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ISTENKERESŐ  

DANYI MAGDOLNA 

Thomka Beátának 

Magadba nézz, ha szólít a vágy 
s a kétség, mert sehol máshol 
nem lelhetsz rá, s ha ez vétség, 
vállald, -  

mert, lehet, Ott van fűben, fában, 
vele hajolva a szélben, 
vele szikkadva a nyárban, 
s mégse t'an, neked, nekem, 
meg se érint, bármily közel 
léphetsz hozzá .. . 

Ne keresd hát sehol másban, mint magadban, 
egy csendesülő  pillanatban, mintha tudnád, 
a vágy s a kétség tőle való ... Elméd 
görnyedez alatta, s lázong. 
O nem ilyennek akarta, s magát másnak 
hitte, s másnak az ember, - 

pedig csak élő  anyag, ha ez kevés; 
formálódunk az időben, mint a fűszál, 
mint a fák, mint vízpartok, 

s 6 bennünk remeg mozdulatlan, 
-atlan, -etlen, sugárzóan 
és kínzóan, élni tanít, 6, 
a mondhatatlan, a hihetetlen, 
a soha sincsen, a sehol sincsen. 



A MIMÓZÁKAT NEM SZABAD 
KÉSSEL BÁNTANI 

I. J. ASZTALOSMESTER TÖRTÉNETEIB ŐL 

GION NÁNDOR  

A tengerparti Royal szállodát szerintem inkább Mimóza szállodának  
kellett volna elnevezni, mert körülötte mindenfelé mimózabokrok é ~  
mimózafák voltak, rengeteg sárga virággal, igaz, valahol azt olvastam  
vagy valakitől azt hallottam, hogy a mimóza virága tulajdonképpen  
nem sárga, hanem lila-rózsaszínű , de én ez idáig csak sárga mimózái  
láttam, és a tengerparti Royal szálloda körül láttam a legtöbb mimózát , 
A nagy sárgaságban csak egyetlen kék folt éktelenkedett, Púpo х  
Radojica, a rendőr, aki éberen ügyelt arra, hogy illetéktelen szeméi)  
ne menjen be a vadonatúj Royal szállodába május elsejéig, amiko,  
majd ünnep lesz, és amikorra én mind a tíz emeleten felszerelem  
redőnyöket az ablakmakra. Mellesleg a tízemeletes szálloda a szárazföld  
felől mindössze hatemeletes volt, amin kezdetben módfelett  
elcsodálkoztam, de később eszembe jutott Janez Novak kissé zagyva  
magyarázata, miszerint a szállodát sziklás hegyoldalba építették, é ~  
tulajdonképpen csak a tenger felől nézve tízemeletes, a másik oldalról  
csak hat emelet látszik bel őle, négy emelet részben a föld alatt van  
Ezzel együtt tetszett nekem a szálloda, mert nagy üvegablakai voltak , 

és sok sárga mimóza vette körül, még Púpos Radojica, a rendőr  i~ 

majdnem tetszett. Radojica egyébként szép szál és szép bajuszú  

magas ember volt, de eléggé meghajlotta háta, ami ritkaság itt a  
tenger mellett és különösen a hegyilakók között, de Radojica ilyen  
volt, és azt hiszem, hogy Rahman Sinani, az albán kocsmáros neveztE  
el púposnak. Sinanihoz tértem be először, amikor megérkeztem  
tengerpartra, Janez Novak ugyanis hozzá küldte a pénzem első  részét  
a pénz tényleg ott volt Sinaninál, ő  maga módfelett barátságos volt  
átadta a pénzt, biztosított hogy nála rendszeresen és jól étkezhetem  
nagy tisztelettel beszélt Janez Novakról és egyáltalán a szlovénokról  

és azt is elmondta, hogy a Royal szálloda előtt bizonyára a marcona  
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Púpos Radojicába ütközöm, de Radojicáról is alapjában véve tisztelet-
tel beszélt, és elmagyarázta, hogy t őle kell elkérnem a szálloda kulcsát. 
Nem siettem túlságosan Púpos Radojicához, hosszasan bámészkod-
tam a szálloda körül, nézegetettem a sárga virágokat, és szerettem 
volna levágni legalább egy vékony ágacskát valamelyik mimózafáról, 
letettem a bőröndömet és a szerszámtáskámat, kinyitottam a szer-
számtáskát, és kivettem bel őle a késemet, hogy levágjak egy virágos 
ágat. Akkor odalépett hozzám Púpos Radojica, és szigorúan rám szólt: 

A mimózákhoz nem szabad késsel nyúlni. 
-- Egy egészen kicsi ágat szeretnék levágni magamnak - magya-

rázkodtam. - Szeretem a mimóza sárga színét. 
Púpos Radojica odalépett az egyik mimózafához, és letört egy nagy 

ágat, sokkal nagyobb ágat, mint amekkorát én akartam levágni. 
Kezembe nyomta az ágat a sok sárga virággal. 

Tessék. Es jegyezd meg magadnak, hogy a mimózákat nem szabad 
késsel bántani. Letörni viszont letörheted az ágakat. Tudományos  
alapon bebizonyították, hogy a mimózafáknak kimondottan jót tesz, 
ha letördelik az ágaikat. Ettől gyorsabban növekednek és dúsabban 
virágoznak. 

Ezt megjegyzem magamnak - mondtam a mimózaággal a kezem-
ben. - És most kérem a szálloda kulcsát. 

- Te szlovén vagy? - kérdezte még mindig szigorúan Púpos Radojica. 
Magyar vagyok - mondtam -, de téli éjszakákon néha szlovének-

kel szoktam forralt bort inni. Ezenkívül asztalos vagyok, és én fogom 
felszerelni a szálloda ablakaira a red őnyöket. A legjobb szlovén 
barátomat egyébként Janez Novaknak hívják. 

Elővettem a zsebemből Janez Novak pecsétes írását, amellyel utasít, 
hogy május elsejéig szereljem fel a red őnyöket a Royal szálloda 
ablakaira, és odaadtam Púpos Radojicának. Púpos Radojica alaposan 
megnézte a pecsétes írást, és rosszkedv űen azt mondta: 

Nem szeretjük ezt a Janez Novakot. Ha berúgott, márpedig elég 
gyakran berúgott, megbízhatatlan déli gezemicéknek nevezett 
bennünket. Te is déli gezemicéknek nevezel bennünket? 

Nem. Én büszke hegyilakóknak nevezlek benneteket, és szeretnék 
redőnyöket szerelni. 

A rendőr visszaadta Janez Novak pecsétes írását, és átadta a szálloda 
kulcsát is. Amikor kinyitottam az ajtót, még megjegyezte: 

-Alapjában véve nem rossz ember ez a Janez Novak. Szép szállodát 
épített nekünk, még a liftek is m űködnek. 

A liftek tényleg működtek, három lift volt, mind a három ti т_enkét 
személyes, három gonibnyс,rlá sa1 odaыvtаm trX лd a hárшa.t a 
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földszintre, pontosabban az ötödik emeletre, mert a szárazföld fel őli 
bejáraton mentem be a szállodába, és ott a földszint az ötödik emelet 
volt. A középső  fölvonóba léptem be, és felvontattam magam a leg-
magasabb emeletre, a tizedikre. Igaza volt Púpos Radojicának, szép 
szállodát épített Janez Novak, minden a helyén volt itt, a szobákban a 
bútorok és a képek a falon, csak a red őnyök hevertek kissé 
rendetlenül a folyosókon, de ezek is az ablakokra kerülnek május 
elsejéig, amikor majd ünnep lesz, felavatják a szállodát, és 
beköltöznek az első  vendégek. Addig azonban csak én költöztem be 
az egyik tizedik emeleti szobába, természetesen tengerre nyíló szobát 
választottam, megnéztem a tengert, amely szép kék volt, fehér sirályok 
röpködtek felette, a parton sárga mimózák virágzottak, a szálloda és 
a tenger között pedig egy fehér falú és Piros tetej ű  villa, már-már 
palota állt, majdnem szebb volt, minta kék tenger a sirályokkal. Szóval 
szép helyre kerültem, és mindezt tulajdonképpen három pohár for-
ralt botnak köszönhettem. 

Tél elején ugyanis három pohár forralt -bort fizettem Janez 
Novaknak a vasúti restiben. Elég bánatos voltam akkortájt, kiléptem 
a munkahelyemről, a bútorgyárból, nem tudtam még, hogy hogyan 
élem majd át a hideg telet, és mivel bánatos voltam és fáztam, bemen-
tem a vasúti restibe, mert szomorú téli é jszakákon a vasúti restik a 
legmelegebb és légbarátságosabb helyek. Megvendégeltem magamat 
egy pohár forralt borral, ezzel is melegítettem magamat, és tudtam, 
hogyhamarosan boldogabb leszek, talponállva iszogattam, mellettem 
pedig egy vörös hajú ember állt, és boldogtalanabbnak látszott, mint 
én. Rendeltem neki is egy pohár forralt bort, mire ő  bemutatkozott, 
azt mondta, hogy Janez Novaknak hívják, és hogy éppen most vált el 
a feleségétől, aki szép fekete hajú asszony, de a déli gezemicék 
nemzetségéből származik, túl gyorsan akart beilleszkedni a civilizált 
környezetbe, szőkére festette a haját, és igen szabadosan kezdett 
viselkedni, más szóval, igen gyakran megcsalta szegény Janezt, aki 
viszont egy jól menő  szlovéniai építővállalat igazgatója volt, 
tekintélyes ember, nem engedhette meg magának felesége ilyesfajta 
helytelenségeit, ezért eljött a mi városunkba, elválta feleségét ől, aki 
tulajdonképpen innen származott egy tisztességes telepes családból, 
de miután túl gyorsan szőkére festette a haját, s őt a szemöldökét is, 
és helytelenkedni kezdett, kiderült róla, hogy megmaradt megbíz-
hatatlan déli gezemicének, Janez elvált t őle, majd ezt követően elitta 
minden pénzét, de a vonatjegye még megmaradt, és valamikor éjjel 
visszautazhatott Szlovéniába, ahol továbbra is igazgató volt, immár 
nőtlenül. Janez Novak tehát igencsak kitárulkozott el őttem a vasúri 
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restiben egy pohár forralt bor után, mire én is elmondtam neki, hogy 
asztalos vagyok, de éppen munka nélkül maradtam, és fizettem neki 
még két pohár forralt bort. Erre Janez Novak megígérte, hogy tavaszra 
munkát szerez nekem. 

- Felépítettünk egy szállodát a déli tengerparton - mondta. - Ott, 
ahol nemrégen földrengés volt. Nos, ezek a déli gezemicék a 
földrengés után természetesen segélyt kértek t őlünk. Megkérdeztük, 
hogy mennyi segélyt kérnek a városunktól. Megmondták. Megkér-
deztük, hogy mire akarják felhasználnia segélyt. Azt mondták, hogy 
egy szállodát akarnak felépíteni, mert a földrengés rengeteg idegen-
forgalmi objektumot romba döntött. Tudtuk, hogy hazudnak, tudtuk, 
hogy ezeknek a déli gezemicéknek nem szabad pénzt adnia kezükbe, 
mert majd maguknak építenek palotákat, így hát közöltük velük, hogy 
majd mi felépítjük a szállodát, ők csak mondják meg, hogy hol. Igen 
elkedvetlenedtek a válaszunk után, és dühükben kijelöltek egy 
hegyoldalt, ahol a földrengés legfeljebb három halászkunyhót rogy-
gyantott meg. Mégis felépítettünk ott nekik egy tízemeletes szállodát, 
félig a földbe vájva, pénzt viszont nem kaptak t őlünk. Tavaszig 
bebútorozzuk a szállodát. Akkor már csak a red őnyöket kell felszerel-
ni. Tud redőnyöket felszerelni? 

Biztosítottam Janez Novakot, hogy tudok red őnyöket felszerelni. 
- Magáé a munka - mondta erre Janez Novak. -Május elsejéig 

szerelje fel a redőn; тöket, a déli gezemicék meg gazdálkodjanak a 
szállodájukkal, ahogyan tudnak, és ne fessék szőkére a fekete hajukat. 
Egyébként sem tetszenek nekem, mert megbízhatatlanok, és min-
denkit letegeznek. 

Ezek után Janez Novak elkérte a címemet, majd felszállta vonatra, 
és én meg voltam győződve, hogy reggelre már semmire sem fog 
emlékezni. 

De emlékezett. Két hét múlva nagy sárga borítékot kaptam 
Szlovéniából, benne egy szerződést a redőnyök felszerelésére, egy 
pecsétes engedélyt, hogy a szállodában lakhatom és dolgozhatom, és 
Janez Novak külön utasítását, hogy tavasszal mikor utazzam a tenger-
partra, és hogy Rahman Sinanihoz forduljak segítségért. Ez tehát 
rendben lett volna, még csak a telet kellett kihúznom valahogyan, 
végül a telet is túléltem hóbaglyok, vadnyulak és rosszindulatú csavar-
gók között, és most itt voltam a Royal szállodában, gyönyörködhettem 
a tengerben, a sirályokban és a mimózákban. 

Az első  napon mást jóformán nem is csináltam. Másnap azonban 
már nekifogtam a munkának, vagy egy hétig igen derekasan dolgoz-
tam, könnyen menta redőnyök felszerelése, egy-egy red őnyt jó- 
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formán három csavarral az ablakra szereltem, és egy hét alatt rájöttem, 
hogy ilyen tempóban jóval május elseje előtt befejezem a munkát, így 
lasabban folytattam a csavarozgatást, mert nem akartam a kelleténél 
korábban elmenni erről a szép helyről. Ebéd és vacsora után 
hosszasan elüldögéltem Sinani kocsmájában, gyakran sétálgat-tam a 
szálloda körül, megnéztem egészen közelről is a tengert, megnéztem 
közelebbről a szép fehér falú villát is, amely szinte palotának látszott, 
ablakain sokkal szebb redőnyök voltak, mint az én könnyű  műanyag 
redőnyeim a szállodában, de hát egy ilyen szép villához illenek is a 
szebb redőnyök, néha letörtem egy-egy mimó-zaágat, késsel nem 
nyúltam a mimózákhoz, és úgy láttam, hogy Púpos Radojica, a mar-
cona rendőr is meg van elégedve velem. Ejszaka néha unatkoztam, 
ilyenkor beszálltam valamelyik felvonóba, és süllyedtem lefelé meg 
emelkedtem fölfelé, kiszálltam valamelyik emeleten, körülnéztem, de 
az emeletek mind egyformák voltak, az étterem és a bár zárva volt, 
ezeknek az ajtajához nem volt kulcsom. 

Egyik éjszaka, amikor lelifteztem egészen a földszintre, vagy ha úgy 
tetszik, mélyen a föld alá, attól függ ően, hogy melyik oldaláról néztük 
a szállodát, valami neszezést hallottam egy ajtó mögül. Benyitottam 
az ajtót, és beléptem egy ugyanolyan szobába, mint az enyém volt tíz 
emelettel feljebb, csakhogy ebben a szobában sokkal nagyobb volt a 
rendetlenség, festék és ragasztöszag érz ődött benne, az ágy szélén 
pedig egy furcsa kinézet ű  szakállas ember ült, a szakálla teljesen fehér 
volt, a haja meg koromfekete, nehéz lett volna megállapítania korát, 
szóval ez a furcsa kinézet ű  ember ott ült a szobában, és egy kis ovális 
alakú színes deszkadarab széleire apró tengeri kagylókat ragaszt-
gatott. Nyugodtan felnézett rám, és megkérdezte: 

Hogy haladsz a rendőnyökkel? 
- Jól - mondtam és csodálkoztam, hogy rajtam kívül még valaki 

lakik a szállodában. Körülnéztem a szobában, mindenfelé kis ovális 
deszkadarabok hevertek, színesen vagy színtelenül, egy vödörben 
apró fekete, rózsaszín ű  és sárga kagylók voltak, az egyik fal mellett 
meg festékes- és ragasztósdobozok. -Jól haladok a red őnyökkel - 
mondtam még egyszer, és még mindig ámuldozva. - De maga kicsoda, 
és mit csinál itt? 

Vukojénak hívnak - mondta. - Ha megmondanám a teljes neve-
met, mindjárt kitalálnád, hogy ki vagyok tulajdonképpen. 

- Nem hiszem, hogy kitalálnám - mondtam. - És nem hiszem, hogy 
joga van itt tartózkodni. Janez Novak nem szólt egy szót sem... 

Janez Novak sem tökéletes - legyintett Vukoje. - A red őnyöket 
például már régen fel kellett volna szereltetnie, nem pedig most, 
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amikor már bebútorozták a szállodát. 
— A redőnyöket későn szállította le egy itteni megbízhatatlan válla-

lat — védtem Janez Novakot. 
Janez Novak szerint mi, itteniek valamennyien megbízhatatlanok 

vagyunk — mondta Vukoje. Belemártotta az ujját a ragasztósdobozba, 
aztán lenyalta a ragasztót az ujjáról. Végigmért. —Elég fiatalnak látszol, 
lehet, hogy tényleg nem tudod, hogy ki vagyok én. Nem érzel 
pöcegödörszagot? 

Nem — mondtam — Festék- és ragasztószagot érzek. 
Ha véletlenül pöcegödörszagot éreznél, nyalj bele a ragasztóba, 

jó ízű  a ragasztó, és elűzi a pöcegödör bűzét. 
Nem értettem, hogy miről beszél, ezért idegesen rászóltam: 

Még mindig nem tudom, hogy kicsoda maga, és hogy mit csinál 
itt. 

Valamikor itt volta házam, pontosan ezen a helyen. A földrengés 
előtt. Romba dőlt, helyette felépült ez a szálloda, és nekem felaján-
lották, hogy költözzek be ebbe a szobába. Nem ajánlották fel, hogy új 
házat építenek, mint N. L.-nek. 

KiazazN.L.? 
Festőnek tartja magát, és még sokan annak tartják, pedig sohasem 

volt festőművész, és nem is lesz az. Dilettáns mázoló marad örök 
életében. De villája volt már a földrengés el őtt is, a villa egyik fala 
megrepedt, lehullott néhány cserép a tetejér ől, erre felépítették neki 
azt a fehér palotát, amelyet láthatsz innen minden ablakból. Nekem 
meg felajánlottak egy szobát a szállodában, de jól van ez így, ha 
megnyílik a szálloda, a recepció mellett majd árulhatom a festmé-
nyeimet. 

Vannak festményei? 
Itt vannak — mutatott a kis színes deszkadarabokra. 

Megnéztem a befestett ovális deszkadarabokat, három sorozat volt 
belőlük, az egyiken nagyon kék tengeren fehér vitorlás hajó úszott, a 
másikon nagyon kék tenger felett fehér sirályok röpködtek, a har-
madikon egy sötét szikla meredezett a kék tengerb ől. Ezeket aztán 
Vukoje körülraggatta színes kagylókkal. 

Láttam már szebb tengerparti emléktárgyakat is, bár nekem 
sohasem tetszettek az efféle emléktárgyak, de ezt nem mondtam 
Vukojének, inkább azt mondtam: 

Szépek. A turisták biztosan venni fogják. Igazán szép kis fest-
mények. 

Valamikor nagy festményeket is festettem — mondta Vukoje. — 
Akkor még mindenki tudta, hogy én vagyok a fest ő, és nem N. L. 
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Csakhogy én nem voltam hajlandó a politikusok arcképeit megfes-
teni, N. L. viszont szívesen megfestette őket, szépen megfestette őket,  
pedig jól tudta, hogy a politikusok csúnyák, és csúnya dolgokat nem  

lenne szabad festeni, a tengert kell festeni vagy a mimózákat. De hát  

N. L. mindig rossz festő  volt, és hajlékony ember, kapott is egy villát,  
aztán meg egy palotát. Engem meg elvittek a Szigetre. Hallottál már a  

Szigetről?  
Hallottam.  
Ott kötelet hurkoltak a bokámra, és fejjel belelógattak a pöce-

gödörbe, nyeltem a bűzös mocskot, fuldokoltam, és fulladás el őtt  
mindig a mimóт_afáinkat láttam itt a hegyoldalban, és azt láttam, hogy  

egyenruhás emberek késekkel vagdalják a mimózaágakat. Tudod,  
hogy a mimózát nem szabad késsel bántani?  

Tudom.  
Azt hittem, hogy belefullasztanak a bűzös mocsokba, és az utolsó  

látomásom az lesz, hogy késsel vagdalják a mimózaágakat.De kihúz-
tak az utolsó pillanatban, aztán amikor leveg őhöz jutottam, ismét  
belelógattak a pöcegödörbe. Sokszor megcsinálták ezt velem, én  

azonban mindig azt mondtam, hogy csúnya dolgokat nem szabad  
megfesteni. Nem fulladtam meg a pöcegödörben, de a pöcegödör  

bűze azóta is az orromban maradt, és azóta deszkadarabokra festek.  

Lehet, hogy egyszer mimózákat festek majd. És ezek a deszkadarabok  

is többet fognak én'i, mint N. L. nagy festményei.  
Biztos vagyok benne — mondtam. — Ha akarja, segítek is csinálni  

őket.  
Tudsz festeni?  

— Nem. De a kagylókat ragaszthatom.  

— Ülj le — mutatott körül tétován a szobában Vukoje.  

Kentettem egy széket, leültem Vukojéval szemben, figyeltem,  

hogyan ragasztgatja a kagylókat, aztán én is a kezembe vettem egy  

színes deszkát, és ragasztottam a szélére a kagylókat.  

Ha a pöcegödör bűzét érzed, nyugodtan nyaljál a ragasztóból —  

mondta Vukoje.  
Nem éreztem a pöcegödör bűzét, így hát nem nyaltam a ragasztót,  

de ezentúl minden este lelifteztem Vukojéhoz, és ragasztottam a kis  

színes kagylókat. Vukoje meg mesélt nekem a Szigetr ől, sok  
szörnyűséget mesélt, de azért néha beszélt szép dolgokról is, a  

tengerről, a hajókról, a mimózákról, és továbbra is büszke volt színes  

deszkáira, N. L.-ről pedig elmarasztalóan szólt szintén igen sokszor.  

Annyira elmarasztalóan szólt N. L.-ről, hogy egyszer azt mondtam:  

Szeretném megnézni N. L. festményeit.  
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Mindennap megnézheted őket a palotájában délel бtt tíz és 
tizenkét óra között - mondta megvet ć ~n Vukoje. - A turistákat is 
olyankor szokták odavezetni. Van ott egy képtár is, N. L. máz о l 
mányaival. Helyettem is leköpheted őket. 

Másnap tíz óra után elmentem a szép fehér villához, a képtár ajtaja 
nyitva volt, turisták még nem voltak ott, egymagamban álldogáltam 
N. L. festményei között. Idegborzoló festmények voltak, valójában 
mindegyik a tengert ábrázolta, nem a kék tengert, hanem a sötéten 
hullámzó tengert, a hullámok olyanok voltak, mint a vastag test ű  
óriáskígyók, mint a tengeri kígyók, ha egyáltalán vannak ilyenek, 
szóval eredendően gonoszak és kegyetlenek és nagyon nyálkásak. 
Néhol a hullámok közül emberi lábak meredeztek a magasba. 

Este elmondtam Vukojénak, hogy mit láttam a képtárban. 
Elfehéredett a homloka és az arca, fehér lett a b őre, mint a szakálla. 

- Ha ez igaz, amit mondasz, akkor az a tet ű  megtanult festeni. En 
meg elfelejtettem festeni a pöcegörörben. 

En ilyennek láttam a képeket - mondtam. - De hát én nem értek 
a festményekhez. 

- Holnap elmegyek a képtárba - mondta Vukoje. 
Másnap este görnyedten ült az ágya szélén, majdnem Pi pos 

Radojicára, a szálloda előtt posztoló rendőrre emlékeztetett, nagyon 
szomorúan ragasztgatta a kagylókat. 

Megtanult festeni az a nyikhaj - mondta csöndesen. - Megtanult 
festeni, és pöcegödröt csinálta tengerb ől. Holott tudhatná, hogy jó 
festőnek nem szabad csúnya dolgokat festenie. Érzed a pöcegödör 
szagát? 

Továbbra is festékszagot és ragasztószagot éreztem, és mintha 
benzinszagot is éreztem volna. De a benzinszagot, lehet, hogy csak 
később éreztem. Mert azon az éjszakán valaki betört a képtárba, 
benzinnel leöntötte N. L. festményeit, és felgyújtotta. Reggel Púpos 
Radojica és két civil ruhás rend őr megbilincselve elvezette Vukojét a 
szállodából. 

Ettől kezdve gyorsan dolgoztam, gyorsan szereltem fel a red őn 
nyöket, öt nappal május elseje el őtt már kész voltam a munkámmal. 
Janez Novak két halk szavú ellenőrt küldött Szlovéniából, megnézték 
a redőnyöket, és kifizették a még nekem járó pénzt. Gyorsan hazautaz-
tam, és béreltem magamnak egy elég nyomorúságos udvari szobát egy 
régi házban. Itt vártam a jobb napokat, és igen magányosan éreztem 
magam. Május elseje után írtam egy képeslapot Vukojénak, a Royal 
szállodába címeztem. Megírtam, hogy jól vagyok, és hogy remélem, 
hogy ő  is jói van. Válaszolt rá. Azt írta: 
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„Hallottam, hogy egyszer késsel akartál levágni egy mimózaágat. 
Ne tedd ezt többé!" 

Ebből megtudtam, hogy szabadlábon van, és reméltem, hogy a 
turisták gyakran vásárolnak tőle színes deszkákat. 



Ablak 

FŰZFASÍP (VIII.) 

A SZENZÁCIÓK ÉVE 

BORDÁS GY Ő Z Ő  

Hallották, mit talált ki már megint ez a Sauer? - kérdezte Stern 
történelemtanár a fölháborodástól vörös arccal Veér Kálmántól, a 
hitoktatótól és Klein Ferenc tiszteletest ől, akik a kicsöngetés után 
együtt tartottak a tanári felé. 

-Talán fonjuk is meg azokat a kosarakat? - kérdezett vissza a 
reverendás tanár gúnyosan. 

Még arra is sor kerülhet - jött azonnal a válasz -, ha hagyjuk, hogy 
mindig az történjen, amit a doktork őnk akar. Képzeljék, azt javasolta 
Székely igazgatónak, hogy a gimnázium testületileg vonuljon ki abba 
a cirkuszba. Na, mit szólnak ehhez? 

-Nézze, Stern kolléga - szólt most közbe Klein Ferenc-, ha az egész 
város ott lesz, márpedig ezt a csodát mindenki látni akarja, miért 
maradnának ki éppen gimnazistáink. A helybeliek a szüleikkel is 
elmehetnek, ezt nem tilthatjuk meg, a kollégistákat pedig még 
csendőrséggel sem lehetne visszatartani. Szökdössenek inkább? 

Nem egészen értek egyet önnel - szállt vele szembe Veér -, mert 
ha így gondolkozunk, akkor előbb-utóbb a vörös lámpás házba is be 
kell engednünk őket. Márpedig, megengedi, helyes nevelésükért 
elsősorban mi vagyunk a felelősek. 

Én azt mondom - s bólintott helyeslően Veér felé a törté-
nelemtanár -, előbb mi nézzük meg azt a mozgóképszínházat, aztán 
ha úgy találjuk, van benne nevel ő  szándék, van benne edukáció, ha 
érezni lehet a filmen a hazafias szellemet, akkor vihetjük a gyerekeket is. 

A tanári, amelyből régebben mindig csak valami zordon csend 
áradt, amibe beleborzad a gyerek, ha belép, most inkább a 
gimnáziummal szemközt levő  rőfösüzlet zsongásához hasonlított. 
Nem először, s való igaz, hogy a kedélyeket és indulatokat leginkább 
Sauer ötletei dúlták föl. Az ő  nyugtalan természete okozta, hogy még 
a tanári fegyelem is föllazult. 
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Stern, aki kifelé tartva ütközött a két papba, most mintha meggon-
dolta volna magát, s velük együtt ment vissza, talán hogy le ne  
maradjon valami fontosról, aminek az lett az eredménye, hogy a heves  
vitatkozásban már a lángok is fölcsaptak. Semmi akadálya sem volt.  
Sauer, szokásáoz híven, óráját most sem fejezte be a csöngetéskor,  

neki mindig szüksége volt még öt percre, Székely igazgató pedig,  

akinek egyébként különös érzéke volta kedélyek csillapításához,  

irodájában telefonált, nyilván Wagner jegyz ővel tárgyalt, mi másról,  
mint a szombatra tervezett nagy eseményről és Sauer javaslatáról.  

Az első  vándormezi fogadására készültek U.-ban. A plakátok már  
előző  héten piacnapon megjelentek a városban, úgyhogy mindenki  

olvashatta: „Bosnyák Ernő  vándormozija 1913. március 21-én és  
25-én összesen hat vetítést rendez, délután 3-kor, 5-kor és 7 árakor.  
Belépődíj felnőtteknek 2 korona, 15 éven aluli gyerekeknek 1  

korona. Szenzáció! Uárjuk Önt és t. Családját a sátoros mozgó-
képszínházba! A vetítés rendkívüli költségeit az U. -i kendergyár RT  

fedezi."  
Csak az igazgatói iroda ajtajának csikordulása tognpította a zajt,  

amely akkor ült el, amikor Székely igazgató kilépve rej tekhelyér ől  
nagyon, de nagyon szigorú pillantást vetett a tanárok felé. A gyors  
elhallgatásban közrejátszott persze az is, hogy mindenki kíváncsi  
volt, hogyan döntött a „fels őbb instancia". A váncloгmozit minden  
tanár látni szerette volna, csak úgy repesett a szívük valami látványért,  
de hogy a gyerekeket vinni kell-e, avagy sem, ez volt ktrdés. A tét  

viszont, megnyeri-e Sauer újabb csatáját is, vagy ak?.. égre valami,  
ami nem sikerül neki. Különösen a két pesti látogatási бta, bármihez  
nyúlt, eredménnyel járt. Minden az ő  elképzelése, az._ ő  akarata szerint  
történt. Hogy másoknak nemigen volt ötlete, ezt nem vették észre,  

csak az volt nekik a fontos, hogy ne úgy történjen végre valami,  

ahogyan az újdonsült doktor akarja.  
Mekkora vita folyta télen is, kivonuljon-e a gimnázium sarjvágásra.  

Mert az hagyján, hogy Sauer kitalálta: a kockacukor szállításához  
nagyon megfelel majd a fűzfavesszőből font kosár, még az is, hogy  
kieszközölte, a vesszők kitermeléséhez adja beleegyezését a Csatorna  
Társaság, amelyé a föld, de hogy a sarjakat a gimnazistákkal vágassák,  

mert a cukorgyárban, ahol még javában folyta kampány, nem volt  

szabad munkaerő, ez már több volta soknál.  
— Itt urakat nevelünk, és nem favágókat — érvelt akkor is Stern, s  

ezzel a véleményével nem volt egyedül.  
De az akkori hangoskodókénál is erősebb volt Sauer argumen-

tuma: a gimnáziumi alapítványok nemcsak hogy üresek, hanem 4500  
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koronányi hiány is van. Ebből háromezer behozhatóa sarjvágással. —
Ezenfelül munka közben — s ezen a ponton d őlt el Székely igazgató 
számára a vita — és az avarban folyó életr ől fogok gyakorlati előadást 
tartani — ígérte Sauer. 

Tanártársai még azzal is próbálkoztak, hogy elismerték ugyan, a fűz 
kosárfonásra alkalmas, de cukorszállításra semmi esetre sem, mert a. 
cukor beszívja a fa illatát, amit ől olyan lesz, mintha e1 °sO kölnivú:zel 
locsolták volna meg. Tudni vélték, hogy akárcsak a gyámölcsíz vagy a 
szilvalekvár csomagolására, kizárólag tölgyből vagy bükkből készült 
vékony lemezek alkalmasak. De a cukorgyár igazgatója adott Sauer 
szavára, és elhitte neki, hogy a f űz nemcsak megfelelő , hanem a 
leggyorsabban és a legolcsóbban kitermelhet ő, s hogy a fák 
visszavágásától számított egy éven belül annyi vessz őt lehet nyerni, 
hogy az elegendő  az egész évi termés csomagolásához. A gimnazisták 
egy jó délelőtt alatt tizenhat köbméter vessz őt nyestek le és kötöttek 
kévébe, a gyárban pedig még eladásra is készítettek fedeles cukros-
kosarakat, a cservenkaiaknak is például, akik azóta saját füzesüket is 
visszavágták. Igaz, nekik már fizetniük kell a Csatorna Társaságnak. 

