezanne muveszeteben, az impresszionizmust meghalado  
cezanne-i szintezisben ldtta. Az elsok kozt volt — s nem csak Magyarorszdgon,  

hanem egesz Europdban —, akik felismertek Cezanne korszakos jelentoseget:  
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Kozvetlen ose az иј  fejlodesek fele valo elindulasnak Cezanne. Az a Cezanne, 
aki reakcio az impresszionistdkkal szemben" — irta meg a rester eleteben, 
1906-ban. 3  

Fiilephez hasonloan mdr a gimndziumi evekben alkotoi nyugtalansaggal teli- 
tett Todor Manojlović  is europai utjdra keszii1odott, hogy europai barangoldsai 
sordn bekeruljon az avantgdrd irdnyzatokat kepviselo koltok, kepzomuveszeti 
kritikusok es irok sordba. 

Ezekszerint Streitmann md r joval a „nagybecskereki impresszionistdk" kidl-  
litdsa elott tanitvdnyai dltal elorejelezte a gdtak teljes leromboldsdt az ember al-  
koto osztonenek kibontakoztatdsdhoz vezeto uton. Eppen ezert az 1912. evi  
kidllitds ismertetesebol idezett szovegresz — „ А  festeszeti impresszionizmus  
merev ellentete a klasszikuskodo, tompa rotbarna szinekkel dolgozo, s antik  
romokkal dekord10 tdjkep-festeszetnek. ( . . .) Ezekkel az иј  eszmekkel teli fes-  
toi munkdssdgot td r elenk negy torontdli, illetoleg nagybecskereki festomu-  
vesznek kidllitdsa." (Torontal, 1912. december 18.) — mdr akkor „idejet multa"  
ugyan, de nem volt felesleges!  

Az impresszionizmust mint vdlasztott festeszeti irdnyzatot meg kellett hir-  

detni a kozonsegnek, elore kellett jelezni a csoport potencidlis tagjainak az  
impresszionizmus alapjdt kepezo alkotoi nyugtalansdgot. Ma mdr kevesbe fon-  
tos, hogy a megmaradt harminc-egynehdny kepen felismerjuk -е  az impresszio-  
nizmus stilusjegyeit. A kidllitds 1912-ben hatdrko volt, ma — egy teljes evszd- 
zaddal az elso zrenjanini kidllitds e s hetvenhet evvel az 1912. evi kidllitas utdn —  
„okot ad" az emlekezesre e s a mult felidezesere.  

A hagyomanyokban gazdag varos  

A  hagyomdnyoknak nagyon jelentos reszet a kepzomuveszeti hagyomdnyok 
jelentik. A kepzomuveszeti anyag felkutatdsdban uttoro szerepet vdllalt Vukica  
Popović, aki A nagybecskereki festok muterme (ketszdz ev festeszete Zrenja-  

ninban 1740-1940 kozott es Zrenjanin 1969-ben) elnevezesu kidllitds megnyi-  
tdsdval es a katalogus elkeszitesevel elsokent „tdrta ki az ajtot" eppen az 1890—  

1912 -es idoszakra es rdmutatott Streitmann Antalnak a vdros kulturdlis elete-  
ben betoltott szerepere, azaz felhivta a kutatok figyelmet a nagybecskereki szd- 
zadfordulo esemenyeire.  

Erro1 a meglepoen gazdag multrol md r eleg sok ismerteto megjelent, de a 
szdzadfordulo ket evtizedenek esemenyei homdlyban maradtak. Ez volt az az 
idoszak, amikor ezen a tdjon vegbement a kapitalizdloddsi folyamat es ez volt  
annak a „zurzavaros" idoszaknak a hatdra, amikor a dogmdkkal terhelt dohos  

Nemeth Lajos: Magyar muvesz еt..., Тimdr Аrрdd: A korszak mukritikusai 184. old.  
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mutermek akademikus festeszete mellett meg konokul kitartottak, a fiatalok  
pedig hittek a szabadsdgban, napfenyben, „ragyogo szinekben", es ldzasan sur-  
gettek a huszadik szdzad kihivdsainak eljovetelet. A „nagybecskereki impresz-  
szionistdk" kidllitdsa ma, a szdzad vegen, arra szolit fel, bogy folmerjuk, ossze-  
gezzi.ik es ertekeljuk a zrenjanini kepzomuveszeti evszdzad alatt megtett  ut 
eredmenyeit.  

Mozgalrпas kepzomuveszeti elet  

Zrenjaninban kerek szdz eve rendeznek kepzomuveszeti kidllitdsokat, es  
csak valamivel rovidebb az ideje annak, bogy a muvesztelepek idedja meg-  
szuletett. Az 1912-ben megrendezett kidllitds fontos hatdrko, Europa kepzo-  
muveszeti esemenyei es hatdsai dramlottak be Zrenjaninba es Vajdasdg vdro-  
saiba Nagybdnydn es GOdO1lOn keresztiil. Ez az az esemeny, amely a feste-  
szet иј  szemleletu terhoditdsdnak erintkezo pontja is es kiindulopontja is egy-  
ben, ma olyan eros hatdsu „impresszio", amely felebreszti az emlekezest. A 
nagybecskereki impresszionistdk kidllitdsa ota a csoport azzal az impresz-  
szionista illuzioval gazdagodott, miszerint a mualkotds letrehozdsdig az al-  

koto tevekenysegeben mindenki kozvetleni.il kommunikdlhat a termeszettel.  
Lehet, bogy a negy alkoto csak szereny kepesseggel es nem eppen munkdra  
serkento munkafeltetelekkel rendelkezett. Viszont teny, bogy tovdbb elt a 
muvesztelep megalakitdsdnak vdgya. A kidllitds reszvoi koziil Vdrkonyi Јо -  
zsef (abban az evben szuletett, amikor Streitmann a vdrosba erkezett) kepei  
a „legimpresszivebbek" a legtobb kepet  6  dllitotta ki. Nehdny kepen a Vdr-  
konyi-villa ldthato, amelyben a vajdasdgi festokkel egyi.itt 1931-ben szerette  
volna megalakitani a muvesztelepet. Keves sikerrel! A muvesztelep csak  
egyetlen nydron dt mukodott, a vajdasdgi kepzomuveszeti esemenyek kito-  

rolhetetlen reszekent megis megmaradt.  

Sokkal kesobb, 1956-ban vegre megalakult az ecskai muvesztelep: a muvesz-  
telepek is es a modern muveszet keptdrdnak is kezdettol fogva Wanyek Tivadar  

(1910-1981) a vezetoje. Wanyek 1936-ban telepedett le Zrenjaninban, mindjdrt  
bekapcsolodott a meg akkor is aktivan mukodo „nagybecskereki impresszio-  

nistdk" csoportjdnak a munkdjdba es Vdrkonyival egyutt gyakran festettek a 
vdrost es kornyeket. Akkor keletkeztek V. Popović  szavai szerint: „kituno  
impresszionista kepei".  

Zsendr Emil (1884-1954) Streitmann Antal didkja volt. Uroš Predić  hirneves  
bdndti festo tandcsdra es Streitmann tdmogatdsdval jutott el 1909-ben Mun-  
chenbe, Hollosy Simon festoiskoldjdba. Kesobb, 1912-ben Ferenczy Kdroly-  
nak (a nagybdnyai muvesztelep legendds hiru vezeralakjdnak) a novendeke.  A 
negy festo kozi.il Zsendr a nagybdnyai muvesztelepnek az egyetlen „nyilvdntar- 
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tott" reszvevoje 4 . Etto1 eltekintve a nagybecskereki impresszionistak minden  

ketseget kizaroan kozvetito szerepet toltottek be Nagybanya es a Bega menti  

varos kepzomuveszeti esemenyei kozott. Tobb even keresztul tarto tevekeny-  

segukkel megoriztek a varos hirnevet, amely Vajdasdgban elsokent „kapcsolo-  
dott rd" kozvetlenul az europai kepzomuveszeti kozpontok idoszeru folyama-  

taira; szerettek volna muvesztelepet letesiteni, ahol megva1osithattdk volna a  

mds tajakro1 odaldtogato muveszek alkoto baratkozdsanak dlmat, mert tobb  

muvesz egyuttes munkajdhoz megfelelo muteremmel is rendelkeztek.  
Zrenjanin ma kepzomuveszeti hagyomanyaihoz melto muveszteleppel, kep-  

tarral es megfelelo kidllitdsi termekkel rendelkezik. A vdros jelentos szamu fia-  

tal, tehetseges muvesszel is dicsekedhet. Eppen ezert egyaltalan nern kelt „imp-  

ressziv" hatast az 1896-ban epitett muteremhdz. Ez a regi, meltosagteljes — a sa-  

jat idejeben nagyon is korszeru — muterem szemleloje volt Zrenjanin kepzo-  
muveszeti tortenelmenek. Miert ne lehetne lehetove tenni, hogy ujra aktivan  

reszt is vegyen benne?!  

MIKULA Maria forditasa  

д  A muvćsztelep negyedik r ćsztvevoje Wilder Jeno (1854—?); Nagybecskereken szuletett, 1877-to1 
Temesviron е1 es tanarkent dolgozik. Valoszinu, hogy Streitmann ko11egajakent kapcsolodott be a 
muvćsztelep munkajaba.  



DOKUMENTUMOK  

HETKOZNAPOK ES CSODAK  
EGY KISVAROSBAN  

GUELMINO SAND OR  

A kovetkezdkben Zenta egykori birdsagi jegyzdkonyvebdl, un. Protocollumdbol  

adok kozre reszleteket. 1802 -ben kezdtek vezetni, es a csirkeperektdl az inflacids iddk-  

ben megsokasodott varosi es polgdri terheken at a taniigy kerdeseig minden vdrosi ese-  

menyt feljegyeztek, hol latin, hol magyar nyelven. A napoleoni haboruk kisvarosanak  

hetkoznapjait latjuk a Protocollum lapjain.  
Teljesen veletlen, bogy eppen Zenta (akkoriban Szenta v. Szenta) birdsagi jegyzd-  

konyve kerult hozzdm, amely a kor „kornyulallasairol", viszonyairdl hiteles, dokumen-  

tum erteku adatokat kozol. Elo1jardban meg csak annyit, hogy a jegyzdkonyv vezetese-  

nek idejeben, mar 1751 - td1 a kozseg az alsd-tiszai koronai keruletbe tartozott Marto-  

nossal, Kanizsaval, Adaval, Mohollal, Foldvarral, Turidval, Szenttamassal es a magiszt-  

rdtus szekhelyevel, Obecsevel egyutt. Az egykori tiszai hatardrvidek kozigazgatdsi  

ugyeit az uriszek 1848 - ig Becsen intezte. A koznep bajaival a kozsegi birdsagok voltak  
megbizva. Iteletiik ellen fellebbezesnek nemigen volt helye, mi tobb, az elmarasztalt  

vadlottat helyben, azon nyomban meg is biintettek.  
Lopni azonban neha „bocsdnatos bun" volt:  
„Anno 802. die 18. Jan. tartatott tdrvenyes ulesben fdlly vetetddott Olajos Peternek  

abban tett Panasza,  bogy Kollar Istvan nevezetii Legenye Ladajabul Kilopott, es azokat  

(:a mint hiteles bizonysdgok meg bizonyettyak, Kit ruhdra, Kit Lakadalmara elkoltott:)  

azokat tehdt magdnak vissza terettetni Kivannya.  

Az be vadolt Kollar Istvan a bizonysagok ellen semit serf szolhatvan magat az elegte-  

telre obligalta, es igy el bocsdjtatott oly moddal, bogy 15. Napok alatt azon Surat le te-  
gye, a buntetese pedig ideig hdtra hallasztatott."  

Kozvetleniil ezutan a 3. pont is hasonld i.igyet targyal, csak kisse bonyolultabban:  
„Azon a nap panaszdt nyujtotta Turanyi Gyorgy, hogy Juhasz Mihaly Pistyuka 24.  

darab Juhdt el hajtotta. Mutsi Janos Kertesze Istvan Jdzsef azt vallotta, bogy ldtta mikor  

az bevadolt masodmagaval arra rent es aztis latta, mikor a Juhokat hajtottak, de hd-  

nyat? azt nern tudhattya, azon fd11u1 vallja, hogy masnap е1 menven az Szalldsra Mutsi  
Janos Menyeti.il Kert egy darab hust, mivel ldtta, hogy 1 1/2 Juh hus Ldgna, a mellett  

pedig 1. Zsdk hustis talalt ott, es azt meg tapogatvdn mivel tapasztalta, hogy abban is  

hus volna, ismet Kert hust, de a Menyetske azt felelte, hogy nemadhat, mert a Juhasze,  
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ezen okbul tehdt mivel a bizonysag d1ta1 terheltetne a be vadolt Juhasz, a dolog pedig  

Nagyobb, mint sem bogy az Varos Tdrvenye е1 vegezhetne, azert a Kdrvallott a Fdl-  

lebbvald torvenyhez utasettatott."  
Masutt pedig ezt olvashatjuk:  
„Anno 815. die 21. Januaris Takdts Trezsi es Virdg Panna panaszolkodnak bogy mult  

Ejtczakan eszre veven hogy valami dobogds pitvarjukban es Komrdjukban volna, Ki-  

menven Korosi Misat maskep Gyuszit megtaldlta, akit otett bottal fenyegette hogy ki-  

nem menne nyomban paitdssa Egy Szalondt, es szdraz Diszno Hust ellopot es midon  

onnant ldrma miat elszaladt volna rdbukkant Balog Andrdsra aki ejeli Strazsdrd1 haza  

fele rent volna Kiis hogy Vdros Hdzdhoz bekisertette volna megszabaditojdt 2 fkal  
megvdltani akarta, hogy pedig a Kiserd red fern dllott elszaladassal magat Kiszabaditot-  

ta, hova is kobollott hova nem, utollydra Bdrdny Jakab Hdzdhoz betert, de a Subdjdt a  

mellyben a Tolvajsdgot elkovette, es Balog Andrds dltal be Kiseretetett volna elhagyta,  

hanem Sziirbe, amelly Subdn fe1o1 akkoriban vd1t, ahonnan hir adas utdn, be-is Keserte-  

tett, Kerik valldsra huzatni, es mind ellopot Sazlondrol, mind pedig Subdjdrol es Tdrsak-  

rd1 Kerdest tetetni.  

Ez bekesertetett gyanus Tolvaj mind panaszosoknak, mind pedig bekeserd Balog  

Andrasnak valldsait meghamisitya es tagadja hogy 0 neki soha Subdja nem volt, nemis  

osmerik dtett, nemis ldttdk, hanem hamissan red fogjdk те 11у  tselekedetert Betsei Тот -  
botzbe be kiildetik, ejeli vald Kdborlasaert 12. Botok iitessel а1а  vetetett."  

Vagy: (816. septemb. 2.)  
„Bugyi Orzse Szentai Lakosne panaszolkodik, hogy Kiss Istvany Tsavargd 9 Darabb  

Lugyait, melyek kozott hdrom hizott, es 5 Меддо  volt ellopta, mellyek koziil-is harmat  
о  ndla, az az a be panaszolt Kiss Istvdnndl taldlna Kerven magdnak megfizetettni.  

A bepanaszolt Kiss Istvany Torveny eleibe ideztetven noha ezen lopdsdt tagadna, de a  

Szavabul midon kitetzene nyilvan, hogy tsak Hat Ludat olt volna, de az Karvallott Asz-  

szony altal abban a talban, a melyben Lud hus vdlt harom fej talaltatott volna, annal in-  

kabb otett gyanuba ejtette, aminek okdert, mivel tsak hat Ludakrol vallott volna, anyi-  

nak lefizetesere szoritatik, ugy bogy minden hizott Ludert 6 fkat, es harom meddoert  
12 fkat, Summdba 30 fkat lefizessen es hogy rosz tselekedete biintetlen ne maradjon јо -  
vendobeli pe1dajdert 24. botokkal megbiintetik."  

Kiilonosen erzekeny volt a varos az erkolcsokre, azoknak megserteset bizony kiadd-  

san jutalmazta, mert eleink sem voltak mentesek a test ordogenek csdbitasatdl, јд  ne-  
hany feljegyzes maradt fenn ezekbdl is:  

„An 804 ike 17 Jan. Gyore Ра1 szabadsagos Katona Gyanus Hazndl, s ugyan Agyas-  

sanal Parantsal Etzakanak 12 ora tajan meg fogatott, es Arestomban Szaratatott ily feslet  

eletben mdr regen tapasztaltatott, azert most 0 15 Botok el szenvedese ald oly formdn  
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iteltetett, hogy ha meg egyszer tapasztaltatni fog ily rosz eletben az Regementhez utasi-  
tatni fog.  

Virdg Orzsi Monostori Csikos Bujtdr Felesege mivel  bogy  Gyanus hdzndl talaltatott,  
es Passus nelkiil itten Csavarogvan mint Korborlo 12 Korbdtsok utesevel meg illetetett,  

es viszsza utasitatott.  

Mityds Jdnos Szabadsdgos Katona md r regen tapasztaltt Kurvasdga, s fajtalan Elet е 1  
kovetese veget 12 Botokkal oly meg hagydssal meg biintetetett,  bogy ha meg egyszer ily  
fajtalan eletben tapasztaltatni fog a Regementhez el Kiildetetik."  

De a kozszemerem e s a tisztesseges elet ellen mdskeppen is vetett az akkori ember.  
Tanuskodnak rola a kovetkezo feljegyzesek:  

„А . 805 die 22 Januar Tott Jakab Hitvesse L dzdr Kldra Torvenyiink elott panaszt  a 

vegre tett, hogy a midon Sor Kortsmdbol mulatsdg nezeserol Banovatzky Kata Zseller  
Aszonydval bekesseggel Haza rent volna; akkor Barsi Istvdny L dzir Kaldrdt mint pa-  
naszost Estve 9 ora tdjban Utza Kozepen minden szemermetesseget felre teven, erosza-  

kossan pardsznasdgra Kenyszeritete; mind bogy  pedig az panaszos magdt vedelmezven  
az Ldrmdra Virdg Gyorgyne Sipos Panna, es Asztalos Kata el erkeztek, meg azoknak Je-  
lenletekben szemermetleniil Kenyszeritete, s' meg hurtzolta s' tsigdzta, ily szenvedese-  
ert, es tulajdon Udvardban is valo eroszakos Cselekedeteiert illendo biintetest Kivdn.  

Vegzondes  
Mivel  bogy  az feljebb jetzet Bizonsdgok hitiik le teteleknek ajdnl5sdval vdlydk,  bogy  Barsi  

Istvinynak az a eltokellet Szandekja volt (: a mind is m dr Nadrdgjdt oldva szemleltek:)  bogy  
eroszakosan Lizdr Klardval pardsznasdgot elkovesse, es ottet Udvardban anyira oszve hur-  
tzolta s' Csigdzta, hogy az Bizonsigokrol Hizban beveszetetett; azertis az ily illetlen Csele-  

kedeteiert Szenvedes fejeben Panaszosnak tulajdon kivinsiga szerent Hat forintok, az ero-  
szak fejeben pedig 12 Botok iteltetek, melynek vegbe vitele okin Peisitz Eskiitre bizattatik."  