A kampány végeztével Weis csekélyke ráfizetés árán ugyan, de 
kifizette a gimnáziumi mérleghiány fedezéséhez szükséges pénz is, 
amivel nemcsak lecsillapította a kedélyeket, hanem hozzájárult ahhoz 
is, hogy mind a huszonöt tanár utólag megkapja a száz korona 
lakáspénzt is, amit a szabályzat értelmében csak akkor lehetett kifizet-
ni, ha már egyensúlyban volt a mérleg. 

Székely igazgató a likviditáson túl annak a munkaláznak örült, 
amelyet a sarjvágáson tapasztalt. Szinte versenyeztek a gyerekek, ki 
fog több kévét készíteni, A tízórai pihenő  alatt pedig, miután a diákok 
megitták a cukorgyári kantinból szállított meleg teát, és elszopogattál 
a három kockacukorból álló fejadagot, Sauer maga köré gy űjtötte a 
felsősöket, a zsebéből pedig egy üvegcsét húzott elő . Formalinban 
hosszú, lándzsaszerű  lűzlevél volt, az üveg alján pedig apró magok. —
Lá.tják, ez a levél, amelyb ő l most milliószámra hever itt lábunk alatt 
látszólag élettelenül az avarban, a tavasszal még ilyen volt. Fölülr ő l 
csillogó, mintha meggyantázták volna, fonákját pedig — s ezt már 
mutatta —, ezüstös szőrbevc}nat borította. Nos, a levél, miután 
tavasztól őszig végzi feladatát, a napsugár segítségével szén-
dioxiodból és vízből cukrot, pontosabban cukrokat készít, leesik, hogy 
aztán humusz képződjék belőle, saját fájának gyökerét táplálja. Ezek 
a levelek — mutatott az avarra — azzal, hogy lehullottak, nem felezték 
be természetbeli küldetési.iker_, feladatuk van még. 

Veer Kálmán lelkiatya is н gy  b 'l. ~ , :t egy* 	ra; ¢,;:,, .. ~`, fi  -1,' ~~~~  Á ~
..s. 

_ 	
9 
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mint püspökét szokta, ha jól meg akarta jegyezni szavait, s közben 
érezte, hogy a túlvilági életet is valahogy így kellene magyarázni 
hittanórán, akkor mindaz, ami némi kétely nélkül nem fér a fejbe, 
talán valamivel kézzelfoghatóbb volna. Meg is jegyezte hangosan: — 
Ez a növények paradicsoma, de ha a növénynek lelke volna, az is a 
mennyországba szállna. 

De Sauer még nem fejezte be. Egy újabb üveg került el ő , amelyben 
ugyanolyan levél volt, mint az előbbiben, azzal a különbséggel, hogy 
itta pihés levélaljon valami kis Piros pontok voltak láthatók. Közelebb 
is ment mindenki, hogy megnézze. 

Ezek a gubacsok. Kis élősdik, amelyek a fűzfadarázs lárváiból 
keletkeznek. Ez a fűz betegsége, de orvossága is egyben! 

Ez, így megfogalmazva nem egészen volt érthet ő, nemcsak a 
gyerekeknek, de még az odafigyel ő  tanároknak sem. Sauer észre is 
vette, miként ráncolja homlokát matematikus kollégája, mert ez az ő  
képletekre berendezkedett agyába nem fért bele, Székely igazgató 
pedig úgy tekintett erre, mint egy novellára, amelyben a dolgok úgyis 
kiderülnek. 

Egy nagy tölgyön például — magyarázta tovább Sauer — mintegy 
háromszáz rovarfaj él, a fűzön csak mintegy hatvan-hetven. Sokuk 
szabad szemmel nem is látható. Ezek itt a legnagyobbak. Jó, hogy 
vannak, mert amikor a levél ősszel lehullik, ezek a rovarok a talajból 
előjövőkkel együtt megkezdik rothasztásukat, a humusztermelést. Ha 
most megemeljük e nedves avart, látni fogjuk, hogy alatta ott 
munkálkodnak a rovarok. 

Találomra nyúlt le, s túrt kezével az avarba. Minden tökéletesen 
sikerült. Látva, hogy a gyerekek érdekl ődése még nem lankad, s a 
tanártársak is mind több érdeklődő  pillantást vetnek felé, jöhetett az 
ötperces ráadás. 

A levelek a napfényből, vízből és szén-dioxiodból tehát cukrot 
tudnak készíteni. Ezt éppen úgy csinálják, mint ott a cukorgyárban — 
mutatott a távolról is jól látható cukorgyár füstölg ő  kéménye felé. —
Namármost az a cukor, amit a fa kitermel, csak önmaga további 
energiaforrásául szolgál. Ebb ől nyeri az erőt, hogy növekedjen, 
terebélyesedjen, kérgesedjen. Mint maguk is abból a kockacukorból, 
amit az imént szopogattak, erőt a további munkához. És amikor azt 
hisszük, a fa teljesen kiöregedett, elszuvasodott a kérge, letöredeztek 
ágai, tehát itta vég, akkor jövünk mi. Itt, a koronája fölött — és mutatta, 
hol — levágjuk minden ágát, tehermentesítjük attól, amit már nem bír 
elviselni. De a fa százával jelentkező  rügyének mindegyikéből őszre 
ilyen kosárfonásra alkalmas sarjat hajt. 
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Minden világos volt, mint fölöttük a kék ég, amely már havat 
sejtetett. Óriási sátra alá széledtek a gyerekek még egy újabb rohamra. 

Csak Veér kíváncsiságát nem sikerült teljes egészében kielégíteni, 
mert amikor a gyerekek szétrebbentek, diszkréten ugyan, de 
természetébe beleoltott cinizmussal megkérdezte: — Doktor úr, nem 
lett volna célszerűbb azokkal a magokkal kezdeni, tudja, így nem volt 
meg a kellő  kontinuitás. 

Arról majd a tavasszal, esperes úr — mondta sért ődését a papnak 
az egyházi hierarchia létráján egy fokkal feljebb tolva, amit 
viccelődésnek is lehetett venni, tudva, hogy ez az atya — lehet, soha 
meg nem valósuló — nagy álma. — A fák nemi életér ől majd akkor 
beszélünk — tette hozzá. 

Itt élek harminc éve, de valójában sejtelmem sincs, hogyan 
szaporodik a fűz — mondta Klein, s minthogy hangjából egyfajta 
őszinte érdeklődés csengett ki, aminek Sauer sosem tudott ellenállni, 
rögtönzött is végül egy olyan előadást, hogy aztán többen otthon 
suttyomban számolgattak, összeadtak, kivontak és osztottak. Mert e 
bonyolult művelettel a helyszínen csak a matematikus végezhetett. 

Tudományos ismereteink azt bizonyítják — magyarázta Sauer —, 
hogy egy hetvenéves férfinak életében öt-0t és fél ezer magömlése 
van, azaz majdnem ugyanennyi ivarsejtje, már ha úgy vesszük, hogy 
mindig egy a megtermékenyítő  hatású. Az elsők a tobozmirigyek 
elhalásával, tehát — mint ezeknél a mi gyerekeinknél — 12-14 éves 
korban fejlődnek ki .. . 

De tanár úr, ez mégsem ide való téma! — háborodott föl a lelke 
mélyéből Székely igazgató. 

— De miért nem? — kérdezett vissza a természettanár. Ez tudomány, 
tiszta szaktudomány, a legutóbbi berni kongresszuson tették közzé. 
De abba is hagyhatom. 

Székely hirtelenében nem tudott mit válaszolni. Ismét szembe 
kellett néznie a már nem is kis problémájával: ezt az embert 
egyszerűen nem tudja megfékezni. Más bele se mert volna kezdeni, ő  
meg pimaszkodásához még a tudományt is segítségül hívja. Tudta-e 
Sauer, hogy csak két szóra, de csak kett őre, a tudományra meg a 
művészetre Székely mindig összerezzen? Dehogy volt ő  a tudomány 
ellen! Csakhogy ez a Sauer nem ismer határt. S végül mindig igaza is 
van. Az igazgató megint azt érezte: ahogy ő  képes meghipnotizálni a 
többieket, őt is így kábítja el Sauer. Az arcára kiült zavart most is 
mindenki látta, ezért haragudtak rá, irigyelték Sauert. 

S amikor Sauer Jakab már fordult volna, hogy a csatornaárok 
kishídján át csatlakozzon a diákokhoz, Székely mégis engedélyezte 
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neld, hogy folytassa, de halkabban, nehogy egy szó is, akár a hímpor,  
elszálljon valamely gyermekfülbe.  

- Nekünk tehát, mondtam már... Ezzel szemben egy fűznek  
körülbelül húszezer magja van. Hogyan fejl ődik ki? Ha csak két-három  
napra fagypont fölé emelkedik a h őmérséklet februárban, kibom-
lanak a barkák, és virágporukat a hideg leveg őbe szórják. A hím ivarú  
virág pollenszervei megtapadnak a n ő  ivarúakén, megtörténik a  
megtermékenyítés, s fejlődésnek indul a virág, amelyből mag kelet-
kezik. A. fűzfamagról tudni kell azt is, hogy tápanyagtartaléka olyan  
csekély, hogy lehullása után néhány napon belül ki kell csíráznia.  
Ezzel szemben a bükké, mondjuk, vagy a tölgyé akkora, hogy az  
átteleléshez is elegend ő . Az emberi ivarsejt csak két-három napig  
„él", a lóé öt-hat napig, a vaddisznóé pedig tíz-tizenöt napig is.  

Szóval akkor mi gyakorlatilag csak fi5zfќk vagyunk - vonta le  a 
következtetést Székely igazgató.  

- De tudnunk kell, hogy van bükk és tölgy is.  
Veér számára olyannak tűnt ez, mint egy jól sikerült tábori mise, de  

önérzete nem engedte meg, hogy ezt kimondja.  
Sértődötten állt most is Stern mellett a gimnáziumi tanári  

szobában, hosszú-hosszú perceknek érezve azt a pár másodpercnyi  
mérges pillantást, ami Székely szeméb ől lövellt. S amikor az igazgató  
úgy érezte, a hipnózis már hat lassan, tagoltan mondta: „Deliberan-
dum est diu, quod statuendum semel." Akik értették, tudták, ez  
önmagának szól, a latinban kevésbé járatosak pedig azt hitték, így  
hangzik a valójában nem létező  felsőbb utasítás. Ismét szünet követ-
kezett, majd a megőszült igazgató kiadta az utasítást: vasárnap fél  
háromkor gyülekező  a gimnáziumban.  

- Ennél a Sauernél szívósabb sarjat én még nem láttam - kommen-
tálta Stern Veérnek az esetet, mire Klein oldalról vetette csak oda:  
„Bükkfasarj, uraim."  

Hányszor megbánta már Stern, hogy annak idején azért az orfeumi  
énekesnőért otthagyta a kalocsai intézet árkádjait. Aztán a n ő  ismét  
vonatra szállt, őt meg büntetésből ide helyezték. Itt rostokol azóta is,  
pajeszt húzogatva, ha diákja nem tudja egyb ől megmondani, mikor  
következett be a sedeni kapituláció, vagy ki kinek az oldalán harcolt  
a krimi háborúban. Ezzel szemben Sauer doktorált, s imádják a  
gyerekek, mert a legbonyolultabbnak tűnő  dolgokat is magától  
értetődően adja elő .  

Székely igazgató természetesen rnár a szombat esti díszbemutatón  
is Ott volt, mert azt, hogy előre ne nézze meg, amit a tanulók is látnak,  
m gsexv g kett eg кr аg rra ~~ . Mint illett, Wagner jegyző  mellett  
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ült, ott voltak a feleségek is meg a város színe-java. Weis igazgató 
viszont szándékosan éppen ezen a napon utazott föl Pestre a 
családdal, hogy magyarázkodnia se kelljen távolmaradásáért. Kovács 
doktorék, Vécseiék, Baloghék és Kockán Mici és lánya, Flóra mind 
ott voltak, pódiumra emelt székeken foglaltak helyet az utolsó sorban, 
mert ugye, a moziban a hátsó a legmegfelel őbb hely, nem úgy, mint 
a színházban. Sauerék is gondolkoztak, rábízzák-e a gyereket Schuch 
Ervinékre, akik mindig szívesen vállalták a felügyeleteket, de miután 
megtudták, hogy Schuchné sérn szeretne lemaradni a nagy 
eseményről, otthon maradtak. Majd holnap a diákokkal. Egyébként 
is, jártak ők már mozgóképszínházban, akkor este még beszélgettek 
is arról, hogy Az orléans-i sz űz volt az első  film, amit közösen néztek 
meg a Royal Orpheumban, de azon már nevettek is, hogy a filmre nem 
is nagyon emlékezhettek, mert a sötétben egymással voltak elfoglalva. 
Méliés Utazás a holdba filmjére inkább Aranka, a Dreyfuss-ügyre pedig  
Jakab emlékezett, sőt mintha azt is tudni vélte, hogy Dreyfuss anyja  

egy Esterházy-leszármazott volt.  
Már másnap reggel elterjedt a hír, hogy szenzációs volt a  

filmbemutató, mindenkinek a zombori lányok játéka tetszett legjob-
ban. Az előkelőbbje Persze megvette a Mozi Ujságot is, amit a mozis  

felesége személyesen árult az el őadás előtt, aki aztán a „színen" is  
megjelent, s énekelt a lányok helyett, s őt hangjával a Rákóczy-
emlékmű  leleplezéséгek szónokát is helyettesítette. A Mozi Ujságot  
Sauer is már vasárnap templomba indulás el őtt megvette, át is lapozta  
délutánig, de nem sok érdekességet talált benne, kivéve azt a hírt,  

hogy elkészült Stelan Rye A prágai diák cím ű  filmje, amelyről Pesten  
is hallott már valamit, akkor, amikor Pichlerrel egy fest őtársaságban  
volt. Méghozzá valami olyasmit emlegettek, hogy ez lesz a jöv ő  filmje:  
valami kettőssége és fojtott, sejtelmes légköre miatt az expresszioniz-
mus előfutára. Ezt éppen az ő  földije, Ziffer mondta, aki filmügyekben  
a legjáratosabbnak látszott.  

Három rövidfilmet vetítettek valójában. Ez volta nagy szenzáció.  

Az első  kettőn népviseletbe öltözött lányok magyar, szerb, német és  

rutén táncokat mutattak be, amelyhez kézzel hajtott lemezjátszó  

szolgáltatott zenét, s valóban Bosnyákné énekelt. A harmadikról, a  

zombori Rákóczy Ferenc-szobor leleplezésér ől szóló, Sauert nagyon  
emlékeztette egy már látottra, azzal a különbséggel, hogy az  

emlékeiben élő  a szabadságharcos hamvainak hazaszállítását is mutat-
ta. Még az is eszébe jutott egy-két hosszabbra nyúlt jelenet között,  

hogy azt is ugyanaz a rendez ő  készítette, aki A szabadkai dráma  

címmel egy bűnügyi filmet is forgatott. Valami lengyel nevű  volt,  
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Zsitkovszky, ha jól emlékezett.  
Nagy volta nyüzsgés a kifeszített sátor előtt, ahol zúgott a  

gőzlokomobil hajtotta áramfejlesztő, a lendkeréken elhelyezett  
színes égők pedig szabályos piros, kék és zöld köröket rajzoltak. Hát  
aki ezt este, sötétben látta! A masina sok gyerek számára érdekesebb  
volt, minta filmen látott tánc, de mindenki hálás volt, hogy ott lehetett  
az eseményen.  

Pedig ez még csak bevezetője volt ennek a Stefin által baljósnak  
megítélt esztendőnek, amelyről a történelemtanár azt állította, sok  
rosszat hoz majd. Ide Ú.-ba eddig csak jót hozott. A mozi után  
meztelen fürdőző  nimfákat a ginmáziumi tárlatra, amelynek a kamasz  
fiúk örültek a legjobban. (Ezt a művészet nevében nyelte le keser ű  
pirulaként Székely igazgató.) Különösen az intézetben napokig csak  
a „megélt" szerelmi kalandorokról meséltek a fiúk. Nem is volt igazi  
menő  az, aki „abba" bele nem kóstolt. Keringtek tehát a mesék, mint  
a lendkerék, egészen az iskolaév végéig. Akkor pedig egy papszentel ő  
került az érdeklődés középpontjába, majd a helybeli Dulcis „footh-
ball versenyt" szervezett. Volt esemény bőven.  

Még nyár volt, amikor újból furcsaságnak néztek elébe. „Jön  a 
repülő  ember!" — dobolta a kisbíró, a falragaszok pedig azt hirdették:  
„SzáritsJános szabadkai aviatikus augusztus 19-én a vásártéren d.  

u. 3 órakor MONOPLANJAN több FELSZ АLI.AST rendez. Kedvez őtlen  
idő  esetén a repül ő  nap augusztus 26-ra halasztódik. "  

Sauer keze ebben is benne volt, merthogy ezt az attrakciót meg a  
cukorgyár pénzelte, de most legalább Székely igazgatónak ezzel nem  
akadt gondja. Szünet volt még. Sajnálhatták is a vidéki diákok, hogy  
lemaradtak erről az eseményről. De aki élt és mozgott a városban, ott  
volt, kivéve a mecénást. Weis igazgató ugyanis, mert a moziba sem  
ment el, úgy találta, elég itt a pénzének a jelenléte. A közönség  
söröshordókra szögezett deszkákon állva nézte végig a nagy csodát.  
Előbb a galambra hasonlító kicsi embert csodálták, amint alulgom-
bolós bőrsapkában s arcára tapadó szemüveggel bontogatja a zöld  
színű  ponyvával beborított gépmadarat. Ez a vetkőztetés a stol-
verkárusok nagy örömére sokáig eltartott. Az izgalom azért a nagy  
melegben sem álmosított el senkit sem, még Székely igazgatón sem  
látszott, hogy ezúttal lemondott délutáni pihen őjéről. S lám, egyszer  
csak megjelentek a gépmadár kerekei, aztán elöl a nagy légcsavar, ami  
mögött valami bonyolult szerkezetet lehetett kivenni, és végül a  
szárnyakról is lekerült a lepel. P őrén állt most már ott a gép, mint egy  
Pichler-modell a zörgő  csontjaival. A festő , aki kisfia kezét fogta,  
hallgatott, a hasonlat is csak Sauernek jutott eszébe, de nem tette  
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szóvá. Mielőtt a mechanikus odalépett volna a géphez, hogy 
segédeivel beindítsa a masinát, Pichler két kézzel húzta fejébe 
kalapját, mire ezt tette Sauer is. 

Sikerülni fog? — kérdezte Sauer Pichlertő l. 
Ha már a La Manche-ot átrepülték, miért ne emelkedne föl ez is. 

Egyébként is három éve űzi ezt a sportot — válaszolta. 
A biztonság kedvéért Kovács doktorék az els ősegélynyújtáshoz 

egész kis tábori kórházat hoztak ki kocsifogaton. Lett is dolga a 
doktornak, igaz, nem Sari ćot kellett visszahozni az él ők sorába, 
hanem Wagner jegyző  feleségét, akinek szalmakalapja nem nyújtott 
kellő  hűvöst, és a nagy hőség és izgalom hatására olyan rosszul lett, 
hogy szanatóriumba kellett szállítani. Agyvérzést kapott, Kovács dok-
tor hetekig gyógyította. 

De az év szenzációja, mármint ez a második, tökéletesen sikerült. 
Sarić  háromszor is a magasba emelkedett, és leereszkedett a pázsitra. 
Végül már csak a szoknyák és kalapok jelentettek gondot, mert 
azoknak a gépmadár nem kegyelmezettt. 

A nagy attrakció után hová vezethetett volna az út, mint a kaszinó 
sörözőjébe, Witmannhoz, ahol Sauer leginkább azon töprengett, 
vajon mi történt Pichlerrel. Itt is jobbára szótlan maradt, valami 
olyasmit mormogott, hogy nem megy vissza Pestre, de itthon sem 
marad. Másnap már csomagolt is, és elutazott Boszniába, a tanítás els ő  
napján pedig Sauer m:ár Dubrovnikb ől kapott tőle üdvözlőlapot. 

(Folytatjuk) 



ESSZÉK A HÉTKÖZNAPOKRÓL  

OLуASÁSOM ARS POETICÁJA  

JUHÁSZ ERZSÉBET  

Már hosszú hetek óta csupa türelmetlenség és kapkodás közepette  

olvasok. Egy-egy könyv magával ragad ugyan, és átmenetileg meg-
zabolázva elementáris zaklatottságomat, végig is olvasom, de amint  

rácsukom a fedelet az utolsó mondatra, mint aki magamagára csapta  

az ajtót egy idegben lakásban. Nem ismerem a járást, idegenül  

csörömpölök tárgyai között, „nem fog kézen, amit megfogok". Való  

igaz, hosszú hetek óta egyfolytában úgy érzem magam, mintha egy  
idegen lakásba lennék bezárva, holott, mondanom sem kell, jóformán  
ki sem mozdulok a saját szobámból. Mert mit ér, ha olykor sikerül is  

egy-egy könyvet végigolvasnom, ha aztán újra kezdődik kétségbeesett  
csapongásom a „nem nekem való" könyvek rengetegében. Pedig,  

mondanom sem kell, gondosan egybegyűjtött kis könyvtáram  
könyveiről van szó, amelyek érdeklődésem és fogékonyságom  
leghívebb dokumentumai. E könyvek legtágabb hazámat kerítik be, s  

egyedül ezek között az imaginárius határok között éreztem magamat  

mindig is igazán otthon. Mert az igazi haza határai soha sem eleve  

adottak és végérvényesek, hanem a figyelem, érdekl ődés és a  
szenvedélyes belső  érdekeltség kisugárzásai alapján teremt ődnek  
meg. Mindenkora térképbe berajzoltak és berajzolhatók ellenében  
és fölötte. S hogy mindez gyermeteg idealizmus, fából vaskarika,  
hiszen politikai, szellemi és lelki határok szabdalják széltibe-hosszába  

napról szüntelenül ismétlődően vagy megmásíthatatlannak tetsz ő  
végérvényességgel az egész életünket. De hát így vagy úgy nem a  

disszidensség-e az értelmiségi lét legmélyebb lényege, egyetlen,  

valóban beteljesíthető  küldetése?  
Már hosszú hete óta csupa türelmetlenség és kapkodás közepette  

olvasok. Noha amit elolvastam eközben, a legmélyebben megragadta  

figyelmemet, hisz legelevenebb érdekl ődésem körébe vágó  
olvasmány volt valahány: Fejtő  Ferenc Rekviem egy hajdanvolt  
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birodalomért című  könyve, Brigitte Hamann Rudolf — a trónörökös 
és lázadó című  tanulmánykötete, de ugyanúgy Bohumil Hrabal 
Őfelsége pincére voltam cím ű  regénye is. A belső  türelmetlenség, a 
már-már elviselhetetlen zaklatottság az olvasások közötti szünetekre 
vonatkozik. Az önazonosság-tudattal járó jó közérzet, az egyenletes, 
kiegyensúlyozott figyelem, az izzó alámerülés, szenvedélyes bele-
feledkezés mindig is csak olvasáskor adatott meg számomra, vagy 
felfokozottan, önazonosság-tudatom maximumaként: íráskor. Ez 
lenne hát az önmagammal való azonosság teljessége, amikor sikerül 
tökéletesen magam alá temetnem azt, aki vagyok? Kétségtelenül s 
alighanem törvényszerűen. Semmi sem szorongatóbb számomra, 
mint az a réstelen önmagamrazártság, amikor nem tudok se írni, se 
olvasni. Belemerevedve az aggasztó, szorongató, s őt kétségbeejtő  
napi hírekbe, tudván tudva, hogy ezerszer több információ sem lenne 
elegendő  a helyes eligazodáshoz — elborzaszt a kis, de nem kevésbé 
agyafúrt és ocsmány helyi jelleg ű  és a nagy, világméretű  hamis játsz-
mák sokasága, amelyeket a fejünk felett játszanakvicinális demagógok 
és birodalmi méretű  manipulátorok. Értelmiségi vagyok, aki a kultúra 
emberhez méltó létezéshez nélkülözhetetlen szükségességét hirdeti. 
Hirdeti? Még csak az hiányozna! Nem vagyok se hordószónok, se 
cirkuszi kikiáltó. Még kevésbé: politikus. A kultúra őrzője és ápolója 
vagyok, aki könyvekkel határolja be azt a fiktív térséget, amelyben 
otthon érezheti magát. Minden más határ er őszakos és öncsonkító. 
Az irodalom, a művészetek s általában a kultúra talán még soha sem 
volt magára hagyottabb, mint napjainkban. Legalábbis az a kultúra, 
amely valóban az, nem pedig amit az igazi helyett kiáltanak ki annak 
holmiféle demagóg küldetéstudatok „szellemében" . 

Mindaz, ami kívül zajlik, fiktív birtokom alapjait is rengeti nap mint 
nap, s szorongva kell tapasztalnom, milyen nyomtalanul foszlik 
semmivé mindaz, amit a legbens őségesebben a magaménak érzek. A 
könyvekben való elmerüléshez, önazonosságunk átéléséhez 
nyugalom kell, biztonságérzet, er ő  és kedv, egyszóval: condition 
humain. S ez az, amit a külső  körülmények lassacskán teljesen 
fölemésztenek. Nem vagyok „légb ől kapott" széplélek, hogy ennyire 
híján mindennek, csak úgy „kiüljek a dombtet őre", s olvassak, olvas-
sak. „Az olvasás narkózisában teljesen parterre vagyok — írja 
naplójában egy helyütt Krleža. — Falom a betűket, naphosszat ezeket 
az üres padokat koptatva, cél, értelem nélkül. Gyökér nélkül. Lebeg őn 
és áttetszőn, mint a levelek árnyéka a papíron, teljesen testtelenül, 
nem létezőn." Pontosan ez az, amire vágyom. Erre a könyvt ől könyvig 
vivő  bujdosásra-menekülésre, hogy ne lenne alkalmam szembeta- 
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lálkozni a valósággal, csak a rá vonatkozó képzetekkel. Valóságról való 
képzetek alatt elsősorban a művészetet értve, amelyről ugyancsak 
Krleža fogalmaz a következőképpen: „A gyerekek művészek, mert hisz 
a művészet is ugyanez: valóságról való képzetek, mágikus körök 
rajzolása a valóságtól való menekülés alapján, szükség esetén a 
valóság magasabb fokra való emelése (ami voltaképpen szintén 
menekülés), játék ezekkel a b űvös körökkel, önmagunk ámítása, hogy 
ennek a társasjátéknak valami különleges értelme van. (Illúzió, mert 
mindez a többé-kevésbé mégiscsak szigorúan determinált társadalmi 
valóságon belül történik.)" 

Az olvasások közötti szünetek kapkodásaira, zaklatottságaira 
„nincs paragrafus". Ami ilyenkor zajlik bennem, átgondolhatatlan, 
kifejezhetetlen. Halálosan fáradt vagyok. Csak ülök egy kerti padon, 
alaktalan gubancra emlékeztető  kockás kabátban, mint utolsó 
fényképén Ady Endre. Nincs erőm se belenézni a lencsébe, se elfor-
dulni előle. Ülök tehetetlenül és némán. Mindenestül ráfeszítve min-
darra, ami elől csak menekülni lehet könyvtől könyvig, olvasástól 
olvasásig. Majdani átgondolhatóságának, megfogalmazhatóságának 
szikrányi reményében? Talán. 



POSTE RESTANTE  

— verslevélféleség SZ. E. A-nak  

BOZSIK PÉTER  

szia  
az elején kezdem álmomban / szilágyin jártam szilágyi  
egy kis falucska zombor / közelében a valóságban sose  

m jártam ott úgy nézett ki / mint NAGYFÉNY* elég sok s  

zilágyi-i / ismerősöm van / első  hosszabb lélegzetű  / s  
zerelmem is szilágyi / volt nem eszter anna nem inti/  

ez a verslevélféleség kérés /céljából íródik már töb  
b klasszikus / levelet is írtam neked küldj verseket  
a sympónak az első  kétszer / járt a jelenkorban egysz  
er / az írószövetségben ám sehol sem / tudták megmonda  

ni hol / vagy remélem / elolvasod féleségem ha megjele  

nik valahol ha pechem van olyan / laphoz kerül / amely  
iket nem olvasod míg / leveleim utazgattak / a jelenko  

rban szövetségben / újraolvastam verseid ismét / beles  
zerettem a tömény nőiességbe mi árad / belőlük a minő  
ségi polcomra kerültél / nem mondhatom hogy tolong / 0  

tt a kortárs / líra nem kell izgulnom / nem vagyok új  

tolnai / lexikon nem vagyok szell ős könyveim között / a  
tér ha újat veszek könnyen / a többi közé dughatom le'  

vélírásra / jó nekem ez / a forma küldjstopastopsympon  

akstopversetstop távirati táviratot küld еnék ilyet h  
a lenne címed de nincs se jelenkorban / se szövetségbe  

n remélem nem lettem túl hosszú s túl rövid se  

üdv  

horgos ezerkilencszázkilencven vége — 'kilencvenegy legeleje 
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ezen a / pusztán nagyon sok betyár / megfordult a bety 
árok gyújtogattak és / a tűz fénye messzire / ellátszo 
tt a nagy fény / láttán az emberek elnevezték ezt / a 
pusztát NAGYFENY nek 



SLAVKO MIHALIC 
VERSEI 

AVAR KAPUI ELŐTT 

Nevetve állunka vár kapui el őtt 
A várárok fölötti híd épp 

hogy áll 
könnyedén betörhetnénk a szárnyas kapun, de 

inkább játsszunk egyet 
A falak leomolnának, ha csak rátámaszkodnál 
De mi azt fogjuk játszani, hogy az erőd 

bevehetetlen 
Kevéske kenyérért, borért, húsért 
Ha van a lugas alatt hely 

meg is hálhatunk 
Óvatosan, nehogy legyilkoljanak álmunkban 
Úgy tűnik, semmivel sem gazdagabbak 

mint mi 
Csak van tető  a fejük fölött 
Van borral teli pincéjük, s vannak disznóóljaik 

tyúkóljaik 
És valamilyen szolgálók, szolgálólányok 

és fegyveresek 
Ok meg hercegek és hercegn ők 
És jobban eljátsszák szerepük, mint ahogy mi 

valaha is tudtuk 
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ARANY TiJZ  

A dolgok mind rondább nevei. 
Asztal? Milyen piszkos farkat húz maga után, 
edények, kések, kanalak kötődnek hozzá. 
Eltunyult személy, akinek nincs mondanivalója. 

Mégis, ha valamely tárgу  mellé állok, némán, 
s megpróbálom elfelejteni, mit tett velem, 
észreveszek benne valamiféle arany tüzet 
nem nagyobbat egy borsószemnél, alig pislákolót. 

Tebenned is van titkos átjáró, csúf szekrény. 
Valójában nem akarom tudni, ki utazik Ott, 
s azt se, mi acélja, milyen csoport fizeti. 
Csak mi képes elviselni önmagát a csöndben, az létezzen. 

Virág a vázában? Fésű? Mintha korbácsolnának. 
Éppen mindenki ellensége ennek a világnak? 
Am amikor fölhasítod a méhet, valami gyёnyćni jő  ki, 
magzat, aki bizonyosan vala. a kezdetek föl к)tt.. 

MEGHÍYÁS SQRRE  

Eljössz velem a kocsmába egy sörre addig 
Míg átmehetünk az utca túloldalára 
És csörög a zsebünkben néhány pénzdarab 
Melyekről sosem tudni kinek az oldalán állnak 
Amíg van sör és minden hozzávaló 
Ne feledjük a vizet mint legfontosabbat 
Tehát: amíg van ereje folynia víznek 
S legalább kívülről hasonlít elődjére 
S a kocsmárosnak kedve van ajtót nyitni 
S a kancsal felesége kiengedi az ágyból 
Amíg az ég tartja magát fenn a magasságokban 
S nem enged mérges bosszúállók rohamának 
Amíg lenn eszébe nem jut valakinek meggátolni minket 
S hidegen nem mondja: eleget jártatok át 
Az utcának nem véletlenül van két oldala 
Itt az idő , uraim, hogy elhatározzák magukat 
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Te, ahogy gondolod, én nem tudok letenni róla  
Meghalok, ha nem ihatom ki ezt a poharat  
Különben sem tudni, melyik pontból hová jön a vég  
Vagy hogy is hívják azt, mikor az ember megsz űnik vágyódni  

ZŰRÖK ANYJA  

Ismerlek, azok közül vagy, akik folyton  
elvesztik dolgaikat. Minél jobban törekszel,  
hogy minden a helyén legyen, hogy  a 
pusztulásból valami értelmes szülessen,  
annál vétkesebb vagy az értelmetlenségért. Majdnem  
valótlanná lettél tehetetlenséged tökélyében,  
abban, hogy valamit is megments. Minden kiesik  
kezedből, jó szándékod ellenére is. Ilyen magasztos  
rendetlenséget hozol létre; általa a rend  
végzetes lesz, s halálos. Valóban van valami  
isteni abbéli tehetetlenségedben, hogy  
véghezvigyél akármilyen elgondolást is. Igaz  
ugyan, hogy szétrombolsz, ledöntesz, s én rettegek  
a közeledben, de ugyanakkor nem engeded  
meg a sorsnak, hogy megvalósítsa alattomos  
szándékát. A zűrzavar anyja vagy,  
a világ kezdete, aminek még nem látszódik  
a célja, de egyszer még tetszhet nekünk.  

BOZSIK Péter fordítá5 а á  

Slavko Mihalič  ezen verseit az Ispitivanje tišine (A csönd vallatása) c. k бtetébб l fordítottain, 
amely 1990-ben jelent meg a Mladinska knjiga kiadásában. Tkp. két könyvbál áll: az j verseket 
tartalmazó Mozartova čarobna kočija (Mozart varázskocsija) és a különféle válogatásokban 
szereplб  verseket tartalmazó Antologija 100 pjesama (100 vers antológiája) cím űbKl. Ezek a 
versek az elбbbibбl valбk. 

I3. P. 



A BIZONYOSSÁG  

HÁSZ RÓBERT  

„A 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a 
hónap ötödik napján, amikor a s тáműzđttek között 
voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és 
isteni látomás tanúja voltam. A hónap ötödik 
napján - Jojachin király szám űzetésének 5. 
esztendejében - Az Úr szózatot intézett Ezekiel 
paphoz, Buzi fiához a káldeusok földjén, a Kebár 
folyó mellett." 

(Fxekiel Könyve 1., 1-3.)  

„Miért is nem, miért is nem! Miért is nem hallgattam az öreg  

halászra!"  
Így sopánkodhatott és kesereghetett magában Ezekiel, mialatt  

mindkét kezével a kettétört árbocrúd még épen maradt csonkját  
ölelte magához, és már rég felkészült arra, hogy a következ ő  rázúduló  
áradat lesöpri a fedélzetr ől. Templomnyi hullámok magasodtak a  
hajó fölé, hol itt, hol amott buktak fel a zavaros tenger mélyéb ől,  
körös-körül, szüntelenül, mintha azon versengtek volna egymással,  
hogy melyiküknek sikerül el őbb hasra fektetne az apró gályát. Ezt a  

lassú, de annál kegyetlenebb pusztulást már a nap sem tudta  
végignézni, és saját tehetetlenségét is röstellve fényes arcát a sötét,  

már-már feketén gomolygó felhők mögé rejtette. Ezekiel maga sem  

tudta, hogy hányan vannak még a hajón, illetve hogy rajta kívül van-e  

még egyáltalán valaki. Emberi hangokat nem hallott, csak az  

egyformán tomboló vihart meg az eresztékek hátborzongató  

csikorgását, amikor egy-egy hatalmas vízóriás lezúdult a hajóra.  
Magában minduntalan és egymás után, sorjában mormogta az imákat,  
de mindez kevésnek bizonyult, mert lelki szemei el őtt a szint igék  
mormogása ellenére sem Jahve végtelen könyörületessége és az  

öröklét boldog igézete lebegett, hanem a tengerfenék iszapos és  

homályos hullámsírja. Sajnos, pillanatnyilag gyávábbnak bizonyult  

annál, semhogy emiatt szégyenkezzen. Mégis amikor az  

imamormogás közepette eszébe jutott Jeremiás pecsétje, amit már  
évek óta a nyakába akasztva hordott, és amit Báruktól, az íródeáktól  
kapott, gyávaságát egy pillanatra legyőzte rémülete, hogy megvan-e  
még a szent pecsét, és ezért mindkét kezével egyszerre a melléhez  

kapott, megfeledkezve az árbocrúdról, de még a viharról is.  

Annak se kellett több, és a következ ő  hatalmas hullám, amely  
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rögvest rávetette magát a gályára, egy szempillantás alatt lesöpörte 
Ezekielt a fedélzetről, egyenesen a háborgó tengerbe. 

Azt hiszem, rosszul kezdtem az egész mesét. Belevágtam a dolgok 
közepébe, és átugrottam az el őzményeket. Vagy talán nagyon is az 
elején kezdtem? Mert tulajdonképpen két történetr ől van szó: az egyik 
még csak ezután kezdődik, a másik meg éppen itt ért véget. De a kett ő  
annyira egymásba fonódik, hogyha az elsőt elhagyom, hiányos marad 
a másik, és fordítva. Az a baj, hogy nagyon tömören szeretnék elmon-
dani valamit, de ez a tömörség és visszafogottság nem fér össze a 
tartalommal, amely éppenséggel szétfeszíti, mint az ember teste a 
szűkre szabott ruhát. Hogy mégis a viharban hánykolódó hajóval 
kezdem a történetet, és elhagyom az el őzményeket, ezt minden bizony-
nyal annak kell tulajdonítanom, hogy még mindig elevenen él ben-
nem a kép, amikor a Mester betoppant közénk, piszkosan, szakadt 
ruhában, és e váratlan megjelenéstől a halálra rémült tanítványokat 
olyan tekintettel mérte végig, hogy pillantásába valamennyien 
belesápadtak, és fogadni mernék, néhányan még leveg őt venni is 
elfelejtettek! De hát értettem én őket, hisz magam is éppúgy 
meglepődtem, annál inkább, mert tudtommal tizenhét nappal azel őtt 
kellett elindulnia Byblosból, az út — rendes körülmények között — két 
napnál nem tart tovább, esetleg három, legrosszabb esetben négy-öt 
napig, de ha ezen felül még tizenkét napot késik, az vagy azt jelenti, 
hogy el sem indult, ami, ismerve Ezekiel makacsságát, maga volt a 
képtelenség, vagy történt vele valami útközben. Oszintén meg-
mondva, azon az estén, a várakozás tizenhetedik estéjén már mindany-
nyian sejtettük, még ha egymás el őtt nem is vallottuk meg, hogy 
Mesterünket örökre elvesztettük. Eppen ezért, a hatás, amit 
megjelenésével bennünk — és rajtunk — kiváltott, nagyon is 
természetes volt. Ott álltunk, a mécses homályos, imbolygó fényében, 
és nem tudtunk egy árva szót sem kinyögni. 

De a tekintete, amellyel végigmért bennünket, tényleg ijeszt ő  volt. 
Egy megszállott, egy őrült elme tekintete volt ez, amilyet mi a 
Mesternél még ez idáig nem tapasztaltunk. „Mi az? Már meg se 
ismertek?" — kérdezte, és hangja mély volt, valahogy idegen, mintha 
egy hordó fenekéről szólt volna hozzánk. Aztán levetette nyakáról 
Jeremiás pecsétjét, letette az asztalra, és szó nélkül lefeküdt — vagy 
inkább: lerogyott — a földre terített pokróchalomra, és másnap estig 
egyfolytában aludt... 

Most még inkább előreugrottam az időben, és ebből is látszik, hogy 
mennyire nem az én kenyerem az írás. De ha már az Ur ezt a sorsot 
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szánta szegény fejemnek, akkor eleget kell tennem a parancsnak. Úgy  
látszik, minden igyekezetem hiábavaló, amikor azon fáradozom, hogy  
az események szálait kibogozzam, és a megfelel ő  sorrendben  
összekössem. Mert nem hallgattam korábbi tanítóimra, akik pedig  
szépen mondták még annak idején, hogy foglalkozzam minél többet  
a régi történetírók munkáival, tegyem magamévá a krónikák gon-
dolat- és mondatformálási elveit, mert ki tudja, mikor válnak még  
egyszer hasznomra. Engem pedig az él ő  csillagok vonzottak inkább,  
minta halott királyok, a földi birodalmak helyett meg inkább az égiek.  
Lám, a tanítóimnak mégis igazuk lett. De igazam lett nekem is, már  

itt, Nebukadnezár Égi palotájában, ahol még a helybeli csillagjósokat  
is sikerült elkápráztatnom tudásommal. De ez már megint egy másik  
történet...  

Azt kezdtem mesélni, hogy nem hallgattam tanítóimra, pedig azok  
igazán jót akartak. De nem hallgatott Ezekiel sem a halászra, amikor  
az figyelmeztette, még ott, Byblos kiköt őjében, hogy ebben a  
hónapban, Ramman ideje alatt még ne szálljon hajóra, ne induljon  
útnak, mert Ramman, a hirtelen, kelet fel ől feltámadó szél igencsak  
veszélyessé teszi a hajózást, és gyakran el őfordult már, hogy akik  
ilyenkor, a csillagászok évszázados intelmei ellenére is nekivágtak a  
tengernek, sosem tértek meg sem Byblosba, sem valamelyik másik  
kikötőbe. Azok közül pedig, akik valamilyen módon mégis túlélték a  
Rammannal vívott harcot, egyesek soha többé nem mertek tengerre  
szállni, még Amar-udugga ideje alatt sem, amikor pedig úgy ragyog az  
égen a nap, minta tiszta arany. Es lám, Ezekiel sem fogadta meg a  
bölcsebb tanácsát, és majdnem életével fizetett makacsságáért. Igaz,  
a Bizonyosság, amivel ezek után találkozott, kárpótolta mindenért.  

Mint már mondtam, érkezését követ ően Ezekiel egy egész álló  
napot aludt, estétől másnap estélig. Amikor fölébredt, tekintete még  
mindig éppoly ijesztő  volt és zavaros, mint előző  éjszaka. Vízzel  
hígított gyenge bort vittem neki, és ő  minden mozdulatomat leste  
azzal a távoli, idegen tekintetével, és amikor letérdeltem mellé a  
pokrócra, hirtelen megragadta a karomat, de olyan megdöbbent ő  
gyorsasággal, hogy ijedtemben kiejtettem a cseréptálat a kezemb ől.  
„Láttam! Hallod? En láttam... én beszéltem Vele... nem! Nem. Csak ő  
beszélt énhozzám. ;. én meg hallgattam... aztán elvitt! Fölemelt az  
egekbe... föl... az Ur... az Úr dicsősége fölemelt az egekbe!...  Föl... 
föl..." — hangja egyre inkább elhalkult, kifogyott a szuszból, látszott,  
hogy ismét erőt vesz rajta a kimerültség. Elengedte a karomat,  
visszarogyott a pokrócra, de most már nem bírt elaludni. Merev  
t~L:! intettel bámulta a kunyhó füstös mennyezetét, de olyannyira  
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megigézve, hogy attól féltem, ha most én is fölpillantok a meny- 
nyezetre, Ott lesz a csoda, amiről az imént oly lázálomszer űen beszélt. 

Mondanom sem kell, mennyire megrémítettek a Mester szavai, 
amelyeket teljes zagyvaságnak véltem, és már-már sírva fakadtam, 
mert szentül meg voltam róla gy őződve, hogy a szegény Mester 
egyszerűen — megbolondult. 

Két nap múlva már annyira fölerősödött, hogy fölltelt fekhelyér ől, 
és néhány hosszabb sétát tett a pusztában, amit külö вben mindig is 
nagyon kedvelt. Ha egészségi állapotát illet ően már nem is voltak 
kétségeink, annál inkább aggasztott bennünket a Mester konok 
hallgatása. Nem szólt hozzánk akkor se, ha szomjas volt, akkor se, ha 
éhes, és ha mi nem tesszük elébe az ételt és az italt, magától ugyan 
nem kérte volna. 

Aztán a harmadik nap reggelén magához hívatta a három 
megiddóit, és tiszta pergamenekkel megpakolva elvonult velük a 
pusztába. 

Valamit be kell vallanom, még mielőtt folytatnám a történetet, de 
ez a vallomás inkább a saját hiúságom ellen szól, mint Hozzád, kedves 
olvasóm. Ennyi év után már beismerhetem azt, amit akkor, ott a 
pusztában még sejteni se engedtem magamnak, mégpedig hogy én 
egyáltalán nem tartoztam a Mester kedvenc tanítványai közé. Nem 
tudom, ennek mi oka lehetett, talán az örökké fecseg ő  természetem 
tette, vagy valami más egyéb körülmény, de nekem soha sem sikerült 
oly bizalmas viszonyba kerülnöm a Mesterrel, mint például a há-
rom megiddóinak. Oket már csak így hívtuk: a három megiddói, 
elsősorban persze azért, mert Megiddóból származtak, és sülve-főve 
együtt voltak. Am beszélni nemigen beszéltek, se velünk, se egymás 
között, csak ha a Mester kérdezte őket, és olyakor mindig okosakat 
feleltek, ami minden bizonnyal ínyére volt Mesterünknek. 

Három napig tartott ez a rendszeres kivonulása pusztába, és a 
harmadik nap estéjén, miután hazatértek, megrakodva a teleírt per-
gamenekkel, Ezekiel valamennyiünket beszólította kunyhóba. Ott 
egy röpke óra alatt nagy vonalakban elmesélte mindazt, amit ezeknek 
a megiddóiaknak három napon keresztül diktált, és akik most zavar-
tan, de mégis büszkén viselve kiválasztottságukat, gubbasztottak a 
sarokban, ki-ki a maga friss könyvtekercsével az ölében. Mert Ezekiel-
nek az volta szokása, hogy valamennyi próféciáját és látomását 
egyszerre három tanítványának diktálta, akik szakadatlanul írtak, míg 
ő  mondta a magáét, nemigen tör ődve azzal, hogy íródeákjai győzik-e 
egyáltalán az iramot. A három könyvtekercs, jövendöléseinek ez a 
három példányozása kellő  biztcsítélnot ј 1еnttt, ћо ,rn.=l~k~; 
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események viharában a három közül legalább egy fennmarad az 
utókor számára. Ilyen volt Ezekiel. 

A látomás, amit akkor Ott nekünk elmesélt, ijesztőbb volt, de 
ugyanakkor sokkalta magasztosabb és gyönyör űségesebb valamennyi 
előzőnél. Nem csoda hát, hogy társaim, velem együtt elképedve, 
lélegzetvisszafojtva hallgatták ezt a fantasztikus mesét, és — meg kell 
vallani — ami addig még nem fordult eló: egy kissé hitetlenkedve. 
Persze csak magunkban, mert hangosan egyikünk sem merte kétségbe 
vonni a Mester szavát. 

Abban a pillanatban, amikor az óriási hullám lesöpörte a fedélzet-
ről, Ezekiel elvesztette az eszméletét, bizonyára nemcsak az 
ijedségtől, hanem a rázúduló víz nyomásától is. Maga sem tudta 
megmondani, hogy mennyi ideig volt eszméletlen, de amikor észhez 
tért, már kint feküdt a dagály áztatta parton, arccal a nedves homok-
ban. Hogy csak a hajón elmormolt imáinak és Jahve gondviselésének 
köszönhette szerencsés megmenekülését, azzal maga is azonnal 
tisztában volt. 

Még ki se nyitotta a szemét, amikor mély, zúgó hangot hallott maga 
fölött. Az első  pillanatban azt hitte, hogy még mindig tombol 
körülötte a vihar, de akkor rádöbbent, hogy a szélnek nyomát sem 
érzi, és a levegő  olyan forró, mint a legforróbb nyári napon. Ekkor 
hanyatt fordult, és kinyitotta a szemét. 

De rögtön be is hunyta, és kezét maga elé kapta, mert a fehér, 
káprázatos fényesség, amit a feje fölött megpillantott, majdnem 
elvakította. Megijedt, azt hitte, maga a nap ereszkedett le az égr ől. 
Aztán a zúgás, amilyet a nagy vizek morajához és a Mindenható 
hangjához vélt hasonlónak, valamelyest csendesült, mintha a tüne-
mény arrébb vonult volna. Újból kinyitotta a szemét, és valóban, az 
égi látomás most valamivel távolabb lebegett, húszkönyéknyire a 
föld fölött. Ezekielt elfogta a félelem, és azon nyomban hasra 
vetette magát, mert meg volt róla gy őződve, hogy itt nem csupán 
látomásról van szó, hanem a Mindenható magasságos angyaláról, 
ahogy az Mózes könyveiben is le vagyon írva. 

De a kíváncsisága erősebb volt félelménél, és Ezekiel nem állhatta 
ki, hogy harmadszor is föl ne pillantson az Úr dics őségére. De addigra 
az már egészen aláereszkedett, fénye gyengült, és hosszú, egyenes 
lábaival rálépett a homokra. Ezekiel most már risztán látta, hogy a 
korong alakú tünemény milyen hatalmas, ha nem is akkora, mint az 
égbolt, de éppoly kék. Es sima, csillogó, mint a legcsiszoltabb páncél. 
És körös-körül szemei voltak, melyekben t űz égett. Alatta négy kerub 
tartotta az egész korongot, és ennek a négy szörnynek négy arca volt, 
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melyekkel négyfelé nézett, négy szárnya, melyek közül kett ő  a 
szörnyek testét fedte, kettő  pedig mindegyiküknek összeért. És ha 
ezek a szörnyek jobbra mentek, vitték magukon a kék korongot, ha 
balra mentek, vitték magukon a kék korongot, és ha el őre mentek 
vagy hátrafelé, nem kellett megfordulniuk ahhoz, hogy menjenek. 

Jóval később, már Nebukadnezár palotájában a kezembe került az 
egyik megiddói által írt könyvtekercs, melyet maga Ezekiel diktált a 
pusztában, és csalódottan meg kellett állapítanom, hogy ez a változat 
egyáltalán nem tükrözte a valóságot, azt a valóságot, amit én is átéltem 
Ezekiellel fent a hegyen, amiről majd ezután fogok csak szólni. 
Elsősorban ez késztetett arra, hogy megírjam én is saját, külön 
változatomat, úgy, ahogyan én láttam az Úr dics őségét és a 
Templomát, ott a hegyen. De menjünk sorjában. Ahhoz, hogy Pon-
tosan leírjam azt, amit Ezekiel látott, azaz: amit látni vélt, és nekünk 
itta kunyhóban elmesélt, úgy legcélszer űbbnek tartom, hogy idézzek 
az említett megiddói könyvtekercsből, amit maga a Mester diktált. 
Mert ha nem is egyezem minden megállapításával és leírásával, csak 
így festhetek kellően hű  képet arról, amit ő  maga átélt, amit —
bizonyára — át is érzett, és amit mélyen a magáévá tett: „Figyeltem az 
élőlényeket, s lám, egy-egy kerék volta földön az él őlények mellett, 
mind a négy mellett. Ezek a kerekek úgy ragyogtak, minta krizolit, 
s mind a négynek ugyanolyan volt az alakja. Ugy látszott, mintha 
az egyik a másikban lett volna. Négy irányban haladtak, s nem 
kellett megfordulniuk, amikor mentek. Vizsgáltattam őket: igen 
nagy volta kerületük, s körös-körül mind a négynek a kerülete tele 
volt szemekkel. Amikor az él őlények mentek, a kerekek forogtak 
mellettük, és amikor az él őlények fölemelkedtek a földr ől, a kerekek 
is fölemelkedtek. Ahova a lélek irányította őket, oda mentek a 
kerekek, s egyszersmind fölemelkedtek, mert az él őlények lelke volt 
a kerekekben. Ha az élőlények mentek, a kerekek is mentek, ha 
álltak, azok is álltak, és amikorfölemelkedtek a földr ől, velük együtt 
a kerekek is fölemelkedtek, mert az él őlények lelke volta kerekekben. 
Ami az élőlények feje fölött volt, az égbolthoz hasonlított, ragyogott, 
minta kristály, s szétterült a fejük fölött. Az égboltozat alatt ki 
voltak terjesztve szárnyaik, az egyiké a másik felé, s kett ő  min-
degyiknek a testét födte. 

Amikor mentek, hallottam szárnyuk suhogását. Olyan volt, mint 
a nagy vizek zúgása, mint a Mindenható hangja, a vihar moraja, 
mint egy tábornok zaja. Amikor megálltak, leeresztették szárnyukat, 
és ezzel zajt csaptak..." 

És valamivel arrább: ,,...Ilyennek látszott az Úr dics őségének 
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jelenése. Láttam, s arccal a földre borultam, és valakinek a hangját 
is hallottam, aki beszélt. " 

Ha most visszaemlékszem arra, amit magam is átéltem Ezekie11e1 a 
hegyen, Isten angyalai közt, merem állítani, hogy a Mester tévesen 
fogalmazott, amikor azt mondta, hogy „halotta" valakinek a hangját, 
aki szólt hozzá. Mert ez a hang nem olyan volt, amit füllel hallani lehet, 
ez a hang nem is hang volt, inkább belső  suttogás, amit fülünk nem 
érzékelhetett, csak lelkünk. Olyan volt, mintha valaki összeszedte 
volna a bennem lakozó szavakat, és a saját gondolataimmal elmon-
datta velem, amit közölni akart. Igen, ez egy „bels ő" hang volt, nem 
pedig olyan, amit füllel hallani lehet. 

Ez a hang pedig azt mondta Ezekielnek, hogy ne féljen, senki sem 
fogja bántani, mert békével jöttek, akik a kék korongban lakoznak. 
Ekkora kerubok lábai mellett megmozdultak a kerekek, és az Úr 
dicsősége megindult Ezekiel felé. 

Azt mesélte, hogy nem tudja, hogyan került bele a kék korongba. 
Mintha észrevétlenül elaludt volna, aztán egyszer csak fölébredt, és 
egy nagy teremben találta magát, valami nagyon puha és kényelmes 
székben. Körülnézett, és megpillantotta a közelben az Úr angyalát, aki 
most emberi formát öltött, színezüst ruhát viselt, és kedvesen 
mosolygott rá. Aztán kezével mutatott valamerre, és Ezekiel követte 
tekintetével. 

Az egyik fal mintha nem lett volna, és mégis volt. Ezekiel a kék eget 
látta rajta keresztül, és néhány apró bárányfelh őt. Ekkor mintha 
felfordult volna a világ, és az égbolt felszökött, elt űnt, és helyébe 
megjelent a föld, a homok és a kövek végtelen pusztasága. Úgy érezte, 
hogy gyomra felkúszott egészen a torkáig, és csak akkor múlt el ez a 
kellemetlen érzés, amikor a föld helyett az átlátszó falon ismét meg-
jelent a kék égbolt és az apró felhőfoszlányok. Ezekiel úgy félt, mint 
még soha életében, bár biztos volt benne, hogy az Úr angyalai nem 
akarnak neki semmi rosszat. 

Hamarosan újból megjelent az a már ismerős érzés a gyomrában, 
és addig tartott, amíg valami gyenge döccenést nem érzett, és ekkor 
az Úr angyala intett neki, hogy keljen föl, és kövesse. 

Ezekiel nem tudta elképzelni, hogy került oda egy ajtó, ahol az 
imént még semmi sem volt, de amikor az Ur angyalát követve kilépett 
az apró kövekkel teliszórt talajra, még inkább elképedt, mert látta, 
hogy már nem is Ott van, ahol még az imént volt. Tengernek h ű lt helye, 
a homokos part helyett egy fennsíkon álltak, közvetlenül a meredek 
lejtő  pereme mellett. Ha lefelé nézett a lejtőn, végtelen síkságot látott, 
de ha a fennsík felé fordult, úgy t űnt neki, mintha a távolban egyváros 
épülne. 
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Az Úr angyala megint intett. 
Elmentek egészen az épülő  falakig, melyek magasak voltak, 

magasabbak, mint a legnagyobb paloták falai, és Ezekiel ekkor látta, 
hogy itt nem városról van szó, hanem Templomról, de olyan hatalmas 
Templomról, amekkorát még addig nem látott. Arrább, a fal 
kanyarulata előtt valami olyasmit pillantott meg, ami egy óriásra 
emlékeztette, de nagyon torz alak volt, és mintha bronzból lett volna, 
úgy csillogott a napfényben. Lábai mellett kerekek voltak, mint a 
keruboknak; ha megmozdult, a kerekek forogni kezdtek, és olyan 
hatalmas kőtömböket cipelt a vállán, hogy Ezekielben megh űlt a vér. 

Ekkor az Úr angyala bevezette a Templom udvarába. 
Hogy Ott bent ő  mit látott, arra most térnék ki, mert mindez le van 

írva a megiddói könyvtekercsében, eléggé aprólékos részletességgel, 
és viszonylag hűen a valósághoz. 

Az Úr angyala megint szólt Ezekielhez, a maga hangtalan hangján, 
és azt kérdezte tőle, hogy ismer-e valakit, aki ért a rajzoláshoz és a 
számoláshoz, az arányokhoz és a méretekhez. Ezekiel azt felelte, hogy 
ismer, mire az Úr angyala intett, hogy kövesse. Kimentek a 
Templomból, és visszatértek az Ur dicsőségéhez, amely mindaddig 
ott állt mozdulatlanul a kerubok vállain, közvetlenül a fennsík pereme 
mellett. Ott megálltak, az Úr angyala bement a kék korongba, majd 
hamarosan visszatért, kezében egy apró, fémkockával, amely 
halványan fénylett, mintha tűz égne benne. „Orizd ezt!" — mondta az 
Úr angyala, és a kis kockát betette Ezekiel zsebébe. „Ha megtaláltad 
azt az embert, aki jól tud rajzolni, számolni, és ismeri az arányokat, 
hozd őt nekem ide!" Ezekiel éppen mondani akarta, hogy ő  egymaga 
ugyan ide vissza nem talál, de az Úr angyala megel őzte, és így szólt: 
„Te csak találd meg azt, akiért küldtelek, és indulj el vele, akármerre, 
csak az a fontos, hogyne a városok felé menj, hanem ki a pusztaságba, 
amerre emberfia nem jár. Amikor már olyan messzire jutsz, hogy ha 
körülnézel, és nem látsz semmit, csak a végtelen pusztaságot, vedd ki 
a zsebedből ezt a kockát, és fogd szorosan a markodba. Akkor csak 
üljetek le Ott, ahol éppen vagytok, és várjatok. Én már tudni fogom, 
hol vagytok, és értetek jövök." 

Ezekiel megint elaludt, és csak másnap hajnalban ébredt föl. 
Amikor körülnézett, a távolban megpillantotta Jeruzsálem falait. Hir-
telen azt hitte, mindezt csak álmodta, de akkor eszébe jutott a kocka, 
belenyújt zsebébe, és megbizonyosodott róla, hogy nem álmodott, 
mert a Bizonyosság, a kocka, ott volta zsebében. 

Ezt mesélte nekünk a Mester, ott a kunyhóban, visszatérésének 



236 	 H1D  

ötödik napján. Alighogy befejezte, hirtelen rám pillantott szigorú 
tekintetével, és megkérdezte, akarok-e vele visszamenni a hegyre. 

Azt hiszem, szörnyen megijedhettem, mert nem jött ki hang a 
torkomon. De nem is várta meg, hogyválaszoljak a kérdésére, hanem 
mindjárt elmondta, ő  tudja, hogy én azelőtt csillagászattal foglalkoz-
tam, látta jegyzeteimet, melyeket én féltve őriztem, és megvoltam róla 
győződve, hogy rajtam kívül senki sem tud róluk, és látta a számokat, 
a pontos, mértani rajzokat, úgyhogy ne is próbáljak mentegetőzni, 
hanem készítsek el ő  minél több üres pergament, mert hajnalban 
indulunk, hogy mielőbb találkozhassunk az Ur dics őségével! Majd  
minden tovtiíbhi nélkül benyúlt zsebébe, kivett egy rongycsomót,  

kibontotta, és mi megpillantottuk a halványan derengő  kockát, a 
Bizonyosságot. 

Mégsem indultunk el másnap hajnalban, ahogy azt Ezekiel tervezte. 
Vad homokviharra ébredtünk, amely oly s űrűn kavargott, sistergett a 
kunyhónk körül, hogy a Mester kénytelen-kelletlen morogva vissza-
csukta az ajtót, és azt mondta, hogy amint сláll a szél, indulunk. A szél 
viszont egész nap fújt, süvöltött, ereje csak estefelé kezdett lanyhulni, 
és csak akkor állt el végképp, amikor teljesen besötétedett. Föl voltam 
rá készülve, hogy most megvárjuk a következ ő  hajnalt, hiszen épeszű  
ember nem vág neki éjszaka a pusztaságnak, de megrökönyödve 
láttam, hogy a Mester szedi cókmókját, és indulni készül. Na, gondol-
tam magamban, választhatok: az Úr dics őségének rémisztő  jelenése 
vagy a sivatagban kúљоrló tolvajok -- egyre megy. 

Nagyon sokáig mentünk, hogy merre, azt nem tudnám megmon-
dani, mert a koromsötétben meg az előttem baktató Mestert sem 
láttam, csupán sarujának csoszogó hangját követtem. Azt hiszem, egy 
pillanatra elaludtam menet közben, és csak akkor riadtam föl, amikor 
belebotlottam az egyhelyben álló Ezekielbe. „Itt most leülünk" —  
mondta, de mnég be sem fejezte, én mára földön voltam.  

Mégsem jött álom a szememre, hanem némi szorongással figyeltem  

azt a gyenge, fehéren izzó, kísérteties fényt — a Bizonyosság fényét  —, 

amely Ezekiel ökölbe szorított ujjai közt szivárgott ki. Olyan volt,  

mintha parazsat tartott volna markában, amely ég, és mégsem forró.  

Vagy egy órát ücsörögtünk így, némán, szótlanul a vak sötétben, a 
Bizonyosság halvány fénye mellett, amikor meghallottam a távoli, 
halk zúgást. Szívem egyszeriben megdobbant, talpra ugrottam, és 
belebámultam az éjszakába, a hang irányába. Nyolc vagy tíz apró 
fénypontot láttam a sötétség mélyén, melyek egymással egy vonalban 
lebegtek, magasan a talaj fölött, és fényes vonaluk hol jobbra, hol 
balra billent, minta nagy sasok kinyújtott szárnyai, amikor a föld fölött 
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keringenek. És a fények egyre gyorsabban közeledtek. A mély zúgás 
is erősödött, már betöltötte az egész pusztaságot, és amikor a lebeg ő  
fények vagy százlépésnyire megkörelítettek bennünket, megálltak, a 
zúgó hang élesebbé vált, a pontok lassan ereszkedni kezdtek a föld 
felé, és annak ellenére, hogy a sivatagi éjszaka h űvös volt, arcunkba 
forró, homokszemekkel kevert szél csapott. Aztán a zúgás egyszeriben 
elhallgatott, a forró szél is megsz űnt, de a fények továbbra se aludtak 
ki, sőt még jobban fölerősödtek, úgyhogy semmit sem láttunk, csak 
sok-sok szemünkbe világító fényes napot. De Ezekiel, mit sem törődve 
az egésszel, szó nélkül megindult a fényelv felé, én meg, mit tehettem 
mást, néhány pillanat múlva követtem, de lábam annyira remegett, 
hogy attól tartottam, a következ ő  lépésnél hasra esem. 

De nem estem el, hanem Ezekiel után én is szépen átsétáltam a 
fények alatt, melyek vagy két ember magasságnyira izzottak hidegen 
a fejünk fölött, és hiába voltam el őre fölkészülve, hogy most megpil-
lantom magam előtt a szörnyű  kerubokat, nem találkoztam semmiféle 
másvilági állattal, csak kerekeket láttam, sokat, egymás mellett, 
melyek láncokkal voltak egymáshoz kapcsolva, és ferdén álló 
fémlábakat, melyeken a kerekek álltak. Hát hol vannak a kerubok? —  

szerettem volna megkérdezni a Mestert, mert szinte csalódást 
éreztem, amiért nem azt láttam, amit vártam. De nem szólhattam 
semmit, mert a fejünk fölött váratlanul megjelent egy vékony, fehér 
fénycsík, amely egyre szélesedett, míg akkora nem lett, mint egy ajtó. 
Ekkora fényt eltаkirta valami sötét tárgy, ami ereszkedni kezdett 
felénk, és nekünk arrább kellett lépnünk, mert éppen a fejünk fölött 
volt. A tárgy egészen a földig süllyedt, és ekkor láttam, hogy egy függ ő  
lépcsőről van szó, melynek fokai — mint amikor az összegöngyölt 
könyvtekercset hajtjuk szét — egyik a másikából nyíltak, míg a leg-
utolsó, vagyis a legalsó el nem értea földet. 