Vagy:  
„22 Juny 812. Тдрау  Josef, Takics Jdnos, Farkas Imre, Repis Istvdny, Molndr Mihil,  

Takics J dnos ifju, takicsi Czebul ,  viros Hadnagya Gere Рд1, es Kossik Josef ejeli vigydzo  
szokds szerent eczaki Patrolra el rendeltettek, ejfel utdn Ket orakor Dabasy Mittyis neve-  

zett Kortsmdba be menven, ottan Nemes Tamis Istvinyt, hdrom buja Aszszonnyal meg  
talilvin, Gubik Orzset Kit rdr tudtak,  bogy  Tamisnak Kurvija, meg intettek,  bogy  mit csi-  
ndlna ott: a Nemes Tamds Istvinnyal, mire is az nevezet Aszszony Hunzfutok nern Baszo-  
lok miert kerdeztek; rely szavaira az Aszszonyt Aristomba be kesertetni igyekeztek, de  
bogy  Nemes Tamis Istvdny Kdromkodva otet eroszakossan kezeikbol ki venni akarta, ezek  

is magok hivatallydnak eleget tenni akarvin, nagy erovel is be kesertettek: Nemes Tamds Ist-  
viny ezt litvdn, maga magdt velet egyiitt be zdratta; panasz kepen Kerik,  bogy  ed nekik ezen  
tett betstelensegert, es Huntzfut nev adisdert eleg tetel szolgdltasson.  
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Mivel hogy Neves Tamas Istvany a mi Torvenyi.ink hatalma а1а  nern va1o, ez erant  
Nemes Varmegyehez folyamodni szukseges; Gubik Orzse pedig az illetlen szavakert 12  

korbatsok а1а  vetetik."  
Vagy:  
„Die 29. Aprilis 815 Balind Tamas Felesege Banyai Orzsebet, kiis otet hitetleniil el-  

hagyta Ketskemetrol mint Katonaval oszve szuvelkedett rosz eletii Aszszony viszsza  
utasitatott, 's tett Vallasait, melly Ketskemeti Fiscalis LJrtul lekiildetetett megusmeri,  

mint vetkes rosz Szemely 12 Korbatsokkal megbuntetetett, 's Uranak altal adatott."  

Arro1 mar nern szol az iris, bogy a boldogtalan ferj milyen fogadtatasban reszesitette  

hutlen, katonaval „oszve szuvelkedett" hitveset.  

Kovetkezo peldank ismet csak a mosdatlan szavakert, karomkodasert marasztalja el  

az egyik zentai polgart. S nem is akarhogyan!  

„Anno 815 die 6. Julis. Patots Ра1 es Lymbotzky Andras torvenyiink elott jelentik,  
hogy Kovats Moses mas kep Hajig Molnar, a midon tilalom ellen az Retben 6 altalok,  
mint Varos Tsoszei a1ta1 az Kaszalastul tiltatott volna, az oroksegeket nern tekentven, il-  

letlen modon oket megtamadta otsmany szidalmazasokkal, bassza Szentyit, Toromtoet  

Lelkit 's tobb effele otsmany szavakkal illette, mellyekre Keszek megeskudni kernek  

elegtetelt.  

Masok paldajara piatzon 25 botokkal meg buntetetett."  
Kovetkezzen most meg nehany е  temakorbol szarmazo szemelveny: „Tyirity Gliso  

Koborlo, maskeppen Komives Legeny ejtzakanak idejen az ide valo Lakos Netya Doin  

Felesege Milaval rosz Erkoltsu Aszszonnyal, aki az Urat hitetlenul elhagyta, gyanus he-  
lyen talaltatvan.  

Mivel mar sokszor sokszor pu ЬІ ikaltatott az, hogy Dob szo utan az az 8. Ora utan  

Este Koborlani nern szabad, azert Otett mint Koborlot 12 bottal, es rosz Erkolcsi.i Asz-  

szonyt 12 Korbatsokkal megbuntetni."  
„Die 5 Martis 816 Huszak Istvany Kortsmaros mint Kurvaknak partfogoja's tobb izben-  

is az illyen rosz tselekedetiben's meg nala rosz Szemellyek tartozkodasa-is tapasztatatott,'s  

meg ollyan rosz Aszszonyi Szemelyeknek Kik tole behajtattak, 's Kanisai Birak Levele sze-  

rint valosagos Tolvajnak talaltattak. Kiszabadulasan ajandekok ajanlasaval esedezet.  

Azert  6 mostansag mint Gyanus rosz szemely 12 botok buntetesevel meg illetetett;  

ezek utana hogy ha illyen tselekedetben tapasztaltatni fog 0 Betse Magistratualis Tom-  

lotzbe fog kuldetni."  
Meg ket kihagas „karomkodasi ugyben": ezekben mindenekelott a buntetesek erde-  

kesek, nern mindennapiak.  
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(817. jul. 28.) „Farkas Albert Ejtzakdnak Idejen reszeg fovel elkdvetett otsmdny Кд -  
romkoddsai vegett mostansdg 24 Ordnyi dristomi szenvedese mellett Templom szimdra  
egy Forint viasz Gyertya megvdvesere iteltetett, mdskor pedig ily vetkert Testi buntete-  

sek fog vetetni."  
(817. jun. 10) „Fed Tisztelendd Plebdnos Rass Istvdny Ur, Molndr Josef, Bilitzky Јд -  

nos, es Nagy Mdrtony Istvdny Szentai lakosok panaszdra Ledetzky Ferentz Istentelen  

Kdromkoddsait megvizsgdltatni, es bogy ha Vdrosi Tdrvenyunket biintetese fern illetne,  
erdemes biintetese megnyerese vegett illetd Juris dictionak bizonysdgok valldsa mellett  

dltal Kuldetni parantsolja.  

Sogor Ilona, mint az elvddolt Ledetzky Ferentz Anyosa, M O lndr Jozsef Hitvesevel  
Gyetvai Trezidval lelkek dsmeretek szerint, 's Eskuvesek ajdnldsa mellett vallydk mivel  
az elvddolt hitvesse el turhetetlen veresek utdn ejtzakdnak idejen edes Anydhoz futott ki  

utdn-is nagy duronggal jdven be zdrt ajtokat iszszonyu nagy Kdromkoddsok mellett Ba-  

szom Istenedet, Jezusodat, Mdrjddat, Szentedet, 's boldogsdgdt ajtot betdrni szdndekol-  
kodot ezen Kdromkoddsokat, amit anyosdnak, Hitvesenek, es Ott quartelyban levd  Ku!-
dub  Szegedi Minorita Bardtnak ki okddni nern irtozott, mint hogy fellobbant merget  
vedelmezdk miat felesegen kinem dnthette, nagy Lirmdra fel ebredt Szomszedok halla-  

tdra anyosdra, 's felesegere Hdzat red gyuitani, magdt -is azutdn meguti mondotta, nagy  
Kdromkoddsok Kdzt elmenven, Keves idd Vdrtdra Muzsika Szoval, 's Kurjongatdssok,  
azon elsetdlt ismet nagy Kdromkoddsok Kdzt anyosdtul feleseget Kezebe dltal adni Ker-  

te, mint mdr feltuzesedett, hogy ha Biro segitsege dltal fel tett rosz tzeljdtul el nern foga-  
tatott volna, az dolognak legroszszabb Kimenetelt kdvetkezett volna, mint hogy pedig  
az elvddoltnak nem elsd tselkedete, 's mint az bizonysdgok -is valydk, meg elteben Аро -  
sdt, Anyosdt, 's Feleseget eldbb Ki tett irtoztato Kdromkoddsok mellett elroskadt szd-  
nakoddsra melto dregeket Kedve szerint verni nem irtozott, mivel pedig ezen bordozo-  

ddst gerjesztd tselekedetek, mdsok pelddjdra Sulyos biintetest erdemelne, 's ezen Vdrosi  
Tdrvenyiinket biintetes Kiszolgdltatdsdtul tiltana, Azert az elvddolt Ledetzky Ferentz  

O Betsei Fdben jdro Tdrveny Szek Tdrvenye dltal nyerendd biintetese midt Districtualis  

foghdzba kuldetni rendeltetett."  
Mdsutt pedig ezt olvashatjuk:  
„Ап  805 die 15 Maj Sebestyen Mitrovits Nzetes S imony Branyovatsky Arendator Ur  

BOr Ispdnya ekkeppen serelmessen panaszdt elottiink nyujtotta, hogy Tegnapi Napon  

nem tudgya honnand, es mi okra valo nezve Ferenczy Imre Lakatos Mester ember az  
Sdr KOrtsmdban Szalajelli*, hogy Osz Gergely es mds videki emberek eldtt ekkeppen  

betsuletet Barom az Akasztdfara, s Huntzut Lelket, es mds tdbb illetlen szavakkal meg- 
sertete leszen. Keri tdrvenyiink elejbe dlitatni, es elegendo elegtetelt Betsiiletenek vissza  
teritese mellett szolgiltatni.  

,. Feltehetoleg elirds. Ta1dn: szajalli? (Szdjalt.)  
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Ferenczy Imre Torvenybe alitatott, veletlen Sebestyen Mitrovits ellen tett betstelen-  

segeket јо1 meg ismerven azertis ily jovendobeli masokto1 szarmazhatando Kisebbse-  
geknek el tavoztasa veget 24 oraig Arestomi szenvedesere es az Karomkodas veget  
Templomra 6 Fok le fiizetesere iteltetett, de az panaszos irgalmassagabol arestomi szen-  
vedeset elengette, hanem Bizonysagok es torvenyunk elott meg kovette, 's Betsuletet vi-  

sza teretven; ire fel jedzedni rendeltetet."  
Vagy:  
„Die 12. Aprilis 806. Marko Sztepnatsev Eskiitnek serelmes panasza Uveges Gyorgy  

Kortsmaros ellen felvetetodott, hogy a midon egy pohar Bor ital Kedveert Gombar Lo-  

rincz Eskuttel Borze Ра1 es Berta Gergely Szentai Lakosokkal hozzaja be fordultak vol-  

na, nern tudatik mi okert fertelmes Karomkodasokkal, illetlen s' Huntzfut nevekkel  

nern tsak otet, hanem az Birot es egesz Tanatsot meg Kisebbitete, es illette, ezen illetlen  

е1 kovetet Cselekedeteit felyeb Ki tett Bizonysagok meg erosetik; azert peldas biintetest  
ily jovendobeli esendo Kissebbites е1 tavoztatasa veget  Kivn. 

Mivel  bogy ezen tselekedete nern elso volna es mar tobb izben magokat is meg Kis- 
sebbitet legyen, erdemlet buntetese torvenyi.inket feleszne, az elegtetel meg nyerese ve-  
get az Urasag Szekere hallasztatott."  

„Die 25. Junis. 806. Majoros Gyorgy Panasza Borze Mihaly szomszedgya ellen fel  
vevodott, melyben serelmessen terjeszti, hogy az Kertyeben talaltatott Zselerje veget il-  

lendoiil Majoros Hitvesse Borze Mihalyt meg intete, 0 erre Kertben menven gyumolts-  

ben az Zseller Kart teven meg szemlelte, Leanyainak es Szabo Panna jelenleteben Мајо -  
ros Gyorgyot illetlen szavakkal, es otsmany karomkodasokkal meg Kissebbitette 1 е -  
gyen, melt' elkovetes besteleniteseiert, es Karomkodasaiert illendo buntetest kivan. 

Szabo Panna Bizonsag Torveny elejbe alitatott, valya, bogy minden okvetleniil,  

(:mint egy felfuvalkodot meregel:) az 0 es Leanyainak jelenletebeen Majoros Gyorgyot  
hunzfutolta, Akasztofara valozta, Szentjet Teremteset, es a Ki Teremtete mivelte, es  

tobb ilyen Istentelen Karomkodasokkal szidalmazta, rely vallasaira hitet is ajanlya 1 е  
tenni: Azert Borze Mihaly felyebb kitet bestelenitesert 12 botok elszenvedese а 1а , es  
fertelmes Karomkodasaiert pedig 6 Fok Templom Cassajaban valo 1 е  fuzetesere itelte-  
tet, rely executio vegbevitelere Ivan Peisity Eskižt rendeltetet."  

„Die 2. Martis 816 Toth Istviny azon panaszkodik, bogy Mikus Janosne minden ok  
nelkul illetleniil megszitta, a hazat egesz Bordely Haznak, 's kurta Kotsmanak, holot-is  

Gyanus Szemelyeknek rejthelye volna kiteven mind annyi Szomszedgyait illetlen  

fenyegetesekkel ijezgeti Kerven otet megfenyegetetni.  

Mivel az elvadolt Aszszony mint rosz termeszetu, 's erkoltsere ugy irtotato rosz  
nyelvire valo nezve igen osmeretes volna; szomszedjai altal minden rosz tselekedetei  

megvilagositott volna, nern kulonben altalunk-is tobb izbenn nala rosz es gyanus Sze-  
melyek ejtzakanak idein talaltatvan ,  nyomban az Varosbul testi buntetes mellet kitsa-  

pattatik, az bevadolt pedig orgazdajoknak rosz tselekedetekben osmertetven, ebben  

ugyan az esetben elgendo bizonysagot mind ezek е 1о1 adnanak mostansag jovendobeli  
megjobitasara, es masoknak ре lда  kiszolgiltatasara 12 Korbatsokkal megbuntetett."  
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A  visszesd bunost, kiilonos tekintettel rossz erkolcsere e s termeszetere, alkalomadtdn  
meg szdmuztek is a vdrosbd1. A fenti szoveg errdl a szegyenteljes kicsapattatdsro1 szd-  
mol be.  

„Die 2 Decembris 811. Revbeli Kortsmarosne Stroz Anna azon panaszkodik,  bogy  
Pozsvany Istvdny Lakosunk nem tudgya mi okra valo nezve meg kurvdzta, es 6 Disz-  
nok Tolvajjanak gyalazta, eleg tetelt ker.  

Megosmerven az el vddolt tett cselekedeteit testi buntetesre erdemesnek talaltatott, de  
mivel meg sertet resz neki meg bocsditott, es az buntetestiil fel oldozta, ugy ha ezek  
utdn meg tobbszor ilyeneket el fog kovetni, minden engedelem nelkiil bi,intetes  a1 ve-  
tettni fog, melly is fel jegyezni fog."  

A  kozrend es csendrendelet elleni vetsegeket ugyancsak megtorolta az akkori birosdg.  

Ket peldaval igazoljuk:  
(12. Aprili 806.) „Azon az Napon Feladatot Szentai Muzsikdsok ugymint Farkas Ist-  

vdny, Horvath J anos es Czeko Mihdly, hogy Husvet Unnepen Kortsmdban Kirdlyi Pa-  
rancsolat ellen szegiiltek, melly tilalmas Muzsikaldsokert mindenik 6 Pdcza biintetes е 1  
szenvedese a1d iteltetek, ezen fellyul nekik Kemenyen meg parancsoltatik,  bogy  mds na-  
pokon is az Kortsmdkban 10 ordndl tovdbb muzsikdlni Szabad nern leszen, hogy ha  
ezen parancsolat ellen fognak tselekedni 25 botokkal meg fognak biintetni."  

(Anno 815 die 6. Julis.) „Boldizsdr Antal Felesege azon panaszkodik, hogy Sdndor  

Istvany Felesege az Kortsmdban vele oszszve veszven feit megverzette az Chyrurgusi  
Kultseg, 's fdradsdg megizetese mellett eleg tetelt szerezni Ker.  

Torvenyi.ink elott Kozer Mihdly Kortsmaros Hitvesse lelke esmerete szerint vallya  
hogy az panaszos fejet az Ura Boldizsdr Antal be torte legyen 's ez mellett az elvddolt  
Aszszon otett batorkodta verni azert hogy panaszos Urdnak Agyasanak vallotta dllta-  

lunk mind az Kettd biinesnek talaltatott, mind az Ketto -is az Chyrurgus koltsege fize-  
tesere iteltetett, mind bogy  azis kivildgosodnek, hogy az Vddolt nagyobb vetkes legyen,  
's panaszost ingerlette, Sdndor Istvdnne 12 Korbdtsok  al  d vetetett."  

Gyakran dlltak biro eldtt a zentai polgdrok alku megszegese miatt:  

„Die 14. Augus. 806. S imony Branovatsky Consultur Ur, Bilitzky Joseff Biro, Zol-  
nay Jakab, Gyure Joseff, Jabrankovits J dnos es Gombos Lorintz Eskuttek jelenletekben  

kovetkezendd panaszok elvegeztettek.  

1°  
Simony Fischer Szentai Zsido panaszkodik, hogy Vegh Andrdsnak 27 forintokat  

gyapjura foglaloul adott,  0  az Juhait eladvdn, gyapjut alku szerent mar most meg nern  
adhatnd; Keri,  bogy  Vegh Andras 130 Juhokrol esendo gyapjut termeszetul szereze  
meg, es neki iteltessek. 

Vegh Andras torveny elejbe dlitatvdn azt valya, hogy  0  semmi foglalot panaszostul  
fo1 nem vett, hanem epen tsak alku szerent tole Zsuba Boroket vett, melynek drdval  
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tobb izben kinalvan fel nem akarta venni 's mind egy eroszakossan Boroknek drat gyap-  

ju foglalojaba akarta be tudni, mind bogy az panaszos ezeket meg osmerven, talaltatott,  

hogy Vegh Andars 27 foknak Interes fejeben 5 fokat fuzessen, melyeket is Vegh Andras  
јо  akarattal torveny elott panaszosnak Toke penzzel egyutt le fuzetett.  

2°  
Simony Fischer ismet Tima Szavity Szentai Lakos ellen nyutya panaszat, bogy Oneki  

5 fokat Kobo1 arpara foglaloul adot, es 0 az arpat masnak el adta, panaszosnak pedig  

Kereskedovel tett Contractus szerent anyi Kobo1 arpat dragabban kelletet venni; ezen  

kivul ismet 2 fokat Oszi Gyapjura adott, ez Oszre Juhait meg nem nyiratta, az Tavaszi  

Gyapjut pedig masnak el adta torveny altal igazsagot szolgaltatni Kivan.  

Tima Szavity Torveny elejbe alitatvan, valya hogy  0 nem tsak az 5 fokat, hanem ezen  
kivul 10 forintokat Simony Fischer Zsidotul arpara fel vett, de 0 alku szerent panaszos-  
nak tavul lettekor az 30 Kobo1 arpat azon Kereskeddnek, Kinek reszere vevodott, altal  
adta, es az foglaloul fel vett 15 fokat le is huzta, azert ezen panaszaban Simony Fischer-  

nek semi keresete nincsen: A mi pedig panaszanak masodik reszet illeti, Tima Szavity  

azt is megosmere, bogy panaszostul 2 fokat Oszi Gyapjura fel vett, es 0 oromost alku  

szerent az gyapjut altal adta volna, hogy ha meg nyirhatta volna Juhait, de mivel Oszre  

sok alkalmatlan Bor forgottak meg nyiratni nern mereszlette; hanem az foglalot tavaszi  

gyapjura fent tartotta, azert panaszoshoz el menven Otet tavaszi gyapjunak alkujara  

Kenszeritete, s' etzers'mind б0 fokat bizonyos Szi.iksegere Kert, Otet kisegitven s' ajan-  

lotta, bogy Szallasara mentol elobb ki fog menni, s' hollot mind Juh Borokre, s' mind  

gyapjura fog alkut tenni; ez nem gyozven varni Szuksegetul szoritatott az gyapjut Ken-  

szeritetet masnak el adni, es igy Szukseget Ki potolni: mind bogy pedig ezen Ki tett fel  

peresnek szavait panaszos meg osmerne 0 biinosnek talaltatot, bogy a midon tavaszi  

gyapjura Tima Szavity alkut akart tenni, mert nem egyezet meg vele: azert Kivansagatul  

el moszditatik."  
„Die 9. Septembris 814. Ketzeli J anos azon panaszolkodik, bogy egy Lovat 30 fkon  

Frantz Montag Szentai Zsidonak oily Kotes a1ta1 el adta, bogy mivel 10 fkat lefizetett, 
hatra levo 20 fokat 5 Julij 814 0 Betsen tartatott Vasarra lefogja fizetni, mint bogy illy  
Koteserul elfeiejtkezven mivel az Lo megdoglott semmi fele kepen elegtetelt nern akar 
tenni. 

Mivel az ados 20 fkbul valo adossagat megosmerne, s' tobb izben ezen adossag veget  

neki Terminy is adatott, de mivel a Lo Keze alat megdoglett panaszost a Lo ara varako-  

zasra kenyszeriteni akarja azert nyakas szava miat Aristomba tetetett, es bogy ha 15 Na-  
pok alatt elegtetelt nem fog tenni nala talalando vagyonokbul az panaszos Kifog elegi-  
tetni."  