Amikor láttam ezt a tökéletesen pontos és célszer ű  szerkezetet, 
magam sem tudtam, miért, valami határtalan csodálatot és 
büszkeséget éreztem magamban. Csodálatot az Úr nagyszer űsége 
iránt, és büszkeséget, amiért mindezeknek él ő  tanúja lehettem. Es 
meglepődve azon, hogy már egyáltalán nem érzek semmilyen 
félelmet, sőt inkább kíváncsiságot, Ezekiel után én is megindultam a 
sötét lépcsőn fölfelé, föl, egészen a kiáramló fehér fényességig. 

És fönt, abban a csodálatosan sima és mértanilag megformált 
helyiségben, ahova értünk, megpillantottam végre az Ur angyalát. 
Nem is egyet, hanem hatot. Ám megint egy kicsit csalódnom kellett, 
mert Ezekiel meséje után azt vártam, hogy csillogó, színezüst ruhába 
bújt másvilági lényelvkel fogok találkozni, melyek sokkal szebbek és 
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szemre is másmilyenek lesznek, mint mi, emberek, ám ehelyett 
magamfajta férfiakat pillantottam meg, halványszürke, testükhöz 
tapadó öltözékben, és szinte semmiben sem különböztek t őlünk, csak 
karcsúbbak voltak, kecsesebbek, és arcb őrük volt valamivel 
világosabb. Szóval ilyenek az Úr angyalai? És talán éppen azért, amiért 
nem olyanoknak találtam őket, mint amilyeneknek évek óta 
megálmodtam magamban az égi Úr szolgáit, talán éppen ezért, a 
korábbi csodálatból és az iménti csalódásból megszületett egy har-
madik érzés, sokkal őszintébb és igazabb: szeretni kezdtem őket, 
elsősorban határtalannak tűnő  tudásuk és végtelen finomságuk miatt. 
Mert majdnem olyanok voltak, mint mi. Es mégis egészen 
másmilyenek. Jobbak voltak. Igen, jobbak voltak, mint mi, mint az 
emberek. 

Ekkor az Úr angyala odalépett Ezekielhez, és elvitte t őle a 
Bizonyosság kicsi, fénylő  kockáját. Egy pillantra megijedtem, amikor 
ugyanez az angyal leültetett bennünket a széles, puha székekbe, és 
gyors, határozott mozdulatokkal odaszíjazott a támlákhoz. De amikor 
láttam, hogy az ég Urának többi szolgája is ugyanezt teszi saját 
magával, megnyugodtam. Gondoltam, ez is a szertartáshoz tartozik. 
Ám hamarosan bebizonyosodott, hogy szó sincs szertartásról, hanem 
igencsak gyakorlati oka van ennek a m űveletnek, mert a következ ő  
pillanatban az Úr dicsősége megbillent, ugyanakkor fölhangzotta már 
ismerős zúgás, csak most tompábban, és egyszeriben éreztem, hogy 
egy láthatatlan erű  kezd hozzátapasztania székemhez. Aztán ez is 
elmúlt, oly váratlanul, mint ahogy jött, és csak néha billentünk jobb-
ra-balra, erről pedig eszembe jutottak azoka fényl ő  pontok a 
sötétben, ahogy még a jó el őbb láttam őket közeledni, eszembe jutott 
mozgásuk is, amely a levegőben köröző  sasokéhoz hasonlított, és már 
tudtam, anélkül hogy bárki elárulta volna, én tudtam, hogy repülünk! 
Ezekielre pillantottam, de arca olyan zöld volt, hogy inkább nem 
szóltam semmit. Azt hiszem, ő  is tudta, miről van szó. 

Attól a perctől kezdve, hogy Ezekiellel kiléptünk a kunyhó ajtaján, 
egészen addig, amíg ismét haza nem érkeztünk, számomra az id ő  
teljesen összegubancolódott. Csak abban vagyok biztos, hogy még 
nem volt éjfél, amikor elindultunk. De hogy hány óra lehetett, amikor 
az Úr dicsősége megjelent előttünk a sötét pusztában, nem tudhatom. 
És azt sem, hogy mennyi időt töltöttünk abban a sima és fényes 
helyiségben, leszíjazva székeinkben, az Úr angyalai között, mert 
amikor eloldoztak bennünket, és lesétáltunk az egymásból nyíló 
lépcsőkön, már fényes nappal volt. 

Csak ekkor vihettem igazán szemügyre az Úr dics őségét. 
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Az igaz, hogy korong alakú volt, de mégsem akkora, amekkorára  

azt nekünk Ezekiel lefestette. Az Úr dics őségének átmérője ötven  
lépés lehetett, nem több, a kerekekb ől kiálló, ferdén fölfelé ívelő  
fémoszlopok pedig vagy tizenöt lábnyi magasságba emelték a kék  

korongot. Nem tudtam ellenállnia kíváncsiságnak, és lehajoltam,  

hogy közelebbről is szemügyre vehessem azokat a furcsa kerekeket  

és a láncot, amely körbefogta őket. A kerekek maguk nem voltak  

nagyok, fele akkorák lehettek, mint a mi harci szekereinken, de  

tömörek voltak, valami világos fémb ől, és szorosan egymás mellett  
álltak, csoportokban, ám mégsem érintette egyik a másikat.  

Megszámoltam őket. Összesen tizenhat kerék volt, négyes csoportok-
ban, két csoport jobbról, kettő  balról. Minden egyes csoportot alul-
fölül hosszú fémlánc vett körül, amely valamelyest sötétebb volt, mint  

a kerekek, és együtt forgott a kerekekkel, mert szorosan hozzájuk volt  

kaрcsoiva, mind a négy kerékcsoporthoz külön-külön.  

Igy csodáltam az Úr dicsőségét.  
De nem vizsgálódhattam tovább, mert az egyik angyal hátulról  

megérintette a vállam, és amikor megfordultam, fejével intett, hogy  

menjünk. Láttam, közben mosolygott kíváncsiságomon.  

Amikor magunk mögött hagytuk az Úr dicsőségét, a távolban meg-
pillantottam az épülő  Templomot, amiről Ezekiel mesélt. És a falak  
mellett a bronzóriásokat, kerekeikkel és a háznyi sziklatömbökkel a  

vállukon, melyekkel a Templom felé gördültek, de oly könnyedén,  
mintha a szikláknak nem is lett volna súlyuk. Mentünk, mentünk, és  
egyszer csak odaértünk a falak alá.  

Ekkor az Úr angyala egy vessz őt adott a kezembe, melynek hossza  

három könyök volt és egy tenyér, majd megszölalt bennem hallhatat-
lan hangján, és azt mondta: „Ha te vagy az az emberfia, aki jól tud  

számolni, rajzolni, és ismeri az arányokat, akkor fogd ezt a vessz őt, és  
gyere utánam! Mindent megmutatok neked, amit tudnod kell. Te  

pedig figyelj jól, és mindig legyél mellettem. Amire én rámutatok, azt  

mérd meg ezzel a vesszővel, és írd le magadnak, hogy tudd, amit  

tudnod kell, akkor is, amikor majd visszatérsz embertársaid közé!"  

És az Un angyala megindult előttem, én pedig követtem.  
Megmérettette velem a falak magasságát, vastagságát; a négy kaput,  

amely a négy égtáj felé nézett. (A pontos méreteket és arányokat most  

mellőzöm, ahol tehetem, mert mindez megtalálhatóa megiddói  

könyvtekercsében, és itt csak arról szólok, amit láttam, és nem arról,  

amit mértem.) Ekkor az Úr angyala bevezetett a déli kapun, és  

megmérettette velem az el őcsarnokot, a cellákat, melyek bejárata az  

elđcsarnokra nyílt, három-három jobbról, három-három balról.  
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Ekkor bevezetett az udvarba, és megmutatta annak berendezését.  

Meglepődtem, mert a Templomnak nem volt teteje, csak udvara. Az  
udvar nagy volt, nagyobb, mint bármely palota udvara, amit én addig  
láttam. Az udvarban négy magas oszlop állt, négyszögben, ötven  

lépésnyire egymástól, és mindegyik olyan vastag volt, hogy öt ember  

együttvéve nem érthette őket körül, és újból meghallottam az Ur  
angyalát, aki hallhatatlanul szólt hozzám, és utasított, hogy pontosan  

mérjem meg az oszlopokat, mert ez nagyon fontos. Megmértem őket.  
Ekkor az Úr angyala az udvar közepére vezetett, ahol egy mély gödör  

állt. Kör alakú volt, és átmérője húszkönyöknyi lehetett. Megméret-
tette velem a gödröt. A kerületét és a mélységét. Aztán intett, hogy  

kövessem. Elvezetett a falnak addig a részéig, amely még nem volt  

kész, és ahová a hatalmas bronzóriások a köveket hordták. A falnak  

egy része hiányzott, és csak az alapok voltak kiásva. Ekkor így szólt  

hozzám az Úr angyala: „Ha most azt akarod kérdezni, hogy miért  
hozattalak téged idea hegyre, és miért mutattam meg neked mindezt,  

ne kérdezd, mert én elmondom. Nekünk hamarosan el kell mennünk  
innét, vissza oda, ahonnan érkeztünk. De ismét eljövünk, mert  

szükségünk van rátok, úgy, ahogy nektek is hamarosan szükségetek  

lesz miránk. Ahhoz azonban, hogy ismét visszajöhessünk, kell a ti  

segítségetek is, de elsősorban a tiéd, ezért is hívattalak ide. Mindent  

leírtál, amit tudnod kell. De ez még nem elég. Miután visszatérsz  

embertársaid közé, nektek is meg kell építenetek mindazt, amit itt  
láttál, pontosan a leírt méretek alapján, és nem másképp. Es amikor  

már majdnem befejezitek az építést, amikor a falak majdnem  

összeérnek, ismét tenned kell valamit."  

Ekkor az Úr angyala elővett egy fénylő  kockát, egy Bizonyosságot,  
ugyanolyat, mint amilyet Ezekieltől elvett, és beleejtette az üresen  

tátongó alap gödrébe. Fölemelte a jobb kezét, és az egyik bronzóriás  

dübörögve előgördült az álló fal mögül, a hatalmas kőtömböt két  
bronzkarjával leemelte vállairól, és beleengedte a gödörbe, pontosan  
oda, ahova a kis fémkocka az imént leesett. Arrább mentünk, mert  

sorban megjelent a többi bronzóriás is, és füstöt meg port kavarva  

maguk körül nagy robajjal építeni kezdték tovább a hiányzó falrészt.  

„Így kell tenned" — mondta aztán az Úr angyala, majd elővett még  
egy Bizonyosságot, és a kezembe adta. „Oseink már egyszer régen  
hagytak itt egy ehhez hasonlót, de a ti őseitek tönretették és  
elvesztették. Az sokkal nagyobb volt, és nehezen elrejthet ő; ez most  
kisebb, és könnyebben eldugható. Ugy vigyázz erre, mint a számokra,  
amiket leírtál. Merte kocka nélkül minden szám hamis, és minden  
rajz pontatlan. Nélküle minden épület hiábavaló és kárba vész. Csak  
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akkor lesz értelme mindannak amit teszel, ha ez a kocka odakerül, 
ahová mutattam. Így kell tenned, nem másképp!" 

A Bizonyosságot beletettem melltáskámba, írószereim mellé, és 
meghatódva, izgatottan vártam, hogy most mi fog következni. Az Ur 
angyala az épülő  fal felé pillantott, majd így szólt hangtalan hangján: 
„Mindjárt elkészül. Most elmegyünk innét, mert ha itt maradunk, 
mindenki meghal." Megijedtem, és szaporán elindultam mögötte a 
kapu felé, ahol ismét találkoztam Ezekiellel meg a többi angyallal, akik 
külön, egy csoportban álltak. 

„Nem akartak velem beszélgetni" — szólt hozzám duzzogva a 
Mester, miután valamennyien kiértünk a falak mögé. Arcán látszott, 
hogy majd szétveti a kíváncsiság. „Mit akartak veled?" Mondtam neki, 
hogy majd elmesélem, de most menjünk az angyalok után, mert ha 
itt maradunk, mindannyian meghalunk. Ezekiel meglep ődött, de 
aztán csak legyintett: „Hogy mi, az lehet. De az angyalok halhatat-
lanok." 

Vagy kétszáz lépésnyire lehettünk mára falaktól, és ugyanennyire 
az Úr dicsőségétől, amely még mindig ott várt ránk, amikor váratlanul 
megdördült az ég. Ijedtemben megtorpantam, velem együtt Ezekiel 
is, de az Úr angyala szólt hozzánk: „Siessünk, még mindig túl közel 
vagyunk!" 

Végre elértük az Úr dics őségét. A kék korong alatt megálltunk, és 
az angyalokhoz hasonlóan mi is megfordultunk. Az ég ismét morogni 
kezdett, és én csоdМkoztam, annál inkább, mert derült volt az id ő , 
viharnak még nyomát sem láttam. De akkor az Ur angyala, aki engem 
végigkísért a Templomban, az égbolt egy pontjára mutatott, a falak 
irányába, és ekkor mi is megpillantottuk acsodát. 

A Templom fölött, a magasban, mintha megnyílt volna az ég. Mintha 
még egy nap született volna a már létez ő  mellett, és az égboltnak ezen 
a keskeny résén oly erős fény, tört elő, hogy egy pillanatra 
elhomályosította magát a napot is. Es a dübörgés is oly erős volt, hogy 
talpunk alatt rengett a föld. Láttam, hogy a mellettem álló Ezekiel 
térdre esik, és arccal leborul a látomás el őtt. De az Úr angyalai állva 
maradtak, és én is, bár nem tudom, talán ezért még egyszer 
bűnhődnöm kell, de akkor nem tudtam levenni tekintetemet az égi 
látomásról, nem volt erőm letérdelni, és nem figyelni a csodát. Tet-
temet még ma sem bánom. 

Az égi látomás közben ereszkedett, lejjebb és lejjebb, és ahogy 
közeledett a Templom fölé, fénye gyengült, alakja pedig egyre 
kivehetőbbé vált. Ekkor láttam, hogy valójában nagyon hasonlít az Ur 
dicsőségére, melynek korongja alatt mi is álltunk, de méretei .. . 
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Méreteit még ma sem tudnám megmondani. Nincs szó, amellyel ezt  
ki tudnám fejezni. Egyszer űen: hatalmas volt, hatalmas, mint maga  a 
Mindenható, és ami őhozzá mérhető . Korong alakja volt, oldalán sok  
száz apró szemmel, és fényes felületén mintha villámok táncoltak  
volna, úgy cikáztak az argó tűzgolyók, minden irányban, és bübörgő  
hangja oly mély volt, mintha magából a hegy belsejéb ől jött volna,  
mintha sok-sok vízesés morajlott volna körülöttünk.  

Mire a Templom falai fölé ért, lángja már szinte teljesen kiveszett,  
csak egy vékony csóva sistergett a Templom udvara fölött, egyenes  
vonalban lefelé. Ekkor a hatalmas korong befödte az egész  
Templomot, lángja eltűnt a falak mögött, az egész tünemény pedig  
egyszerűen ráült a Templomra. Csak ekkor látszott, hogy mennyivel  
nagyobb, mint maga az épület. A korong pereme, a sok-sok világító  
szemmel, messze kinyúlt körkörösen a falak fölött, úgy hogy maga a  
Templom egyszerűen eltörpült alatta.  

Nem tudom leírnia látványt, hiába keresem hozzá a szavakat, pedig  
úgy szeretnék mindent pontosan, érthetően elmondani, 1' .r a lelkem  
mélyén tudom, hogyez úgyis lehetetlen. Nem írhatok le и lvrnit. amit  
magam sem értek, anélkül hogy akaratlanul is meg ne hatгlisít_sam  a 
valóságot, azt a valóságot, amit csak átélni lehet, cie megnnagyarázni  
nem.  

És a történet, amit el akartam mesélni, valójában itt véget. ;', ér. Hisz  
már semmi újat nem tudok mondani, csak azt isméteihettс  ,, amit már  
egyszer leírtam. Viss  Fatérésünk a pusztába ugyani"; ,, i tént, mint  
csodálatos el jövetelünk. A hazatérésünket követ« pon Ezekiel  
elkérte tőlem a pergamentekercset a számokkal és a r;-  eretekkel, majd  
a három megiddóival lemásoltatta őket, aztán ezeket is egyszer űen  
hozzácsatolta a „látomásaihoz". Nem ellenkeztem, hisz a saját  
példányomat visszavettem, és őriztem tovább, akárcsak a Bizonyosság  
fénylő  kis kockáját, amely ott lapult titokban a melltáskámban. Nem  
tehettem mást, vártam.  

Hamarosan jött a hír, hogy kitört a háború. Királyunk, Jojachin  
megtagadta az adót, amit már évek óta kénytelen volt fizetni Babilon  
teljhatalmú urának, Nebukadnezárnak, mire ez hatalmas sereggel és  
a bosszú pusztító erejével hadat toborzott és indított Jojachin ellen .. .  

Még valami, amiről, azt hiszem, kötelességem szólni. A megiddói,  
akinek könyvtekercsét kés őbb megtaláltam, saját alapszövegéhez —  
amelyet még ott a pusztában írt — hozzáhamisított egy rövid bevezet őt,  
melyben mintegy mellékesen közli ,  hogy Ezekiel a látomásait má.r  
Babilon földjén, közös szám űzetésünk esztendeiben élte át. Mindez  
— az Úr bocsássa meg! — merő  hazugság, mert én vagyok rá az él ő  tanú,  
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hogya„látomások” még Izrael földjén történtek, és a három megiddói 
a teleírt könyvtekercseket már úgy hozta magával Babilon földjére, 
amikor valamennyiünket, Ezekie11e1 együtt, Nebukadnezár — miután 
elfoglalta Jeruzsálemet, és a király, Jojachin is megadta magát — 
elhurcolt kényszerű  száműzetésünkbe. Hogy a megiddóit — vagy ami 
valószínűbb: személyesen Ezekielt — mi kényszerítette arra, hogy a 
valóságot így meghamisítsa, nehezen tudnám megmondani. Mégis, 
hogy valami módon igazoljam tettüket, azt próbálom magammal 
elhitetni, hogy a tényeket maga Ezekiel másította meg, abból a célból, 
hogy a több ezer számkivetett lelkében fönntartsa a Jahvéba vetett, 
egyre inkább megingó hitet, és hogy ily módon se engedje kihunyni 
a hazatérés reményének lángját. Talán így is volt, nem tudhatom. 

Száműzetésem harmadik esztendejében, Ramman szeles havában, 
egy babilóniai pap önzetlen segítségének köszönhet ően bejutottam 
Nebukadnezár Égi palotájába, és nem sokra rá személyes kihallgatást 
kértem a királytól. Nebukadnezár eleinte hitetlenkedve hallgatta a 
történetet, amit az Úr dics őségének látogatásáról meséltem, de 
amikor megmutattam neki a Templom pontos tervrajzát, majd 
melltáskámból — mint ráadást — el ővettem a Bizonyosság kicsi, fényl ő  
kockáját, amit az Úrangyalától kaptam, nemcsak ő , hanem a közelben 
álló udvaroncok is, akik látták tenyeremben az apró, világító csodát, 
meglepődve hőköltek vissza, és amikor Nebukadnezár arcára pillan-
tottam, már tudtam, hogy nyert ügyem van. Hamarosan kiadta a 
parancsot a Templom építésének elkezdésére, engem jelölve ki a 
munkálatok fő  felügyelőjévé. 

Hatszor hatvan napig épült a Templom, mire végre elkészült. És ha 
nem is volt oly tökéletes és szép, pontosságában is gyönyörű , mint az, 
amit fönt a hegyen láttam, mégis azt hiszem, az Ur angyalai meg 
lesznek velem elégedve. A kis fénylő  kockát odahelyeztem, ahová az 
Úr angyala nekem mutatta, mélyen bele az alapokba, hogy túlélje az 
idők pusztítását. Azóta is mindennap, amikor megjelennek a csil-
lagok, én fönt állok a Templom falán, és fürkész ő  tekintetemet a 
csodálatos égboltra emelem. Mert ki tudja, mikor fognak az Úr an-
gyalai ismét eljönni. Lehet, hogy addigra már én sem leszek, és lehet, 
hogy már Babilónia sem lesz, csak a kis kocka, a Bizonyosság, mélyen 
a kövek között, mert egyedül a kövek halhatatlanok. 

De én várni fogom őket, amíg élek. 



HOLTI MÁRIA  
KÉT NOVELLÁJA  

LÓRI, A MACSKA  

A képlet végtelenül egyszerűnek látszott, olyan egyszer ű  
történetnek, amilyent vonaton szoktak egymásnak mesélgetni is-
meretlen emberek két-három megálló között. Igaz, az egyik újság is  
hírt adott az esetről a Yegyes rovatban, egészen röviden ugyan, de  
abból a három és fél sorból még annyi sem derült ki, minta nyomozati  
anyagból. Ha volt egyáltalán nyomozati anyag, hiszen srin.d .en olyan  
világosnak látszott, annyira egyszerűnek, hogy egy jobb nyomozónak  
ez az eset már nem is látszhatott ügynek.  

Özvegy Rittinger Aladárné (68) született Halági z Margit a Svetozar  

Markovié utca száznegyvenötből minden jel szerint rngvilkosságot  
követett el, leugrotta járdára harmadik emeleti szoba-konyhás-
spájzos lakásának az ablakából. Amikor az illetékesek а : efülről bezárt  
lakás ajtaját felfeszítették, a lakásban minden <: dben levőnek  
látszott. Sehol mosatlan edény, a kilincs frissen szicis ;ozva, a nyávogó  
macskának több napra előkészített halpástétom (már éppen  
savanyodásnak indult), egy lábasban tej, víz egy kis tányérkában.  

Az asztalon egy felbontatlan levél feküdt, kissé parkinsonos  
kézírással címezve (de hibátlanul), feladó nélkül. Nagy hirtelenjében  
előkerült egy barátnő  is, aki felindultan elmondta, hogy tudomása  
szerint özvegy Rittinger Aladárné halálosan szerelmes volt egy szín-
házi kulisszatologatóba (ő  végezte a színházból az asztalosmunkákat  
is), de akivel már vagy harminc éve nem találkozott, az asszony valami  
bagatell ügyből kifolyólag. A barátnő  szerint jó adag féltékenység is  
volt (vagy lehetett) a dologban.  

Rittingerné több mint harminc éve élt egyedül, a lakók állítása  
szerint. Arra, hogy látogatta-e valaki, senki sem emlékezett közülük, a  
postás se csengetett túl gyakran az asszony ajtaján, kivéve ha valami  
utalványról, számláról, prospektusróY volt szó. (Azokat is általában  a 
levelesládába dobták, egyszeri csengetés után.) Férje halála óta az  
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asszony nyomorult nyugdíjából élt, körülbelül tíz esztendeje. A lakók 
ritkán látták Rittingernét elmenni. Néha ugyan megjelent a gangon a 
legközelebbi szomszédok állítása szerint, ha a macskáját hívta. (Lóri, 
a fene a pofád, gyere már haza!) A lakóknak általában el őre köszönt, 
még a gyerekeknek is, akik mindig kinevették egy kicsit, mert télen-
nyáron horgolt kalapot és kesztyűt hordott. 

Körülbelül ennyi a tényállás. Az egyik nyomozó idült depresszióra 
gyanakodott, de aztán egy rövid telefon a szomszédból a kerületi 
ambulanciára eloszlatta ezt a feltevést is. Miután a helyszínel ők 
átkutatták a lakást, az egyik sublótfiókban a hálóingek alatt egy 
paksaméta levelet találtak, özvegy Rittingerné keze írásával, de 
címezetlenül. Mintha valamennyi levél ugyanannak a férfinak szólt 
volna; kivétel nélkül mind szerelmes levél volt. Csak a levelek stílusa 
változott itt-ott: hol virágnyelv ű  enyelgés, hol szitkozódás a kegyetlen 
sors miatt. Talán a Vegyes rovat hatására el őkerült néhány távoli 
rokon is, de vallomásuk egyenl ő  volt a semmivel. Kicsit mintha 
csodabogárnak tartották volna özvegy Rittinger Aladárnét, ennél 
többet nem lehetett kihúzni bel őlük. 

Mihelyt az ajtót felfeszítették, Lóri, a macska azonnal elt űnt: az 
állatból csak a talpa nyoma maradt az asztalon fekvő  levél borítékján, 
de ez már nem került be a jegyz őkönyvbe. Talán még ha ismeretlen 
ember ujjlenyomata lett volna, de hát err ől szó sem volt. A nyomozók 
gyorsan végeztek, már éppen az aktatáskájukat csatolgatták 
elmenőben, amikor egyikük azt javasolta, bontsák fel a boritékot. A 
nyomozó jó ösztönnel a színházi asztalosra gyanakodott mint 
feladóra, de csalódtak, mert a levél végén csak egy monogram 
szerepelt (D.) : a barátnő  szerint — aki nem volt egészen biztos az illet ő  
keresztnevében — ez a monogram jelenthetett vezetéknevet is. Még 
ugyanazon a napon — kissé később — a nyomozók kiszálltak a 
színházhoz is, ahol emlékeztek ugyan egy különc asztalosra, de az 
illető  — mint mondták — már vagy tíz éve kivándorolt Kanadába. A 
levelet pedig a városban adták fel. Se elejük, se végük nem volt a 
találgatásoknak, a hálóingek alatt talált levélpaksamétából sem derült 
ki semmilyen név, Rittingerné egyszerűen csak szerelmemnek szólí-
totta az illetőt. S hogy a szaltó rnortále váratlanul következett be, arra 
utalt az éjjeliszekrényen talált éppen megkezdett horgolás is; a 
barátnő  szerint teritő  a fekete-fehér televízióra. A rejtély kulcsa tehát 
a váratlan levél lehetett, de abból sem derült ki semmi. Altalában a 
kellemes időjárásról szólt, majd mentegetőzés következett a hosszú 
hallgatás miatt. Aláírás: D. 

Az egyik nyomozó éppen a zárat javítgatta, hogy lezárnák maguk 
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utána lakást, amikor felkiáltott. Megvan! — kiabálta. — Rittingerné 
abban a boldog tudatban akart meghalni, hogy a színházi asztalos írt, 
ezért, védekezésképpen egy esetleges csalódás miatt, nem bontotta 
fel a levelet. A sorsot akarta kijátszani — mondta még nagy malíciával 
a nyomozó. Hosszas hümmögés kísérte a bejelentést a nyomozók 
részéről hozzájuk csatlakozott a barátn ő  is. Időközben Lóri is 
visszatért, és lecövekelte magát a gang korlátján, három emelettel az 
udvar felett. Boldog elégedettség ült a pofáján, talán azért, mert nem 
idézhették meg koronatanúnak. Lóri még az ajtó lepecsételése el őtt 
besurranta lakásba, és boldogan dorombolva rátelepedett Rit-
tingerné megkezdett horgolására. Szerencsétlenségére már senki 
nem vette észre; a sperhaknival lezárt ajtóban idegesen recsegett a 
zár. Lóri maliciózus képén mintha üzenet ült volna, valami olyasmi, 
hogy ha valaki, hát ő  ért az illúziók hatalmához. 

DÁNIEL 

Hiába is tagadnám, abban az évben rengeteg dolog történt velem 
és körülöttem. De inkább körülöttem, mint velem, mert nem voltak 
azok azért annyira égrenget ő  dolgok. A történésekre akkor aligha 
figyeltem oda, tele volt a házunk ilyen és olyan rokonokkal, akik csak 
úgy egy félórácskára néztek be, ha már felénk jártak, aztán a végén 
hitek lettek egyes látogatásokból. Bandi bátyám látogatásából pedig 
egyenesen hónapok. 

Ha jól emlékszem, éppen abban az esztend őben követtem el első  
és utolsó öngyilkosságom: Werther-ügy, csak fordítva. Így, utólag, 
nem kell nagyon komolyan venni a dolgot, mert én azért biztosra 
mentem. Beszedtem vagy fél marék, már felirat nélkül henterg ő  
gyógyszert, olyant, amiből a világ minden fiókjában akad garmadával. 
Aztán vártam a következményeket; Gyurka visszatért, de már ingem 
nem érdekelt egy cseppet sem. Déjá vu. Természetesen búcsúlevelet 
sem hagytam hátra, annyira biztosra vettem a megmenekülésem, és a 
továbbiakban Gyurkának még a köszönését sem fogadtam. Én 
magam egy sima gyomormosással megúsztam a kirándulást, s őt azt is 
elértem, hogy az enyéim sokkal figyelmesebbek lettek hozzám. 
Szerencsére nem tartott soká ez a fejezet sem, ellenkez őleg, az új 
lappal életkedvem ismét fellángolt. Igyekeztem elfoglalni magam, 
lévén tizenöt éves: minden elképzelhető  kurzusra, tanfolyamra beirat-
koztam, és gyűjtöttem mindent, mint egy hörcsög, mintha a világból 
egyetlen hatalmas komputerrendszert akartam volna kialakítani, egy 
milliárd kis rendszerből összeálló nagyobb rendszert. Elhatároz- 
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tar, hogy Gyurka miatt soha nem fogok férjhez menni, ellenben 
felkutatom az összes boldogtalan gyereket, és szóval, furulyaszóval 
fogom őket tartani, a szomorúbbját sürgősen megtanítom nevetni. 
Nevetni, olyan hangosan, hogy azután azt mindenki hallja. 

Akkoriban a legtöbb színt Dániel hozta az életembe. Dániel volt a 
városka teddide-teddodája, aki főként favágásban szakositotta ma-
gát. Abban az esztend őben valaki elhíresztelte, hogy rekord mogyoró-
termés volt, tehát a tél hosszú és hideg lesz. Talán még pünkösdkor 
is tüzelni kell majd. Jöjjön hát a Dániel, mondta apám, és én 
szörnyülködve hallottam egy deres októberi hajnalon, ahogy a 
szekéroldalt leemelve lezúdították a pincelejárat el őtt a rengeteg fát. 
Sírtam, mintha disznóölés lett volna, holott az erd őt sirattam, 
függetlenül attól, hogy imádtam a jó kályhameleget. 

Akkoriban állíthatott be hozzánk Bandi bátyám is, aki éppen a 
disszertációján dolgozott, szabad idejében pedig verseket írt. Ami a 
Dániellel való barátságom illeti — lehetett vagy huszonöt éves —, elég 
gyorsan megkötődött. Engem ugrasztotta kovácshoz naponta, 
kikalapálandóa fejszét. Kicsit elbeszélgettünk olyankor Dániellel, 
mert Dániel mindenre kíváncsi volt. F őként Bandi bátyám érdekelte, 
aki még a köszönését sem fogadta, egyszer űen átnézett rajta. 

Pedig biztosan köszönt, füllentettem, csak hát ő  is olyan halk 
hangú, mint a versei. Nem tudom, miért, egy árva szót sem olvastam 
addig tőle, de azért megvédtem, mint általában mindenkit. Ez még a 
hóhért is megvédené, mondta apám többször is, legfeljebb azzal 
érvelne, hogy a jóember parancsra teszi, amit tesz. 

Aztán egyszer anyám behívta a konyhára Dánielt, mert eszébe 
jutott, hogy annak is jól jönne egy meleg kanál a gyomrában. Anyámék 
akkorra már befejezték az evést, én szépen újra megteritettem, és 
magunkra maradtunk Dánie11e1. Én mint felszolgáló személyzet, 
Dániel pedig mint az olyan vendég, aki kénytelen elviselni az 
anyáskodó gondoskodást. Már a túrós tésztánál tarthattunk, amikor 
Dániel megkérdezte, mi lehet az, amit Bandi bátyám még az utcán 
járkáltában is írogat. Írja a verseit, mondtam. Dániel megkért, ha 
lehetséges, szerezzek a versekből néhányat, nagyon kíváncsi „ennek 
az embernek" az irományaira. Nem kellett sokáig kérlelnie; Bandi 
bátyám egyik hosszas távolléte alatta holmija köz beletúrtam az 
írásokba, és találomra, mint a kézi húzású sorsjegyeknél, kihúztam 
egy lapot. Alap közepe fekete tussal volt teleírva, körben a papír fehér 
passepartout-ja. Dániel aznap mára második sörénél tarthatott, s míg 
itta, láttam a szája mozgásán, hogy skandálja, illetve skandálná a 
verset. Jó idő  elteltével megkérdeztem: na, milyen? Dániel nem volt 
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éppen beszédes kedvében. Hát - mondta -, olyan. Igen, de milyen? -  

Amilyennek képzeltem. Sehol egyetlen szál jambikus sor. -Aztán 
felnevetett, és még hozzátette: Ez is megéri a pénzét. - Hozzak talán 
egy másik verset? - kérdeztem. - A világért se - döcögött Dániel, s 
közben úgy ette a tésztát, mintha spagetti lett volna. 

Dániel előtt ott volt még a fél november. Szombaton szépen 
leköszönt, én pedig belemerültem a helyi lap irodalmi rovatának az 
olvasásába. Bandi bátyám egy tárcanovellája volt benne, szépen 
illusztrálva, a címe: Dániel. 

Reszkettem még a gondolattól is, hogy Dániel kezébe kerülhet az 
írás. De erről szó sem lehetett: Dániel minden szabad idejét mozikban 
töltötte. Aztán egyszer, nagy sokára, hosszú évek múltán (s őt, 
évtizedek) találkoztam vele. Dániellel. Az évek őt is megviselték, 
külsőleg, csak az arckifejezése maradt ugyanaz, de belülr ől, azt hi-
szem, egy jottányit sem változott. Viharosan kezet ráztunk, aztán 
megkérdeztem, szerinte milyen volt a film. Mozartból Woody Allent 
csináltak, mondta, és úgy nevetett, hogy az egész kifelé áradó 
közönség bennünket bámult. Még mindig ugyanaz, a kézzel kötött 
norvég mintás pulóver volt rajta, amit anyám ajándékozott neki annak 
idején. Gyorsan elköszönt, és beállta ruhatár el őtt kanyargó sorba. 
Láttam, kiváltotta a fejszéjét és a kézifűrészt, aztán fütyörészve 
eltűnt. 

~

-
y

i
. 