A 16 miatt gyakran osszezordultek az emberek. De nern kisebb becsben tartottak a te-  

henet serf. A kovetkezo szemelveny, mondjuk, Ravaszkodas a tehen korul cimet visel-  

hetne:  
„Anno 1807 die 12. Januar: Gombos Lorintz panaszolkodik, bogy Megadgya Mihaly  

Szentai Lakostul mult Esztendoben Orzsebet tajban egy Tehenet vett, melly Tehenet  
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belso rothado betegsegben lenni tapasztalta, azonnal el adonak viszsza adni akarvan, de 
az е lадо  о 1у  kotes alat ismet az Vevonek a1ta1 adta hogy ha ez Teheny azon rothado be- 
tegsegben ket Esztendok mulva meg doglene, vagy az Tehennek drat, vagy pedig az Te-  

heny helyet Tehenet fog adni. Esztendo alat ugyan azon betegsegben az Tehen megdog- 
1ot, es mar egy Ifiu iiszoben megis egysztek, mar most egyessegrol nem akar tudni. 
Igazsagot torveny a1ta1 szolgaltatni Ker. 

Megadgya Mihdly torveny elejbe hivatatott az Panaszosnak Kiteteleert, es maguk 
Koszt tett alkudozasokat meg osmerven, ezen Torvenyiink elott ajanlya, hogy Gombos 
Lorintznek mar utobb tett egyezes szerent az Ifiu uszojet a1ta1 fogja adni, rely egyeseg-  

re egyenlo akarattal elottunk lepven ezen Prothocollumba feljegyezni rendeltetik." 
Szerzodes felbontdsaro1 tudoslt a kovetkezб  reszlet is, de erdekessegkent benne meg a 

nagy-nagy 1okdlpatriotizmust is fellelhetjuk. Mert a zentai a zentainak elobbre valo kel- 
lett hogy legyen minden ms varosbol szarmazonal, „idegennel"!  

(Anno 1807 die 12. Januar.) „Gyomrei Igndtz panaszolkodik, hogy Sandor Istvany  

Bandajat Lakadalom tisztessegere 20 fokban meg fogatta, Ezek az alkut meg vetven, Vi-  
dek Helyre Jazovai Kerteszekhez tobb Pezert el menni mereszeltek, ezek helyet pana-  

szos ismet ms Muzsikusokat dragabban kelletet fogadni, azert altalok tett Koltsegeket 
visza 1teltetni kere.  

Mivel az Cziganyok Biro altal meg voltak intve, hogy mindgyart foglalouk nern volna 
is meg, az Helybeli Emberek mindenkor elobbvalok, mint Videkiek, azert ne mereszel- 
nenek dltal menni; Megis az Cziganyok Piros Mihalytul felbiztatak, es az Biro paran- 
tsolatyat megvetetek; Mivel Piros Mihaly mindenekben Bunosnek talaltatott, azert 0 
16 botok el szenvedese ald, es panaszos altal tett 3 fok Koltsegenek 1е  fiizetesere, az Czi- 
gdnyok pedig panaszos altal 16 fokban feljebb fogadot Muzsikusok Bere 1 е  fiizetesere 
iteltetek, rely vegzes beis telyesitetett." 

Egy ре lда  arra, mi ja r a szokasok be ne гn tartdsaert, legyen az akdr babona, akar valla- 
si megkotes:  

„Die 15. Augus. 814. Repas Istvany Hitvesse elvadoltatott, hogy 6 Nagy Boldog  

Aszszony Viradatara nagy mereszseggel Kinyeret Siitni batorkodott, ezen halhatatlan 
dolog viget 24 Korbdtsok а1а  vetetett, de mivel terben legyen testi buntetese elengedte- 
tik hanem Boldogsagos Szuz tiszteletire 6 fok le fuzetni tartozik." 

A tovdbbiakban pillanstunk a tarsadalmi hierarchiaba!  

(An 804 ike 17 Jan.) „Burkus Szabo Ра1 mivel bogy Gazdajat mar hdrom izben el- 
hagyta es tsavarglasa altal rosz tarsasdgban keveredet, azert is Otet mint Tettes Vegye 
Statutum meg Szigoru 13 Palczak el szenvedese ald oly feltete11e1 iteltetett, bogy azonnal 
elobenyi Gazdajdhoz Szolgalatban vissza menni tartozik." 

„Anno 1807. die 24. Januar. Juhasz Gyorgy panaszt teszen, bogy Barna Joseff Gaz-  

даја  altal ugy megveretett, vass harom szeggel (: a mint is az Chyrurgusnak Visum re-  

pertumjabul ki tetszik,:) bogy bal Keze Szardnak tsontya meg hasadot, e те 11е  ket ve- 
szedelmes Sebek valanak, azert Keri, bogy 16 Napok alat szenvedet fajdalomert, es oko- 
zot Koltsegekert elegtetel rendeltetnek. Panaszosnak szavabul Kitetszene, bogy 0 az  

veszelyre alkalmatossagot adot volna; de mint azon altal Barna Joseff, vass harom szeg- 
gel valo veszedelmes Sebek gyogyitasdert Chyrurgusnak ki tett Specificuma szerent 13 
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fokat es 36 Kt, panaszosnak pedig Szenvedes fejeben 12 fokat le fuzetni koteles leszen,  
melyeket is torveny elott ezen vegzesnek eleget tett."  

„28- а  Julij. 814. Ketzely Mdrtony azon panaszolkodik, bogy Ket Beresse, Megagya  
Jdnos, Szolosi Mihdly elhagytdk, Kere Tettes Vdrmegye Rendeletei szerint megbunte-  

tetni, es viszsza utasitani.  

Az ily rosz szolgdk peldajdra mind az Ketto 18 botokkal meg biintetettek, 's viszsza  
utasitatik."  

„Anno 1814 die 13. Augus. Tripoltzky Mihdly es Arsen Vukov Eskuttek jelentik,  
bogy azon betsolesere Kdroknak, mellyek 9-ik napjdn a folyo havdnak jelentettek, meg-  
vizsgdlvdn es meg Betsulven taldltak volna Panaszos Tosa Branovatsky, akinek Stevan  
Pivarov es Stevan Zubanov Buzdjdba es Zabjdba Disznok d1ta1 Kdrt okoztak; azok Kdr 3  
Kobo1 Buzdba, es Ket Kobo1 Zabba betsoltettek. Ugyan avval az alkalmatossdgal Jovan  

Vlanikolin Zabban okozott Szima Vuity dltal levo Kdrokat megvizsgdlvdn, megbetsul-  

tettek. Negy Kobo1 Zabban mds darabban pedig tett Kdrokert, ollyan hoszasdgu es szel-  
lesegi.i darab Zabot, Kiszabni, es megadni tartozik."  

„814. die 14. Augus. Gazdag Mihdly es Tima Branovatsky Eski.ittek jelentik, Kik -is  
Doberlitza Isidor Nemes Vdrmegyenek Betsuletes Eskutyenek Keresere, Pessity Moi-  

szilo Zabjdban Menetes Lovaik dltal tett Kdrokat megvizsgdltatni, e s megbetsulni Ki  
Kuldetettnek bogy azon okozott Kdr hdrom Kobo1 Zabra Taldltatott. Ugyan azon a na-  
pon Obradov Gyorgy Zabjdt mellyben Branovatsky Szimo Ur Disznai Kdrt tettek  
megvizsgdlvdn hdrom Kobo1 Zabra Kdrnak lenni megbetsultetett."  

(814. die 14. Augus.) „Kdlmdny Mihdly es Szabo Mdtyds Hitvessei jelentik bogy  
tegnapi 4 es 5 Ora Kozt hollot leg Szelesebb, ido vala Arvai Jdnos Padldsdrol nagy  
fost ldtzott, es az Letzek Kozt szalmdbul oszszve Kotott Tsova, mellyis Ldngot  

vetni ldtzot, taldltatott, es bogy ha Isteni gondviselesbul ezen Tuz meg nem gd-  
toltatott volna; Sok Lakosokat utolso Sorsra ejtett volna: Az Ндг  Tulajdonossa  
tdvul leteben Hitvesse megjelent az Tolvaj feldugdsdt mds kep nern gondolhattya  

azon okbul, mivel az Pallds ajtaja Konyhdbu is volna, 's a midon  6  Templombul  
haza jott volna, akkoron az Menye konyhaajtott Kinyitvdn Szomkozt Ki jott es  
Kapu elott ulven,  6  pedig szobdban Sinka Gyorgy vejevel јо1 ideig meglen tsak Szom-  
szedok Tuzt nern kidltottak, beszelgettek, erre gyanus Menye meg  serf  ijedet, s o t  
kiabdlni mereszelte, bogy otet az Szomszedok -is gyanuba vettek nem a tietek egni  
fog, ezen kivi.il Anyosdnak Szavait -is megerositi, 's tetovdzo Szavaibul maga ma-  
gdt egesz gyanusnak gyuitonak dlitotta meglen vildgosabb probdk nem fognak dlitani  

orezet alatt tartani fog."  
„Anno 1807. die 18. Decemb. Blaho Panna Bilitzky Tamds Elete pdrja panaszdt ter-  

jeszti, hogy Bilitzky Gyorgy  0  regebbik Ura, az O Ura Hdzdhoz joven, e s ldtvdn,  bogy  
maga etzetes Korsojdt eltorte arra fogvdn,  bogy  az Anyuk fele akarta vdgni, hajdndl fog-  
vdst foldhoz vdgta, hurcolta, Umegjet el szakajtotta, testet oszve verte, az illyeten illet-  

len tselekedeteiert eleg tetelt Ker.  

Bilitzky Gyorgy torvenyunk elot maga is hibdjdt meg osmerven, mind azon d1ta1 az  
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panaszos alazatyara nern igyekezven, meg erdemlet bunteteset meg engette; hanem az  
Umognek es oszve tepet Kendojenek visza teresere iteltetik."  

Mint az Egyesiilt Allamokban az ezerkilencszazhuszas evek prohibiciojanak idejen,  

itt a mult szazad elejen a szeszfdzesre kiralyi tilalom volt ervenyben. Borra, sorre ez  
nem vonatkozott, annal inkdbb a palinkara. Persze, akkor is akadtak, akik a tilalmat  
megszegtek, mi tobb, becsempesztek a pilinkat a varosba, es titokban arultak. Errd1 ta-  
nuskodik a kovetkezd birosagi ugy:  

„Anno 1807 die 28. Decemb. Szuts Joseff Szentai Lakos, s' Sor Kortsmaros panaszol-  
kodik, bogy Boldizsar Mirtony, Zsadanyi Gyorgy es Farkas Albert Szentai Hegedus-  
sek az  6  Hazdhoz е 1 joven So rt Kertek, es mikor az So rt ki ittak volna, akkor So ro s Еде - 
nyeket foldhoz vagdaltak, tsunyaul kiromkodva, hogy  0  nekik pilinkat is adgyon, ugy  
Kintelenitet maga Otsetul Ket Itze Palinkat Koltson Kerni, es onekik adni, abbul egy 
Itzet magokkal vittek, az Arat 48 Kkat le tettek, azt pedig az Arendis Urnak el viven 
Kurta Kortsmarosnak lenni be vadoltak, hogy ezen mint eroszakossan valo Kikeres  
meg vizsgaltasson, folyamodik.  

Az emlitet be vadolt Hegedussek az  0  nyakassdguk es engedetlensegek miat, mellyet 
a  Kiss Birokon meg mutatak, es tsunya Kiromkodasukert 12 paltzikra mind egyik itel-  
tetnek: So ros Kortsmaros pedig, es az O Eotse, a ki Palinkat videkrul be hozot titkon;  
Contractus ertelme szerent Arendas Urnak eleget tegyen, Kiis mint titkos italmero imp-  
rothocolaltatik."  

A mult szazad elejen ha a derek zentai ember vegrendelkezett, a birdsaghoz fordult,  
bogy  testamentuma feljegyeztessen, es az iris iltal biztonsagot nyujtson orokosenek.  
Ket ilyen irasos hagyatkozist  ideziink: 

„Anno 814. 25. Julij. Tanaszia Szlavnity Szentai Lakos Torvenyunk elott megjelen-  
ven, miskepp megorogodot, es beteges sorsban leven, jelentvenis,  bogy  о  meg јо  es  
egesseges eroben leven, a Ket Fiait ugy mint Petert, es Antalt egeszlen es Atyai jusbul  
Kielegitette legyen, es azon just, amellyet maganak megtartott, egy harmat resz Szaraz 
Malomnak hagyot 5 6/8 Kapa Szolldt, minden vetdre egy egy Lantz buza 17 Lantz Szal- 
lds Foldot, Koszta legkissebb fijanak ugy hagya  bogy mind otett mind Feleseget betso- 
letessen holta napjaik tarta, es meghalasztokat el temessen; ezen Kivansagait irasba te- 
tetni, es Kosztya Fijanak, nagyobb biztossag veget,  bogy  halalnak utanna -is Batyai Ке - 
resmenyeiktul batorsagban maradhasson Kiadatni kerven, Kinek -is ezen helyen Kivan-  
sagara ezen iris Kiadatott." 

„Anno 814 die 19. Septembris. Mikus Jakab torvenyiink elott meg jelent е 1д  nyelvevel  
minden kinszerites nelkul elottiink kovetkezendo vallasat letette 's tokeletes szandekat  
ekkepen kiterjesztett legyen;  bogy  mivel  0  meghdlt felesegevel semmi magzatot  nem 
mutathatott Gyore Thereziat 8 Esztendos Koraban orokben hitvessevel egyutt olly fel  
tetel alatt felfogattak,  bogy ha magat megbetsulni fogja holtunk utin minden ingo 's in-  
gatlan maradando vagyonait mint tulajdon Gyermekeiknek fogjik hagyni mint bogy 
emlitett Gyore Theresia 32. Esztendok elfolyasa alatt mindeg nilunk leven 's minden  
fele nyomorusdgaiban hiv szolgallatyat mindenkor megtartana sdt most mar elorogo-  
dot, fellyebb emlitett Mikus Jakabot gyamoltalan sorsaban tulajdon faradsaga a1ta1 szer-  

zet Elelembdl -is taplalta egy szoval minden esetben Kesz szolgalo vala azert megfontol-  

vin 32. Esztenddk alatt tett hiv szolgalatyat emlitett Gyore Trezsinek mostansag tala- 
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lando vagyonait ugy mint Hazat 4. Lantz Buza folgyet 9. Кара  Szoleit 's minden ingo  
Joszagait meg masolhatatlanul a1ta1 adta hogy otet ezen szerzet 's ezen fogadot Leanya  
altal mint ekkoraig fent tartott vagyonaiban senki haborgatni ne meriszellye, hanem  
holta utan-is tobbszer emlitett Gyore Theresia es ezen Joszaggal tetszise szerint dispo-  
nalhat, 's azert о  megjelend 's akir melly nyavalyaban esend valamint eddig ezek utan-is 
hiv szolgalattal lenne holtya tortenetevel tisztessegessen eltemetni. Ezek mellett pedig 3  
Esztendok elott tett Testamentomat meg semisetven; Sz. Misek Szolgalatyara 20 fkat  
Sz. Haromsag Koltsegei kipotolasara 23 forintokat minden vetekedes nelkul kiadni ko-  

tolos leszen melly vallasa tokeletes szandeka mind az Ket resznek batorsagara feljegy-  
zenni rendeltetett."  

A Protocollumban megannyi kozugyekre, a varos vitalis pro Ь1emaira vonatkozd fel-  
jegyzesre bukkanhatunk. S ahogy haladunk eldre iddrendben, egyre gyakrabban ta-  
pasztalhatjuk, mikent hatottak a vilag- es birodalmi politika esemenyei a centrumoktdl  
oly messze esd Tisza-parti kisvaros mindennapjaira. Egyre tobb a panasz a varos hiva-  

talnokainak es polgarainak reszerdl is, melyek a sulyos tortenelmi iddket karhoztatjak  a 
megromlott eletkorulmenyekert. A1talanos penztelenseg es elszegenyedes jellemezte a 
korszakot, amelyben jegyzdkonyviink vezettetett, s ilyen korulmenyek kozott kerult  
sor a birdуalasztasra is: 

„Die 5. Nov. 811 Tettes Szalmasy Ferencz Districtualis Kapitany, hellybeli Senator  
Gyeorgyevics Domotor, es Maroczy Chrystoff Fed Notarius Urak Branovacsky Si-  

mony es Jankovics Martony Tanacsnok Urak jelen letekben Bird Valasztas tetetett,  

melly alkalmatossag alatt, egygyenld akarattal Zolnay Jakab kiis meg holt Bird hivataly-  
lyat mult Esztenddben be toltdtte, gyors, es helyes szorgalmatossagaira nezve Birdnak  

valasztatOtt, es meg erdsitetett. Contributionalis szeddnek Tima Branovacsky, Urasag  

Szeddjenčk Gyorc Jdsef, Varos Gazdajanak Lalics Josef, Mezei Birdnak Peter Vukov, 
Uczik Comissiriusanak Tripolszky Mihaly, Kocsik Comissariusanak Arzen Vukov,  

Insurect Caasernek Szeles Matyas valasztattak."  

A penz elertektelenedese folytan egyre nehezebb helyzetbe keriiltek az iparosok,  

mesteremberek, a szegenyebb kozepreteg tagjai is. Az aru, az alapanyag mind dragabb  
lett, rafizettek az uzletekre, s nemegyszer vegsd ketsegbeesesiikben a varoshoz fordul-  
tak kolcsonert, segitsegert, addjuk fizetesenek halasztasaert, ahhoz a varoshoz, amely-  
nek kasszaja ugyancsak iires volt, maga pedig szegeny, mint a templom egere:  

(29. August. 812.) „Baderkiz Gyorgy Ur, es Bizzeg Ferencz Meszarszek Arendasai  
azon konyorognek, mivel az mustoha, es draga iddknek forgasa veget, Marhat nagy  
Karjukkal kelletik venni, es igy Hussal publicumot el latni, hogy fel Esztenddkre segit-  
segul bizonyos szimu summit onekiik adni az Kdsseg ne terhellne.  

Egyenld akarattal az Arendas Uraknak 4000 Fok  6 Bankdkban Interes nelkul, az az,  
Kinek Kinek 2000 Fkat fel Esztenddre oily fel tetelek alatt igertettek, hogy ezen Tdke  
penz valami јд  Tevdul Interesre fel keretettnek, ennek interese az Kdzdnseges varos  

Cassajabul fizetodgyon, ki emellet pedig Arendas Uraknak meg hagyatik, hogy a szeket  

marha hussal, elegendd keppen е 1  lssk." 



HETKOZNAPOK ES CSODAK 	 91  

De meg a „mostoha iddknek forgasa" alatt is akadtak emberek, akik sziviikon viseltek  

a  muvelddest, sziildvirosuk tortenetenek legszebb lapjait megirattattak volna. Ime egy  

elismeresre meltd kezdemenyezes:  
(25. July. 814.) „Mihdlkovics Antal Varosunk Notariusa, azon Plannumotskat rd11a  

szdllo konyvel egygyiitt, rely 1697-iki Esztendoben Szenta alatt tdrtent, szerentses  it-  
kozetrul kornyiil allasossan Neret nyelven szo1, oly Hazafy szeretetbeli Kerelemmel  

eleibenk terjeszttette, bogy azon Mappatskat ner csak ezen viros, hanem egesz Nemes  

Districtus diszszere, es orokos emlekezetere, egy tudos ember altal, nagyobb Raizolis-  

ban, Vdros Kolcsegevel ezen Szenta Varossanak meg szereztetnek.  