"
•
•
+
.,

г
__

.в~~
ц  tr" wa = _

7W
L  ,.agy. 	~ k2в-`-!-- .. 	• 	~ . ` 	.. 	.. 	_ 

LJ  • 	~aв  -i~~~.p~~í~.. 1  ~ '../~
.. - 

~ 
Jl  '~~ в~-.•  u 

 .`~ в  ~ r4aи  ~ _ti ~ ,~.Z' .% 
	Y 

~~~ 	~ ;-. 

	 1 	
... ,•,ti ~ ~• 	.~ 	4~.,~ ,.: 	 " 	 ti~ 	:_ ~Y.,  ~ 

 j ~~~►+ ~ 
- д._?1  	~,~~  ~  ~~д 	~  _  

-  ...~  . 	 _ 	 Í 	 С 	
.~ 

Vs;r. •..~,.
~

_ 
+~

1
a
~,i~ya~~. 

diт+-~~i~ 	~ `! i~  . , ~ в~~ ~ ; F ~ 	~̀= • ~~ т  " ~` vд~~̀.~ ,,. ^ -~~•_, ,,~~—_ 	í1 -  '1 ` ~ , ~, ' ~ 
 h ~ }'  1~•+ 	

-.\Г  -• . ~~-~1~.-~ ^~~~~••~ 
t~ 	_ [~~ 	.~ 	~ ~ . 	. r'_•~ 	 ~ г   
;r   ~ ~.~'~~ — .t~ \-  .,~~~~ :~.~

.:.в\~,t  ~г . .. •, iST~  

~ ,1: r л  ~• : ~  " r* -.`  ~tii7 ~~~` ~-~ á/ .. ~ в►~ -~ii   

>
r   ~~

a 
 
4vf 

 ~
} 
 ` 
 
•  с 	

-~
~

~

.  
•
у  ̂ 
 i
Ч 
 ~, f ~y

W 

  ? -~. 

  

= 

 	

~  
í

4 
 i ~ \ 
 

~' •~ 

 
ф 

 

~

• M

~ 

 }

I 
	

y 

 

GG
: 

~

~v s~ 
~ 

 
	 уу; - . 4 

 

 `~.~~ ' 	Rг  ~ ' `• "~` 	 ' 	 - „~.~~r`G.,  

х 	l F~ 	•'. . . 
‚

.Y~ ~ l 	~` 	~ ~`~~-? ~ + 	 J.• ~  
.f= E -•..~~~•в -^~` в r St~~.~ 	'~~y r  ~ ~~. 	

r~~ _ .~'•t  ' i- - ,' 
~" -~~{/:̀ -.~. 	~!~_: _. 	' в

%
i : 	• ` ~  ~  

ff~~ 	V ~  ,' 	̂,t 	, ' вг  ~ ti . ` . • ?v': -~rв~y ~ ~ 	~;г~1~~~~  • 	 -~~  
 ~~,.  в~:'Н  .. Т .у . 	 . - ~. h  ♦ 	в  ~ 	-~ _  /  м`; < ' 	 / 

• '~" ~• ~ .t`S` Ј 	~  !М~ 	.~~ ~ ~i 

~
.~ ~ д!! 1F ~. • Y 

i ll! ~г~~~~ r ~..~
— 

 - "  : ~..:cдrC~:~!v~~ ~t~l~~..r► ~ . . . ~` 



ELMONDOM KÜZDELMES 
ÉLETEM (I.) 

LAJOS MIHÁLY 

GYERMEKKOROM 

Hároméves koromig nyúlnak vissza emlékeim. Egy ezerholdas bir-
tokon születtem 1914-ben. A magyar kakastollas csend őrök fogdosták 
össze a katonaszökevényeket, ez pedig úgy 17-18 táján lehetett, mert 
még nem jöttek be a románok. Kiskoromból apámról nincsenek 
emlékeim, mert még tizenhatban orosz fogságba került, és csak a 
háború után keveredett haza, ez id ő  alatt mindössze egyszer adott hírt 
magáról. Öten voltunk testvérek: a Teréz, a Pál, a Mária, majd 
jómagam és Ilona. A béreslakások úgy voltak beosztva, hogy egy 
nagyobbacska közös konyhára nyílt két szobaajtó. A közös konyhában 
úgy volt megépítve a banyakemence, hogy fele az egyik szobát, másik 
fele a másik szobát fűtötte. A kemence szájánál kétfel ől volt egy-egy 
téglasparhelt. Két hosszú épületben harminc béreslakás volt. Külön 
épületben lakott a 'ámadó juhász meg a gulyás. A birtokon ötven 
ököriga volt, az ökrök, mind a kétszáz fehérek, nagyszarvúak voltak. 
Akik az ökröket hajtották, béresek voltak, akik a lovakat, kocsisok. A 
háború miatt kevés ferfi volta birtokon, többnyire azok maradtak 
otthon, akik valami miatt nem váltak be katonának, meg azok a 
legények, akik még nem kerültek sorozás alá. Az épkézláb férfiak 
helyett viszont ott volt a sok orosz fogoly. 

Az ispán villaszerű  házának a végében volt még egy épület, amelyik-
ben a nagyapám meg a béresgazda lakott. Ezek már padlós szobák 
voltak, éléskamrával. 

Minden béresnek volt egy tehene, ez látta el a családot tejjel. sok 
tej kellet, nagyvolt a család. Elképzelhető , hogy a Feodor-tanyán (így 
hívták a birtokot) mennyi gyerek volt. Az uraságnak nem volt tehene, 
csak egy tenyészbikája. A béresek tehenének a gulyását az uraság 
fizette, a tehenek részére a takarmányt is az uraság biztosította. Volt 
viszont az uraságnak kétezer birkája. 

Most pedig rátérek arra, hogy éltünk ott mi, gyerekek. A birtokon 
iskola nem volt, csak Keresztesen, ez egy színmagyar falu volt a 
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Feodortól hat-hét kilométerre. Ott is csak négy elemi. Aki tovább 
szerette volna taníttatnia gyerekét, az beadta Temesvárra, ha élt Ott 
valami rokona. Keresztesre vagy gyalog, vagy vicinálison jártak a 
gyerekek iskolába. Keresztes három kilométerre fekszik Módostól 
(Jaša Tomić) . 

Azzal szórakoztunk, hogy leakasztottuk az ekér ől a kétkerekű  
taligát, ezen a taligán húzogattuk-tologattuk egymást. Ha meguntuk 
a játékot, szanaszét hagytuk a taligákat, a béresek nagy örömére. No, 
el-elkaptak bennünket, szépen fölhajtották a pöndölünket, és 
elporolták a fenekünket. Mert tudni kell, hogy öt-hat éves korig egész 
nyáron egy szál ingben, azaz pöndölben jártunk. Minden gyereknek 
volt külön is barátja, de leginkább nagy bandába verődve játszottunk 
a széna- meg a szalmakazlak körül. Nekem is volt két jó barátom, a 
Đoka meg az Andris, velem egy idősek voltak. Đoka szerb, Andris 
román, de nem tudott románul. Félkarú volt, már így is született, ez 
a fél karja csak könyékig volt meg, a karja végén korcs kis ujjakkal. 

Történt egyszer a kis Kirić  Đokával egy esetem, amit életem végéig 
nem felejtik el. A tanyától olyan ötszáz méternyire volt egy nagy artézi 
kút, mindenki abból ivott. Mellette egy jókora betonmedence. 
Valamikor használhatták valamire, most egy óriási ököristálló-ajtóval 
volt befödve. Hogy, hogynem, az egyik sarka födetlen maradt. Egy 
késő  délutánon a Dokiival ennek a medencének a közelében 
játszottunk. Aztán letelepedtünk a medence fedetlen szélére, a víz 
olyan hatvan-hetven centire lehetett alattunk, nyújtogattuk bele a 
lábunkat, de a vizet nem értük el. Đoka ebbe nem nyugodott bele, 
mind lejjebb ereszkedett, s már mondta is, nézd, Misi, az én lábam 
leér a vízbe, vigyázz, mert beleesel, szóltam rá, de alighogy ezt kimond-
tam, az én Đoka barátom már bele is pottyant a medencébe. Amikor 
lenéztem, láttam, hogy Đoka egyelőre a vízen lebeg, mert a pöndöle 
tele lett levegővel, és ez fönntartotta. Kiabálni kezdtem, hogy szorítsd 
össze a szád, nehogy víz menjen bele, miközben lehasaltam a 
deszkaajtóra, és lenyújtottam neki a karomat. kapaszkodj bele! -
kiabáltam. El is kapta a karomat, de kicsúszott bel őle, újra 
megpróbálta, most erősebben belekapaszkodhatott, nagy nehezen 
sikerült kihúznom a vízből. Rögtön utána levetette a pöndölét, közös 
erővel kicsavartuk, majd még mindig remegve az ijedségtől, elindul-
tunk a tanya felé. Azt mondja Đoka, ne menjünk haza, mert ha az 
anyja meglátja a vizes pöndölét, nagyon megveri, aludjunk inkább egy 
üres disznóólban. Tán ott is alszunk, hanem t űnik föl Julka néni, Đoka 
édesanyja, pálcával a kezében. Valahogy már híre mehetett a 
„fürdésnek", futott felénk Julka néni, és ahogy összetalálkozunk, 
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rögtön engem kezd faggatni, mi történt. Én elmondtam mindent, úgy,  
ahogy volt. Erre engem megcsókolt, Đokának pedig alaposan  
elnáspágolta a fenekét. Másnap reggel beállít hozzánk az ispán fia,  a 
Dezső  (nálam két évvel idősebb). Menjek vele, hívat az apukája.  
Megijedtem, mert mindig volt mitől félnünk, mert mindig volt egy kis  
vaja fejünkön, hát most is megijedtem. Mégis elindultunk, a házuk  
előtt már Ott várt bennünket az ispán úr, a könyvel ő  meg néhány  
béres, akiknek épp nem akadt sürgősebb dolguk, no meg ott várt rám  
a nagyapám, a mezőőrök főnöke. Az ispán odajött hozzám, meg-
simogatta kopasz fejemet, és megkért, meséljem el, hogy történt a  
Đoka vízbe esése és kimentése. Elmondtam töviről hegyire. Csak azt  
nem értettem, mért olyan fontos ez, hogy még az ispán is foglalkozik  
vele. Ha már beleesett a cimborám a vízbe, ki kellett onnan húzni.  
Amikor mindent elmondtam, az ispán úr megkérdezte: nem féltem,  
hogy a korhadt deszka beszakad alattam, és én is a medencébe  
zuhanok. Mert akkor, ugye, mind a ketten belefulladunk a vízbe. Én  
erre is csak azt válaszoltam, hogy a Đokát ki kellett húzni. No, mondta  
most az ispán úr, te megmentetted a barátod életét, ez egy h ősi  
cselekedet volta részedről. Nem egészen értettem, hogy ez mit jelent,  
de ráhagytam. Most pedig, folytatta az ispán úr, menjetek be szépen  
a Dezső  fiammal az Asszonysághoz (így hívta a feleségét), majd kaptok  
valamit. Tüstént be is mentünk, az Asszonyság már Ott várt bennünket  
egy-egy nagy karaj lekváros kenyérrel. Amikor befejeztük az evészetet,  
az Asszonyság kihc'оtt a szobából egy szép fehér matrózruhát, a  
Dezsőé volt, de ő  már kinőtte, rám meg éppen jó volt. Ez legyen  a 
tied, mondta az Asszonyság, de csak ünnepnapokon vedd magadra,  
hogy el ne piszkolódjon. Es még azt is mondta, hogy ha én nem  
húzom ki Đokát a medencéből, ha Đoka belefulladt volna a vízbe, az  
ispán úr bajba került volna. No de hasonló többé nem fog előfordulni,  
mert a medence száját máris befödték tiszta új deszkával. En meg alig  
vártam a vasárnapot, édesanyám rám adta a matrózruhát, én meg  
büszkén feszítettem benne. Hétfőn újra a megszokott pöndölbe  
bújtam, arra nem kellett annyira vigyázni.  

Edesanyám rendkívül dolgos asszony volt, rengeteget küszködött  
értünk, fölnevelte a Flóra tehenünk borját, a Szekfűt, bejárt a  
temesvári piacra túrót, tejfölt, vajat árulni, onnan is öltöztetett  
bennünket, a temesvári Hangli-piacról, ahol az úri gyerekek által  
kinőtt, jól karban tartott ruhákat árulták. A n ővéremet már kilencéves  
korában megtanította főzni, tésztát gyúrni. El sem érte még az asztalt,  
egy kisszékre állt föl, és úgy gyúrta a tésztát, és így f őzött, mert a  
tűzhelyet se érte még el másképp, csak kisszékr ől. Amikor édesanyám  
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kint a határban dolgozott, cipelte utána az ebédet, de miel őtt ezt 
megfőzte volna, minket apróbbakat rendbe tett, majd követtük az 
ebédvivésben, csetlettünk-botlottunk utána, persze mind mezítláb. 

De hogy visszatérjek gyerekkori csínytevésünkre, elmondok még 
egy esetet. Valamelyik pajtásunk azt mondja egyszer, hogy az istálló 
padlásán sok mák van, megdézsmálhatnánk. No, kétszer se kellett 
mondani, megindultunk. A padlásajtó nem volt bezárva, a banda 
fölveretett a létrán, nekihasaltunk a máknak, és tele pofával ettük. 
Ahogy így lakmározunk, egyszer csak nagyot csattana padlás ajtaja, 
és halljuk is a Srejo bácsi hangját (béresgazda volt): no, máktolvajok, 
a padláson virrad rátok, mert onnan biz le nem jöttök, rátok zártam 
a padlásajtót! Ezt mondta, pedig az ő  fia is köztünk volt, a Živko. Erre 
az apraja rögtön bőgni kezdett, a Zivko, a legnagyobb közöttünk, 
csitítgatta őket, és rögtön kijelentette: tudja a módját, hogyan 
szabadulhatunk ki. Az volta helyzet, hogy az istálló mellé volt 
ragasztva egy melléképület, itt tárolták a takarmányt, ide a 
padlásunkról át lehetett bújni, ennek a padlásán pedig volt egy jókora 
luk, hát ezen a lukon kellett valakit kötélen, láncon leereszteni, aki 
majd kinyitná a ránk csukott padlásajtót. De ki legyen az a valaki? 
Végül egy Mirko nevezetű  barátunk jelentkezett; ez a Mirko nem volt 
egészen épelméj ű , de jámbor volt, nem ártott senkinek, háta derekára 
kötöttük az ökörláncot, mindnyájan belekapaszkodtunk, azt hittük, 
szépen, simán le bírjuk ereszteni, de Mirko nehezebb volt, mint 
gondoltuk, nem tudtak megtartani, a lánc vége kiszaladt a kezünkb ől, 
Mirko meg lezuhant, összezúzta magát, üvölteni kezdett, az emberek 
összefutottak, mindket azonnal kiszabadítottak fogságunkból, a 
barátunkat pedig az ispán úr stájerkocsijára tették, s vágtattak be vele 
Módosra az orvoshoz. Persze előbb rendes ingbe bújtatták, mert 
szegénynek csak olyan cafatokban lógó gúnyája volt. A kocsira egy 
tagbaszakadt bérest ültettek Mirko mellé, ez fogta le a gyereket, 
különben leugrott volna a kocsiról, mintha csak sejtette volna, hova 
viszik. El is mesélték aztán, hogy Mirko, amint megpillantotta a fehér 
köpenyes orvost, kiszakította magát a béres kezéb ől, kirohant az 
utcára, épp piaci nap volt, a piac tele nagy dinnyerakásokkal, ezeken 
vágtatott keresztül, szétrugdalva a dinnyehegyeket. A kofák a fehér 
ruhás ámokfutót valamiféle fantomnak vélhették, a kofaasszonyok 
sivalkodtak, futásnak eredtek, végül utolérték a komát, elcsípték, 
három-négy ember ragadta grabancon, és vitték vissza az orvosi 
rendelőbe. Ennek a Mirkónak az volta szokása hogy este összeszedte 
a szanaszét ugráló békákat, és a kútra járó asszonyok gallérja alá 
nyomkodta őket. Volt nagy sivalkodás. Ó meg nagyokat röhögött. A 
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teljesen elnyűtt lajbikból, pantallókból levagdosta a zsebeket, s ma-
dzaggal mind a derekára kötözte, telerakva őket mindenféle 
láncdarabbal, madzaggal, rossz csavarral. Nyáron ezekb ől a zsebekből 
álló gúnya volt az egyetlen öltözéke. 

Még mielőtt befejezném a feodori gyerekkori élményeim leírását, 
elmondok még egy tragikus történetet, amire azóta is fájdalommal 
gondolok vissza. Édesapám legfiatalabb öccse, az első  Lajos Mihály 
(jelenleg van belőlünk három) tizennégy-tizenöt éves lehetett, én a 
hatodik évemben jártam, ez a Lajos Mihály végtelenül szeretett 
bennünket. A lakásunk előtt a fal mellett le volt döntve egy hosszú 
akácfaxörzs, ez volt a mi kispadunk, ha eljött hozzánk Lajos, 
végigültük ezt az akácfatörzset, meséket hallgatva. Mert Lajos nagyon 
szeretett olvasni, mi meg szájtátva hallgattuk. Egyszer eljött bemutat-
ni, milyen szép cifraszűrt vettek neki. Meleg, nyári este volt, mégis 
magára teritette, és mert már öreg este volt, azt mondta, ő  is nyugo-
vóra tér, talált itt a közelünkben egy jó alvóhelyet, szúnyogmenteset. 
Ez a hely egy mislinggel, csalamádéval megrakott szekér alja volt. Oda 
húzódott be az első  Lajos Mihály, magára teritette a cifrasz űrt, és 
boldogan elaludt. Másnap hajnalban — épp Szent István napjára vir-
radtunk, amit a románok nem engedtek megünnepelni —, szóval 
másnap hajnalban a béresek befogták a mislingesszekérbe az ökröket, 
nem is sejtve, hogy a szekér alatt valaki az igazak álmát alussza. Ahogy 
a szekér elindult, a cúgpántok elkapták az alvó valakit, a tengely alá 
préselték, és összeroppantották a mellkasát. Édesanyám épp akkor 
ért oda a szekérhez fej ővel a kezében, látja, hogy Misi föltápászkodik 
a földről, a szájából véres hab ömlik, majd rögtön újra elvágódik. Ott 
vagyok én is anyám szoknyája mögött, mindent látok. Összefutnak a 
béresek, Misit gyorsan bevitték a legközelebbi béreslakásba, 
lefektették, az ispán kocsisa minden fels őbb parancs nélkül befogta a 
két legjobb lovat, vágtatva mentik Módosra orvosért, de bizony 
szegény Miskán már nem lehetett segíteni. Amikor az orvos kijött 
Miskától, nagyapám megkérdezte t őle: doktor úr,van segítség? Az 
orvos csak a fejét rázta. Ekkor nagyapám zokogásba tört ki. Amikor 
végül lenyugodott, rám nézett, megsimogatta a fejem, és azt mondta: 
ne sírj, kisfiam, most már te viszed tovább a Miska nevét. 

Ez történt Szent István napján 1920-ban, mi pedig októberben 
elköltöztünk a tanyáról. Nagyapám rendelt a részünkre egy vagont, 
erre raktunk föl minden cuccunkat. El őzőleg édesanyám eladta két 
tehenünket és a kocát. Anyám a marhavagonban fölállított két ágyat, 
lefeküdtünk, mire megvirradt, már bent álltunk a temesvári vasút-
állomáson egy mellékvágányon. Még aznap este Törökbecsére értünk. 
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A vagonunkat lezárták, mi meg édesanyánkkal végigvonultunk a 
törökbecsei főutcán, elballagtunk egészen a Tiszáig, ott egy nagy 
csónakba ültünk, ekkor már sötét este volt, de azért még lehetett látni 
a nagy vizet, a csónakost Bakusz Pista bácsinak hívták, a szüleink 
komája volt, hát ahogy beültünk a ladikba, én azon csodálkoztam, 
hogy miért kell ezt csinálni, mért nem kerüljük meg a vizet szárazon, 
mert eddig folyót még nem láttam és azt hittem a Tiszáról, hogy ez 
csak olyan talajvízféle, mint amilyenek a Feodor-tanya körül voltak. 
Átkelve a Tiszán megindultunk a töltés bácskai oldalán. Édesanyám 
úgy tudta, hogy a szülei tanyája innen a harmadik, igen ám, csakhogy 
azóta, amióta ő  nem járt erre, megváltozott a táj, több tanya épült, alig 
vánszorogtunk már, a négyéves Ilonkát hol a Teréz néném, hol a Pali 
bátyám cipelte, szegény anyánkat meg a tanyai kutyák rohamozták, 
végre nagynehezen megtaláltuk nagyapáékat, nagy volt az öröm, de 
vacsora után fáradtan rögtön ágynak d őlt a gyerekhad. Reggel volt mit 
látnom: az udvaron négy-öt kutya, mindig szerettem a kutyákat, nyolc 
gyerek, közülük négy hozzám való, de rögtön azzal kezdték, hogy 
csúfoltak bennünket, életemben ekkor találkoztam el őször a honvágy-
gyal, eszembe jutott az elhagyott Feodor-tanya, a pajtások. Egy ideig 
minden reggel arra ébredtem, hogy sírok. Mentem volna vissza az 
elhagyott helyre. Persze nem lehetett, munkára fogtak bennünket, én 
a disznókat kezdtem őrizni, Pali bátyám a csángó nagyapánknak 
segített. Kellett is a segítség, mert nagyapám keze alá ötven tehén és 
ötven—hatvan hold s?ántó tartozott, a gazdát, illetve a bérl őt Dajcs 
Miksának hívták. A csángó származású nagyapámat meg Kovács 
Bálintnak. 

Huszonegy nyarán apám megjött a hadifogságból, a gazda őt is 
felvette béresnek. Apámnak minden vasárnap jelentkeznie kellett a 
csendőrségen, mivel orosz fogságból jött haza, s így kommu-
nistagyanús volt. Erre tán okot is adott, mert az ismer ősök előtt 
dicsőítette az orosz rendszert, és egy ember, aki pályázott apám 
helyére, beárulta őt a gazdánál. Még azon az őszön föl is mondott 
apámnak a gazda. Más hely után kellett néznie, talált is egy béresi állást 
egy Milin Josip nevű  gazdánál, mégpedig jóval nagyobb fizetéssel, 
mint amilyen az előző  volt. Itt a bátyámat is elhelyezte gulyásnak. 
(Ennek a gazdának volt egy Radivoj nevű  gyereke, két évvel volt 
idősebb nálam, míg náluk szolgáltam, ő  volt a legkedvesebb 
játszótársam. Később híres fülspecialista vált belőle, majd az egyetem 
dékánja lett.) 

Négy évig voltunk Milanéknál, ekkora gazdánk teljesen tönkre-
ment, csđdeljárást indítottak ellene, annyira a tönk szélére jutottak, 
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hogy még a fiát, Radivojt se tudta tovább taníttatni, ekkor a fiú 
kijelentette, hogy őbelőle pedig orvos lesz, ha másképp nem, hát a 
maga erejéből. Igy is történt: órákat adott Becse gazdag, de bárgyú 
gyerekeinek, leérettségizett, majd kiment Párizsba, beiratkozott az 
egyetemre, de az erre való pénzt is maga kereste meg, ahogy ezt 
nekem később mesélte. A friss diplomájával hazajött, megn ősült, 
elvette Becse leggazdagabb lányát (Đuro Glavaškiét), így veje lett egy 
ötszáz holdas gazdának, a gimnáziummal szemben szép házat vett, 
megnyitotta orvosi rendel őjét, amit a legkorszerűbb műszerekkel 
látott el. Csakhamar népszer ű  orvos lett, sort álltak az emberek a 
rendelője előtt, a szegényeket ingyen kezelte, sokuknak még a 
gyógyszert is a saját zsebéb ől fizette. 

A KISBÉRES 

No, miután Milan gazda tönkrement (talán a nagy kender-
termelésben), egy sváb kendergyárat épített épp a mi lakásunk el őtt. 
Ott kapott munkát édesanyám, a két lánytestvérem meg jómagam is, 
abban az időben hetente nyolcszáz dinárt kerestünk, ez igen szép 
pénznek számított akkorában, és mivel apám is elég j ól keresett, a gyár 
leálltával elszegődtünk egy Steić  Milan nevű  gazdához, ott a bágtyám 
már háromnegyed bért kapott, én kisbéres lettem fél béren, tizennégy 
éves voltam akkor. Kaptam négy ökröt, szerettem őket hajtani, mert 
lassan, cammogva ;ártak, ott jöttem rá magamtól, milyen téves 
mondás az, hogy buta, mint a hatökör, okosabb állat ez, ha szépen 
bánnak vele, mint némelyik ember, mert szép szóval kormányozható, 
egyetlen hibája talán, hogy pontosan tudja, mikor üti el az óra a 
tizenegyet, mert tizenegy után nem akarja látni a barázdát. Mondom, 
tizennégy éves voltam, a jármot nem bírtam fölemelni, hát maguk az 
ökrök hajtották járomba a fejüket. Ilyen jámborak voltak! De szántani 
már nagyon jól tudtam, olyan egyenes barázdát húztak az ökreim, 
mintha zsinórra lett volna, a gazda alig hitt a saját szemének. 

No de hagyjuk az okos ökröket; itt, ennél a gazdánál a fészer alatt 
rozsdásodott két Korrnis gyártmányú aratógép: szinte új koruktól ott 
rozsdásodtak, mert a gazda úgy tartotta, hogy nem lehet őket 
használni. Apám értett a mezőgazdasági gépekhez, megkérte a gazdát, 
engedje meg, hogy kipróbálja őket. Próbálgathatja egész nyáron, 
nevetett a gazda, mert az őszi árpát már vágni lehet, aztán meg 
következhet a búza. Apám olajat kért, megkente, jól átnézte a gépet, 
majd befogott elébe négy lovat, s már meg is kezd ődött az aratás: a 
gép gyönyörűen vágta a rendeket, s bekötve rakta le a kévéket. Egy 
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szuszra levágta a négy holdat. Aztán megjavították a másik gépet is,  
így a két aratógép tíz nap alatt befejezte a munkát a hetven láncon.  A 
keresztezésért külön tizenöt kiló búzát kaptunk holdanként. Így  a 
kendergyári keresettel őszre szépen összejött a pénzünk, úgyannyira,  
hogy itt apám fölmondott, és 1928 tavaszán húsz hold földet bérelt  
tanyával. A fölszerelést a két jó, er ős lóval a gazda adta. Öt hold  
cukorrépát, ugyanannyi kukoricát és tíz hold búzát vetettünk. Nagyon  
jó esztendőnk volt, rekordtermést takaritottunk be. Ennek köszön-
hetően a rákövetkező  évben egy rná.sik tanyát béreltünk harminc lánc  
földdel. Ekkorára mi, gyerekek már fölcseperedtünk, aratáskor  
jómagam is emberszámban kaszáltam. Igaz, nem voltam megtermett,  
alacsony voltam, de csupa izom, a kaszám is jó, élesre kalapálva, mint  
a borotva, nem éreztem fáradtságot. Sose felejtem el azokat a per-
ceket, amikor megálltunk pipahujára. Apám elővette a dohányt,  
cigarettát csavart, aztán a dóznit átnyújtja a bátyámnak, ő  is sodort  
magának egy cigarettát, apám ekkor megszólalt: add tovább a dóznit  
az öcsédnek, ő  is csavarjon egyet, mert ha már emberszámban kaszál,  
joga van rágyújtani! No, de én erre megszólaltam, és azt mondtam:  
ha eddig nem szívtam, ezután se fogok. Ezt a szavamat álltam is egész  
eddigi életemben ... Lejárt ez a három esztend ő  is, 1932 őszén hatvan  
lánc földet béreltünk. Ekkor már volt négy saját lovunk, négy  
tehenünk. Csak a 33-as év nem sikerült. Állandóan esett, annyira, hogy  
se a répát, se a kukoricát nem bírtuk megkapálni, az alacsony fekvés ű  
földre nem bírtunk rг  menni, a búzán kívül így minden tönkrement, a  
búza is csak azért maradt meg, mert partos földön volt. Egyszóval  
tönkrementünk. Átmentünk a törökbecsei határba felesnek, közben  
ott két év alatt annyira fölpendültünk, hogy egy árverésen vettünk egy  
használt aratógépet, a következő  esztendőben újra bérelhettünk  
földet, s a saját aratógépünkkel vághattuk a búzát. Ez id ő  alatt a  
lánytestvéreim férjhez mentek, 1935-ben jómagam is megn ősültem,  
és ezzel egy csapásra véget ért nemcsak a gyerekorom, de ifjúkorom,  
illetve legénykorom is.  

Most még csak néhány szót az iskoláimról. Gyermekkoromban  
iskolába nem jártam, mert tanyákon éltünk, messze minden iskolától.  
A Kovács Bálint nagyapám tanított meg bennünket írni, olvasni,  
számolni. Ahogy megtanultam a betűket, attól fogva mindig nagyon  
szeretek olvasni. Legénykoromban tagja voltam a Katolikus  
Legényegyletnek, az egyesületnek nagy könyvtára volt, nyalábszámra  
hordtam a könyveket a tanyára. Ez komoly könyvtár volt, így el-
mondhatom, hogy én nem ponyváim, hanem klasszikusokon nevelked-
tem. Jókait, Mikszáthot, Móriczot olvastam, Pet őfit valósággal  
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imádtam. 1942-ben az őbecsei alsóvárosi iskolában tanfolyamot 
indítottak azok számára, akiknek legalább két elemijük volt, hogy 
megszerezhessék a hat elemit. Nekem nem volt egyetlen osztályom 
se, de tudtam írni, olvasni, számolni; a tanító nem akart felvenni, 
megkértem, tegyen tudáspróbát. Végül beleegyezett, olvastatott, 
számoltatott, majd a magyar történelemb ől tett föl kérdéseket. 
Nagyon megörültem, mert ebben igen járatos voltam olvasmányaim 
révén; ismertem az összes Árpád-házi királyokat, az Anjoukat és a 
többieket. El is végeztem a hat osztályt, mégpedig jeles eredménnyel. 
1948-ban a sofőrtanfolyamon elismerték a magyar bizonyítványomat. 

(Folytatjuk) 



MÉSZÖLYMIKLÓS KÖSZÖNTÉSE  

LASSÚ VONULÁSOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN  
Részlet  

BÁNYAI JÁNOS  

. mi láttuk, hogy egy pillanatig 
történt valami kivételes, és ez 
elég. 

Mészöly Miklбs  

AFilm Mészöly Miklós prózaírásában olyan középpont, amely köré  
viszonylag pontos megfogalmazásban írható fel egy id őben megelőző  
szakasz irodalmi (szellemi, közérzeti, stilisztikai) értékrendje és egy  
amattól alig különböző, mégis más, másként is alakuló újabb  
pályaszakasz prózai világképe. A Film mégsem vízválasztó, nem is  
határkő . A két pályaszakasz nem állítható szembe, se párhuzamba  
egymással. Valóban középpont a Film, a világlátás és az írói  
tapasztalatok középpontja. Ide futnak be Az atléta halála ,  a Saulus,  
a Pontos történetek, útközben formai és jelentésszálai, de innen is  
vezetnek utak azok felé. A redukció mint elbeszél ői eljárás, mint a  
leírás, a prózai közlés esélye a Filmben a „kamera kézírását"  
eredményezi, ám ennek a „kézírásnak" az előzményei jól láthatók már  
a korábbi elbeszélésekben és regényekben is. Mintha egy lassan és  
gyötrelmesen alakulб , önmagát felőrlő , tragikus, mert az elnémulás  
felé, az „elbeszélő" megszüntetéséhez vezető , kényszerítő  tapasztalat  
kialakulása, elkerülhetetlen létrejötte volna követhet ő  ezeknek a  
szálaknak a nyomán. A történet lassú elkopása, az életrajz felmor-
zsolódása, a történetmondás örömének beárnyékolása, a megnevezés  
beállítása a leírás helyére, a pontosság az elbeszélés helyett, az  
emlékezés kiiktatása, a múltnak dokumentummá min ősítése  a 
Filmben a jelen idejű  helyszínképhez, annak egyeduralmához és  
kizárólagosságához vezetett. A történetek itt már csak egymásra hal-
mozva, mechanikusan egymásba vágva tartoznak đssze; egy meg-
szüntetett életrajz kinagyított képei elfelejtett fiókban, véletlenül  
összedobálva, az értelmező  folyamatosság nyoma nélkül. Ahogyan  a 
kamera feljegyzi a pillanatot és ahogyan ezekb ől a pillanatokból, nem  
a felvételekből, összeillesztéssel, vágással előállítható még regényre,  
elbeszélésre formált „szöveg" : a szabadság hiányának, a múlt elvesz-
tésének, az emlékezet kitörlésének, az egyetemes felejtésnek a  
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dokumentuma. A történelem nagy botrányát fogalmazza meg a Film 
kamerájának kézírása. A gulagok és a kolimák térségeit, a rettegés és 
az üldözés egyetlen pillanatba sűrített izzását. Az elementáris 
szorongást anélkül, hogy egyetlen jelképpel vagy rejtett utalással 
„hozná" is ezt a botrányt. De megfogalmazza a kamera kézírása a 
regényírás és a történetmondás utolsó lépcs őfokát is, mert nem 
„arról" beszél, egyetlen szóval/képpel sem a történelem botrányáról, 
nem ezt jegyzi fel, nem ezt „történetesíti". Hiszen lemond a tör-
ténetről. Annyit mutat, amennyit a kamera láthat a pillanatból, és az, 
amit megmutat, lesújtóbb, keményebb figyelmeztetés sok ellenőriz-
hetően valósághű  élettörténetnél, sorsnál, halálesetnél. Itt valaminek 
definitívé vége van, már nem folytatható, leállt minden. A történelem 
botrányának evidenciája a redukció írói (nyelvi, stilisztikai?) gyakor-
latával hangzik egybe, a képbe merevített történettel, a mindent 
kihagyó és elfelejtő  jelen idővel, a szörnyű  tettenérés pillanatával. A 
Film a falba ütközés utáni csend, a pokol némasága, maga a rettenet. 

Egy elkerülhetetlen, kitérést nem engedélyez ő, alibit nem kínáló 
írói gondolkodásmód következetes (prózaírói) gyakorlattá alakítása 
egészen a végső  evidenciáig. Az atléta halála még életrajz, a Saulus 
részlete egy életrajznak, az el őzmények és a folytatás nélkülözhetetlen 
tényeivel, a Pontos történetek, útközben múló idő  és látvány, inkább 
az életrajz elfedése a látvánnyal, mint életrajz, logika és ráció inkább, 
csak kevéssé emlékezés, még csak nem is élmény a szó hagyományos 
értelmében. És enne:- az útnak a végén a Film: az atléta halálának 
ismételt megfogalmazása az írói gyakorlatra kivetítve. Egy életre-
halálra menő  játszma színtere. A játszmának a tétje a korábban 
megtalált és kidolgozott írói beszéd- és gondolkodásmód, a forma, a 
regény és az elbeszélés. Maga a leírás, az elbeszélés, az elmondás. Aki 
nem létkérdésként éli meg a prózát, ezt a játszmát nem játszhatja meg, 
túl nagy a tét, nem lehet vállalni. Mészöly Miklós írói logikájából 
azonban nem a játszmából való kilépés következik, ellenkez őleg, 
éppen a játszma vállalása; a mindent egy lapra tevés erkölcse. A 
kockázat itt nem bátorság kérdése, élettény. Annyira, hogy az 
értelmezés útjait is lezárja. A megírásnak ezen az utolsó lépcs őfokán 
nincs már esélye se a metaforára sandító, sem a szimbolikusan 
egérutat sejtő  interpretációnak: a Film egészében és részleteiben sem 
„fordítható le" racionális jelentésre, jelentésekre, ellenálla magya-
rázatoknak, minden elemzést önkényességként bélyegez meg. (Az 
interpretálás mégsem kerülhet ő  meg, csak éppen a megbélyegzettség 
keresztjét kell vele felvenni.) 

A Film ilyen értelemben végállomás. Eddig érhetett el egy kemény 
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logikával végiggondolt írói gyakorlat, ide torkollotta létezés megérté-
sének szellemi erőfeszítése, mely tételek helyett tényeket, a pillanat 
tényszerűségét írja fel a tudat táblájára. Mészöly Miklós íróként, nem 
gondolkodóként jutott el erre a végállomásra, ahol már csak ennyi 
mondható: ,,...mi láttuk, hogy egy pillanatig történt valami kivételes, 
és ez elég." Valóban elég? Elég a világ állásának meghatározására, a 
történelmi botrány, a botránysorozatok megnevezésére. És ez a 
legtöbb, amit az író tehet. Azonkívül, hogy ezt éppen elbeszélésben, 
regényben teszi. Még akkor is, ha erre ráment az elbeszélés, a regény 
is mint beszédmód, mint életforma, mint a világban való létezés 
lehetőségének pislákoló reménye, mert a nagy játszma nagy tétre 
mindig vesztes játszma. A Film után már nem írható se kerek, se 
pontos történet; a Film kivételes pillanataiban már minden benne 
van, minden történet, és mindennek vége is. 

A Film végállomása ugyan egy írói elhatározásnak, evidencia, a 
botránysorozatokból származó végleges léttapasztalat, de nem 
áttörhetetlen fal. Mert ezen a végállomáson még nem fejez ődött be a 
világlátás, a világ felismerésének gyötrelme. A Film az író pályáján 
azért sem határkő , hanem középpont, mert ezen a definiriv leszámo-
láson, a regény és a világ képpé, egybehangzóan „kivételes" pillanattá 
redukálásán, a természete szerint vesztett játszmán túl azért van 
repedés; nincs ugyan kiút, de megvan még az újrafogalmazás gyenge 
esélye. Ha úgy értelmezzük, hogy a Filmmel befejeződött egy szakasz, 
egy olyan szakasz, ahonnan már semmi sem vehette kezdetét, hanem 
folytatódott valami olyasmi, ami a Film tapasztalata szerint nem, de 
az írói gondolkodás élni akarása szerint folytatható még. Nem 
kevesebbről van itt szó, mint a pokol némaságának legy őzéséről. A 
Filmben a redukció gyakorlatával elért radikális újítás (a szabadság-
hiány mint a regény elvesztésének ténye) a tradíció felé nyitott látó-
szöget. Nem a hagyományos elbeszél ői eljárás és látásmód, hanem 
kimondottan a hagyomány, a tradíció mint (apai?) örökség, hagyaték 
irányába. A kamera kézírásának ördögi jelen ideje mögött a hagyo-
mány áttetsző  angyala, ha rejtetten és megtépázottan is, szaggatott 
lepel alatt megvan még múltként és lappangó emlékezetként. Minden 
kinagyított kép valamilyen történetet rejt magában, valami el őzményt 
és folytatást, valami láthatatlan lejátszódást a pillanaton kívül. Ez az a 
rés a Film írói tapasztalatának falán, ami megadja még a tovább-
mondás, az elbeszélés esélyét. Az angyal hátat fordított ugyan, de lassú 
elvonulása mégis a realitás, az ittlét ténye. Nem felemelkedés az angyal 
szárnyain, ám esély és lehetőség a történelemmel és a létezés tényével 
való meg nem szüntethető  szembenézésre. 



KÉRDÉSEKÉS VÁLASZOK  

HERCEG JÁNOS  
ELS6 NOVELLÁJA  

TOLDI ÉVA  

Mi készteti a kutatót arra, hogy nyomába eredjen egy író első  szövegének?  
Elsősorban az az igény, hogy egy életmű  minden darabja számba vétessék.  
Herceg János első  novellája azonban ezen túlmenően is felcsigázta a  
filológusi kíváncsiságot: a szöveg lel őhelyére és megjelenésének idejére  
ugyanis csak hiányos, egymásnak ellentmondó és ellen őrizetlen adatok álltak  
a rendelkezésére, annak ellenére, hogy az író sokszor hivatkozott els ő  
novellájára, és bájos történetet kerekített köré.  

„Én akkor lettem szerelmes egy Manci nev ű  szőke lányba, aki preparan-
dista volt, s így idősebb, mint én, kész nő , minden megvolt rajta, ami az  
ibolyakék szemén kívül kellett, úgyhogy este nem tudtam elaludni, ha  
rágondoltam. A tanár úr el őttünk tolatott egy kövér lánnyal, mindig kövér  
lányokkal szerette bemutatnia figurákat, ki tudja, miért, de én nevetni se  
voltam képes rajta, csak beleestem hülyén abba a Manciba, a kék berakott  
szoknyájával, s egy árva szót se tudtam kinyögni, amíg hazakísértem, ahogy  
illett, az Apatini út végére, az Alkonyat utcába. (...) A tánctanfolyamnak is  
vége lett, már csak az Amatőr futballpályára menet néztem be futólag, meg  
hazafelé jövet, de a lány nem volt sehol. Három év után találkoztam vele, s  
az a találkozás aztán meghatározta sorsomat. Akkor írtam ugyanis életem első  
novelláját, A bohóc szerelme címmel, s ez a csoda annyira felbátorított, hogy  
elvittem a négyoldalas zombori újságnak" — olvashatjuk a Módosulások című  
regényben, de a novella már korábban is felbukkan az írói emlékezetb ől  a 
Két világ című  memoárkötetben, majd húsz évvel ezel őtt, utalással az életmű  
későbbi alakulására is: „Akkor nekem már megjelent első  novellám, »A bohóc  
szerelme«, egy korai szerelem allegóriájával, amelyből egy egész regényre  
való maradt még, hogy majd harminc év múlva a bohóc jelmezébe bújva  
lehessen elmondani. Az ember holtáig egy élményr ől ír, tudom, de hogy  
ugyanazt a bújtatбt keresse váltig, s öntudatlan méghorz  ,attól olykor mégis  
meg kell borzongani egy kicsit."  
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Annak ellenére, hogy Herceg János szívesen emlékezett vissza 
pályakezdésének idejére, az Üzenet 1989. július—szeptemberi számában az 
íróval interjút készítő  Dudás Károly mégis azt állítja: „Gyermekkoráról 
novelláiból, visszaemlékezéseiből, a Forum Könyvkiadónál nemrég meg-
jelent regényéből, a Módosulásokból meglehetősen sokat tudunk. A legelső  
írás megjelenéséről, az irodalmi élettel való találko7ásáról már jóval keveseb-
bet." A sokat aposztrofált szövegr ől Mák Ferenc sem tud az író munkás-
ságának két háború közötti szakaszát feldolgozó bibliográfiájában, amely az 
Üzenet már említett számában jelent meg, és az Összegy űjtött elbeszéléseket 
gondozó Szeli István is hivatkozás nélkül, evidenciaként állapítja meg az 
előszóban, hogy Herceg János első  novellája A bohóc szerelme, a szöveget 
azonban hiába keressük a gyűjteményes kötet élén. 

Bosnyák Ernő  lapjában, a Gyöngyösi Dezső  szerkesztette Sombori Ujság 
tárcarovatában 1926. március 21-én jelent meg Herceg János els ő  novellája 
Höndy János álnéven A bohóc szerelme címmel, Heltai Jen ő , Birб  Lajos, 
Kóbor Tamás, Szemere György és Gombos Béla írásaival egy sorban. Els ő  
verse is ezen a néven jelent meg ugyanott Láz címmel 1926. március 28-án 
(ezt a szövegét sem jegyzi egyetlen tanulmány vagy bibliográfia sem), s majd 
csak az év karácsonya előtt beszéli le róla — az írói emlékezet szerint — a 
Bácsmegyei Napló szerkesztője, Haraszti Sándor, emlékeztetve rá 
nyomatékosan, hogy van „rendes neve" is. 

Most, amikor újraközöljük (a mai helyesírási szokáshoz igazítva), mások 
számára is hozzáférhet ővé tesszük eddig ismeretlen első  novelláját, nem árt 
emlékeztetni: tizenhét éves ekkor Herceg János. S noha szövegében még a 
világfájdalom húrjai is megrezdülnek, azokat semlegesíti is er őteljes 
jellemformáló készsége. A bohóc küllemében és melankolikus lelkivilágában, 
az írás atmoszférájában pedig kétségkívül az Égés föld Gerard-jónak alkotóját 
fedezhetjük fel már ekkor. 

A BOHÓC SZERELME  

Írta: Höndy János  

Kellemes júliusi nyári este volt.  
Kövér hold és még sok ezer csillag mosolygott le a fényárban úszó városra.  

Egy kis emberáradat hömpölygött a külvárosi cirkusz felé, amely úgy  

nézett ki messziről, mint egy lángoló gúla.  
Bent a cirkuszban a libériás szolgák egész raja dolgozott az állványokon,  

megtettek minden előkészületet az előadásra. A közönség is lassan elfoglalta  
a helyét, és amikor a zenekar belekezdett egy lágy melódiába, kezd ődött az  
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első  szám: egy karcsú, szőke nб  szerepével, aki a legnehezebb és legizgatóbb 
mutatványokat csinálta végiga leveg őben. 

A második szám már sokkal érdekesebb volt. Egy zenebohóc táncolt be 
apró kutyájával az arénába, a bohóc rekedt hangjára és egy hatalmas gitár 
zenéjére lejtve a táncot. A bohóc híres volt a maga nemében, minden 
arcfigurát, minden grimaszt hűen tudott utánozni. Két pici fényes 
patkányszeme csillogott a festékt ől ráncos, sovány arcából. 

A nagy orr, a nagy száj, mely a kis vézna embert eléktelenítette, az els ő  
percekben derűt keltett. 

A legszebb produkciót, a legtöbb tapsot, mint most is, mindig a kutyával 
és a gitárral tudta elérni. 

A hatalmas gitár, a kis kutya és a bohóc komikus alakja most is könnyekig 
kacagtatta a közönséget. 

Mindenki tapsolt, és a bohóca legkomolyabb ábrázattal hajbókolt jobbra-
balra, csókot dobva. 

Egyszerre egy piros szegf ű  repült a lábai elé. 
A bohóc felnézett, és aki a szegfű t dobta, egy gyönyörű  barna fiatal nő , aki 

egy kövér úr társaságában ült az egyik páholyban, még mindig mosolygott 
pajkosan, csodáltatva formás keblét, hófehér vállait, melyeket látni engedett 
a mélyen dekoltált ruha. És a bohóc állt, kezében a szegf űvel, csodálva a nőt, 
csodálva azt a két bársonyos lágy sötét szemet, melyek mint két fáklya égtek 
a kissé sápadt arcban. De a másik percben már a kulisszák mögött 
gyönyörködött a bлh гΡíc, a közönségnek már más játszott. Az ember nem hitte 
volna, hogy az a kis vézna festett fababa, az a tárgy, az a játékszer, melyet ha 
felhúznak, sír, nevet, egyaránt, hogy annak a kis embernek szíve lenne, mely 
érzi a szerelmet. Ő  maga se hitte ezt, ő , akinek harmincnégy keserű  évet 
számolt le az élet legnagyobb nyomor és nélkülözés mellett, őt most lepi meg 
a szerelem? 

De vajon szabad-e neki szeretni? Ezen sem gyötr ődött soká, előtte volt az 
a két álmodozó szem, mely megbabonázta. Csak azt nem tudta, miért nem 
érezte ő  ezt előbb. Ő  eddig csak a tapsnak élt és a bornak, az asszonyról nem 
tudott semmit. Ott állt még mindig Piros bugyogójában, kezében a virággal, 
festett ajka olykor-olykor görcsösen vonaglott, és a bohóc sírt, mint egy 
gyermek. Arcáról lemosta a festéket a könny. 

Napokig kínlódott így, sehol sem találta a helyét. 
Szégyellte magát, szégyellte a múltat és a mostani helyzetét. Olyan 

nyomorultnak érezte magát ebben a nagy világ űrben, olyan volt, mint egy 
fáradt hajótörött, aki a halállal vívódik a szennyes habokban, és nem lát 
semmit, csak messze egy világítótornyot, és tudja, hogy nem éri el sohasem. 
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II. 

Múltak a napok, és egyszer, amikor egy új programot adtak, megjelent az 
asszony, és a bohóc olyan boldog volt, elhatározta, hogy meglesi, hiszen 
tudta a lakását, a négy nap elég volt számára, hogy megismerje a helyzetét. 
Érdeklődött, mindenfelé lopva, mint egy tolvaj. 

Alig tudta lejátszania szerepét, és amikor kiment a cirkuszból, egy 
jelentőségteljesét kacsintott az asszonynak. Lassan átöltözködött a legszebb 
ruhájába. Meleg nyári szell ő  fújt, az előadásnak még nem volt vége, és a bohóc 
várt türelmesen a kapu sarkába húzódva. Egyszerre azonban.egy hatalmas 
autó állt meg a ház előtt, a nő  kiszállt, az autó pedig tovarobogott éles 
szirénájával belehasítva a csöndes éjszakába. 

- Én ... én - dadogta a bohóc, szíve a torkába dobogott. - Mit akar? -
kérdezte a nő . Hangja visszautasító volt. - Én szeretem magát, én imádom 
magát, vallotta, mint egy kis diák, mindent elfelejtve. - Maga? Maga bolond! 
- üvöltött a nő , hangja kacagásba fúlt, otthagyva a bohócot vérz ő  szívvel. 

A bohóc még állt egy darabig, azután megúnta és fejét lecsüggesztve 
baktatott haza, kínjában akkorákat nyögött, mint egy beteg ökör. Érezte, 
mennyire igaza van a nőnek. 

Másnap rátaláltak a -Nоhócra, nyakát egy vastag kötél szorította össze, arca 
eltorzult, a bohóc halott volt. 

Lábai előtt egy plakátdarab feküdt, másik oldalán egy ceruzával írt 
búcsúlevél: „Enyém voltál, szerettelek, de te eltaszítottál. Élhetek-e 
nélküled? Nem... nem." Ennyi volt az egész, és mindenki azt mondta: 
szegény! Még talán a szép asszony is, ki tudná megmondani. 



AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA 
VÁLSÁGHANGULATA KRÚDY GYULA 
ÉS MIROSLAV KRLEŽA MŰVEIBEN* 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

Az összehasonlíthatóság fő  kritériumát maga az elemzésre kiválasztott 
tematika képezte. Az a mozzanat tehát, hogy mind Krúdy Gyula, mind pedig 
Miroslav Krleža életművében számos olyan alkotás található, amelyek a 
végválságát élő  Osztrák—Magyar Monarchia helyszínén játszódnak, és ez a 
körülmény valamilyen formában meghatározó szerepet játszik a szerepl ők 
életében. Több más kutatóhoz hasonlóan abból a föltevésb ől indultam ki, 
hogy a Monarchia államalakulatának keretében az id ők során kialakulhatott 
egy sajátosan monarchikus jellegű  kultúra is, amely a történelmi, társadalmi-
politikai ellentétek ellenére is magában hordoz valami közöset. Annak a 
bonyolult kérdésnek a megválaszolásához igyekszem a magam konkrét 
részvizsgálataival hozzájárulni, hogy Fried Istvánt idézve: „a Monarchia-
modell irodalmi mode 1 lként való felfogása alkalmasnak bizonyulhat-e az 
együtt élő/élt népek hasonló tudati tényezőinek kifejezésére, és ennek 
következtében feltételezhetjük-e egy Monarchia-irodalom létét: A tematikán 
túl (...) találhatunk-e olyan vonásokat, amelyek nem csupán az egykori 
együttélés külső  formáit határozzák meg, hanem bels ő , az irodalomban, a 
mentalitásban és részben még a művészi gondolkodásban is érzékelhető  
tartalmakat is (legalábbis bizonyos mértékig)?" 

Tehettem ezt mindenekelőtt azért, mert mind Krúdy, mind pedig Krleža 
Monarchia-ismerete reprezentatívnak tekinthet ő  a maguk irodalmában. 
Krúdy és Krleža között kölcsönhatás eleve nem feltételezhet ő , minthogy 
Krleža semmiképp sem lehetett hatással Krúdyra. Krúdy-hatásnak viszont a 
Krleža-életművében a leghalványabb nyomai sem találhatók, így csak 
párhuzamos jelenségeket vizsgálhattam kett őjük esetében. Az össze-
vethetőséget a tematikán túl maga a válsághangulat adja meg. 

Vizsgálódásaim tárgyát illetően erős szelekcióra kényszerültem mind 
Krúdy, mind Krleža terjedelmes életm űvén belül. Azokat a műveket 

* Egy doktori értekezés expozéja 
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választottam ki, amelyekben meghatározó jelent őségű  a bennük meg-
fogalmazódó életérzés és világlátás, valamint a szerepl ők életsorsának 
alakulása szempontjából az érvényben lév ő  értékek rendszerének 
megingása. Ugyanis mindenekelőtt ez az a momentum, amely válságot szül, 
és válsághangulatot ébreszt. Az értékek rendjének megrendülése és 
felbomlásának folyamata az ábrázolt emberi kapcsolatok legérzékenyebb, 
legellentmondásosabb fajtáján mérhető  le a legközvetlenebbül: a szerelem-
élményen. Ezen túl pedig a halálhoz és a múlt id őhöz való viszonyuláson.  
Krúdy művei közül négy Rezeda-regényre esett a választásom: A vörös pos-
takocsi, az Őszi utazása vörös postakocsin, aNagy kőpé és aRezeda Кázmér 
szép élete címűekre, Krleža művei közül pedig a Glembayak című  
prózakötetre és a Glembayakról szóló drámatrilógiára. 

Döntő  különbség van Krúdy és Krleža Monarchia-képe és Monarchia-
élménye között. Mindennek jobb megvilágítása érdekében dolgozatom 
röviden kitért a Monarchia válságának történelmi és társadalmi-politikai 
hátterére is. A Monarchia államalakulatának egyik alapvet ő  sajátsága abból 
állt, hogy Mátrai Lászlót idézve: „nem a fejl ődés természetes útján létrejött 
kapitalista állam volt, ahol a forradalmi úton megdöntött feudalizmus helyét 
egy polgári-nemzeti állam vette át, hanem olyan »szabálytalan«, »rendhagyó« 
államképződmény, ahol egy önmagát reformokkal megfiatalítani próbáló 
feudális-abszolút monarchia erőltette rá a maga „nemzetek feletti" uralmát 
a már korábban meghódított népekre, melyeket így megakadályozott nem-
zeti állammá való fejl ődésükben, s így - a fejlődés logikája következtében -  
igazi polgári állammá való fejlődésünkben is." Tovább bonyolította a 
helyzetet az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés, az osztrákok hegemonikus 
helyzetük megingását látták benne, a magyarok, noha érdekük a status quo 
fenntartásához fűződik, mégis felemásnak, megoldatlannak érzik nemzeti 
önállóságuk megvalósulását. De a magyar félnél sokkal nagyobb elégedetlen-
séget váltott ki a kiegyezés a többi monarchiabeli nemzet körében. 
Horvátországban például a kiegyezést a „magyar nacionalista hegemónia 
expanziójának" tekintették, annál is inkább, mert mind er ősebbé válik a 
délszláv nemzeti állam megalakulásának igénye. Mindezeknek a történelmi, 
társadalmi-politikai tényezőknek az ismeretében magától értet ődik, hogy 
Krúdy és Krleža Monarchia-szemlélete és Monarchia-képe élesen különbözik 
egymástól. Krúdy bizonyos értelemben a status quo híve, Krleža viszont a 
fölbomlásé. Mindez azonban természetesen sokkal bonyolultabban jut 
kifejezésre magukban az irodalmi m űvekben, amelyek vizsgálatára dol-
gozatom vállalkozott. 

A Monarchia Krúdy regényeiben megjelenített válsághangulatának 
megragadásához Claudio Magris Habsburg-mítosszal foglalkozó tanulmány-
kötete szolgált kiindulópontul. Magris a Hofmannsthal, Rilke, Kafka, Musil, 
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Werfel, Joseph Roth műveiben kimutatható Habsburg-mítosz megnyilatko-
zási formáit elemezve megállapítja, hogy e mítosz kialakulásának indítékai 
szoros összefüggésben vannak a7.zal az er őfeszítéssel, hogy „sikerüljön 
életben tartani a mind lehetetlenebb és anakronisztikusabb államegyüttest". 
Megállapítja, hogy e mítosznak az idők során változnak a politikai okai és 
szerepe is. A Ferenc József-i időkben az „állandóság világának" óhaját foglalja 
magában, a Monarchia fölbomlása után viszont az el őretörő  és mind jobban 
eluralkodó irracionális erők ellenében menedék volta lesz a hangsúlyos. A 
Monarchia bukása után Krúdy számára sem marad más, mint a két háború 
közti „veszteglő  magyar történelem" (Sőtér István), a Monarchia világához 
való, ironikus felhangokkal teli köt ődésének mindenekelőtt talán e 
körülményben lelhetjük magyarázatát. 

Krúdy az elemzésre kiválaszolt négy regény közül kett őt: a két Vörös 
postakocsi-regényt a Monarchia bukása el őtt írta, a Nagy kópét 1921-ben, a 
Rezeda Kízmér szép élete viszont 1933-ban jelent meg posztumusz 
kiadásban. Azonban mindössze a Nagy kópéban találhatunk utalásokat a 
Monarchia bukására, az utolsó Rezeda-regén cselekménye a világháború 
kitörése előtt játszódik: a Monarchia válságának mélypontján. 

E regényekben a szerelem tűnik a cselekmény egyedüli mozgató-
rugбjának. A válságot a legmélyebben és legteljesebben Rezeda Kázmér 
szerelemélménye fejezi ki, amely nem más, mint újra meg újra lejátszódó és 
mind mélyebb pontra jutó illúzióvesztés. Rezeda alakja e négy regényben 
nem egészen koherens személyiség, mindössze ismétl ődő  szerelemélményei 
s a bennük kifejeződő  életérzés és világlátás alapján tekinthető e négy regény 
lazán összefüggő  egységnek. Ezért volt ajánlatos külön-külön elemezni 
Rezeda alakját, minthogy Kemény Gábor megállapítására utalva: a Rezeda-
alteregóban az író egy-egy lehetőséget visz ad abszurdum e regényekben. 
Rezeda minden egyes szerelmér ől azonban elmondható, hogy az 
önmegvalósítás egyetlen esélyét jelenti számára. Széll Zsuzsát idézve: „Az a 
már Nietzsche által feltárt tény, hogy a legfőbb — mármint a legfőbbnek 
tekintett — értékek elértéktelenednek, szükségszer űen maga után vonja —
legalábbis ideiglenesen — az ember belső  biztonságérzetének a megingását, 
sőt meghasadását. A hit biztonságától megfosztott ember vagy felpanaszolja 
az értelmet bizonytalansága okáért, vagy pedig egy-egy részterületen belül 
az értelem kizárólagosságára esküdve jut zsákutcába." Kétségkívül Rezeda az 
előbbi kategóriába sorolható, akinek útja „a mámor kereséséhez vezet". 
Szerelemhajhászása abban az alapélményben gyökerezik, hogy értékválság-
gal küzdő  korszakokban „minden esetben a mámor az a közeg, amelyben 
még szót érthet az ember embertársával, amelyben az emberi közösséghez 
való tartozás érzetében, legalábbis ideiglenesen, feloldhatja magányát, 
támaszra lelhet" (Széll Zsuzsa). Rezeda szerelemhajszolásai a külvilági 
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bordélytól az ember bensőjében működő  bordélyig juttatják. A halál azon-
ban mindössze megváltásképzetként kísérte világban. Rezeda egyetlenegy-
szer tesz öngyilkossági kísérletet, de ebben a póz, az őszintétlenség a 
hangsúlyos. Válságélményként a mind illúziótlanabb szerelmeken túl a 
kísértetiesség atmoszférájának az eluralkodása lesz jellemz ő, annak az 
egyetemes bizonytalanságnak a belülr ől történő  ábrázolása, amikor el-
vesznek a valóságosság biztos kontúrjai. Az Őszi utazása vörös postakocsin 
című  regény legmélyebb vonatkozásait például az adja meg, hogy itt minden 
és mindenki csak hasonlít valakire, valamire, ugyanakkor az eredeti, amihez 
hasonlítani látszik, oly bizonytalan és elmosódott, hogy szinte nincs is. A 
bomlása lélek legmélyén is munkál, a tudat és az érzékelés öncsalásai oly 
erőteljesek lesznek, hogy a személyiség felbomlásával fenyegetnek. Az 
irracionális eszközökkel történő  képábrázolást szolgálják a kísértetiesség 
megjelenésformái Krúdynál éppen úgy, ahogyan Brochra, Kafkára, Rilkére és 
Musilra vonatkozóan ír erről Széll Zsuzsa: „Az irreális eszközökkek történ ő  
képábrázolás esetében (. . .) nem a megértett vagy esetleg már érthet ő  
jelenségek elmisztifikálásáról, hanem az irreális viszonylatoknak irracionális-
ként való bemutatásáról van szó." 

Rezeda ismétlődő  szerelmeiben a mind mélyebb illúzióvesztést a 
hűtlenség érzékelteti a leghívebben. Minthogy a h űtlenség valamilyen 
formában mindig az értékek felbomlásának legtipikusabb bomlástünete, az 
érvénytelenítés gesztusa és aktusa. 

AKrúdy-irodalom egy része máig is Krúdy múlt id őhöz való kötődését vagy 
időtlenségét hangsúl'za. E dolgozat elemzéseinek tanúsága szerint viszont 
Krúdy időszemléletének legsajátabb vonása a jelenhez és múlthoz való kett ős 
ambivalencia. A posztumusz napvilágot látott utolsó Rezeda-regény er őreljes 
iróniával jeleníti meg az erkölcsi értékrend megbomlását, s noha a. m ű  
cselekménye a Monarchia végválságának idején játszódik, a kés ő i Krúdyra oly 
jellemző  distanciálócláS lesz benne a hangsúlyos, s ha nosztalgiáról szó lehet 
egyáltalán ebben az esetben, akkor az sokkal inkább öntudatlan befo-
lyásoltságként van jelen, mint egy korszak utáni tényleges visszavágyódás-
ként. (Noha a regénycselekmény ideje sokatmondó e tekintetben.) Ha 
összevetjük például Joseph Rothtal, Stefa.n Zweiggel, Krúdy távolságtartása 
még feltűnđbb lesz, tárgyilagossága még szembeötlőbb. Pedig a fenti írókhoz 
hasonlóan ő  is élete végéig az Osztrák—Magyar Monarchia foglya maradt. 
Kétségtelen ugyanis, hogy Krúdy számára a Monarchia az a Madelaine-
sütemény, amely nem a múlt jelenné elevenítését, hanem az író múlthoz és 
jelenhez való kettős ambivalenciáját prózává képes formálni. 

Aki Miroslav Krleža. műveinek monarchikus jegyeit kívánja kutatni, arra 
lesz figyelmes, hogy a tetemes mennyiség ű  Krle7.áról szóló délszláv 
szakirodalomban igen ritka az olyan tanulmány, amely műveit ilyen 
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szempontból vizsgálná. Ehhez maga Krleža is hozzájárulhatott, radikálisan 
tagadva a közép-európai irodalmság létét. Az oly sokszor félreértelmezett 
glembayizmust illetően Krleža a tiszta lélektani hitelességre és minden-
hatóságra hivatkozik, és tagadja, hogy modellt találhatott volna a korabeli 
horvát viszonyok közepette akár a családtagokat, akár a mili őt illetően. 
Jellemző  módon azonban elhallgatja a modellül jóval reálisabban számítás-
ba vehető  Osztrák—Magyar Monarchia világát. Dolgozatom szempontjából 
Marijan Matković  határozza meg a legpontosabban a Glembay-ciklus 
lényegét, amikor a valóság transzformációját tagadva a költ ői fikciót 
hangsúlyozza vele kapcsolatban, de egyúttal azt is hozzáfűzi, hogy „ez a 
dramaturgia mégsem puszta konstrukció, (...) Krleža túlságosan is benne 
gyökerezik a valóságban ahhoz, hogy képzeletének akár légmerészebb 
szárnyalása közepette is meg tudna róla feledkezni, vagy el tudná titkolni. A 
glembayizmus nemcsak Zágráb egy sajátos társadalmi jelensége, hanem a 
Duna-medence szülötte. A Glembayak szótára évszázadokon keresztül 
formálódott az osztrák téglakaszárnyák, tiszti kaszinók, a pesti magyarság és 
a muraközi-zagorjei kaj-nyelvjárás nyelvéb ől, mely a régi arisztokrata 
házakban volt használatos. Az id ő  modernizálta ezt a nyelvi konglomerátu-
mot, valamelyest módosította új nyelvi hordalékokkal, a gondolkodás és 
szemléletmód azonban sokkal tartósabbnak bizonyult, mint nyelvi formája." 
Dolgozatom abból a föltevésből indul ki, hogy e ciklus műveiben is föllelhető  
az az „eszmei-szemléleti koiné", amely alapfeltétele egy sajátos monarchikus 
irodalom meglétének. Azt is le kell azonban szögezni, hogy monarchikus 
irodalom csak abban uz esetben létezik, ha létezik Közép-Európa mint 
kulturális régió. Márpedig a legbiztosabb, ami e tekintetben Közép-
Eur6páról elmondható, hogy, Hanák Péter meghatározásával élve: 
„Imaginárius régió". Illetőleg: Közép-Európa nem egyszer űen a térbeli 
elhelyezkedés jele, hanem önismeret is, nem pusztán földrajzi vagy 
geopolitikai meghatározottság, hanem önmeghatározás és orientáció is." 

A sajátos monarchikus irodalmat és kultúrát feltételez ő  magyar nyelvű  
tanulmányok általában Krležát is az ilyen szempontból vizsgálandó írók 
körébe sorolják, kevesen foglalkoznak azonban e monarchikus sajátságok 
elemzésével is. Krleža műveinek komparatív vizsgálatakor a magyar 
szakirodalom a hangsúlyt általában a magyar vonatkozások földerítésére 
helyezi, s figyelmen kívül hagyja az Osztrák—Magyar Monarchia államala-
kulatát, mint az író ifjúkorának tényleges életterét, holott enélkül Krleža 
életművének magyar vonatkozásait sem lehet relevánsan értelmezni. Dol-
gozatom Fried István komparatív vizsgálatait tekinti irányadónak, aki a 
következőképp fogalmaz e tárgykörről. „Különösen az olyan típusú 
íróegyéniség vizsgálatakor lehet hasznosa tágabb összefüggésekben történ ő  
szemlélődés, mint Krleža (...), akinek életm űve szempontjából nem csupán 
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a horvát nemzeti, hanem a szélesebb értelemben vett monarchiabeli, nem 
csupán a szűkebb irodalmi-művészeti, hanem a mentalitást, az emberi 
érintkezést, a szokásokat illető  élmények is fontosak, nem egy ízben 
meghatározó erejűek. Arra a meghatározásra gondolunk, amelynek révén 
Krleža rokonává válik a Monarchia végs ő  évtizedeiben jelentkező , 
életművüket akkor kibontó cseh, magyar, osztrák m űvészeknek. Továbbá ara 
a nem kizárólag szépirodalmi művekben realizálódó »lereagálási« gesztusra, 
amely a Monarchia-élményt Krleža élményvilágának középpontjába helyezi." 

A Glembay-genealógiában a Monarchia soha sem pusztán küls ő  adottság, 
hanem mindig organikusan belső : sorsformáló, sorsdöntő, sőt sorsrontó 
komponens. Kissé leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy a Glembayak 
testesítik meg Krleža ellentmondásos Monarchia-képét és -élményét. E 
kettősséget és ellentmondásosságot úgy értve, ahogy Fried István értelmezi, 
hogy ti. „Krleža az oly sokszor karikírozott, az oly sokszor — és többnyire 
joggal — bírált, gyűlölve szeretett (Hassliebe?), megvetve értékelt Monarchiá-
nak volta gyermeke. Elfordult akadémizmusától, el hivatalos történelem- és 
életszemléletétől. De végig kihívásnak érezte egykori létét. Gondolati-m űvé-
szi küzdelemben állt még saját Monarchia-élményével is." 

Krleža Monarchia-szemléletének sajátos „kett ős optikáját" a Glembay-cik-
lusban ábrázolt szerelmek fejezik ki a legérzékletesebben. A Glembay-kört 
mint a Monarchia kötelékébe tartozó nagypolgári-nemesi családot, 
kiváltképp mert ábrázolása a mitikus irányába tolódik el — intézménynek 
foghatjuk fel, amelyben az elérvenytelenedett általános érték- és világrend 
következtében betör az i rracionalizmus. Az általános értékrend megbomlását 
a szerelem fejezi ki a leghívebben azáltal, hogy valójában nem is önmagát 
jelenti, ugyanis hiányzik belőle a személyiség önmegvalósiításra való 
törekvése, s ha mégis fatálisnak minősül, mint Ignjat Glembay esetében, 
akkor az nem a szerelemb ől magából következik, hanem a végveszélyérzet-
ben feltámadó „életélés utolsó véres és hatalmas lázából" (Bori Imre) . A 
hedonizmus glembayi változata a vak és süket szexualitásban csúcsosodik ki, 
önpusztító erővé alakul át, nyoma sincs benne a bécsi könnyedségnek és 
eleganciának. Úgy tűnik, Krleža Monarchia-gy űlölete tetőzik a Glembay Ltd. 
című  drámában. S mintha e világgal való leszámolása tárgyiasulna „e gyilkos 
és öngyilkos" családi légkör megjelenítésében. Annál inkább, mert ha tipikus 
monarchiabeli nagypolgári-nemesi családnak tekintjük a Glembayakat, 
akkor fel kell hogy tűnjön, hogy e társadalmi rétegt ől mennyire távol állt az 
önpusztítás, s általában a halállal való szembenézés. Ahogy Hermann Broch 
ír erről: „ez a társadalom fels ő  osztályostul részben esztétizált, részben 
fatalista hedonizmusa ellenére sem volt öngyilkosságra kész, és ezért, ha 
tetszett, ha nem, rá kellett fanyalodnia az állami gondolkodás és az állami 
etika minimumára. „ Az Agóniában viszont a krležai kett ős optika" másik 
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pólusa látszik érvényesülni Laura szerelmének ábrázolásában. Laura egész 
személyiségét mozgósítja ez az élmény. A szerelem Laura számára nemcsak 
az önmegvalósítás, de az élni érdemes élet egyetlen lehet őségét is jelenti. 
Irtózatos pusztítóerб  rejlik benne, mert miután a beteljesedésbe vetett hitét 
elvesztette, önpusztító er ővé alakul át. 

Az Agónia és a Léda cselekménye a Monarchia bukása után játszódik, 
éppen ezért oly felt űnő , hogy teljesen hiányzik ezekből a drámákból a 
monarchiabeli múlt, a „régi szép idők" utáni nosztalgia. A szerepl ők soha 
egyetlen szóval sem említik a Monarchiát, holott fölbomlása sorsdönt ő  
szerepet játszott legtöbbjük deklasszálódásában. Ez a mozianat arra vall, 
hogy Krleženál a Monarchia utáni visszavágyódás, részben legalábbis, 
öntudatlan befolyásoltságként van jelen, akárcsak Krúdynál. A Glembayak 
világa tagadhatatlan értéktöbbletet képvisel a Klanfarokkal összevetve. 
Krleža számára a Klanfarok világaként ábrázolt SZ—H—SZ Királyság világa 
legalább annyira kiábrándító, mint Krúdy számára a két háború közötti 
veszteglő  magyar történelem. Műveikben tehát párhuzamos jelenségként 
tarthatjuk számon ezt a viszonyulást. Figyelemre méltó bizonyítékaként 
annak, hogy két különböző  Monarchia-kép is mutathat közös vonásokat, ha 
irodalmi ábrázolás tárgyává válik. 

Krúdy és Krleža kiválaszolt m űveinek elemzése arról győzhetett meg, hogy 
párhuzamos jelenségként mindkett őjüknél adva van a valóság  
széthullásának a leleplezése — csak bizonyos fáziseltolódással. A valóság a 
Glembay-ciklusban A  szemünk láttára hullik szét. Legsokrét űbb vonatkozá-
sait illetően a Glembay Ltd. című  drámában. Rezeda Kázmér világában 
viszont az összetartó egésznek még a látszatát sem tapasztalhatjuk már. E 
világban már eleve „minden egész eltörött". A Rezeda-regények a „nihilizmus 
laboratóriumában" játszódnak, míg a Glembay-ciklus darabjainak többségé-
ben az események végkifejlete vezet el ugyanide. A „nihilizmus laborató-
riumává", „önmagáról tudó ürességérzetté" a Glembayak világa a Lédában  
válik. A Rezeda -regények világa ebben az önmagáról tudó ürességben fogant. 
Párhuzamos jelenségként tartható számon, hogy a teljes illúzióvesztés felé 
lejt mind a Glembay-ciklus, mind pedig a Rezeda-regények világa. Így több 
vonatkozásban mutat közös vonásokat az utolsó Rezeda-regény f őszereplője 
a Léda Urbanjával. Legfeltűnőbben a szerelmi csapodárság terén. 

Ennek az emberi veszendőségnek magas hőfokú ábrázolása bizonyosan 
nem függetleníthető  attól a „kettős optikán" edzett szenzibilitástól, amely-
nek kialakulásához mind Krúdy Gyula, mind Miroslav Krleža esetében 
hozzájárulhattak az Osztrák-Magyar Monarchia kínálta tapasztalatok. 
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E, Cs, I, M 	1926. VII7/19. B. I. az Istenre és saját jóságára fogja a kifogásolt 
rendelkezést, melyet azzal is véd, h „azt hitte, F. G. hosszabb 
időre utazott el." Fél a hízástól. Ezért kész azt enni vacsorára, 
amit F. G. „de ha fáznám vagy kicsit éhes lennék, egyszer űen 
mást kérhetnék". (rendelkezési jog becsempészése!) Mindig 
csak egy kívánsága volt.: hogy F. G. távollétében minél 
kevesebb dolgot adjon. Émelygős leszállító kicsinyítő  
megszólítások. 
VII/19. F. G. gavalléros felelete. 

Cs 	 VII/20. B. I. vacsoráját most már természetesen szobájában veszi. 
VIII/23. B. I. megint bekunyorálja anyját pár napra. 
VIII/24. F. G. inged. 
VIII/24. B. I. köszöni. 

Sz, E 	VIII/26. B. I. bejelenti anyja távozását és saját távollétét. 
E, P 	IX/2. B. I. köszöni az élelmiszercsomagot és 2000 dt 

IX/13. Ö. B. Bpestre magához híja F. G. t 
1X/20. F. G. (csak) tisztelettevést helyez kilátásba. 

SZ 	 IX /22. B. I. jelenti, hogy „egy" szüreten volt és onnan szőlőt 
ajánl fel F. G.-nek. 
IX/27. B . I. húsosabb kosztot kér. És ne kérdezzék őt többé, 
mit kíván vacsorára. 
lX/28. F. G. eddig is elég hús volt és B. I. vehetett bel őle 
amennyit akart. 

E, Cs 	1X/29. F. G. erélyesen visszautasítja, h B. I. háztartási pénz 
hovafordítását tárgyalja cselédek el őtt. 
Vacsorái igen sokak szemében nagyon tisztességesek 
lennének. 
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E, Cs, I 	X/1. B. I. hosszú levele, tele igényeskedéssel, vádaskodással, 
belső  ellentmondással. Elismeri, h cselédnek azt mondta: 
„Férjem beteg ember, egy bizonyos táplálékra van szüksége; 
én egészséges vagyok, nekem erősebb táplálék kell, 
házvezetőnő  elég pénzt kap rá." — Csak ereje nem elég, a 
kövérség nem határoz. — Sértő  célzások F. G. nek cselédeihez 
való viszonyára. — A baromfihús nem ád erőt, a sniclik legfel-
jebb 2 milliméter vastagok." 

E, Cs, V, I 	B. I. ismerőseinek mondta, hogy F. G. nem mutatott rossz 
kedvet, ha ő  tovább evett és váratta . (Mi egyebet beszélhetett 
még!) „Ne higgye, hogy ezekkel valamire megy." E, Cs, I — 
„Amilyen ideges ön, ezek a hazugságok és rágalmak vöröset 
láttatnak önnel." 

I, Sz X/ 	2. B. I. kérdezi, hogy X/1 levele megjött-e? Választ kér. Becs- 
kerekre menést jelent. 

I 	 X/3. F. G. elismeri levél vételét, de nem megy bele további 
tárgyalásokba. 
X/12. B. I. egeret jelent. 
Kn. B. I. ebédlőajtó későbbi zárását kéri. 

E, Cs, I 	X/28. B. I. kiszolgálás, takarítás, fűtés szempontjából 
szerénységével tüntet. 
E X1/4. B. I. bort kér étkezéseihez. 
XI/4. F. G. havi pénzből vehet magának. 
XI/12. B. T. egy lakáskeres őre figyelmezteti F 	-t 
XI/12. F. G. köszöni. 
XI/23. B. I. fűtésszerénységét hánytorgatja. 

Cs, Sz 	XII/9. B. I. Becskerékre menést jelent. Cselédet magával akarja 
vinni. 
XII/16. F. G. két cédulája és B . I. levele uzsonna-vendégekr ől, 
akiknek, ha véletlenül jönnek, B. I. adhatja, ami éppen a 
házban van. 

E, Cs 	Kn. F. G. ünnepekre elutazva megtilt minden változtatást és 
a háztartás vagy személyzet minden különös megterhelését. 

1927 

1/12. Dr V. I. levele F. G. hez B. I. ablakzörgetési panasza és a 
B. I.nek kiadott 2500 d ügyében. 
Kn. Ö. B. megbeszélésre híja F. G. t. 
1/20 F. G. levele (Bpestról Bpestre) B. I. hez némely tárgyai 
átadásáról és havi pénzének L. A. E. útján utalásáról. 

I, V, P 

P 
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I, V 	1/23. F. G. levele (Eleméren), melyben szemére veti B. I. nek, 
hogy az ő  ügyeibe avatkozik és ismét egy úri n őt (Pavlovityné 
Gaborov Nevenka) megsértett. Ismét felveti szétválást. B. I. 
bármikor elmehet, de F. G.-nek eszközei vannak, h erre 
kényszerítse. 

V, I 	1927. 1/23. B. I. védekezik és vádolja általa sértetett. Megint F. 
G. t, hogy eljárását mások szigorúan bírálják. 
„Ön nem ellenem harcol, hanem Isten ellen." 

I, P 	I/23. F.G. okadatolja vádját és kifejti álláspontját a személyileg 
máris meglevő  és még csak háztartásilag keresztülviend ő  
szétválásról. Pénzelszámolási ügyek. 
I/24. Dr A. El levele F. G. hez ingóságok dolgában 

I 	 I/ F. G. levele Ö. B.-hez ugyanez ügyben. 
1/30. B. I. fél h F. G. beteg. 

E, Sz 	1I/7. B. I. vendéget vár, változatos uzsonnát rendel. 
E 	 11/7. F. G. engedélyezi uzsonnát, de nem mindent hozzá, amit 

B. I. akar. 
kn. Ö. B.- F. G.t útlevél rendbehozására kéri. 
kn. Ö. B. búcsúzik, meghí, névnapra üdvözöl. 
I1/21. Ö. B . ingóságokról, névnapról. 

E, Cs, I 	I1/23. F. G. erélyesen figyelmezteti B. I.-t hogyne szállítsa le házát 
a világ előtt idegen cselédek igénybevételével (amit már meg is 
tett). Fzzel nem jön el elóbb „az 6 ideje" (melyről 1925. 1X/30 
beszélt). 
F. G. vendégszeretetének is van határa. 

E, Cs, I 	11/23. B. I. azt állítja, h kevéssé szolgáltatja ki magát „Békében 
vagyok és elégedett". „Szegeny kicsim" megszólítás F. G.-vel 
szemben. Életre való közösségre emlékeztet. 

I, M 	11/24. F. G. körülírja saját kötelezettségeit.Visszautasítja kicsi- 
nyítő  megszólításokat. 

M 	 I1/26. F. G. Ö. B.-nek megköszöni ingóságok körüli fáradozását 
és névnapi kívánságot. Tiltakozik „szegény" megszólítás ellen. 

Sz 	I1/26. B. I. zongorát akar bérelni. G. elvét követi, h teljes 
szabadság mindenkinek. 
111/14. B. I. szótár és írógép kölcsönzését kéri F. G.-t ől. 

E, I 	1927. 111/14. F. G. hajlandó megadni, de kéri két emlékima- 
könyv visszaadását. 

I 	 III/15. B. I. imakönyvekre türelmet kér. 
111/15. B. I. ugyanaz nap megtagadja visszaadásukat. 
III/16. F. G. így nem adja gépet. 
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E, I 

E, Cs, I, V 

Cs,  V 

Cs  

E, Cs, V 

I 

Cs, I  

I 

E, Cs, V 

E 

III/17. F. G. miután az imakönyvek visszaadásának meg-
tagadása nem feltétlen, hajlandóa gépet kölcsönözni. De 
előzékenységéért hasonlót vár. 
III/18. B. I. újabb névjegye gépkölcsönzés ügyében. 
I~/25. F. G. kategorikus levele B. I.-nek házirend zavarásai 
ellen. Vacsora 7 órakor mindenkinek. Még vendégszeret ő  
vagyok, de nincs vendéglőm. 
III/26. B. I. kicsinyesen vádaskodó levele vacsora-ügyben, 
melyben cselédek és ő  közti „preponderancia kérdését látja". 
„Egy parasztasszony mondja, hogy eleget beszélnek a kis 
cselédről." A parknak túl rosz híre van." — B. I. zárdában  

szállása gyanút kelt, mert a páternek (Cs. E.) is ott van nappali  

szobája — B. I. azt akarja, h. F. G. menjen be páterrel beszélni.  

— Megfontolt bűnt büntetést von maga után.  
II1/26 F. G. röviden határozott visszautasítása. És rendre-
utasítás azért, hogy B. I. parasztasszonyokkal áll össze házbeli 
cselédekről tárgyalni. 
III/28. B. I. még mindig kellemetlenked ő  alka. z 13.7 .kоd $.sa . Újra 
idegen kisegítések igénybevételére készügy. 
III/28. F. G. Ilyen a házat lealacsonyító i=.,énybevételek esetén 
B. I. semmit sem fog kapni többé a hál. 
N/3. F. G. elküldi B. I. nek Ü. B. beavatkог(, sбrtő  levelét, 
mely után nem óhajtja többé Ü. B. jelenlétér. házban. 
N/28. Ii. I. F. G. fenntartja-e imakönr ,  visszaadására 
vonatkozó követelését? (F. G. erre nem fe: 
V/6 F. G. komoly intése kiöntött veder alk ► .. ni~áből, h B. I. egyes 
cseléd elüldözésével nem fog neki tetsz ő  változást 
kierőszakolni, legfeljebb semmi kiszolgálása nem lesz többé a 
házban. 
1927. V/9. B. I. érzelgősködő , egyben megbecsülést emlegető  
névjegye. 
V/9. B. I. hosszú levele kiöntött vödör-ügyben. Újra fenyeget, 
h másutt fogja keresni, amire szüksége van. Piszkolódás cseléd 
és házvezetőnő  ellen. „Az ön házának nincs j б  híre". „Az ön 
egész vagyona nem állítja meg a nép szavát." 
V/9. F. G. határozott állásfoglalása. Mit akar B. I. három évvel 
válás-szándékának nyilvánítása, kett ővel F. G. kijelentése 
után, ti nem kívánja B. I. visszatérését. Ha rágalmaz, ez még 
válási ok lehet F. G. számára. Ha anyjával nyaralni megy, kap 
felemelt havi pénzt, de nem F. G. házában. 
VI/20. F. G. Távollétemben is 7 órakor vacsora. 
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E, Cs, I 	VI/24. F. G. Mikor szándékozik elhagyni házamat, ahol oly 
elégedetlen - vagy abbahagyni követel ődzéseit, gyanúsításait? 
Vagy azt várja, hogy egy szóval végét vessem? 

Cs, V 	VI/25. Ö. B. - B. I.-nek szóló levelet F. G. útján küldi, „mert 
így biztosabban megjön." 

E 	 VI/27. B. I. megint kérdezi, h anyja jöhet-e ő  hozzá? 
VI/28. F. G. fenntartja elutasítását. 

E, Cs, I 	VII/1. F. G. felszólítja B. I.-t, h szüntesse be okvetetlenkedéseit, 