E1dbb emlitett Notariusnak Hazafi indulattya oly fel jegyzessel hellyben hagyattatik,  

bogy ео  egy Varos Eskuttyevel Nemzetes Vecky Istvany Urat, Szeged virossa fold Ме -  
rdjet ezen orokos emlekezetre relto munka vegben vitelere hozza jdrulando ezen Had-  

rul szollo Magyar nyelven Konyvecskekben foglalt kornyiil allasos 1 е  irasaval egygyutt  
meg kerjek, es erre kivanando koltsegek, az Varos Cassajabul, elobb emlitett faradozo  

Urnak ki fizettessen, melly vegzes jovendobeli Birdknak is meg tartasa vegett, fel jegy-  

eztetni rendeltetik."  
A  szegenyseg es nyomorusag jelei is megmutatkoznak. Ez deriil ki a kovetkezd szo-  

vegbdl.  
„Die 2. Oktob. 815 Tekentetes Radisity Istvany Szolga Biro Ur jelenleteben az Kol-  

dusok megvizsgdlasa vegbe vitetett, 's kovetkezenddknek Alamizsna szedes megenget-  

tetett.  
1. Horvith Nyalka Ferentznek petset adatott mivel јо1 erdbe volna Kereszt hordozo-  

nak, 's Orgona Szej buzdnak meghagyatatott, 70 Esztendos pipista. 2. Oplatan Feher  
Mihalyne Santa 79 Esztendos pipista. 3. Oplatan Gyorgy Vak mind a ket szemire elebe-  

nyinek fia. 4. Juhdsz Istvany 80 Esztendos. 5. Mita Katasity Tsonka 59 Esztendos ра -  
pista. 6. Barna Matyisne Soket 60 Esztendos papista. 7. Kiss Andris Sinta 60 Esztendos  

pdpista. 8. Szilagyi Judita Nyomorult 70 Esztendos pipista. 9. Forgits Ilona Vak 60  

Esztendos papista. 10. Nemoj Gyorgy 70 Esztendos pipista nyomorult. 11. Soos Ruzsi  

38 Esztendos pipista mind az ket szemire Vak. 12. Ruzsa Mans Sdnta 38 Esztendos рд -  
pista. 13. Liza Bozsin 60 Esztendos O Hitii. 14. Ра 1 Ра1 nyomorult 50 Esztendos papis-  
ta. 15. Kirily Gergely R. Caht. 72 Esztendos. 16. Horvath Kata 70 Esztendos pipista.  

17. Anik Andris Santa 30 Esztendos Hdzas pipista. 18. Burkus Szabd Mdrtony. 19.  

Szabados Kaldra. 20. Platnyik Orzse. 21. Balint Barna. 22. Pulitska Gabor."  

Bizony, sok koldusa volt a vdrosnak. Szocidlis segely nem leven, a hatdsig legfeljebb  

annyit tehetett ertiik, bogy alamizsnaszedesre, keregetesre feljogositotta dket. Hivati-  

sos koldusok lettek. Az alabbi idezet is az anyagiak hianydt bizonyitja, mis vonatkozds-  

ban:  
„Ezer Nyoltz Szdz tizenotodik Esztendei Karitsony havanak 9. napjdn Zsivanovity  

Peter, Zolnay Jakab, Zubanovity Istviny, Gazdag Mihaly, Szlavnity Marko, Zabos Јд -  
sef, M. Kuti Nagy Mihily, Rigyitsky Jinos es Tary Mihaly Eskiittek jelen letiikben Pri-  
vilegidlt Szenta Virossaba Tanacs U11es tartatott melly alkalmatossagal е  kovetkezendok  
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е1 vegzodtek. Minthogy az Mostoha iddnek szakadhatatlan mivoltdra, es szornyon fel-  

emeltetett drigasdgdra valo nezve az Vdros dolgaban kikiildetett Notdriusoknak, es Es-  

kutteknek tsekely Diurnumokkal szoros idore valo nezve onnon magok Kdra nelkul ki-  

nem mehetnenek, legaldbb ut dltal mellyben a Koz dolgokban kikuldve foglalatoskod-  

nak uti Kiiltsegek az Viros Cassdbul fizetessenek, az illetu helyen aldzatossan megkere-  

tessen.  

Ezen Virosnak az ollyan dolgok elvegzesere hatalma nem leven Notarius hivatalnak,  

bogy ezen tdrgyban az leg kozolobb tartando Urasdg Szekire aldzatos konyorgd Levelet  

Viros reszerul Keszetje meghagyatatik."  
Szegeny az eklezsia, mondhatta a zentai pravoszldv pap is. Nem volt mibdl ket haran-  

goszot fizetni, azaz munkaerd-folosleg jelentkezett:  

(Ugyanaz napon) „Eleibenk terjesztett Tisztelendo Gorog Ohiti.i Plebanos Popovity  
Gyorgy levelere melyben az idonek szoros kornyii1d11isokra valo nezve, bogy midon  
Ket harangozdra Templomnak szuksege nern volna, е  tdrgyban mind az Vdros mind pe-  
dig Templom Cassdjdnak eddig viselt terhe megkonnyebitessen, Jurisin Mityot, amely  

Templom beli dolgoknak elvegzesere nem elegtelen Templom Harangozojivd Eszten-  
dei bernek valamivel tehendo megnagyobitisdval ajdnlja.  

Melyre az ajdnlott Jurisin Mityo Vdros Cassdjdbul Esztendobeli Sziz otven forintok-  

nak fizetese es 200 Keve fdtdre valo Nddnak ajinlisa mellett Templom fidnak megerosi-  
tetik."  

Bajba jutott a viros 1816 elejen, hiszen nem volt elegendd penze az ott elszdlldsolt ka-  
tonasigot meg annak lovait eltartani. Donteni kellett, vajon az ugyis magas adokat no-  
veljek- е , vagy valami mds modon jussanak termenyhez, mellyel a katonasdgot kenysze-  

rultek elldtni. Nos, a helybeli tandcs okos megfontoldssal ez utobbit vdlasztotta. A vdros  

tulajdondban level foldekbdl adott berbe, hogy a kecske is јо1 lakjon meg a kiposzta is  
megmaradjon. Viszont a berldknek meghatdrozott mennyisegu termenyt kellett a fold-  

haszndlat fejeben beszolgaltatniuk. A penz egyebkent is vesztette erteket, logikusnak  

tunt, bogy a stabil erteku buza es zab mellett dontottek 1816. janudr 9-en:  

„Ez alkalmatossdggal ugyan minthogy mostoha idonek szuntelen es szakadatlan vi-  
szontagsdgaira valo nezve, ezen Vdros az behelyeztendo Katonasdgnak Kitartdsdra Kesz  

penznek hijdnyossdga midt elegtelen volna; es mind azoniltal, mivel az szukseges е 1е1-  
met, az az Buzdt, es Zabot okvetlen megszerezni Kintelenitene.  

Azon Kozsegnek jelenleteben,  bogy ezen szuksegnek meg potlisira minden Sorsu  
Lakosok, akik tavaszra Kukuritzdval, Zabbal, es Arpdval bevetendo a Kiis Jdrasi Fo1d-  

biil resz venni, es szdntani akarnak, azok minden Lintz Foldtul egy veka Buzdt, avagy 3  
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veka Zabot meg hozni tartozni fognak, penzert pedig amint eddig szokasban volt azon 
foldbiil senkinek fern fog adatni, rely-is fen emlitett Kozsegnek jova hagyisaval meg- 
hatiroztatott." 

Nem sokkal kesobb, 1816. februar 4-en az iltalinos drigasag kozepette, az ujabb de- 
valvicio kiiszoben novelni kellett az allami hivatalnokok fizeteset. Errol igy szamol be a 
jegyzokonyv, szokisos panaszkodo, sirinkozo modjin, mellyel ugymond jogi alapot is 
teremtett a „funkcioniriusok" beremelesere: 

„Mivel mult Esztendei Habzo idonek kornyolillisa veget Tettes Urasig Szeknek ke- 
gyes vegzesebiil Viros e1oljaroinak Tanitoknak es Szolgiiknak Esztendo berek misfel 
annyival mint eddig fel emeltetett, 's minden elelembeli, 's mis viros reszere be vasazol- 
tatott sziikseges eszkozeknek irival ollya annyira az Viros Cassija meggyengetetett, 
bogy mult Esztendei Kiiltsegere valo nezve, oly nagy sziiksegnek megpotlisira viros 
kiiltsegeire Teszendo penzeket meg anyira nagyobitani sziikseges. 

Ezen sziiksegnek megpotlisa, vagy Kivetes iltal, vagy pedig Jirisbul kiosztott Fo1d 
jovedelmebul jonak taliltatvin, megerositett rely elintezetere Majoros Gyorgy, Gom- 
bos Lorintz, Kazintzy Imre, Fabijinkovity Jinos, Zubanovity Lukats, Vuity Jinos es 
Obradov Koszta kikiildetnek, bogy ahol legalkalmatosabnak talillyik lenni, annyit az 
Jirisbul kiosztisra kijegyezzenek, bogy annak be jott jovedelmebiil az Viros Cassija 
helyre ilitasson, bejott Summit pedig Gazdag Mihily Kasser jovendobeli szimadisakor 
adand befog szedni." 

„Die 30. Martis 816 Mind anyi Birik Szimo Branovatsky, Rigyitsky Gyorgy, Janko- 
vits Mirtony, Ozsgyinyi Istviny, es Fabo Antal Consultor Urak, Majoros Gyorgy, 
Koszta Obradov, Polyik Istviny, Gyore Josef, Jotzo Vuity, Ujhazy Ferentz Kiilso Ta- 
nitsosok jelenletekben akarattal vegzodott. 

Mivel hireltetnek az bogy Birik az Szillisi Birtokos 's Joszigos Gazdik serelmevel 
mir 3000 Lintz foldeket kiosztottak, 's nemelyek 50 's tobb Lintz foldoket kiviltottak 
volna ennek rendes megtartisa veget meghatiroztatott. 

Hogy ezen belso Jirison kivilt a kolso Jirisokban ugy mint az Kopasz Szillisini1400, 
Adai Hatirnil 100, Kanisai Hirmas Hatirni1200 Lintz, Gyentiroson pedig 400, vagy 500 
Lintz Foldoket igy oszvessegge11200 Lintzoknil tobb Ki ne vigatasson ezekbiil pedig Sze- 
geny Sorsu Embereknek legfobb 3 Szillisi Gazdiknak pedig 6 Lintz Kiosztasson bogy ha 
fold ezen meghatirozott Lintzokbul Kimaradna, tobbet Kivinoknak Gyentiroson adas- 
sek: rely hatirozis Biriknak sinor mertekiil feljegyezni rendeltetik." 

Nem volt eleg „az szornyolseges" tortenelmi idoknek „kornyolillisa", az isten is ver- 
te oket, elemi csapisokat kiildott a videkre. Tovibb novekedtek a gondok, szaporodtak 
a  prob Іemik: 

„Die 25. Augusti. 816 Branovatsky S imony, es Ozsgyinyi Istviny Consultor Urak, 
az Birik, es az vilasztott Kiilso Tanits jelenletiben az Katonasig tartisa veget Kovetke- 
zendo rendeles tetetet. 



94 	 HID  

Mivel ezen Esztendoben az Szentai Hatdrndl nagyobb resze Jeg d1ta1 ugy oszve vere-  

tett minden terminyei, hogy lehetetlen nemelyeknek red vetett Repartitiot megddni,  

azert taldltatott hogy az Jdrdsokbul Kiosztott Foldokbiil be vett Sumabul Termeszetme-  
nyek vetetessenek, 's abbul a Katonasdg tartassek."  

Erdemes felfigyelni arra, hogy amig a szdzadelon alig-alig volt birdsdgi per, a gazda-  

sdgi gondok novekedesevel a tizes evekben mdr egyre tobb a jegyzdkonyvi feljegyzes.  

Amig regebben eleg volt havonta egy-ket iigyet elintezni, ebben az iddben mdr naponta  

jelentek meg „panaszolkodok", negy-ot pert is lefolytattak. S mind tobbszor iilt ossze a  

tandcs, hogy a kizdrolagos vdrosi koziigyekkel foglalkozzon. S hidba tartotta ugy a nep,  

bogy a bird, a pap meg a tanitd a legtiszteletremeltdbbak, a legnagyobb urak, az alabbi  

jegyzdkonyvi kivonat tanusdga szerint az oktatdsiigy, a taniigy akkoron sem duskalt ja-  

vakban, mi tobb koldusboton tengddott: 
(Anno 817 die 21. Septembris) „Ez alkalmatossaggal az Kozseghez irdskepen a vegett  

be nyujtott Schmidt Antal elso Osztdlybeli Tanitd Konyorgese felvetetett, bogy mdr 6  

Esztendok alatt Esztendokent 200 Fk д 11д  fizetesebiil lehetetlen nekie tovdbb elelni, es  

bogy a Kozseg dltal fizetese jobbuldsa megnem igertetik. Kinszeritetni fog е lе lте  jobb  
sorsdt mdshut keresni; azert Keri, bogy a Vdros Kaszdlojdbul fe1 Sessio Foldott, es mdr  

egyszer nekie megegert 2 011 ft resolvaltatni, 's vegzest Kiadatni.  

Mivel  bogy mind ekkordig, Konyorgo Tanitdnak Detseretes Tanitdja's vele sziiletett  

Termeszetere vald nezve az artatlan Gyermekekkel vald okos, es tsendes bdndsa oily  

igen osmeretes volna, bogy јд11 Tanitoval Szenta Vdrosunk meltan ditsekedhetik az  
gyermekekkel vald jol bdndsa onkent az drtatlansdgokat vonzotta, bogy az oskoldba јд -  
randd Tanitvdnyai az mdsodik osztdly beli oskolai Tanitvdnyokat 6 annyi Szdmmal fo-  
lozne, igy az mdsodik Tanitd Kotelessegenel hdrom annyi Szolgdlatot vegbe vinni ta-  

pasztaltatott; tehdt bogy illy erdemes ffiu Kiis koziil Termeszetire, 's Kotelesegbe vegbe  

hajtdsdra vald nezve Tanitdnak alig taldltatna, hogy tehdt ezen Tanitd tovdbbra-is letar-  

tdztasson, 's nagyobb Kedv-is tartdsdra osztenesztessen mind az Ket Kossegnek egy er-  

telmevel, 's akaratydval meghatdroztatott, bogy az Konyorgo Tanitdnak az Vdros Kas-  

saldjdbul fe1 Sessio Fo1d ugy kivdgatasson, bogy mindetig ezek utdn-is az Elsd osztdly  

beli Tanitdnak maradjon, 's azt haszndlhasson, ami pedig az mdr igert 2 011 fdnak meg-  

addsdt illeti, mivel mind az 3 Tanitdra jovendoben hdromlana, annak megaddsdval az  

Kozseg Kassdjdtis terheltetnek, mostansdg azon fa Kiszolgdltatdsdtul az E1oljdrok eltil-  
tanak, hanem evegett az Tanitdnak Keresere jobb idokre halasztatott. Mely vegzes az  

Tanitdknak bdtorsdgdra feljegyezni, 's helybe hagyds vegett T. Nemes Magistratussal  

Kozlenni rendeltetett."  
Akdrmennyit tu1drdzott is szegeny erdemes tanitd, a vdros ugymond kiszurta a sze-  

met egy kis darab kaszdloval. Es most vegezetul csak egy szdmvetest meg osszehasonli-  

tdst tegyiink a mdr olvasottakkal. Derek tanitdnk felpanaszolja, bogy hat eve ugyanab-  

bd1 a fizetesbdl е1, mdrpedig tudjuk, bogy ez idd alatt ketszer is kemeny devalvdlds volt.  

Az ismertetett adatokbdl konnyen kiszdmithatd, mennyivel csokkent vdsdrldkepessege,  

eletszfnvonala.  
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A  feljegyzesekben taldlkozhattunk a varos kebeleben mar meglevo ket kozseg emlite-  

sevel is. Nos, az egyik a magyar, a masik pedig az ohitu, azaz a szerb kozseg volt, ame-  

lyeknek kepviseloi teljes egyetertesben hoztdk meg hatirozataikat. Ugyanaznap arrol is  
dontottek, hogy szerzodest kotnek egy vdlyogveto, teglakeszito mesterrel, hiszen az  

anyagi gondokkal kiiszkodo varos azert epitkezni is szeretett volna. Ime tehat a zentai  

teglagyar ose, rely epitoanyagot szolgaltatott, s elsosorban a viros reszere; maginsze-  

melyek csak azutan vasarolhattak, mikor a koz sziiksegleteit kielegitette az illeto tegla-  

keszito.  
„Ezen alkalmatossaggal mind a ket Kosseg egy ertelmevel ezen az Esztendoben Tegla  

Mesterrel tett Contractus ertelme szerent ki egetett 200 Ezer Teglinak minden ezre 30  

fkon ugy meghatdroztatott, hogy Kuzman Sztojanov ezekbol rendelt szirmad akarki-  
nek elore fizetes mellett Tegldkat, de hitelbe senkinek adni ne mereszelyen, 's annak ide-  

jeben az Kossegnek mind Teglarol, mind pedig penzrol szdmot fog adni, rely vegzes,  

es szoros megtartds miatt feljegyezni rendeltetett."  

Vegezetiil pedig — akdr erdekessegkent is — idezziik azt a bejegyzest, rely аrro1 tanus-  
kodik, hogyan „forditottak" meg a temetofiivet is a templom javdra. Mert szegeny em-  
ber vizzel foz, szegeny eklezsia fiivet drul:  

„Anno 817 die  ia  Junis Gazdag Mihdly Biro, Zolnay Jakab, Gyore Josef, Lality Josef,  

Peter Zsivdnovity Eskiittek, es Mihalkovity Antal jelenleteben Szabo Ра11 Templom  
Atya Keri hogy mind az Ket Тетр lот  elott, az Pdpista Temetiikben levo fiivek tobbet  

igeroknek eladassek.  

Mivel mind ekkordig tsupdn tsak az Tsoszok magok hasznokat Templom Kassa Ki-  
raval husztdk, ezek utan minden Esztendoben eladatni, 's bevett penzt Templom sza-  

mara forditatni talaltatott, rely iidvesseges intezett, mind a Ket Templom elott hirde-  

tessen ki 's mai Delutdnni nap 3 ora utann tobbet igeroknek eladatasson, rely intezet  

feljegyeztetni rendeltetik. Ugyan azon napon fent megnevezett Birik jelenleteben Dob  

Szo alatt tobbet igeronek Samuel Habringnak negy Szdz forintokon ugy eladatott, hogy  

ezen Summa penzbiil Tsoszok reszere Kinek Kinek 20 Ftok mai napig, Sz Mihdly napig  

pedig egyik Tsosznek 10 Ftok adassanak, az Templom Cassijdban 350 Fk altal adatni  
fognak."  
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Podolszki Jozsef: Csacska Csacsi menyegzdje. Forum Konyvkiadб , Ojvidek, 1989 

A szerzo furfangos meseknek nevezi oket, valojdban csaloka mesek, mert nern vagy  
nem csak mese a Csacska Csacsi menyegzoje cimu gyujtemeny ot szovege. Ami mindjart  
a kotet elejen gyanus; a tulhangsulyozott meseszeruseg: az elnevezesek (Messziorszdg,  
Alomorszdg, Alomtenger, Meseszikla); a kibovitett, aldhuzott formuldk („ Ма  arrol  
akarok meselni, hogy hogyan is volt az, amikor miskepp volt, amikor nem igy volt, ha-
fern ерр  amugy volt, hogy ti azt elkepzelni serf tudjdtok mdr... A regi szep iddkbe kel-  
lett visszamennem ezert a meseert ..."); a modern fogalmak (kozlekedesi ндЬІа , szak-  
szervezeti iinnepseg, kalkuldcio, televizio stb); a meserendhez valo igazodds felemlege-  

tese („А  mesek rendje pedig, amiota csak fennall ez a Mesevildg, mindig ugy kivinta,  

hogy minden ven szamdrnak legyen egy lanya..."). A mesenek a Magyar folklor (Вр .  
1979) szerint vigyszerusege, vagyis irracionalitasa „nem szimbolikus ertelmu, hanem  
szorakoztato jellegu. A mesei kalandok epikus cselekmenykent es nern valamilyen те -  
lyebb ertelmezesi lehetoseg hordozoikent nepszeruek a mese kozonsege elott". Egy  
misfajta elmelet (Henszlmann, Erdelyi) szerint a mesenek igenis van jelkepes ertelme,  
Honti Jinos pedig a mesevildgot a vagyvilaggal azonositja, a val0saggal szemben д11б  vi-  
lignak mondja, ami lenyegeben az elterjedt elmelettel, a „valosdg korrekciojdval" azo-  
nos. Az irodalmi vagy nepmese ilyen ertelemben ket szinten mukodhet: a tortenet  
szintjen, ami a szorakoztatdst szolgdlja, s ami „megszerzi nepszeruseget" a kozonseg  
koreben, es egy misik szinten, amely a korrigilt valosdgra utal. Az irodalmi mesenel ki-  
fejezettebb (lehet) ez a kett бsseg, mint a nepmesenel: az iro, aki tudatosan nyul a mese  
eszkozeihez, szatirikus, allegorikus, peldizatszeru, szimbolikus jelentessel telitheti szo-  
veget, melyben a valosdg stilizdlt, de hangsulyos formdban kaphat szerepet.  

Podolszki Jozsef inesekoteteben is ez a tendencia erezheto: az erdekes es szorakozta-  

to torteneteket a csalimesek olyan vilfajdnak tekinthetnenk, amelyben a szerzo nern azt  

jelzi, hogy nem akar meset mondani, hanem azt, hogy nern meset akar mondani. Alle-  
gorikus es szimbolikus helyzetek jonnek igy letre a szovegekben, amelyeknek idobeli  

(„regi szep idok") es irraciondlis (Alomorszdg, Meseorszig) kihelyezese a mufajnak es  a 
szOlis tdrsadalmi helyzetenek a kovetkezmenye. Az elbeszeles, a mese felszine mogott  
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ezert a latszatnak es valosignak a kettdssegetdl (Masik Zold Malac) az alomban is eler-  
hetetlen vigyakig (А  lila kecske), a nyilt politikumig (Csacska Csacsi menyegzoje),  a 
szindek es a cselekves ellenteteig, az emberi kapcsolatok јд/rossz mindsegeig (Ketbal-  
kezes Katdka) terjed a valdsigra irinyultsig formija es merteke.  

A  szerzd azzal kiserletezik, vajon beillik-e valosigunk a mese tiszta es egyszeru vili-  
giba, alkalazkodik-e, idomithatd- е  a mese kulonbozo tipusainak sematikus cselekvesei-  
hez, elturik- е  a modern elethelyzetek a csodik viligit; vajon a mi viligunk a mese szint-  
jeig es lehetosegeig stiliziltan milyen hasonlosigokat mutat a mesehagyominy iltalinos  
kepleteivel: fenntarthatd- е  az Erdelyi-fele elmelet („a mesei gonosztettek 1e1ep1ezddese,  
a  јд  diadala") a mai mesek tereben, vagy pedig alapjiban rendult meg ez a keplet a mese  

szintjen is, s a jelen elethelyzetei megkovetelik a mufaj modositisit, vagy legalibbis bi-  

zonyos tipusainak — a tundermesenek es a hdsmesenek — a kiiktatisit. A kotet elbesze-  

lдје  „Messziorszigbeli" mesekeresd kalandja sorin kulonbozo eletterekben es mufajok-  

ban probilgatja az igazi mese lehetoseget, a varizslat, a јд  tiinder, a varizstirgyak alkal-  
mazhatosigit. Ezek a tirgyak es szemelyek ezert valosigos szimbolumok, a mese erve-  

nyenek vagy ervenytelensegenek a szimbolumai. Az elsd szovegben (Arrol akarok me-  
selni. . .) a tundermesek nyomiba ered, de a valosig hatalmas melysegein — nyolcmerfol-  
des hegyeken es kilencmerfoldes szakadekokon — kell tuljutnia Arvalinyhaj ti.inder va-  

rizskapciinak segitsegevel, bogy vegiil celhoz erhessen, egyiltalin a mesek orszigiba  
juthasson. Itt azonban az otpimista viligrendet csak „tundererdszakkal" lehet kialakita-  
ni. A mesek es az almok ujra es ujra kicsusznak a meseld kezei kozul, mint a lila kecske  
is, akivel hiiba szeretne ejszakikon it ilmodni: amikor vegre megjelenik az illat, kide-  
ri1, hogy az meg eppen az elbeszeldrdl ilmodik, lerizza magiro1 a meset, „visszakuldi"  
a  tortenetet magira a meseldre. A megoldis csak az lehet, kifogni az ilmon, furfanggal  
jutni be az ilomviligba: „Mondjuk, bogy onmagam vilasztom a megilmodisra, es ak-  
kor maid — almomban almodom a lila kecskemet". A Masik Zold Malac cimu meseben a 
csalimesek egyik viltozatit mondja el az elbeszeld: a fura illattal valahol itt, mifelenk  
talilkozott, a „buzaoceinok parinyi szigeten", s a hazugsigmesek logikijibo1 probilja  
megerteni, miert nevezi magit eppen Zo1d Malacnak, amikor mindenfele szinfolt van 
rajta, csak eppen zold nincs. A Csacska Csacsi menyegzoje illatmesedrima vagy allego-  
rikus drima, egesz kis jelenet a hatalomviltis semijiro1: a birkik kirilya, a szamir, aki-  
nek egesz udvartartisa es hatalmi mechanizmusa van, bakoval es katonival, ferjhez  
akarja adni lanyit, s vele adni fete kirilysigit. A birkik lejobbika, Birka Beni azonban  
hiiba pilyizik a ling kezere, kiesik a konkurenciibdl birka volta miatt. Ekkor јд  tunde-  
re, de mir korrumpilt tundere sugallatira birkatirsaival egyiitt neplizadas utjin uzi el a 
kirilyt, s veszi it a hatalmat: ezutin 6 setil legeleszes kozben е 1о1, dneki jut a legede-  
sebb fu, a birkik pedig tovibbra is a kdrdt legelik, mint azeldtt.  

A mesehagyominy ezekben a tortenetekben idomul a valosiganyag torvenyszeruse-  
geihez. A politikumra iranyuld allegoric es szimbdlum termeszetenel fogva meseellenes,  
meset beldluk csalissal, a mese torvenyszerusegeinek modositisival, melldzesevel lehet  
letrehozni. Biriny Beni ti.indere nern igazi tunder, de A lila kecskeben is beismeri az el-  
beszeld, „szegyen ide, szegyen oda — bizony ferfiasan be kell vallanom, hogy az en me-  
seim szinte kizirolag homokbdl illottak, ha a lila kecskemmel toltott ejszakardl kellett  
beszelnem". A furfangos mesek tipusa tehit nemcsak a csalimesekkel vagy a humoros  
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mufajokkal vald rokonsagra utal, hanem a mese csaldssal vald kialakitasdnak mddjdra is. 
Ldtszdlagos optimizmusuk es kedelyessegiik ellenere szomoruak ezek a tortenetek. A 
mesek utdn indulo vandor mdr a Messziorszdg fele vezetd uton — mintha csak a regi szep  

iddk emleke lenne maga a mese, sdt a mesehelyzet is — melankolikusan sdhajt fel: „Hej,  

bubdjos Arvaldnyhaj! Неј , јд  kis kapcaim!"  
A kotet vegere az elbeszeld megis eljut az igazi mesehez, a Ketbalkezes Katoka torte-  

netehez, ahol pedig a legkevesbe irraciofdlis a cselekmeny. Itt tudja fe1d11itani azokat az  

emberi viszonyokat, amelyek a mesebeliekhez a legkozelebb dllnak, azokat a cselekvesi  

modelleket es szerepkoroket, amelyek a nepmese szokdsos szerepldinek, a sarkdnynak,  
a  ti.indernek es a legkisebb fiunak megfelelnek. A szerzd a mesehdsse valas jellembeli  

felteteleit is megadja: a sarkdny az a kornyezet, amely a „kalkulaciokkal", „szakszerve-  

zeti ulesekkel" elfoglalva fern tudja meltanyolni a mesehds — Katdka — јд  szandekat es  
segitdkeszseget, a јд  ti.inder pedig olyan jellem, amilyen Kalapos Janos: soha senki eldtt  

le fern keriil fejerdl a kalap, meg a plebanos kedveert sem. Ez a Kalapos Janos az, aki a 
vildggd indult Katdkdt egeszen koznapi mddon befogadja, s varazsereje csak abbdl 11, 
hogy turelmes tud lenni, sdt, a јд  szdndek eldtt, meg ha balul ut is ki, le tudja venni a ka-  

lapjat. Az е lдгд  mesekben a szerzd — a valdsdganyag jellege miatt — a mese korrekcidjdt  
vegezte el, az utolso tortenetben az egyeni elet es a jellembeli tulajdonsagok szintjen  иј -  
ra felfedezte a mese lehetdseget.  

Podolszki kotetenek erenye, hogy kepes tartani magdt vegig a mese formai, szerkezeti  
es stilisztikai kovetelmenyehez. Tortenetei szdrakoztatdk es olvashatok anelkul is, hogy  

okvetlenul „szimbolikus ertelmet" vagy allegoriat keressunk benniik. Eljdrdsaiban  a 
mesehumor jellegzetes eszkozeihez, mddszereihez alkalmazkodik, felhaszndlja a szdla-  

sok es a meseformuldk feloldasdnak es felfrissitesenek lehetdsegeit, a reszletezd, kiterd  

es ujrakezdd tortenetvezetest, az onkorrekcidt, a mondatpdrhuzam, a szd- es hangis-  

metles kulonbozd alakzatait, az anekdotikus betoldasokat es az eredetmagyardzatot.  

Igazodik a cselekmenyelmondds szigoruan iddrendi menetehez, a csattand fele halado  

szerkezethez, kapcsolatot teremt a kozonseggel, egyszoval izig-verig mesenyely az,  

amelyen ir. Fantdzidja, stilusa, kedves humora Ldzar Ervin meseinek, a Hetfeju ti.inder-  

nek vagy a Bab Bercinek a nyomdban jar.  

HASZ-FEHER Katalin  

CSEND-ELET  

Nemeth Istvdn: Dfszudvar. Jegyzetek es vallomasok. Forum Konyvkiadd, tЈјvidek, 
1989  

Az ujsdgirdkent is јд1 ismert szepird a Jegyzetek es vallomasok alcimmel ellatott  

Diszudvardban is sajat „hagyomdnyanak" megfelelden sajatos prdzai rovidmufajt  ти -  
ve1, olyan „lirai jegyzeteket" ir, amelyekben elmosodik a hatar epika es lira, prdzaisag es  
koltdiseg kozt.  

A kotet elsd negy irdša valoban az „Ustokos szdrnyain" sza11. Valahol Ndpoly es Rd- 
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ma kozott delolasz autosztrdddk sziguldo orome ragyog a mediterrdn tdjak fenyeben,  
eletvdgy lobog a deli tengerek szikrdzo azurjdban. Szenteleky Isola Ве llдја  csilloghatott  
ilyen szivet melengeto deruvel. Egy tengerparti Pdrizs vardzsait hordozza Dubrovnik  
evszdzados bekeje rebbend szdrnyu galambjaival. A poezis percei ezek, a lirde, amikor  

„zeng a levego", eolhdrfa szo1, s a kolteszet szavdval nyilatkozik meg a proza embere:  

„Enek, napfeny, dob es romai csengdk hangja, olykor ideszikrdzik a deli tenger, amely  

folott mintha folytatodna az ut, a szeles, a nyilegyenes autopolya, a reneszdnsz festdk  
dltal teremtett tdj vegtelensegevel. S mintha az idd is megillt volna, s a delutdnnak, a 
nydri, deltengeri nydri delutinnak az a fenyes ordja ez, amikor csakugyan megdll az idd,  

anelkul, bogy egy csoppet is elcsuggesztene azt, aki dtengedi magdt vagy dtengedne ma-  

gdn ezt az dllni litszd iddt. Mert valojdban megsem 11, tele van vibrdldssal, s ezerfele  vd-  
gyat ebreszt az emberben, legerdsebben taldn a vegtelenseg vonzdsdt, a megmaradds vd-  

gydt . . ." (Ustokos szdrnyain)  
A  fenysdvok delibdbjdban, a delszaki polmdk alatt az elbeszeld szdmdra oroknek  tu -  

nik  a  let, megdllithatatlan, szeles folyamkent hompolyognek a napok. A napfeny retegei  
alatt azonban egy mdsik vilig kesziil kibontani kepeit, ellenpontozni a harmdnia nyu-  
galmdt. A bdcskai tdj, a zsiros vajdasdgi fold valosdga formdlodik — ha csak egy hasonlat  
erejeig is — a del romantikdja, a vdgyak foldjenek elleneben: „Most konnyu bdrkdk rin-  
ganak a vizen, vdrjdk a nyarat, a kirindulokat, a turistdkat. Ugy sorakoznak egymds  
mellett, mint jdmbor, kerddzd tehenek a jdszol eldtt. Vagy mintha mind a kikotd nagy  
akldba lenne beterelve. A nyakukon, azaz az orruk karikdjdba huzva a kotdfek" (Visz-  
sza a tengerbe).  

A  kotet mdsodik egysegeben Hir hazulrol cimen az elbeszeld a vdgyak birodalmdbol  
a  mindennapok foldjere, Bdcska falvaiba, megannyi riport, jegyzet szinhelyere ter meg.  
Itt a hetkoznapok embere, az illuzioitol megfosztott egyen tortet es tolakodik, konyo-  
ko1 es alakoskodik velt eldnyok remenyeben, hiszen „mindig tobb az utas, mint az iild- 
hely". Konyortelen vildg ez, ket tdborra, az erdsek es a gyongek tdbordra szakadva. Az 
elbeszeldt a hatalom kerdese alig foglalkoztatja, anndl inkdbb a megaldzottak helyzete.  

Alakok, egyenisegek szeles skdldjdt vonultatja fo1 jelezve, vannak utak, melyek megsem  
Romdba vezetnek. Igy a retteges, a kiszolgdltatottsdg motivdlja a pdrttagot, akinek „csa-  
lddi unnepe veletlenul egybeesik a szentestevel", a Csendelet venkisasszonydt viszont  

mdr a  garasoskodo magdramaradottsig elleni vedekezes keszteti arra, hogy a mindenna-  

pi halfej es csirkeldb melle egy frissen vdgott rozsaszdl is keriiljon a muanyag zacskoba.  
Mintha holmi rozsa- s egyeb szdlakkal kivedhetd lenne az „drnyelet" csendje. A haza az  

elbeszeld fogalomvildgdban nern ezt a letet jelenti. Az otthon fogalma nem a jelenben,  

csakis a multban, a gyermekkor vildgdban testesiilhet meg. Emlekezesek hosszu sora  
vonul dt a koteten friss, mesterkeletlen irdsok formdjdban. Ldtszolag mindenfele kiigazi- 
tds, formatervezes nelkiil ,  a rogtonzes konnyed elegancidjdval kapcsolodnak egymdshoz  
a  mondatok, sziiletnek meg a kiilonbozd tortenetek (Hir hazulrol, A tuz emleke, A 
megmaradds udvardban, Fiastyuk, Nemet Istvdny ldddja, Szomjusig, A haza udvardban,  
Virigenek). Elegendd egyetlen hir, szin, hang, illetve tdrgy, s miris folcsendul a multba  

vdgyds elegikus futama, a vallomds. Feher Ferenc szuldfalut idezd verseiben emelked-  

nek ki ily modon a mult sodrdbol a sziildk, a regi hdz ,  a ven eperfa, a hajdanvolt kis-  
gyermek kepe.  
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A lassu haldoklasra itelt paraszti vilag mindennapjai villannak fo1 utoljara a messzeseg  
elerhetetlensegebol. A nehai kenyersutesek illata fuszerezi meg a levegot (Feher ti.icsok),  
de a letunt eletmod relikviai mar esupan muzeumok kiallitasi targyaikent roskadozhat-  

nak (Tajhazavatas). Hiabavalo a probalkozas, ember es termeszet egysegenek minden-  

aroni helyreallitasa, a regi parasztgazdasagok fern tamaszthatok fo1, a velt harmonia ha-  

mis illuziokat takar (Allatok hona). A modernnek nevezett paraszti kornyezet eppen  
olyan sivar kiilsdvel 11 elenk, mint maga a kor, amely szulte. Dlszudvarok fantaziatlan-  

saga eleszti a gyanut, vajon rendben van-e minden a falvak embereivel, vajon elonyere  
valtozott- е  a Szenteleky ota atkozva szeretett vajdasagi ugar. „Barhova nez az ember az  

udvarban, tekintete mindenutt nagy i.iveg- es femt Љ1akba, femkeretekbe iitkozik. Jobb  
kez felol a tukorbetetes vas nagykapu, szemben a nyari konyha — utolag erre is femkere-  
tes iivegajto keri.ilt —, balra az elso udvart a hatsoto1 elvalaszto hambar es tarakorfeszer,  
ennek az ajtaja foler egy repo1ohangar ajtajaval, termeszetesen az is aluminiumkeretbe  

szoritott femlemez- es uvegkombinacio. A ter pedig, amit ezek a csillogo-villogo fem-  
es iivegcsodak korbefognak, egyontetu, sima beton. Ez az udvar. Ez az elso udvar.  

Diszudvarnak is mondhatnank, ha akar egy fuszalnyi disze is volna. De nincs. Olyan  

kopar, mint egy bortonudvar . .. A diszudvar kozepen a11va arra gondolok, hatha ilyen  

szi.irke, sivar, minden egyeniseget felado az a masik, belso ter is, a gazda 1elkivilaga"  

(Diszudvar).  
A pusztulas egyreszt altalanos emberi vonatkozasban ragadja meg az elbeszelot ne-  

hany hervado viragcsokor, maganyos fak lattan, masreszt egy konkretabb, leszukitet-  

tebb problematika, a kisebbsegi 1et es kultura veszelyeztetettsege, szethullasa kapcsan.  

Nemeth Istvan nyelvmuvelo hajlamai aktivizalodnak, amikor nehany irasaban aggodva  

ter ki a nyelvromlas jelensegere. Megszolal a vendegmunkas, de a vajdasagi magyar em-
ber torz nyelvi formai is helyet kapnak (Roncsok kozott, Kik varrjak a subat?), s bizony  

egyre ritkabban talalni az utcasarkon olyan Pista bacsikat, akik ha elmeletben nem is, de 
a  gyakorlatban annal inkabb elnek a szinonimakkal, nyelvi valtozatossagot teremtve.  

A kifejezesbeli es gondolati elszegenyedes, a szellemi igenytelenseg iitotte sebhely —  

az elbeszelo megfogalmazasban: az alkoto ember stigmaja —, melybdl olykor-olykor ver  
helyett „odaegett", agyonnyuzott szavak ozone csopog. A szukszavu es testre szabott  

sorsszintezis konyvecskejehez ez fern lehet e1eg, verrel kell adozni es irni, „az itt es 
most muveszi megfogalmazasa" a feladat, annak a valosagnak a lekepzese, „ami sajato-  

san, veresen, fajdalmasan a mienk". Ez az a metszespont, ahol a meg letezo olvaso  er-  
deklodesi kore es muveszetigenlese talalkozhat a jelen alkotojanak az ambicioival. S 
nincs is fontosabb, egetobb gond, mint muvesz es befogado egymasra talalasa.  

Egy mulo vilag, eltuno e1etformak „megeneklesere" kell osszpontosltani, addig szolni  

videki.ink emberehez, amig megtalalja a szo, mert a„nemzetiseghalal" vizioja neha mar  

nern is annyira vizio. S midon az elbeszelo lirai enne valtozik at, hogy elzengje egy avar  

lelet e1egiajat, a terepjaro riporter aggodalommal figyeli a vajdasagi magyarsag holdfo-  

gyatkozasat. S mert a telihold fenye mar nemigen vilagitja be a tajat, egyre hangsulyo-  

sabba valik az itt, most, rolatok es nektek mozzanata: „Nem az orokkevalosagnak irok,  

annak a nehany embernek, aki itt meg olvas. Szukebb patriam nehany ollvasojanak.  

Nem a szajuk izet szeretnem eltalalni, zavarodottsagukat, fajdalmukat, arvasagukat  

szertnem neven nevezni" (Toroktopolya).  
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A Daszudvart lapozgatva egy olyan vilaggal keriiliink kapcsolatba, rely mindennap-  
jaink lenyomata, ertiink es nekiink van. Tiszta, те lу  liraisagu irasok sorakoznak itt egy-  
mas mellett.  

CSAPO Julianna  

A FORDITO ESSZEI  

Sava  Babić : Preveseji. Institut za južnoslovenske jezike, iJjvidek, 1989  

Egy rokonszenves konyvben lapozunk, S ava Babi ć  szellemes, fordulatos, olvasma-  
nyos esszegyujtemenyeben, irodalmi jelensegekrdl, muvekrdl/  alkotokrol s ezek rokon 
fogalmairol: a muveszi igazsdgro1, az iroi erkolcsrdl, a gondolat es velemeny szabadsa-  

garol, nyelvi gondokrol, a muforditas titkairol, buktatoirol, de oromeirdl is . ..  

Aki hozzaszokott az egyetemek, tudomanyos intezetek es akademiak exkluziv, riasz-  
toan szakszeru, szaraz targyilagossaggal in s pusztan a szakma folkent papjaira tekintd  
modorahoz, azt kellemesen lepi meg az a folismeres, hogy a filoldgia tudomanyat ko-  

rantsem csupan a beavatottak rejtjeles nyelven lehet muvelni, s bogy e nyelvi es irodalmi  

ismereteknek valoban a human tudomanyok kozott a helyiik, mert az emberhez szol-  
nak az emberrdl. Olyan diszciplina, amelynek kopar mezdin a nern szaktudos is talal  

nyilo viragot: a szellem jatekos oromet, szint, illatot. Mar a konyv cime is valami hason-  

1ot sugalmaz: Preveseji. Ezt a Sava Babić  vegykonyhdjan kesziilt osszetetelt hiaba is ke-  

resnenk az enciklopedikus nagyszotarak vegtelen szotengereben, mert alkalmi osszevo-  

nassal van dolgunk, hapax legomenonnal, azaz „egyszeri olvasattal", ahogy tudos filo-  

logiai szakkonyvek nevezik a koltdi neologizmust (a prevod es az esej, magyarul a fordi-  
tas es az essze osszevondsa). Babi ć  nyelvteremtd fantazidjanak szamos mas peldajaval is  
talalkozhatunk a konyvben: a friss es ujszeru jelzdhasznalat, a meglepd hasonlatok kep-  

alkoto kepzeletenek megannyi bizonyiteka. Muforditasai is mar meggydzhettek ben-  

niinket arrol, bogy szuveren ura a nyelvnek: abban is alkot, pontosabban ujraalkot, иј -  
jateremt. Sava Babi ć  е  konyve megsem csupan egyfajta otletkavalkad, s nemcsak szelle-  

mes nyelvi meglepeteseket tartogat olvasoja szamara. Elgondolkodtato vagy eppen е1-  
lenvelemenyre ingerld megallapitdsaival, pro Ьіemafolveteseivel, egyedi megkozelitesei-  
vel, latoszogenek eredetisegevel hivja magara a szakmabeliek, de azontul az irodalmi-  

muveszi-filozofiai kozvelemeny (van ilyen nalunk?) figyelmet.  

E sorok irojanak a rokoszenvet a konyv irant tobbfele forras taplalja. Mindenekeldtt  

Babić  hangsulyozottan erkolcsi s egyidejuleg muveszi szemleletenek osszeforrottsaga,  

an az irokrol es muvekrdl alkotott iteleteiben valosul meg. E rokonszenverzesben ki-  

emelt hely illeti meg szerzdnknek a nyely kerdeseiben vallott felfogasat, aminek az iro-  

dalomrol valo gondoklodasunkban — sajnos — egyre szukiil a tere, s egyre elhanyagol-  
tabb osszetevdje a muelemzeseknek. A „nyelvi mualkotas" Wolfgang Kayser-i gondo-  

lata s kolteszetkriteriumai, mint egyebkent a poetika egesz orokolt fogalomrendszere is,  

folytonosan valtoznak, de a valtozdsokrol nern allithatjuk, hogy mindig gyarapodassal  

jarnak egyiitt, hanem sokszor a meglevd ertekek devalvdlodasat is magukkal hozzak.  
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Olyan ertekek pusztulasat is, amelyeknek minden iddk minden kolteszeteben helyiik  

lesz, rig csak az emberi szdt nemcsak akusztikai jelensegkent vagy zorejkent eljuk at,  

hanem ugy fogjuk fel, mint gondolatot, jelentest, fogalmat, lelki es ertelmi tartalmat  

hordozd erteket. Egy gondolatban, attitudben, szemleletben, de meg csaladneveben is  
szerzdnkhoz kozeli magyar koltd, Babits Mihily egy bd emberoltdvel 6 eldtte a lira ha-  

lalit elsirato verseben panaszolta fel a 1e1ek, a koltd, a szd elmaganyosodisat:  

Kinek szdlsz,lelek? Mondjak, milliok  
nyogeset nyogd ma, testverek vagyunk  
s mit er a szd, amely csupin tied ?  
De istenem, hat testver az, aki  

nern hallja meg testvere panaszat,  

ha nem ove is? Onzd a vilag:  
csak kozos inseg, kozos 1az, kozos  
zavar dadog, — a tobbi csond a maginy  . . . 

Sava Babi ć  az elszdtlanodas е  szigetallapotanak az ellenszeret talalta meg az elete er-  

telmet jelentd, impozans meretu muforditdi tevekenysegevel, levonva abbdl az elmeleti  

kovetkezteteseket es tapasztalatokat is. Igy elsdsorban azt, hogy a muforditasnak nem  

egy adott szovegbe, hanem egy egesz kulturaba kell behatolnia, mert nem a szavakbdl  

osszei110 textus meghdditasa a feladat, hanem az a muveltseguniverzum, ant a szd ma-  

gaban foglal:  
, r A forditd nem elegedhet meg a nyely ismeretevel, okvetleni:il szuksege van a kultura  

tagabb koru ismereteire, s itt nem folosleges hangsulyoznunk: annak a nepnek a nepraj-  

zara is, amelynek a kolteszetet forditja. Csak ekkent lehet megerteni s folfogni azokat  a 
csekelysegeket4Cis, amelyekbdl a kolteszet osszeall, azt a hatterszdttest, amely lehetd-  

seget nyujt a nep hiedelem- es szokasvilagan alapulo vers megszuletesehez?>  

Ezen az itt vazolt uton jut el a muforditasnak mint erkolcsi cselekedetnek az ate1ese-  

hez es ertelmezesehez. Santa Ferenc Az otodik pecset cimu regenyenek forditasahoz irt  

kommentarjait az Erkolcsi malomkd cimmel litja el, de a regenyt megkozelitd kom-  

mentarbdl kitetszik, bogy nemcsak Santa, hanem forditdja is iterzi е  moralis ketelyek  
kozotti drlddes sulyat, az olyan ember lelki terheit, akinek a szamara „fontosabb a ker-  

des folvetese, mint a felelet". Heller Agnes Szilveszteri Symposion cimu keziratos  
muvenek szerbhorvat forditasa iirugyen a szerzd erkolcsi magasrenduseget abban  

ismeri fo1, bogy egyetemes ervenyu, szamunkra is relevans peldat mutat vitainkhoz  

tolerans, igazsagos es meltanyos magatartasbd1. Eorsi Istvan muve es szemelyisege  

magaval a moralis tudattal azonos a szimira: tdle fordit a legtobbet. Demokratizmu-  
sa, a paradoxon iranti vonzalma, humanizmusa, kritikai magatartasa miatt vonzddik  

hozza leginkabb, s folpanaszolja, hogy folyoiratviszonyaink kozott nem is lehet arra  

gondolni, hogy a szerkesztdk egy eldttiik ismeretlen ird irant nagyobb erdeklddest  

tanusitanak, vagy hogy maga a forditd is betolthet ertekmerd es szelektald funkcidt.  

Rokonszenvet Eorsi irant fdkent az nyeri meg, bogy az ird szinte „menet kozben", az  

alkotas folyamataban kozli vele folyton modosulo szovegeit, s hogy ugyszolvin re-  

szeseve teszi az alkotas izgalmainak es az irdi muhelymunkanak. Nemcsak Eorsi, de  
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Orkeny Istvdn szovegei is nagyobbdra hasonld karakterjegyeik miatt kapjdk meg a for-  

ditd figyelmet.  
S van meg egy szempont, amit Sava Babi ć  konyverdl szolva valdszinuleg elso helyen  

kellett volna emlitenunk, hisz az esszek olyan emberi, tdrsadalmi es gondolati kozegben  

jdrnak, Kozep-Eurdpai va1dsdgunk olyan tdjain, amelyek a szerbhorvdt olvasd eldtt ke-  

vesbe ismertek, vagy csak csonkdn es tukorkepbdl, a kozvetlen ateles nyujtotta teljesseg  

hijdn, igy termeszetszeruleg redukdltan is. A konyv fontossdga eppen informdcids sze-  
repeben jelolhetd meg, tdjekoztatdsi funkcidt teljesit egy emberi elmenyvildgban,  

amelynek megismeresehez Babi ć  segiti hozzd az olvasdjdt. Ezzel bizonydra dltaldnos  
kulturpolitikai celnak es irdnyvetelnek is megfelel (a kulturdk kolcsonos befogaddsdhoz  

jdrul hozzd, de hadd mutassunk rd: nern olykeppen, hogy egy deklardlt s a kultura ter-  

meszetevel nern is mindig egybehangzd elvdrdsnak tesz eleget, hanem taldn eppen az elv  

fondkjdval: a kulturpolitika merithet beldle ervet es irdnyelveket.  

Semmikeppen sem akarjuk Babi ćot a magyar irodalom es muveltseg irdnt erdeklddd  

irdk, olvasdk vagy szerbhorvdt nyelven megszdlaltatdk „utolsd mohikdnjdnak" szere-  

peben ldttatni, mert ez egyszeruen ellentmondana a tenyeknek, s akir statisztikai ada-  

tokkal, mennyisegi mutatdkkal is konnyen cdfolhatd lenne. Kii1onben is, irodalomrdl  

leven szd, nern mennyisegi, hanem mindsegi kerdesrdl beszelunk. Az erdeklddes, az  

esztetikai vonzalmak, a bensdsegesebb szemelyi erintkezesek termeszeterdl, inditekai-  

rd1, jellegerdl, nem pedig ideoldgiai fogantatdsu, ki.ilsd programokban, protokollokban  

es kiaddi tervekben tukrozddd s azokban realizdlt cimszavakrdl, fdrumok dltal szorgal-  

mazott vdllalkozdsokrd1. Olyanfele egymdsra taldldsokrd1, amire p1. a Leskovac—Szen-  
teleky kapcsolat dta csak keves ре lда  akad. Babi ć  nern tdrsadalmi megrendelesre fordit,  
ertekel, ertelmez, ir es tanitja a„mdsik" irodalomba vald behatolds titkdt, megismerese-  

nek a mddszeret, hanem azert, mert azt magdenak erzi, esztetikai igenyeit elegiti ki vele,  

emberi vildga szerves tartozekdt ismeri fol benne. Szdmdra az Illyes-vers vagy az Eorsi-  
drdma az embernek az alkotdsa, Heller Agnes Szilveszteri Symposionja az embernek  a 
vildggal folytatott dialdgusa, kovetkezeskeppen az ove is, nern csupdn egy% І ozosseg  
nyelvi-nemzeti hatdrok koze zdrt kulturdja. Ha nern igy volna, ha nern igy erezne, ugy  

aligha erthetnenk meg, hogy asztalfidkjdban — egy 1988-ban kelt jegyzetenek tanulsdga  

szerint — tizennegy magyar ird huszonhet kiaddsra erett, szerbhorvdt nyelvre forditott  

alkotdsa (konyve) vdrja a sorsdt; tobb mint 4000 oldal terjedelmu prdzai, verses es drd-  

mai mu, koztiik Krudy Gyula, Csdth Geza, Dery Tibor, Illyes Gyula muvei, ket vers-  
illetve prdzaantoldgia, legnagyobb oldalszdmmal pedig Orkeny Istvdn, Hubay Miklds,  

Hamvas Ве 1а  es Eorsi Istvdn alkotdsai. A konyv nevmutatdja 174 nevenek mintegy fele  

magyar (ennek is kb. 50 szdzaleka jugoszldviai magyar) ird, koltd, filozdfus, muvesz,  

kozeleti ember, a tobbi a delszldv vagy a vildgirodalom korebe tartozd nev viseldje.  

Olyan teljesitmeny kezzelfoghatd bizonyitekai ezek, ami mdr onmagdban, meg a Ba-  

bićra jellemzd magas mindsegi szinttdl eltekintve is lenyugozi az embert. De ezek  a 
konyvere ten obszervdcidk mdr csak azert sem terhetnek ki Babi ć  muforditdsainak mi-  
ndsitesere, mert konyve nern forditdsokat tartalmaz, hanem a forditds muhelygondjain,  

gyakorlatdnak es elmeletenek a pro Ь1emdin toprengd esszeirdnak a gondolatait foglalja  
ossze. Ilyen vonatkozdsban pedig a legizgalmasabbak az irodalmi eletiink etikdjdt erin-  

td, annak belsd torteneseibe vallomdsszeruen bepillanto ember foljegyzesei, kiilonos- 

r~ 
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keppen a Prevodiočevi pomagači i odmagači (А  forditd tamaszai es akadalyozdi) cimen  

kozreadott jegyzete. Idezziik zaradekul nehany gondolatat es megfigyeleset — okulasul  

es tapasztalatkent mindazok szamara, akik — mint 6 — misszids tudattal s belso parancsra  

hallgatva vegzik e ma sem elegge megbecsult irdi feladatot. S azert is, bogy mintat ve-  

gyunk gondolatanyagabdl eszjirasanak analizisehez, nemkulonben illusztracidkent  a 
muforditd rangjanak „megbecsulesehez":  

„А  forditd munkajara csak akkor figyeliink fel, amikor hibazik vagy fegyvertenyt  

visz veghez; е  ket szelsoseg kozott a kozony nagy tersege terul el, amit csak ritka es ku- . 

lonos emberek vizsgald szeme figyel, osszehasonlitva az eredetit a fordltassal. A ba11e-  

pest termeszetesen sokkal konnyebb eszrevenni, de meg a hostett is hibanak es hutlen-  

segnek foghatd fel. Az eredeti, az szentseg, a forditisszoveg viszont a forditd tevelyge-  

seinek, mellefogasainak, ertetlensegeinek a tere. Minden, ami gyanus, a forditdtdl szar-  

mazik.  
Meg a forditas elemzoje sem tehet mast: a forditd alairta munkajat, tehat minden, ami  

le van forditva, dt terheli; mindossze azzal a fenntartassal vagy enyhe ketellyel elhet,  

bogy talan valamilyen korrektori botlasrd1 vagy nyomdahibard1 van szd. A forditd szo-  

veget pedig csak egyre nyirjak, fesiilik, simitgatjak, rendezgetik mindenfele recenzen-  

sek, szerkesztdk, lektorok, szeddk, korrektorok, nem beszelve a Nagyur, a Veletlen  

megfoghatatlan szellemerdl. S teszik ezt a legjobb szandekkal!"  

SZELI Istvan  

TENYEK ES IGAZSAG  

Grendel Lajos: Szakitas оk. Madach, Pozsony, 1989  

Az ismert szlovakiai magyar ird (Elesloveszet, Galeri, Attetelek, Borondok tartalma)  

иј  regenye pontosan es tobbszorosen arrdl szd1, amit konyvenek cime jelez: a szakita-  

sokrdl, illetve ezek lelki lenyomatairdl, megpedig olyan alapossaggal, amit tudomanyos  

ти  eseteben joggal nevezhetnenk a tema koruljarasanak, de regenyrdl leven szd, he-  

lyenvaldbb abrazolast emliteni es dicserni. Ugyanakkor tudni kell, bogy a muveszet 1 е -  
nyegenek es jellegenek megfelelden a regeny az abrazolas melysege es sokretusege е 11е -  
nere is adds marad a magyarazattal, a vegsd, megnyugtatd valasszal. Egyszeruen azert,  

mert nern az a dolga, bogy megnyugtasson, s talan azert is, mert csak egyreszt valdsag,  

masreszt viszont merd kepzelet. Hajszalnyira ugy, ahogy ezt regenye legelejen az ird —  a 
tortenet egyik reszvevdje es meseldje — prdbalja baratainak megmagyarazni: „Ernd es  

Csilla nem ertettek, miert olyan nehez leirni azt, ami tortent, hiszen csak meg kell fogal-  

mazni, lehetdleg pontosan es szepen, ami es ahogyan tortent, es nem kell se hozzatenni,  

se elvenni beldle semmit, bogy minden az igazsagnak megfelelden ragyogjon a konyv  

lapjain, s az olvasd azt mondhassa, ez igen, ilyen az elet, ezt a konyvet akar en is irhat-  

tam volna, ha lenne kedvem es iddm ilyen haszontalansagokkal foglalkozni. Nem akar-  

tam kiabranditani dket, es ezert dvatosan kezdtem es a legelejen. Ha megelegszem vele  

es leirom azt, ami tortent, abbdl meg nern lesz regeny, abbdl mindenki tetszes szerint  
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olvassa ki a maga onigazolisat, abbol csak zurzavar es rendetlenseg lesz. Ellenben ha  
megirom azt is, bogy a tortenetbdl a benne resztvevdk milyen igazsagot szurtek le, ak-  
kor nem pusztan egy tortenetet mondtam el, hanem valami olyat irtam, amit lehet  mar 
elbeszelesnek vagy regenynek is nevezni. Vagyis ami tobb, mint a tenyek, bar elisme-  
rem, joval kevesebb, mint a nagy ти , a teremtd het napja. Szamomra az igazsag fonto-  

sabb a puszta tenyeknel, s ahhoz, bogy en a tenyek kozott megtaliljam az igazsagot,  
nem eleg, ha csak a tenyekrdl szdmolok be. A tenyek melle olyan tenyeket kell kitalal-  
nom, amelyek a valosagban nern tortentek meg, de esetleg megtortenhettek volna, vagy-  

is hazudnom kell, bogy az igazsdg megmutatkozzek, bogy megmutatkozzanak azok  a 
paradoxonok, amelyek megkeseritik az eletunket, s aki nern birja megemeszteni dket,  
megbolondul vagy ongyilkos lesz, vagy elfordul tdliik, s azt mondja, engem ezek a dol-  
gok nern erdekelnek tobbe, e n inkibb marol holnapra fogok elni, aztdn majd ha meg  
kell halnom, meghalok, mint masok, vagy pedig hivd leszek, es akkor nincs tobbe szuk-  
seg arra, bogy regenyeket vagy verseket olvasson."  

Fontos vallomds, ezert is kellett hosszabban idezni, amibdl ezuttal, nem a muveszet,  
hanem a konkret ти  vonatkozasdban, a paradoxonokra — „amelyek megkeseritik az  

eletunket" — hivnam fel a figyelmet. Ezekre vezethetdk ugyanis vissza a regenybeli  
szakitasok, van beloluk nehany, illetve az a kozerzet, amely Grendel muvenek, mint az  
eldbbi Attetelek (1985) cimu regenyenek az igazi, abszolut fdszerepldje. Eppen az Atte-  

telek megjelenesekor nyilatkozta a szerzd: „Amikor kozerzetet emlegetek, nem valami-  
fele ти lо  hangulatra: onfeledt oromre vagy netdn rosszkedvre, depressziora gondolok,  

hanem arra a hangoltsdgra, ha ugy tetszik, eleterzesre, amelyben a dolgokat fogadjuk es  
elrendezzi.ik magunkban. Nem arrol van szo, bogy ma szomoru vagyok, holnap pedig  
vidim, hanem arrol, bogy a dolgok jelentenek szamomra valamit, hogy a magunkrdl valo  
birmifele tuddshoz, rajtunk, a szubjektumon kereszti.il vezet a legmegbizhatobb ut."  

Es az iro, Grendel Lajos, иј  regenyeben ugy kivanja olvasoit ilyen tudashoz, ponto-  

sabban taldn felismereshez juttatni, bogy kitalal egy egyszeru tortenetet, amit hdrom  

meseldvel hdrom oldalrol vildgit meg, s ebbe a tortenetbe helyezi a szerepldit, koztuk  
van 6 is, bogy  rajtuk mint „szubjektumon keresztiil" jusson el az olvso ahhoz az elet-  
erzeshez, amelyre mint sajdtjdra ismerhet, rely segit neki az onmegismeresben vagy  
csak elgondolkodtatja, mert gazdagabba teszi vilagkepet, szemleletet.  

A  regeny cselekmenyenek а lарјди l szolgalo tortenetmagot, amely mindossze annyi,  

bogy Akos baratjaval, Pd1oczi Andrissal es ennek felesegevel, Olgaval egyiitt elmegy  

nyaralni, s ott osszeszuri a levet az asszonnyal, vagy az vele, teljesen mindegy, legkeves-  

be  serf  lehet iroi engedmenynek tekinteni az effele sztorikat kedveldk szamira, hanem  

sokkal inkabb olyan emberien valoszeru esetnek kell latni, amely a harom erintett, de 
mindenekeldtt Akos es Paloczi szamdra eleteben fordulopontot jelent. Az esemeny ket-  
segtelenul meghatdrozo ereju ra r azzal is, hogy a baratsag jovdtehetetleni.il megszakad,  

s Paldczi, aki eddig eletelvkent vallotta es gyakorolta, bogy az ember ugy hozhatja leg-  
konnyebben egyensulyba „magdt masokkal, a kornyezetevel, a barataival, a rendszerrel,  
amelyben е 1 — a vilaggal", ha mindenrdl lemond es megadoan szeret, rogeszmesen on-  
pusztitovd lesz,  rig  vele szemben Akos, aki mindig csupdn onmaga akart lenni „ahogy  

minden egeszseges ember elsdsorban onmaga akar lenni", aki addig a szakitdsok sordt  
tudta maga mogott — szerelmeert, Ildiert szakitott apjdval, majd apja halala utan szaki- 
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tott Ildivel s onpusztitd percemberkent e1t —, most viszont — miutdn legjobb bardtjdt vd-  

lasztotta el felesegetdl— mintha elerhetdnek, keznyujtdsnyira ldtta volna azt a bizonyos  

vdgyott kulso-belso egyensulyt, amelynek birtoklasat eladdig konfliktusainak vagy velt  

konszOliddcids fdzisainak kulisszdi moge rejtve probalta onmagaval elhitetni. S bogy  a 
szerzd d1ta1 emlitett paradoxonok, amelyek eletunk meghatdrozdi, s amelyekre az iro-  

dalom feladata felnyitni a szemunket, ertelmunket, anelkul hogy megmagyardzni tudnd 
vagy akdrnd ezeket, mennyire tartozekai az eletnek, bizonyitja, bogy Pdldczi — aki ele-
ven lelkiismeretkent koveti Akost, majd eszeldsen fegyvert fog rd a nyilt utcdn —, mi- 
utdn egyensulydt vesztve egy arra robogd s fekezni mdr keptelen autd е 1е  1erdul, amely  
ugy dobja vissza a jdrddra, „mint keritesfal a nekirugott labddt", eppen Akos ldbai е 1е  
ropul es Ott szornyethal, talon bogy ezzel bosszubdl orok es gyogyithatatlan traumdt 
okozzon egykori bardtjdnak, aki zegzugos elete folyamdn vegre remelhette, hogy bol-  

dog, revbe jutott ember lesz. S 1 дт , most, eppen most, ugy hozta a sors, bogy magya- 
rdzkodnia kell onmaga, bardtai eldtt, nern lehet tobbe kompromisszumokba sullyedt  

kordnak magdnyos farkasa, rd is az a sors vdr, mint tdrsaira: „A mi nemzedekunknek  

nincs vdlasztdsa. Csak konformista lehet. Ha nern vagy konformista, kinyirnak, vagy  

idd elott elpusztulsz, vagy alkoholista leszel. Ha konformista leszel, elveszted onbecsu- 
lesed maradekdt is." Ezt Pdldczi mondta, mert Olga elvesztese benne az onelemzdt akti-  

vizdlta, de mondhatta volna ms Akosek bardti korebdl, akik a„kivdltsdgosnak velt er-  

telmisegi kasztba igyekeztek betolakodni" a hetvenes-nyolcvanas evekben. MOndhattdk  

volna pelddu1 Lakatosek is, a perspektivikus jogdsz es orvos felesege, ha lett volna bd 
torsdguk tiikorbe nezni, s nem dmitottdk volna magukat azzal, bogy „hdzase1etuket  

egyensulyban tartjdk", bogy a nemzedek „eletfilozofidjdt" eppen dk „valositottdk meg,  

a  lehetdsegekhez kepest szinte maradektalanul", holott eletukben minden „hazugsdg es  
porhintes", dk a „siker mdza alatt" boldogtalanok. S ilyenkent a kor legtipikusabb fi- 
gurdi. 

Egyaltaldn nern veletlen, hogy Akos eppen Lakatosekkal kerul konfliktusba, mert  a 
sikerpdr a gyereket „nem magyar iskoldba" iratta, mert „fe1 szemmel mind a ketten a јо -  
vdbe sanditgattak", s ugy „gondolhattdk, ha hdtrdnyuk nem is, eldnyi.ik semmikeppen  

sem szdrmazna abbdl, ha gyerekeik magyar iskoldba jdrndnak". De ez mdr elvezet ben-  

niinket abba a kerdeskorbe, amely Grendel regenyenek fdkuszdban talalhato, s amit  

identitdsvesztesnek nevezhetnenk. Termeszetesen a fogalom legteljesebb ertelmeben,  

nern csupin nemzetisegi hovatartozds vonatkozdsdban, hanem mindenfele emberi kap-  

csolat tekinteteben, amelyek kapcsdn kiderul, bogy a„tet nern holmi mulekony szere-  

lem vagy bardtsdg", hanem ennel tobb, egyetemesebb. A letezes,letezesuk egeszet erin- 
ti, s hogy azert, mert „mindnydjan seriilekenyek, onzdk es neurotikusok", hogy kap-  

csolataik felrecsusztak, benniik dttetelek kepzddtek, azert dk kevesbe okolhatok, mint  a 
kor, mint a korulmenyek, amelyekbe beleszulettek, amelyekben eltek.  

S ezek utdn, kivdlt az utdbbi sorok alapjdn, nern szeretnem, ha bdrki is azt hinne,  

hogy Grendelnek ez a konyve (is) azert tetszik, azert hiszem izgalmasan јд  regenynek,  
mert az dthalldsok alapjdn felismerhetden kozelinek, ismerdsnek ldtszik, az is, hiszen  a 
regeny hdttereben, de megkerulhetetlenul feltunnek azok a kisebbsegi vonatkozdsok, 
gondok, deformdcidk, amelyek itt is, ndlunk is szinte pontosan igy jelentkeznek, hanem  
mert anyagkezelese minden ketseget kizdrdan magdn viseli annak az iskoldnak a nyo- 
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mait, amely Kundera prozdjdt is meghatdrozza. Akdresak A ket elviselhetetlen konnyu-  

sege cimu regбny, ez is csoddlatos otvozete a kozhelyszeruen koznapinak 6s a szinte tel-  

jesen regenyszerutlennek mondhato bolcselkedo meditdldsnak, mdgpedig ugy, hogy  a 
kdt ellentetes elem szerves egdssz б  formdlodik, regdnynek nevezhetd muegdsz lesz. Igy,  

s nemcsak nemzetisdgi, magyar vonatkozdsban drvdnyes a Szakitasokra is, amit e16zd  

regdnydt, az Atteteleket ajdnlva olvasoi figyelmebe Grendel nyilatkozott, mondvdn  

bogy szeretnd, ha amellett bogy regdnykdnt elveznek zavartalanul, megorvendeztetnd  

az is, „ha a regdny vdgdn az olvaso ugy dreznd, ezt a regdnyt ( . . . ) csak egy Pozsonyban  

616 magyar iro irhatta meg". Ezzel nem drtdke novekedne a munek, hanem az drnyalatai  

lenn бnek hitelesebbek, valoszinubbek. A kita101t tdnyek alatti valos tdnyek hitele lesz  

kбts бgbevonhatatlanabb, azokd a tdnyekd, amelyek a megmagyardzhatatlan feloldhatat-  

lan paradoxonok ds a be161uk szdrmazd dletdrzds alapjai.  

GEROLD Laszlo  

MAGYAR LEVELESTAR  

„Szerelmes Orsikam..." A Nddasdyak ds Szegedi Kdros Gdspdr levelez бse. Szбpirodal-  
mi Konyvkiado, Budapest, 1988  

A Magyar Levelestdr sorozatdnak immdr otodik darabjdt kaphatta kdzhez a kordbbi  

szdzadok esem бnyei, gondolatai, szokdsai irdnt drdek16d6 olvaso. Е  vizsgdl6dds leg-  

adekvdtabb тодја  kdtsdgteleniil maguknak a forrdsoknak — m бgpedig ezek lelkiismere-  
tes, tudomdnyos alapokra tdmaszkodo szovegkozldsdnek — a tanulmdnyozdsa.  
Е  kovetelm бny itt azdrt is fontos, mert a kotetben kozzdtett levelek nagyobbik rdsze  

— Nddasdy Tamds ds Kanizsay Orsolya levelez6se — magyar nyelven irodott; a levelez бs  
harmadik fdszerepl6je Szegedi Kdros Gdspdr doktor, s az 6 ig бnyes, latin nyelvu leve-  
leit ugyszintdn gonddal kellett magyarul visszaadni.  

A  kotetben olvashato levelek 1540-td1 1562-ig, Nddasdy haldldig tudositanak a fduri  
hdzaspdr mindennapjairol, csalddi dletdr6l. Emberkozelbe kerul a tortdnelemb6l ambi-  

ciozus, magas polydt befutott fdurkdnt ismert Nddasdy Tamds, ugyanugy a joval fiata-  

labb, de urdhoz hamar felnov6 Orsolya.  

A  levelekbdl kitunik, bogy a hadi, politikai feladatoktol tulterhelt nagy txrnak van ide-  

је  ds gondja figyelemmel kisdrni a birtokon folyo munkdkat ds utasitdsokat adni a mezd-  

gazdasdgi munkdkra, haldszati feladatokra; tokot, pozsdrt, ludfiat kuld haza nej бnek,  
sdt egy levбlben arra panaszkodik, bogy a kdtfdle „szokfuszind" selyem koziil nern tud-  

ја  kivdlasztani a kivdnt anyagot, mert ahogy irja: „mi legyon az oroszldnszinu, azt nern  

drtdk".  
Orsolya asszony igencsak sok bajjal megvert teremtdsnek tunne, ha csak a doktor be-  

szdmo16ib61 ismerndnk. A magdrahagyatottsdg s az ebbdl fakado fe1e16s helyzet nyil-  

vdnval6an befolydsolta egdszsdgdt, lelkialkatdt. A vdgek esem бnyei tobbszor is neh бz  

feladat е16 dllitjdk, igy р1. 1550-ben orommel ujsdgolja gydzelm бt a torokok ellen, s hoz-  
zdteszi: „Ne vdlje Kd, bogy mi es hejdba egyek az kenyeret." Az intelligens, јо  humoru  
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asszonyt jellemzik a kovetkezd mondatok is: „en is kuldtem Kdnek vagy hat dinnyet,  
de Kd megbocsassa, tobbet fern kuldok, mert raszoknek Kd, es itt az cellaba feledne Kd  
engemet."  

Kettejiik bizalmas termeszetu levelezese azonban szamos fontos XVI. szazadi ese-  

menyt, szemelyiseget is elovillant: a reformacid terhdditasat, az ekoriil kialakult elvi es  

hatalmi harcokat, a konyvnyomtatas megindulisat, valamint a sarvari udvarban rovi-  
debb-hosszabb ideig tartdzkodd tuddsokrdl, irdkrdl is hirt ad.  N.  Perneszy Gyorgy, a 
Nadasdy-udvar humanista kepzettsegu jdszagigazgatdja igy tuddsit: „Tinddi Sebestyen  
mar megvetven е  halando zenet, elment az odafont valokhoz, hogy Ott az angyalok ko-  

zott sokkal jobbat tanuljon."  
A fduri csaladrd1 alkotott kepunk korintsem teljes Gispar doktor — humanista neven  

Casparus Fraxinus Zegedinus — levelei nelkul. Kir, bogy Nadasdy Gispir doktornak  
irott levelei meg fern keriiltek e1d, sok mindenben kiegeszithetnek ketteji.iknek a kor  
а 1а-fo1e rendeltsegi viszonyai kozott szokatlanul bizalmas kapcsolatit. Ezt timasztja  a1i 
Gispar doktor helyenkent tapasztalhato kimeletlen oszintesege is, az orszig nidorat  
csoppet sem respektild nyers egyenessege. Legalibbis ami az orvostudominy dolgait  
vagy az orvosi etika teteleit illeti.  

A leveleket olvasva legteljesebb kepunk az orvosrdl alakul ki. Gispir doktort a veg-  

sdkig lelkiismeretes, tudominyanak е 1д , ugyanakkor melyen onerzetes tuddsnak ismer-  
jiik meg. Az egyik legkemenyebb hangu 1evelet akkor irja uranak, amikor az — nyilvin  
az udvari emberek iskilodisa miatt — kotelessegere inti az orvost. Magyarazkodas, er-  

veles helyett Fraxinus egy pe1dizatot ir meg uranak a cseribaritokro1, es erre Nidasdy-  
td1 „emberseges" vilaszt var.  

Ismet  ms oldalrol ismerjuk meg Kdrosi Gaspirt az urndrdl irt leveleibdl. Az orvosi  
teenddk mellett szegeny doktor szukseg eseten a hitszdnok szerepet is betolti, amikor  
urndjet a magany vagy a ketsegek gyotrik; gondoskodik az egeszseges eletmddrdl, de ha 
kell, alkalmi mulattatovi vedlik: az udvarmesterrel versenyt adomikat kolt a kislibak-  
rd1. Urinak viszont a tudds komolysagival s a ke11d reszletezessel szimol be munkaji-  
rd1, levelei те lу  diszkrecidrdl es etikus magatartisrdl tanuskodnak. Orvosi hitvallisa:  
„amig e1ek, mindig az emberek javira ajinlom tevekenysegemet", majd hozziteszi:  
„keszen allok, orvossigokat adok, ејје l-nappal szolgilatban vagyok, de az eredmenyt  
Istenre bizom".  

Fraxinus mukodesenek korulmenyei tipikusan a „vegviri" orvose. Gyakran „kikol-  
csonzik" a csalad baratai, ismrdsei is, ezert az utazis veszelyeit, fdleg a torok kezre eses  
kockazatit e1orelitva kezeslevellel felvertezve indul utnak.  

A  szoveg valogatisat, gondozisat vegzd Vida Tivadar kozel kilencvenoldalnyi jegy-  
zetanyaggal (roviditesek, targyi magyarizatok, szd- es nevmagyarazatok, foldrajzi ne-  

vek sib.) jirul hozza ahhoz, hogy olvasaskor mi, kesdi utddok is valdban cimzetteknek  
erezziik magunkat.  

RАЈSLI Ilona  
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SZINHAZ  

GODOT-RA LESVE  

Beckett agrdlszakadtjai besugdk lettek. Akik hontalanok voltak, akik semmi es senki  

nelki.ili nincstelenek, koldusszegeny szerencsetlenek voltak, mint Estragon es Vladimir  
Samuel Beckett muveben, a Godot-ra vdrvaban, azok Drago Jan čar darabjdban, a Go-  

dot-ra lesveben spiclik lettek. Ok is a Godot-t varjak, mint Didi es Gogo Beckettnel,  

pontosabban lesik, csakhogy Franz es Josef Godot-ja semmiben sem hasonlit ahhoz, aki  

Beckett muvebdl fogalomma valt. Illetve csak annyiban hasonlit a ket Godot, hogy  

mindkettd lathatatlan. De Beckett muveben Estragon es Vladimir szamara Godot tet,  

nern veletlenul lett fogalom, nem veletlenul azonositottak egyes ertelmezok istennel  

(God), a megvaltoval is, Jan čarnal viszont nem tet Godot, illetve csak latszattet. Igaz,  
hogy Franz es Josef, a ket posztolo spicli szinten Godot-ra var, arra a valakire, akinek  a 
szemkozti haz egyik ablaka mogott kellene megjelennie, s akit nekik megfigyelniiik  

kell, de errdl a Godot-ro1 szinte semmi lenyegeset nern tudunk meg. Teny, ha feltunne,  

ha Franz es Josef szakszeruen megleshetne, ha jelentest adhatna rd1a, szamukra az jelen-  

tene a sikert, de miert kell meglesni azt a bizonyos Godot-t, Godindt, Goldsteint vagy  

minek is hivjik, errdl semmit sem tudunk meg. Nem veletlen, hogy Franz es Josef jele-  

neteken at teljesen megfeledkezik arrol, mi is a dolguk, meg sem emlitik azt a bizonyos  

Godot-t, Godinat vagy kicsodat, mig Estragon es Vladimir jeleneteiben, ha nern is be-  

szelnek rdla, ha nev szerint nern is emlitik, Godot szelleme mindig felettiik, a helyzeti.ik,  
a  remenytelen varakozas felett lebeg. Beckettnel Godot ha nincs is, megis mindig jelen  

van, mig Jančar darabjaban, annak ellenere, bogy nev szerint talin tobbszor emlitik,  

nincs jelen.  
Ezert Jančar darabja csak messzirdl hasonlit Beckettehez, minden parhuzam erdsza-  

kolt. Nemcsak a cimmel tortend utalas szerencsetlen es felrevezetd, hanem az iroi е1-  
kepzeles is. Ettd1 fiiggetleniil Jan čar muveben ketsegteleniil vannak elvezetes, szellemes,  

јо  reszletek, de ez a darab egeszen masrol szo1, egy egeszen mdsik darab, olyannyira,  

hogy nehany veletlen parhuzamon kiviil semmi, fdleg lenyeges kozos vonis nincs a ket  

mu kozott.  
Vitathatatlan, hogy a Godot-ra lesve olyan szituaciora epi.il, amely regota, mostansag  

pedig kulonosen erdekes, aktualis: a masok lehallgatasa, megfigyelese, a besugas talin  

sohasem volt annyira valosag, mint napjaink Kozep-Kelet-Europdjaban. S ugyanakkor  

a  mindenhatdnak hitt besugok, a keretlegenyek, a botozdk sohasem voltak annyira ki-  

szolgaltatottak, mint eppen napjainkban. Erzesem szerint Jan čart is, erthetden inkabb  
ez a tirsadalmi es emberi realitas, ezek a kerdesek foglalkoztattak, erdekeltek, mint  a 
Godot-varas.  

Nala, nem a vards tenye dramai, mint Beckettnel, hanem inkdbb a ket szerepld egy-  

mis kozotti viszonya. Az, hogy Franz es Josef eljatsszak a fdnok es a beosztott kapcso- 

Drago Jančar: Godot-ra lesve. Forditotta Szilagyi Karoly. Ujvideki Szinhaz. Rendezd: L'uboslav  
Majera. Diszlettervezd: Juraj Fabry. Jelmez: Branka Petrovi ć . Szerepldk: Soltis Lajos, Bicskei Ist-  
van, Abraham Iren.  
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latat egy olyan helyzetben, amelyben naluknal talan senki sem kiszolgaltatottabb, amit  

az iro kivd1oan erzekeltet az operarajongo lakastulajdonosno felleptetesevel. Ez a nd a  
maga termeszetes eletosztonevel, gesztusaival dedosokka fokozza le az onmagukat fe-  
lelmetesnek gondolo, onnon fontossagukban semmikeppen sem ketelkedo ket ferfiut.  

Hogy valoban ketarcu murdl van szo, amelyben a ket szereplo helyzete, viszonya a  
fontos, nern pedig a Godot-leses, igazolja L'uboslav Majera rendezese is az Ujvideki  
Szinhazban. Az e1oadasnak azok a jelenetei, amelyekben Franz (Bicskei Istvan) e s Josef  
(Soltis Lajos) egymds kozotti viszonydnak megannyi arnyalata mutatkozik meg, ki-  

valoak, szineszi szempontbol nagyszeruek, peldasan kidolgozottak, igazi szinhdzi е1-  
menyt jelentenek. Azok a jelenetek viszont, amelyekben azt a feladatot osztottak ki ne-  
kik, hogy most tessek azt a bizonyos ismeretlent, Godot -t, Godinat vagy micsodat  
meglesni, amikor kiilonfele kesziilekeket kapcsolgatnak, azok egyaltaldn nem hitelesek,  

sot zavaroan megjatszottak, mesterkeltek, aldrdmaisagot peldaznak. Vagyis a darab nem  
errol szol, hanem arrol, amirdl minden igazi drama, ket ember kapcsolataro1, amit eb-  
ben az adott esetben specifikussa tesz, hogy ez a ket ember ket besugo. Es ezt jatssza е 1  
Bicskei meg Soltis — remekul. Egyszer ugy ultem, hogy perceken a t egeszen kozelrol  
nezhettem a ket kiszolgaltatott koziil a kiszolgaltatottabb Josef — Soltis Lajos — szemet,  
ennek apro rezdi.ilesei, osszehuzodasai, csillogasa majd elboruldsa, ravasz felragyogasa  

majd kiabrdndult elsoteti.ilese igazi dramdra, emberi sorsra mutatott, csoddlatos hiteles-  

seggel, Bicskei a „fonok" szerepeben ugy erzekelteti folenyet, hogy erezzuk kozben  

szerencsetlenseget is. Mindketten те lу  emberi dramat jdtszanak е 1, Soltis — alkatdbo1 es  
szerepebol adodoan — tobb beleelessel, Bicskei viszont — szerepebol kovetkezoen — bi-  

zonyos distancidval, amely nemcsak pontos jellemzest ad, hanem kivu1a110 biralat is.  
Felicita, a lakastulajdonosno dramaturgiai funkciora zsugoritott szerepebol Abraham  
Iren formdl nehdny talalo gesztussal, hanggal eletes, hiteles, hus-ver alakot.  

GEROLD Laszlo  

KEPZOMIJVESZET  

CSERNIK ATTILA ILLUSZTRACIOIHOZ  

Korrekt konceptudlis muveit ismerve, bizony, felkapja a fejet az ember Csernik Attila  
gyermekeknek szdnt illusztrdcioi lattan. Az elobbiek jozan, csoppnyit hideg kiszami-  
tottsaga, raciondlis, de — legalabbis tolem — idegen vilaga utdn ezeknek a rajzoknak, vo-  
nalaiknak, figuraiknak organikus elete, lelke van.  

Olykor ugy tunik, a gyermekkonyvkeszitok es a gyermekkonyvfogyasztok kozott at-  

haghatatlan fal magasodik. Azok szamara, akiknek rogzitett elkepzeleseik vannak a legki-  
sebbeknek szdnt illusztraciokro1, lehet, hogy kiilonoseknek tunnek Csernik illusztracioi,  

elsosorban azert, mert a szines-feluletes diszletvilag helyett raebresztenek benniinket arra,  

ami a szoveg melyen rejlik, de nern vessziik feltetleniil eszre, a nyesetlen fantazidra.  
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Konnyu kezzel, gyorsan es megis hatdrozottan megformdlt rajzai derus kedelyiikkel,  

szivbol jovo es a gyermekkor emlekeibol tdpldlkozo egyszerusegukkel tunnek ki. Fel-  

idezik a tdjjal, fdkkal, virdgokkal kotott bensoseges kapcsolatdnak emlekeit, s ezdltal  

rajzai egy, a felnottek szdmdra letunt vildg visszaemlekezeseive nemesulnek, s az el nem  

vesztett dhitat hangjdn koszonti felnottkent is a gyermekkor boldog ligeteit. Tiszta, em-  

berien meleg kis szigeteket formdl ez az olykor sutasdgot imitd1o, humorosan fontosko-  

do ebadta firkavildg. Csernik, ha az illusztrdlt szoveg ugy kivdnja, nagyvonaluan ko1-  

csonveszi a gyermekrajzok bumfordi bdjdt vagy a virdgesoket, sziveket, cseresznyeajku  

babdkat rajzolgato kamaszldnyok ldtvdnyvildgdt, hogy azutdn, ha kell, konnyed ironid-  

val fogalmazzon, ha a kedve ugy hozza, nosztalgidzzon egy kicsit, vagy a maga feliil-  
emelkedettsegevel jdtekos jokedvvel idezze a felnottek szdmdra immdr csak mult idoben  

letezo vildgot.  
Az ilyen jellegu feladatnak megvan a maga kockdzata is, hiszen a kepzomuveszet szd-  

mdra idegen kozeg fe1o1 erkezo kihivds kedvez a tu1 keplekeny, fajsulytalan muvesze-  

teknek. A leggyakoribb buktato talan a megidezett muhoz valo egyoldalu huseg, a szo-  

tdri ertelmezesek vizudlis dtultetese az irodalmi anyagot ujra dtgondo10 kepzomuvesz  

szemelyes kapcsolata nelki.il. Csernik рд lудја  ebbol a szempontbol szerencsesen alakult,  

ami fokent annak az eredmenye, hogy idoben el tudott szakadni a tankonyvek es a  

gyermekeknek irodo folyoiratok leszukitett illusztrdciosa ЬІonjaito1. A kepzomuveszet-  
re s termeszetesen Csernikre is vonatkozhat Ignotus megjegyzese: „ а  kolto Ott kezdo-  
dik, ahol sajdt nyelve van".  

Felvetodhet annak kerdese is, hogy ezek a rajzok mennyire „hitelesek", vagyis teny-  
leg a gyerekek vildgdrol van-e benniik szo. Voltakeppen azonban egydltaldn nem ez a  

kulcskerdes, mert a gyermekirodalomhoz valo kotodesi.ikon tu1, ami e rajzokbol kivi-  

1dglik, az az ezt is olvaso, abszorbed10 alkotomuvesz s annak a gyermeki vildggal valo а1-  
kalmi, szemelyes kapcsolata. Illusztrdcioi nem a „nagyvildg" eldruldsa egy „kisvildg"  
kedveert, hanem egy иј  kepi rendszer sikeres probdi. Ehhez pedig „csak" folytatnia kel-  

lett a gyerekkor ldtott, hallott vildgdnak felfedezeset, tovdbbfejlesztenie annak kulonos  

kedelyesseget es jdtekossdgdt.  
A grafikai kindlat monotonidjdban ude szinfoltot jelentenek Csernik illusztrdcioi.  

Ugy tunik, meg nern fdradt bele a szakmdban illusztrdlds ihletet о 1о  mestersegebe, ezert  
ezek a rajzilag, technikailag is kierlelt alkotdsok Csernik Attila grafikusi polydjdnak fon-  

tos dllomdsdt jelzik, egyben megmutatjdk egy kovetkezetes alkotoi magatartds eredme-  

nyeit es tovdb Ь lepesi lehetosegeit.  

NARA Y Eva  
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SZETESETT A JUGOSZLAV IROSZO- 
VETSEG — Elmaradt a Jugoszlav Iroszovetseg  
evi kozgyulese, amelyre januir 9- е  es 11- е  ko-  
zott keriilt volna sor Vrnja čka Banjin. Tobbek  
kozott ekkor kellett volna megvalasztani az  
iroszovetseg иј  elnoket is a jelenlegi vajdasigi  
iroegyesiileti elnok, Tolnai Otto szemelyeben.  
A kozgyules megtartisa azert vilt lehetetlenne,  
mert a szloven, a horvit es a macedon egyesiile-  

tek jeleztek az iroszovetseg elnoksegenek, hogy  

nem kivannak reszt venni az orszigos ertekez-  

let munkijiban, a kosovoi iroegyesiilet pedig  
mir regebb ota netn letezik. A tivolmaradisok  

bejelentese utin lemondott Slobodan Seleni ć ,  
az iroszovetseg elnoke, aki visszalepeset a ko-
vetkezokeppen indokolta meg: „...Azt remel-  
tetn, hogy ez az intezmeny a tartominyok es 
koztirsasigok kozotti mindennapi veszekede-  
sek fole tud emelkedni, s minden nemzetiink es 
nemzetisegiink szempontjabol lenyeges irodal-  

mi teren folytatja az egyiittmukodest. A dolgok  
azonban egeszen miskent alakultak. (...) Vele-  

menyem szerint kimeritettem minden lehetose-  

get a kozgyules osszehivisira... Az a torekves  

es ido, amit mint jugoszliv illampolgir az in-  
tezmeny funkcionilisira forditottam, hiibava-  
lonak bizonyult. Nyilvinvaloan nem lehetseges  
az egyiittmukodes azok kozott, akik netn ki-  
vinnak egyiittmukodni. A tovibbiakban az  

iroszovetseg iigyeit a titkirsig es Adam Puslo-  
jić  titkir intezi."  

MEGALAKULT A FUGGETLEN IROK  
EGYESULETE — December vegen Szarajevo-  
ban megalakult a Fiiggetlen Jugoszlav Irok  
Egyesiilete, amely programjaban sikraszallt  a 
jogallamert, az alkotoszabadsag es az emberi  

jogok vedelmeert, a nyilvanos velemenycsere- 

ert, a politikai, vallasi es nemzeti kiilonbsegek  
tiszteletben tartisaert, az europai kulturalis ter-  
seg kialakitasaert, a tobbpirtrendszerert, eliteli  

a  nemzetek kozotti ellentetek szitisinak min-  
den formijit es mindenfajta, a muveszi alkoto-  
munka befolyisolisira iriny уΡulo ellenorzest.  
Tevekenyseget a kozgyuleseken es muveszeti  

temira rendezett forumokon fejti ki, letrehozza  
a  muveszek szakszervezetet es kiadotevekeny-  
seget is folytat. Timogatja a maginkezdeme-  
nyezeseket a konyv-, folyoirat- es ujsagkiadis-  
ban, keptiralapitisban, a ridio- es teveillomi-  
sok, valamint a szinhizak letrehozisaban.  

A  fiiggetlen irok egyesiilete hiromtagu koor-  
dinicios bizottsigot vilasztott meg, melynek  
tagjai Aleksandar Tišma, Velimir Viskovi ć  es  
Ivan Lovrenović .  

DIJAK, ELISMERESEK — A tavalyi ev leg-  
jobb reggenyeert jiro NIN Irodalmi Dijat Vojis-  

lav Lubardanak itelte oda a birilobizottsig  
Mennybemenetel (Vaznesenje) cimu koteteert,  
amely a Gornji Milanovac-i De čje novine gon-  
dozisiban jelent meg. „Regenyeben Vojislav  
Lubarda az isten hita mogotti boszniai videkek  

emberenek nemzeti es vallisi szenvedelyektol  
futott eletet jeleniti meg, olyan kozerzetet mu-  

tat meg az epikai sodris, a szeles elbeszeloi li-  
toszog es torteneti szemlelet, amelyet legjobb  

lenne kitorolni emlekezetiinkbol" — 11 a  zsuri 
jelenteseben.  

A NIN hetilap Dimitrije Tucovićrol elnevezett  
publicisztikai dijit Milorad Ekme čić  kapta Jugo-  
szlivia letrejotte 1790-1918 cimu munkijiert. A 
zsuri szerint a kotetet a tema korszeru tudoma-  

nyos feldolgozasa es metodologiai ujdonsaga, va-  

lamint az eddig feltaratlan tortenelmi tenyek koz-  

lese tette a mult ev legjobb pub Іicisztakoteteve.  
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A Jugoszlav Konyvkiadok es Konyvterjesz-  
tok Egyesiilete es a Ve černje novosti alapitotta  
Mesa Selimović  Irodalmi Dijat az elmult ev leg-  
jobb konyveert Slobodan Seleni ć  kapta meg Ti-  
mor Mortis cimu regenyeert, amely a szarajevoi  
Svjetlost kiadasaban jelent meg. A dijat az or-  
szag hetvenkilenc kritikusanak szavazata alap-  
jan iteltek oda.  

Sziveri Janos a mult ev vegen ket jelentos iro-  
dalmi elismeresben reszesiilt. Szdjbardgds cimu  
verseskotetet a Szerzoi Jogvedo Hivatal es a 
Magyar Iroszovetseg az ev konyveve nyilvani-  
totta, verseiert pedig megkapta a Kortdrs cimu  
irodalmi folyoirat dijat is. 

CSARDASKIRALYNO — Az alabbiakban  
reszleteket kozliink Molnar Ga1 peter kritikaja-  
bo1, amely a Nepszabadsdg 1989. november 25-  
ei szamaban jelent meg:  

„Tragikummal bekormozott operettprima-  
donnit, keseru Kalman Imret igert az ujvideki  
Szerb Nemzeti Szinhaz e1oadasa. Jancso—Her-  
nidi Die Csdrddsfiirstin von Miskolc produkci-  
оја  utan Die Csdrddsfiirstin von Neusatz? (. . . )  

Nem meselem el az egesz e1oadast, ami hat-  
kor kezdodik, es fel nyolc utin veget is er. ( . . . )  
Vegel Ldszlo, a szinhaz dramaturgja csontra  
huzta a szinlapon fo1 sem tuntetett Jenbach &  
Stein-librettot. Kihuzta a lirat, kihuzta a jellem-  
zest, kihuzta a vicceket (erre csak kovetkezte-  

tek: finale ultimoig egy kacagas sem hangzik a 
nezoterrol, a nezok jegesen komor arccal fi-  
gyelnek). A szinpadi mese igy olyan unalmas,  
hogy meg az itdolgozo is raunt. Sziinet utin  
abbahagyta a Csardiskirilyno cselekmeny-ke-  

resztmetszetenek ismeretterjeszto kivonatola-  
sat. Most jon az 6 jutalomjateka. Innen mar  
eredeti darabot adnak. Lippert-Weilerscheimek  
becsi estelyen foltunnek bicskai virosi urak,  
beszelnek valamirol nehany mondatocskat: va-  

lasztasrol, tomegek elegedetlenkedeserol,  
mindegy, mirol: a szereplok nern halljik meg, 
mert koziik sincs az elhangzottakhoz. Jon az-
utan az oreg herceg a fenekig tart szinpad kilo-  
meternyi koromsotet те lуе6о l, kezen vezet  
egy leanygyermeket. Meset mond neki az or-  
dogrol meg a szegeny emberrol, aki odaigeri a 
gonosznak az erdon a neki legdragibbat. Oda-  
haza azutan kideriil: leanya sziiletett. Viszi ma-  
gaval a driga gyereket az ordog a pokolba. Be-  
1о 1е  lesz Vereczky Szilvia. Ne tessek engem  
molesztalпi, es azt kerdezni: miert?! Ne tessek  
nekem azt mondani: ennek, amit itt leirok — se 
fiile, se farka, tudom еп  azt magamtol is, csak  
tudositom olvasoimat ro1a, hogy Ljubiša Ristić  

szinhaziban — ahol Madich Imret forgattak  

happeningge es a Marica grofno nem-ertesebol  
kollokvalt az avantgardista rendezo — ezt adjak  
е 1о .  

Jon meg a primadonna. Szabadkarol szarma-  
zott el, most Budapest adta kolcson szukebb  
hazajinak. Лока  Evdnak hivjak. Ennyire riadt  
primadonnat sosem lattam eletemben. Mire ve-  
get ert az eloadas: szivem minden melegevel,  
megszerettem, annyira szenved. ( . . . ) poka Eva 
arcin retteges: a rendezo azt mondta, ennel a 
taktusnal hirmat elore ke111epjek; de melyik li-  
bammal, istenem, melyikkel a harom  kozul? 
Tragikus egy primadonna.  

Ket igazi szinesz is lathato a tarsulatbo1, aki  
valoban szinesznek mondhato. Ket nyugdijas  
komedias. Velimir Životi ć  (Leopold herceg)  
huncut, meltosigteljes, elegins. Milica Radako-  
vić  a misik (Anhiltit, az oreg hercegnet adja,  
akit minalunk Ceciliira itdolgozottan ismer a 
publikum). Nem mond egyetlen szot sem. Ki-  
huztak neki mindent a szerepebol. Tud azon-  
ban mosolyogni, zavartalan zavarodottsiggal.  
Mosolyogva eljitssza az egesz szerepet, a zava-  

riban kinlodo josigos asszonyt, aki idegen е 1о -  
kelosegek koze csoppent, es minden igyekeze-  
tevel azon van, hogy ne deriiljon ki rola, bogy 
nem idevalo. Valami remek. A kezeit csokolom  
neki. Itt deriil ki, milyen szinhizi elet lehetett a 
Vajdasigban egykor.  

Egy nevvel ados vagyok meg olvasoimnak.  A 
rendezoevel. Nikita Milivojevi ć . Belgridi.  
Jegyezzek meg јо1, kerem, a nevet, es ha valaha  
egy szinhizi plakiton kiirva litjik, bogy 6  
rendezte az eloadast: messze keriiljek el a penz-  
tirat.  

Hogy mi iitott belem vasirnap Ujvidekre au-  
tozni egy Csirdiskirilynoert, e s ilyenert, ri-  
adisul? Az MTI tudositasa azt kozolte, bogy  
avantgird operettet adnak, megmutatjik, az  
eredeti becsi libretto mogott mennyi tortenelmi  
keseruseg es tragikum huzodik meg. A kedves  
MTI-kollega, aki kiilpolitikus ,  ert a mezogaz-  
dasighoz es az iparhoz, szakteriilete lehet a ke-  
reškedelmi es a tarsadalmi viltozisa, nern ert  

azonban a kulturiho г , nem ert a szinhizhoz,  
amirol mindenki, aki hivatalba keriil ,  ,azzal a 
teveszmevel telik el, bogy ert hozzi. Es bogy  
egy buta tudositis csibitott Ujvidekre: meg  
nem is a legnagyobb csapis, de mindig puszti-  
to, ha avatatlanok belebeszelnek a kulturiba."  

BORI IMRE KOSZONTESE — Az Eletjel  
december folyamin irodalmi estet szentelt a 
hatvaneves Bori Imrenek. A szabadkai konyv-  
tirban megtartott, Devaviri Zoltin szervezte  
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musorban Bori Imret, az irodalomtorteneszt,  a 
kritikust e s a tanart koszontdttek, az Eletjel tagjai  

reszleteket adtak е 1д  azoknak az iroknak a muvei-  
bd1, akiknek a munkassagat Bori Imre legujabban  

A magyar irodalom modern irdnyai I—II . cimu  
kdteteben dolgozta fel, valamint szemelvenyeket  

olvastak fel a jubilald irodalomtdrtenesz idevigd  
tanulmanyaibol. Az estet Mak Ferenc vezette.  

Bori Imre, aki 1984 ota levelezd tagja az aka-  
demianak, Gozsdu Elek es a naturalizmus cim-  
mel megtartotta bemutatkozo e1dadisat a Vaj-  
dasigi Tudomanyos es Muveszeti Akademian.  

A Magyar Nyely, Irodalom e s Hungarolo-  
giai Kutatisok Intezete az ujvideki bolcseszet- 

tudomanyi Karon megrendezte Bori Imre ta-  
nulmanykoteteinek es cikkeinek a kiallitasat.  
A  kiillitist Binyai Janos nyitotta meg negy-  
veneves irodalomtorteneszi munkassagat is  
meltatva.  

A Forum Kdnyvkiadd i.innepelyes szerzd-  
desalairas kereteben koszdntotte Bori Imret  

szi.iletesnapjan. A kiado ugyanis Eletmu soro- 
zataban megjelenteti a szerzd vilogatott tanul-  
manyainak ujabb kotetet, kiadja koteteinek e s  
cikkeinek biЬ1iografiajat, amelyet Csaky S. Pi- 
roska allit ossze, valamint egy olyan tanul-  
minygyujtemenynek a kiadisit is tervezi,  
amelynek szerzdi Bori Imre munkassigit elem-  

zik es ertekelik.  
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A regenypalydzaton minden olyan jugoszlaviai szerzo reszt vehet,  

aki a palydzatban megjelolt idopontig hdrom pe1danyban eljuttatja  a 
Forum Konyvkiadohoz magyar nyelven irt, tiz szerzoi ivnel (160 ritkan  
gepelt oldalnal) nem rovidebb, eddig meg ne гn jelent regenye keziratat.  

A biralobizottsdg minden polyamuvet elbirdl.  

A zsuri koteles odaitelni a regenypolydzat elso dijdt.  
A  polyamuveket (teljes nevvel vagy jeligesen) 1991. janudr 31 -eig 1е -  

het bekiildeni a kovetkezo cimre: Forum Konyvkiado, Ujvidek, Vojvo-  
da Mišić  utca 1/III. A szerzoseget masolati peldannyal kell igazolni.  

Minden szerzonek, aki a palydzatban feltuntetett idopontig atnyujtja  

keziratat, a Forum Konyvkiado reszveteli dijat fizet.  
A  dijnyertes es a kiaddsra ajanlott muveket a Forum Konyvkiado a 

kovetkezo evi kiadoi tervebe iktatja.  
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