vagy VII/31-ig hagyja el a házat. 

Cs, V, I 	VII/1. B. I. azt akarja, h F. G. szabja meg cselédnek takarítás 
óráját. Elismeri, h kis szobát használja. Újabb vád házvezet őnő  
állítólagos sértő  szavaiért, melyeket B. I. másnak elmondott, 
aki botránkozott rajta. „Tudom, hogy ez önnek kedvére van." 

E, I 

	

	VII/1. F. G. éles válasza. Intésének és ellátás beszüntetés 
fenyegetésének ismétlése. 

E, Sz 	VII/15. B. I. jelenti, h anyja a becskeréki kórházba jött, ahol jó, 
nyugodt ellátása van. Ő  naponként be fog hozz. menni. 

P 

	

	 VII/15. Kržanovié jegyző  levele F. G. hez, h B. I. hozzá utalta őt 
útlevelének költségeiért. 

P, I 	1927. VII/15. F. G. válasza B. I.-nek. Közli, hogy Krža Пovié 
jegyzőnek 500 d. t fizetett ki B. I. útlevelének megszerzéséért, 
amit havi pénzből le fog vonni. B. I. nincs jogosítva F. G. re 
utalványozni. 

E, I 	 VII/19. Iš. I. megint be akarja nyomni anyját „ő  hozzá" (tehát  
F. G. házába) esetleg úgy, h másunnan élelmezi.  

E, P 	VII/20. F. G. elutasítja. B. I. elhelyezheti anyját a faluban, de 
akkor menjen vele és felemelt havi pénzt kap. 

E, P, I 	VII/26. B. I. Melencin fürdőket akarna venni, amire pénz kell. 
Mosakodás útlevélügyben. 

M. E, P, I 	VII/26. F. G. kijelenti, h Gézuka megszólítású leveleket nem 
fogja többé figyelembe venni. Melencire napi 70 d külön 
segítséget ajánl fel. Útlevélügyben fenntartja álláspontját. 

I, P 

	

	VII/27 B. I. (pontozott megszólítással): Melencire sok pénz 
kell. Nem utalványozott F. G. re. 

E, P, I, V 	VII/27. B. I.-nek F. G. által Melencire felajánlott különpénz 
nem elég. Ha F. G. nem ad többet, B. I. büszke lesz azt 
mondhatni, hegészsége F. G.-nek nem került semmibe. 

E, P 

	

	VII/27. F. G. csak házból távollét esetén ad B. I.-nek havipénz- 
kiegészítést. E nélkül legfelébb előleget ad. 

E, Cs, P 	VIII/19. F. G. kijelenti, h távollétében minden házi rendel- 
kezése érvényben marad. IX/1 re 2500 d-t utal ki B. I. nek. 
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]X/12. B. I. bejelenti, hogy vrsaci zarándoklásban vesz részt 
és erre élelmet kér. 
IX/17. B. I. ajtó- és kulcskívánságai. Gyanúja, h zárzavarok F. 
G. utasításai alapján keletkeztek. 
IX/24. B I. bujtogató levele kiszolgáló cseléd ellen. 
X/1. B. I. pénzét sürgeti (szükség nélkül) 
X/10. B. I. kályhakívánsága. Nem lehethe-e megakadályozni 
hogy cseléd a nála tálcán maradtukat megegye? 
1927. X/17. B. I. távozást jelent 
V, Sz Kn. B. I. hosszan tárgyal pletykaságokat, melyekbe 
faluban keveredett. Becskerékre távozást jelent. 

B. I. hosszú vádaskodó, igényeskedfí levele. Végén 
utalás reá, h F. G. sohase szabad akarataként, két tanú által 
láttamozott írásban szólította fel, hogy távozzék. (Levél Dr V. 
I.-nél.) 

F. G. újabb erélyes intelme, h B. I. mérsékelje magát 
személyzet irányában. 

F. G. nem hajlandó B. I. panaszai dolgában nyomozni, 
vagy újabb utasításokat adni. Megköszöni B. I.-nek hogy 
eltávoztatása módját el őírta és újból megfenyegeti, hogy min-
den kiszolgálását beszünteti. Ügyvéd előtti megegyezés 
kísérletét ajánlja. 
XI/9. R. I. Beográdba távozást jelent. Csomagvitelt és (külön) 
ebédet kér. 
XII/1. F. G. bejenlentései legközelebbi jövőre. Pénzjuttatások 
megállapítása. Ruhapénz félévi 2000 d-re leszállítva. B. I. 
vendégeskedéseire F. G. ezután semmit nem ad. Ünnepeken 
minden ajándékot visszaküldene. 
XII/1. F. G. tilalmazza, h B. I. az 6 újságaiból kivágjon. 
XII/8. B. I. rosszmájúan védekezik kivágat-ügyben. Elégedet-
len eledelével, kiszolgálásával. Elismeri, hogy összeszidta 
cselédet. Saját családja fölényét hánytorgatja. 
XII/8. F. g. rendre utasítja, de egyes dolgokban megfontolást 
helyez kilátásba. 
XII/8. B. I. védekezik F. G. „vastag szavak" kifejezése ellen. 
XII/17. B. I. ismét idegen segítséget akar takarításához. 
Ellenszolgáltatás F. G. cselédsége által. (L. V. I.nél) 
XII/17. F. G. megtagadja mind idegen személyzet igénybevé-
telét, mind saját személyzet kölcsönzését. (L. V. I.nél) . 

Е , Cs, V, I 

Cs  

Cs, I 

Е , Sz 

E,P,I 

E 
Е , Cs, I 

E, Cs, I 

Е , Cs, V 

E, Cs, V 
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E, I, V  

I/4. F. G. méltatlannak nevezi, h B. I. beszélgetésre áll össze 
azzal a cseléddel, akit annyi rosszal vádol és ebbe egy idegen 
úri nő  nevét is bekeveri. (P. V. I.-nél) 
1/4. B. I. méltatlanság vádját visszahárítja arra, h F. G. őt olyan 
cseléddel szolgáltatja ki. Bujtogat, piszkolódik (rokon ellen is) 
értelmetlenségnek tettet. (L. V. I.nél) 
I/4. F. G. megmagyarázza tényállást. I/31-ig távozásra szólítja 
fel B. I-t azzal, h II/1-t ől kezdve semmiben nem lesz része. Csak 
havipénzben, de a házon kívül (L. V. I.nél) 
I/9. F. G. tanúk előtt aláírt levele, melyben B. I.t távozásra 
szólítja fel. (A levelet B. I. a bíróság elé terjesztette.) 
I/12. B. I. elismeri I/9 levél vételét. Jogaival fog élni. 
Visszatért 1/4 cukorügyre. 
I/17. F. G. Amire B. I.-nek törvényes joga van, azt meg fogja 
kapni. Figyelmeztetés távozási határid őre. 
I/31. F. G. utolsó emlékeztetése. 
1/31. B. I. nek nincs több aggálya házasság felbontása ellen. Ez 
a dolog őt „egész váratlanul érte" (!) 
II/3. B. I. hosszú levele. Meglepte (!) h F. G. beváltja 
fenyegetését. Ő  relatív nyugalom (sic!) kedveért küls ő  skan-
dalnm nélkül beletörődött volna a helyzetbe. Most az 
eltartásá'oz szükségeseket — többi közt tüzel őfa — helyiséget 
is igényli, F. G. rangjának megfelelően. Felhánytorgatja, h 
törvényes feleség F. G. nevét viseli és mindig tisztességes, 
becsületes életet élt. Hogy mily komolyan fogja fel az ügyet ezt 
az mutatja h 76 éves anyját télvíz idején magához kérette 
(mintha ezt máskor is nem tette volna!) . F. G. keresztjét, halálát 
még gondolatban is végtelenül odázta . Most „idegen nő" 
címen akar mindent. 
(1928) F. G. gavallérságától igénybe venni. 
Adósságra kész élni. 
II/3. F. G. cáfolja meglepetést. Hajlandó B. I.-nek még II/15 ig 
ellátást adni, ha akkor elmegy. Az ügy bíróság elé vitelét nem 
ellenzi, miután B. I. az ügyvédi v. közjegyzői irodában való 
megegyezésre vonatkozó javaslatot elvetette. 
I1/4. B. I. epés válasza. Már csupa „gyenge, védtelen n ő" és  
„noblesse oblige". „Minden jogosan illet meg engemet."„Nem  
ismertem egyebet, minta kötelesség és becsület útját.”  

11/7. F. G. nem tűri a folyosón B. I. tüzelőfáját. Elfoglalt  

Е , Cs, V, I  

Cs, I, V 

Cs, E, V, I, P 

Е , I 

Е , Р ,I,V 

P,I,E 

E, I  
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szobáiban nem zavarja B. I.-t. 
E, P, I 	III/10. F. G. levele Dr V. I.-hez. B. I.nek Elemérr ől távozása 

esetén azonnal 5500 d Fizetendő . Súrlódások esetén Dr V. I. 
támogassa F. G. személyzetét a meglev ő  állapot fenntartásá-
ban. (F. G. elutazás előtt állt). 

E 	 IV/11. F. G. ú jból át akarja venni előbbi szobáját, B. I. adja át kulcsát. 
E, I 	W/12. B. I. szemtelen felelete. Az ő  szobáiban nem zavarást a 

F. G. régi szobájába is át akarja vinni. Nagytakarításaira hivat-
kozik. „Egy hosszú élet állhat maguk (sic) el őtt, hogy mindent 
élvezhessenek. Várhatnak még". 

E, I 	 IV/12. F. G. ismétli felszólítását. B. I. nagyteremb ől is vitesse 
I 	 el amije ott van, mert F. G. elzáratja a helyiséget. Nem vár, 

mert B. I.nél az végeláthatatlan 
VI/4. F. G. nem engedte meg B. I. nek a kertjében virágszedést. 

Kulcs: 

Dr A. E = Annau Ernő  
F.G. = Farkas Geiza 
B.I. = Beller Ilona 

Ö. B. = Özv. Beller Istvánné 
P.G. = Pap Géza 

Wr. L. = Winter Lajos 
DrV. I. = Dr Várady Imre 

Dr..S.T. = Dr Sarvag Tivadar 
Dr. G. E. = Dr Gots Endre 

B. A. = Beller Antonia 

K = korábbi jólét 
E = elláxás 

Cs =cseléd és házvezetőnő  ügyek 
P = pénzügyek 

M = megszólítás ügyek 
Sz = mozgási szabadság 
V = világgal érintkezés, közvélemény, botrány 
I = idegeskedések, civakodások 

= egyben sértések 
= szétválás említése 

kn = kelet nélkül 
h = hogy 

(Folytatjuk) 
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кöNYVEк  

A TITKÁROK URALMA  

Yáclav Havel: Kísértés. Területrendezés. Drámák. Interart, Budapest, 1990 

Titokzatos -vagy nem is olyan titokzatos- titkár bukkan fel Václav Havel legújabb 
drámáinak mindegyikében. Kik ezek a cetkárok? A Hatalom háttérben meghúzódó, de 
a kellб  pillanatokban elбlépő  s az eseményeket határozottan irányító képvisel đ i. 
Tehát ismét a hatalomról, az embert kísért ő, bekerítő  gonoszról írt Havel. De kissé 
másképpen, mint előzб  műveiben. Míg pályája első  évtizedének darabjaiban azt 
mutatta be, hogy a létezб  szocializmus hogyan teszi tönkre, fordítja ki đnmagából az 
egyént, s az 1984-ig tartó második korszakának tekinthető  évtizedben a Nagy 
Politikával szembekerülő  személyiségek cselekvési, indentitást megtartó lehetőségeit 
mérte fii, az 1985-ben írt Kísértésben s az 1986-87-ben született Területrendezésben  
a hatalom és az ember kiegyezésének lehetetlenségére mutat rá. 

A Kísértés egy Faust-parafrázis, amelynek élményanyagát - ahogy a két dráma 
magyar kiadásának előszavában Bojtár Endre idézi - Havelnek egy börtönbeli, kell ően 
végig nem gondolt cselekedete s annak következményei adták. Az író ugyanis eLs б  
lecsukásakor minden külsđ  kényszer nélkül kérvényt írt az ügyésznek, hogy engedjék 
szabadon. „A kérvényt úgy írtam meg - számol be errбl egy későbbi börtönbüntetése 
alkalmából feleségének küldđtt levelében - ,  hogy az nagyon taktikusnak és cselesnek 

tűnt a szememben akkor: nem mondtam benne semmi olyat, amit nem gondoltam 
volna, vagy ami ne lett volna igaz, mindössze csupán valahogy „eltekintettem" attól, 
hogy az igazság nem csak abból áll, amit mond az ember, hanem abból is, hogy ki, 
kinek, miért, hogyan és milyen körülmények között mondja ... Aztán egy napon, 

derült égbđl a villámcsapás: közölték, hogy valószín űleg szabadon engednek, s a 

kérvényeket »politikailag felhasználják«." 
A darab fđszereplője dr. Jindrich Fousztka, egy szigorúan materialista alapon álló 

és a racionalitást hirdető  tudományos intézet tudósa, akit lakásán egyszer csak 
meglátogat egy bicegő, lábszagú, furcsa figura, bizonyos Fisztula rokkantnyugdíjas. 
Fousztka otthon, titokban okkult tudományokkal foglalkozik, ehhez a munkájához 
kínál segítséget Fisztula. Mellékesen sejtelmes célzásokat tesz a tudós életében a 
kđzeli vagy távolabbi jövőben bekбvetkezđ  eseményekről, amelyek - csodák csodája 
- sorra valóra is válnak. Fousztka đsszevész élettársával, szerelemmel vegyes 
csodálatot vált ki a naiv titkárn őjéből, a főnökei rájönnek, hogy kettős játékot űz: az 
intézetben eleget tesz a hivatalos elvárásoknak, de otthon épp axial  kísérletezik, ami 

ellen az intézete küzd. Az irodai jelenetekben, illetve -az író els ő  darabjának, a Kerti  
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üппepéCynek a fő  helyszínével összerímelő  - intézeti bál-epizódokban tűnik fel 
rendszeresen a Titkár: megjelenik, a F őnökhöz siet, valamit a fülébe súg, majd távozik. 
De minden fülbe súgás után Fousztkára vonatkozóan valami kellemetlenség 
következik be. 

Természetesen végül kiderül, hogy Fisztula a főnökség beépített embere, Fousztka 
alkuja a rokkantnyugdíjassal a tudós megalá7 јsával, lehetetlenné tételével végz ődik. 
Fousztka darabzáró tirádájában kifejti, hogy ő  nem az ördöggel, csak egy krampusszal 
szerződött, hisz az ördög megfoghatatlan, s a F őnök is csak egy képviselője, akinek 
végül ezt vágja a szemébe: „Az ön személyében csupán az intoleráns, mindenre 
elszánt és önimádó hatalmat akarom megbélyegezni, azt, amely fegyverként 
használja a tudományt mindaz ellen, ami csak egy kicsit is veszélyezteti. Azt a hatalmat, 
amely szembefordul mindennel, ami a maga autoritását nem ebb ől a hatalomból 
vezeti le, vagy pedig aminek bármi köze is van egy nem belőle levezetett autoritáshoz!" 
(Varga György fordítása) 

A Területrendezés egy kisváros büszkeségében, a dombtet őn álló gótikus várban 
játszódik. Ide telepítették ki azt az építészcsoportot, amelynek feladata a kisváros 
rehabilitációs tervének elkészítése. Az évszáz аdok alatt, a természetes fejl ődés során 
kialakult, emberléptékű, bár modern közművekkel nem rendelkező  város helyett 
blokkházakból és szabványszerű  infrastrukturális létesítményekb ől álló lélektelen 
települést kellene tervezniük, ugyanakkora vár is restaurálandó, hisz ez a helység 
jelképe, igaz, a két építészeti „objektum"-nak semmi kapcsolata nem lenne egymással. 

Az építészcsoport távolról sem egységes feladatának megítélésében. Aki a 
leginkább háborog és lázong, az Albert, a legfiatalabb tervez ő . A fбépítész, Zdenek 
Bergman, bár őszinte pillanataiban maga is úgy gondolkodik, mint Albert, 
beletörődött, elfásult, teljesíti az utasításokat. Luisa, Bergman élettársa a két férfi 
vonzásában él; Albert fiat ~ І sága, iránta táplált naiv érzelmei és lelkesedése magával 
ragadja, de fontosabb számára a Zdenek nyújtotta biztonság, a megszokások nyugal-
ma. Kuzma Plehanov fiatalkorában olyan lehetett, mint most Albert, de már csak 
hegedülget, míg Ulč  hiszi is, amit az irányelvek szerint hinnie kell, s Macourková 
egyértelműen beépített ember. 

Az építészek munkáját két dolog zavarja meg: a városka lakóinak küldöttsége a 
település lerombolása és átépítése elleni tiltakozó jegyzéket nyújt át a f őépítésznek, 
de az itt is megjelenő  Titkár kđzbelépésére a küldöttség tagjait a vár börtönébe zárják, 
illetve a várban idđről időre új és új s mindig más stílusú és más utasításokat képviselő  
Felügyelők jelennek meg. A Titkárnak kitűnő  kapcsolatai vannak mindegyik 
Felügyelővel, s a Kísértéssel szemben itt nemcsak közvetíti a fels őbb Hatalom üzene-
teit, hanem a háttérben zajló eseményeket, s így természetesen az építészek sorsát is 
tevőlegesen befolyásolja, sőt helyi szinten irányítja is. 

Az építészek hol letargiába zuhanva teljesítik a parancsokat, hol felszabadulva a 
külső  és belső  nyomás alól, euforikusan ünneplik szabadságukat. De a felvillanó 
szabadság illúziónak bizonyul, Albertet a Titkár a várbiirtönbe zárja, s amikor a 
fiatalember kiszabadul, szótlanul indul a vártoronyba. Utána rohan Plehanov. Zuhanó 
test puffanása hallatszik. A várakozással ellentétben nem Albert, hanem Plehanov lett 
öngyilkos. Tiltakozásul. Bergman így búcsúztatja: „. . . szembesülve a halálával, 
tudatára kell ébrednünk annak, hogy részben mi is vétkesek vagyunk benne: mi is 



KRTIZKAI SZEMLE 	 283 

felelđsekvagyunk e világ szomorú állapotáért, és azért, hogy közülünk a legnemeseb-
beket kiűzik a létből ...Ezért ebben a szomorú pillanatban fogadjuk meg, hogy soha 
többé nem engedjük eluralkodni az emberi butaságot, nem engedjük elterpeszkedni 
a hitványságot. Fogadjuk meg, hogy soha nem engedünk területrendezést a 
lelkünkben, hogy soha többé nem hajtunk végre területrendezést a másokéban" 
(Bojtár Endre fordítása). 

Havel e két darabja dramaturgiailag távolról sem tökéletes. A Területrendezésben 
csaknem egy felvonáson át jól fésült mondatokban, párbeszédesített építészeti-ur-
banisztikai szakmai értekezés folyik, mindkét darabban fellelhet ők esszéisztikus 
részletek, illetve sablonos dramaturgiai klisék (például a háromszögsztorik), s nem 
ritkák a didaktikus tanulság-összefoglalások sem. Ugyanakkor süt bel őlük az írói 
gondolat igazsága, a Kísértésből az, hogy semmilyen körülmények kđzött sem szabad 
alkut kötni az ördöggel, a hatalommal, a Területrendezésbő l pedig az, hogy még a 
legigazabbnak tűnő  célok érdekében sem lehet együttm űködni a hatalommal, mert 
a kompromisszumban nemcsak az ember, a szakember kompromittálódik, hanem a 
cél is eltorzul. 

Ez volta pályája során egyre kevésbé groteszk hangú Václav Haveh%ek az üzenete 
a bársonyos forradalom előtt .. . 

NANAYIstván 

„CSAK" BABAGOND? 

Szilágyi Eszter Anna: Ba."agond. Magvető, Budapest, 1989 

„csak a farkasszemembe nézzél / a farkastorkom csupa / gyerekdurca / csak a 
csontokat nézd / ahogy szavaim helyén / összecsukolva is /átjár rajtuk a / NAGY FÉNY" 
Mottóként is idézhető  Szilágyi Eszter Anna Drága Medve cím ű  verse, melyben sűritve 
megtalálhatók mindazok az érzések, azoka vágyak és az a világlátás, amelyeket egy 
egész kđtetben próbál kiírni magából a költđ . Persze a farkasszem és farakastorok 
csak álca, a vers valódi dimenziója a „NAGY FÉNY" irányában nyílik meg. A nagy fény 
minden jelent, mindent, amit Szilágyi Eszter Anna meg akar mutatni magából, amit 
értékként el szereme fogadtatnia világgal. Befelé fordul, hogy megtalálja a fényt, 
önmagát, a külvilág felé azonban érthetfSen gyanakvó, minden sorából érezhet ő  az a 
„gyerekdurca", amivel a konvenciókhoz, az elfogadotthoz közeledik. 

Mára kđtetcím is utal erre magatartásra, de csak a versek elolvasása után telit ődik 
a Babagond önkritikával, társadalomkritikával, sőt iróniával is. 

Véleményem szerint az irónia a Gombrowicz-féle „popsítás" következményeként 
jđn létre, például az Üveglapversekben, a Mi néz ki? vagy a „Gyerekhangok" cím ű  
darabokban. „Dezsđ ! édesem! / lépj be az egyleti klubba! / meglátod jó lesz! / lesz 
kakaózsúr és / kakaós kalácska!" — írja az Üveglapversek cím ű  darabban. A kalácskőt a 
társadalom kínálja, kötelezđen bele kell harapni, meg kell enni és mosolyogni kell 
hozzá. De mégis hiába a kakaós kalácska, hiába van a babáknak „cumijuk meg tejük", 
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mégis „valami babagond van a levegőben, / a tápláló tejnél / komolyabb fajsúlyú és /  

nem babaruha".  
Ezt az iróniát többször önmaga felé is Fordítja, és ilyenkora végletekig torzított  

szerepben önmagától is megretten: „legkedvesebb kelmém takarja a /csodaló széles  

fekete hátát / aranyistrángját és kantárját / a csodalóval csoda fajtalankodni /ezúton  

kérlek kedves Lidi ha / ilyesfajta ötleted támadna/ gondolja szégyenre ami nem/lehet  
közönséges! /csodaló / csodaszeret ő  / csodaszégyen. A Ment az halál című  versében  
a feltételes móddal jelöli a felvett szerepet: „olcsó vagyok / meszelynyi  

barackpálinkáért / kaphatós / olcsó a fekete szemüveg rajtam / ha strandra járnék /  

volnék a fürdбskurva". De mindez talán csak a megbotránkoztatásra jó - az persze  
más kérdés, hogy megbotránkozik-e valaki is -, a lényeg talán: „(na Csillag Anna, na!  
/ nem ezt ígértem? / hajkölteményt, na nézd! / néznek TÉGEDET!). Az elutasítás,  
önmegtagadás belső  válságból, hiányérzetbбl fakadhat. Ugyanezek az érzések hívják  
életre a magányverseket is, melyekb ől már nem érződik ki egyértelműen a szerep,  
igazabbaknak tűnnek, és talán ezért is válhatnak a kötet Legjobb darabjaivá. „kívül a  

jégvirág idebenn / ujjam a léghez odafagy" - írja a Mert mostanában csacsogni sincsen  

kedvem nemhogy megigézni című  versében. Ugyanez a kívülről jđvő , a belső  világot  
is bénító hideg hívja életre a tErzsébetem cím ű  darabot is: „olyan ujjszálmagam  
vagyok ideláncolva / repületlen / olyan repületlen ideláncolva / ujjszálmagam / olyan  

szeretetlen / te tudod mi az / a venyigékbeszökő  / szomorúság / olyan fénytelen /  
erzsébetem / olyan nyomorúság". Ezekben a versekben a „babagond" valódi  
problémává válik, és verssé tud n őni.  

Több versébđl éppen ez a valódiság hiányzik, ilyen például a Mi néz ki? cím ű  is,  
mely csak törekszik a jelképességre, az allegorikus felé, de nem tud ará  válni, mert  
22 amúgy is agyonhasznált jeleket egy olyan világba helyezi át, amely igyekszik minél  

kevesebb kapcsolatot tara ni a rajta kívül esб  világokkal, s így az olvasó világával is.  
Szilágyi Eszter Anna még keresi a hangját, próbálgatja a szavakat és formákat, de  

ami a legfontosabb, mindezt tudatosan teszi. Nem véletlenül idézi Rilkét kötete  

hátlapján: „... a korai versekkel vajmi keveset végeztünk. Várni kellene, egy egész,  

lehetđleg hosszú életen át eszmélni s édességet gy űjteni - és akkor, szinte az utolsó  
percben, akkor talán írhatnánk tíz jó sort."  

SZABÓ Katalin  

ERDÉLYI BESZÉLGETÉSEK  

Nagy Olga: Világgá futó szavak. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990  

Nagy Olga, az erdélyi néprajz kitűnő  ismerője és kutatója, rendhagyó kötettel lepte  

meg olvasóit. Maros megye egyik községében, Havadon falumonográfia készítéséhez  

folytatott gyűjtést a hetvenes években, amikor a lejegyzett szövegek mellett sok olyan  

is akadt, ami „mellébeszélés" volt, nem tartozott szorosan a monográfia anyagához.  

„Ezek a szövegek - írja róluk Nagy Olga - már kezdetben elkezdték élni a maguk  

külön életét: rendszerbe szervez đdtek, majd arra kényszerítették, hogy tovább  
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kérdezzek és nyomozzak, részben a miértek megválaszolása, részben a homályos  
összefüggések tisztázása végett." E szövegek semmilyen m űfajt nem képviselnek, és a  
kđltő, Csoóri Sándor szavaival élve „gyeplő  nélkül világgá futó mondatok", csiszolat-
lanok, hiszen improvizációk. Az olvasás után azonban már nem merül fel bennünk a  
kérdés, hogy miért kerültek kiadásra, hiszen őszinte vallomások egy közösség  
gondolkodásmódjáról, leszorított indulatairól, érzésvilágáról. Olyan elnyomott  
társadalmi réteg vall önmagáról ebben a gyűjteményben, amely maga mond el  
mindent önmagáról, a világról, égről és földrбl. Korszerű  néprajzi látásmód  
tulajdonképpen e kđtetben az élőbeszéd vizsgálata, amelynek eredményeként Nagy  
Olga valóságos képet kap Havad lakosainak életérő l.  

Öt év alatt állt össze a pótszđvegekbđl és a későbbi „nyomozás" eredményeibđl  
a kötet, melyben az adatközlđk szemlélete, világlátása szegénységről, gazdagságról,  
sorsról és halálról árulkodik. Szó szerint közli a gyűjtő  a szövegeket és a kérdéseket  
is, melyekre a feleletek elhangzottak. Az anyag elrendezése nem jelentett különösebb  
gondot, hiszen a szövegek a valóságnak más-más vetületét fejezik ki, a népi élet  
ábrázolásának gyönyörű  példái.  

A gyermekkori élmények átélésérбl másképpen vallanak a férfiak és másképpen  a 
nđk. A férfiak az élet legnyomorúságosabb élményeib ől, a háborús emlékekbбl is  
képesekvalamilyen kellemes emléket feleleveníteni, míg az asszonyoknál csak a kínos,  
nyomasztó emlékek jutnak kifejezésre (A jóból nekem nem sokat mértek, Béfogtak  
kicsi gyermekül stb.).  

Egyes írásokból a nehéz paraszti sors tükröz ődik. Képet kapunk itt arról, hogyan  
vélekednek a jelenükrđl (Uzsora mindig volt ... és lesz!), hogyan élnek tovább a régi  
társadalmi-gazdasági helyzet léleknyomorító emlékei: a rang (Lenézi egyik a másikat),  
ami rányomja bélyegét a párválasztásra és a kölcsönös megbecsülésre is (A részegest đl  
nincs mit várni, A pazarlиΡ5 szegénység).  

A gyűjtemény arculatát legpontosabban talán a harmadik fejezet képviseli, címe  a 
Bibliából származik: Orcád verftékével, az alcím pedig: Népi szocfográffa. Több is,  
kevesebb is ennél, hiszen nemcsak az élet leírásával találkozunk itt, hanem a  
megélhetés esélyeinek különböző  szempontú vallomásaival, ami a következđ  fejezet-
ben (Iiétkóxnapokon innen és túl) is folytatódik. Ez a fejezet nem azokról az ünnepi  
szokásokról számol be, melyeket a néprajzi gy űjtésekbđl már jól ismer az olvasó,  
hanem magukról a szokásokról, mit jelent az ünnep, hogyan töltik szabadidejüket,  
milyen szerepet tölt be életükben a könyv, mozi, rádió, tévé. A múltbeli paraszti élet  
leírása így kibővül a jelenbelivel, azaz nem is bővül, hiszen az egykori alkotói játék  
helyét átvette a passzív fogyasztói részvétel. Az ünnepek mindinkább küls őséggé,  a 
polgári mulatozás alkalmaivá váltak.  

Az ötödik fejezet a gyűjtemény legterjedelmesebb része, majdnem egyharmada  a 
kötetnek. Törvények és törvényszegők címen „paraszti etikának" nevezi a gy űjtő .  A 
református Havad sájátos paraszti erkölcse tárul elénk a vallomásokból, melyek  
verekedđkrđl, kötekedőkrđl, a tolvajokról, a gyilkosokról és a nemi erkölcs ellen  
vétkezđkről szólnak, gyakran egymásnak ellentmondóan, nemzedékek szerint  
elkülönülve, de a legszigorúbb elveket vallva. Sokszor a falu t đrvénykezése nemcsak  
a közösség előtti megszégyenülést, de a valóságos kiköz đsítést is eredményezte.  

Az utolsó fejezetben a havadiak vallásosságába kapunk betekintést. Hiszik, hogy  
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Isten az élet, sors és halál ura (Az Isten mindenkit elér, mindenkinek van egy sorsa,  
a gonoszság nem Istentől van).  

A Világgá futó szavak végső  soron egy falu vallomása, melyben bűnök és erények  
váltakoznak, ahol több a hétköznap, mint az ünnep, a közönséges, mint a felemelő ,  
de ezek együtt jelentik az Életet, a paraszti közösséget. Nagy Olga lehet đvé tette  
számunkra, hogy könyvéből mindezt megismerjük.  

SÁRVÁRI V. Zsuzsa  

A VALÓSÁG MINT MESE  

Vladimir Stojšin: AzAblakbajnok és hat csemetéje. Forum Kđnyvkiadб , Újvidék, 1988  

Pszichológusok komoly elméleteket kerítettek köré, nincs tehát benne semmi  
furcsa, hogy még a gyermekmesék sem igen tudnak meglrnni félelmetes dolgok  
nélkül. A legbájosabbaknak hitt altatómesékhez is hozzátartozik a jó és a rossz erđk  
küzdelme, a pozitív hđs (p1. a legkisebb fiú) és ellenfele (a sárkány, boszorkány stb.)  
közötti đsszetűzés, a küzdelem átélésével, az összecsapás kimenetelét illet đ  bizony-
talansággal, a jóság győzelmének intenzív akarásával s a gonosz erđk fđlülkereke-
désétől való félelem hozta szorongással, izgalommal együtt. Aki már látott mesét  
hallgató gyermeket, az látta, mennyire bele tudja magát élni abba, amit hall; hogy  
nemcsak figyelmét, de egész kis lényét mennyire hatalmába keríti a mese, és csak  
akkor múlik el a bűvölet, amikor — mint ahogy illik a hagyományos mesék végén — a  
dolgok szerencsésen elreцсleződnek.  

A mesének — ilyen megközelítésben — katarktikus szerepe van. Ugyanakkor  a 
realitásokon kívüli-túli mesevilág, a csodák világa szórakoztat is, tehát megszépíti az  
életet.  

A mese, a csoda azonban a fđnnmaradás, a létfönntartás eszköze is lehet,  a 
legcsekélyebb szórakoztató szándék nélkül, és anélkül hogy ki kellene lépnie saját  
határai közül. Vladimir Stojšin (gyermek)h đseit ilyen csodák éltetik.  

„A második világháború idején egy szegény pancsovai hordár hat gyermeket  
fogadott đrökbe. Ez a könyv róla szól." Ezzel az ajánlással bocsátja útjára m űvét a  
szerzđ, s ez a néhány sor még akkor is fđlmentené az olvasót az alól, hogy teljes  
mértékben fikcióként értékelje a regény (vagy talán inkább elbeszélésfüzér) tartalmát,  
ha nem tudná egyébként is, hogy Vladimir Stojšin munkásságának egyik jellemz ője,  
hogy szervesen kapcsolódik ahhoz a világhoz, amelyben az író él, illetve amelyhez az  
emlékei kötik; munkásságának életrajzi vonatkozásai vannak. Az olvasó így abba  a 
furcsa helyzetbe kényszerül, hogy egyszerre kétféleképpen kell értékelnie az olvasot-
takat (mégpedig annak a legcsekélyebb reménye nélkül, hogy képes lesz ténylegesen  
is kitapintania határt a valóságos visszaemlékezések és a szabadjára engedett képzelet  
termékei között). Nem azért, mintha egy regénnyel kapcsolatban els ődlegesen fontos  
volna, hogy tartalmaz-e, és ha igen, milyen mértékben, milyen vonatkozásokban,  
valóságelemeket, hanem azért, mert olyasmir ől mesél benne iFjú olvasóinak, amir đl  
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neki személyes élményei nem tehernek, de ami az író gyermekkori élményvilágába 
minden bizonnyal meghatározó módon beleivódott. 

Ez a regény ugyanis azt mutatja be, miképpén rellektálódik egy gyerek tudatában 
a háborús valóság. Az a valóság, amelyet megérteni nem lehet ugyan, megélni viszont 
muszáj - hiszen ez az egyetlen valóság, amely megadatott a számára, és amit -
rettegések, borzalmak, szörny űségek közepette ugyan (csodák csodájára) - talán még 
túlélni is sikerülhet. Az a valóság, amelynek tömény rettenetességét Oly módon 
próbálja elviselhetővé tenni, hogy képtelennél képtelenebb fantáziálásba burkoló-
dzik. A fantáziás, a képzelet zabolátlan szabadjára eresztése a regény gyermekh ősei 
számára a túlélés eszköze, s Stojšin regénye tulajdonképpen err ől szól; az árvákat 
örđkbe fogadó hordár története csak alkalmat szolgáltat ehhez. A m űvészi fikció 
rámaratása a valóságos emlékvilágra pedig az a módszer, amely ezt hitelesíteni 
hivatott.  

Ennek a fantázián átcsurgatott valóságnak legfőbb eleme és jellemzője a csoda, a 
csodálatosság. Stojšin szövegét tökéletesen átitatja ez. Csodái vannak a gyerekeknek 
(p1. Sonja repülő  varrógépe) és a fölnőtteknek is (a Trombitás mozi lelke, Đura 
szabómester „füllentései", a pék vagy Lupasco kisasszony csodálotos élményei). A 
csoda odaáll az élet rettenetes rejtelmei - háború, halál, szegénység, éhezés, árvaság 
- és a gyerekek közé, és nem engedi, hogy elhatalmasoadjék rajtuk a félelem, nem 
engedi, hogy a sejtésen túl eljusson tudatukig a fölismerés, hogy a háború mindent 
végérvényesen és visszavonhatatlnanul elront körülöttük. A csoda, amelynek Ć iro 
hordár az eleven megtestesít ője: emberségén megtörik minden viszontagság (szavai 
szerint melegíthet - kabát híján -akár egy kabátgomb is; a zsebben hordott 
kenyérgalacsinnal elháríthatók az éjszaka borzalmai), aki, természetesen, mindig 
jókedvű , és akinek - természetesen - akkor kell meghalnia, amikor már szinte vége a 
háborúnak.  

Abban a világban, amelyet Stojšin megjelenít, mindenki mindenkivel a bolondját 
járatja. Elsősorban pedig az élet járatja a bolondját valamennyiükkel, az író 
nézőpontjából eredően pedig elsősorban gyerekhőseivel, ezekkel a kiszolgáltatott, 
oktalan teremtésekkel. 

Mindamellett is, hogy komor élményanyagból merít, a regény maga nem komor 
olvasmány. Ellenkezőleg: olyan mű , amelynek jó esélyei vannak arra, hogy bevegye 
magát olvasói szívébe: a cselekmény egész vonalán végigfutó harsány nagyotmondás  
a Háry János-i hagyományokra építve teszi szórakoztatóvá. 

CSEH Márta  
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szíлтнÁz  

PARIPACITRO M 

Ez az előadás mindenekelőtt a színészeké és (általuk) a rendező  Tбmđry Péteré.  
Az elsб  részben tíznél is több színész - néhányan több szerepben is! - jól járó  

óriásgéphez hasonlóan működteti az eladást, sajátos mozgás- és hangkoreográfia  
szerint közlekedб-beszélб  részesei egy színházi vállalkozásnak, alázatos, de egyéni  
jegyeket mutat гΡ5 csavarjai, fogaskerekei, dugattyúi, láncszemei egy kollektív színházi  
tettnek. A második részben pedig a csapatjáték helyett két színész, Törköly Levente  
és Venczel Valentin - a jelkép jelenlétét némán is kifejezni tudó, érzékelteti Bicskei  
Istvánnal együtt - majd negyven percig olyan intenzitással játszik, pontos, kifejezi  
mondathangsúlyokkal, gesztusokkal, hatásos szünetekkel olyan er бteljes drámai  
feszültséget teremt, amivel bármelyik drámai m űvet, a világirodalom legjobbjait is,  
bárhol hatalmas sikerre lehet vinni.  

Törköly Levente Albin szerepét kapta, a biliárdgolyó-fej űét, aki megszállottan  
caplat a copf után, hajra vágyik, hogy olyan lehessen, mint más, mint a többiek, ha  
már nem sikerült letennie azt a kézbesítбi vizsgát, ami pedig életének nagy álma volt,  
s ha olyan szerencsétlen, hogy sohasem tud célba érni - „Mindig szarnom kell a cél  
eliltt" -, amibe bele is betegszik, így kerül a bolondokházába, itt azonban, úgy érzi,  
megtalálhatja a szerencséjét, Waknak, a dögésznek lehet az inasa. Ezt a senkinél is  
senkibb Albint játssza el a színész megmutatva a teljes elesettséget, de érzékeltetve az  
emberben soha ki nem hunyt vágyat, akaratot is. Hol félszeg mozdulatokkal, hol  
célratörб  határozottsággal, egyszer tétova hangon, másszor nekilendült tempóban,  
hol gyáván, félszegen, hol felbátorodva, magabiztosságra kapva áll elilttink - talán  
éppen a színész jóvoltából - az előadás legkomplettebb szereplбje. Talán 6 mondja  
ki elбször az a szentenciaszerű  mondatot, amellyel majd a teljes szereplilgilrda  
énekelve zárja az el6adst, hogy az „élet, az egy borzalmas TOUR-RETOUR", amit nála  
nyilván kevesen érezhetnek hitelesebben a magukénak. Erre Albint Waknak, az  
„ispotály dögészének" jó szándékú felismerése ébreszti rá, figyelmeztetve, hogy  a 
hullának minden út csak TOUR, ám nekik, gyászhuszároknak RETOUR is. Wak Venczel  
Valentin, a szerepnek megfeleli fontoskodással s Albin iránti segíti szándékkal, ami  
ugyancsak fölényének kifejezése, bár kényszeredetten bevallja, 6 is el бször teret  
Katmanduban, amirбl azt sem tudja pontosan, hit van, de ezt az élбhalott Krisztiánt  
(Bicskei István) oda kell syál l ítaniuk, s viszik is Albinnal körbe-körbe a tyúkketrecekkel  
övezett tyúkszaros udvarban, ahogy ez már egy bolondokházában megeshet. Wak,  
pontosabban Wak Bottyánként - kezében bottal, ülepéhez n бve egy székkel -6 érzi  
a darab címében is olvashatб  paripacitromokat, nehogy a határokat húzó Lénea  
(Midri Györgyi) és követбi szétválasszák őket vagy netán valaki ellopjon belбlük egyet is.  

Újvidéki Színház -Tolnai Ott б : Paripacitrom. Rendezđ : Tömöry Péter. Díszlet: Kádár Tibor.  
Jelmez: Lugosi Edit. Szereplđk: Bicskei István, Törköly Levente, Venczel Valentin, Ladik Katalin,  

Tбth Lom n f. h., Mбdri Györgyi f. h., Bicskei Elizabetta, Ábrahám kén, Simon Mihály, László  
Sándor, Banka János, Szđke Zoltán f. h., Szilágyi Nándor, Magyar Attila.  
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Hogy azonban a csúcsra, az álmodott, ki-tudja-hol-van Katmanduba sohasem jut 
el Wak és Albin Krisztiánnal, azt bizonyossá teszi a színhely, a baromfiudvart idéz ő  
alföldi bolondokháza (Kádár Tibor tervezése), amely keretet ad a fel-felt űnб , 
töredékes emberi sorsoknak, melyek nem felismerhet б  élettörténetként, nem a 
maguk teljességében állnak elбttünk, legföljebb kiragadott, előzmény nélküli 
epizódokban mutatkoznak meg, hanem a kollektív káosz, az együttesen kialakított 
zűrzavar tartozékaiként. (Ezt jelzi a közönség érkezését fogadó kép: a nyiílt színen, 
mint legyek a lámpafényben, keringenek a szerepl ők, miközben egy-egy jellegzetes 
mondatot ismételgetnek, fokozva így az általános z űrzavart.) Nem önmagukért és 
önmaguk szerint vannak, hanem a kollektív tébolyért. Ezért nem zavar, de többnyire 
fel sem tűnik, csupán a színlap figyelmeztet rá, hogy néhány színész két szerepet is 
visz. Közülük — ha jбl figyeltem meg — Módri Györgyi próbálja egy-egy jellegzetes 
gesztussal szétválasztani Nagyanya és Lénea szerepét, s talán, bár kevésbé felt űnően, 
Tóth Lom n Nagyapát és Gazgatót. A többieknél (Ladik Katalin, Bicskei Elizabetta, 
Simon Mihály) a váltás vagy nem történik meg, vagy nem szembet űnő, de nem is 
meghatározó abban a kétségtelenül dicséretes igyekezetben, hogy precíz, fegyel-
mezett csapatjátékkal fejezzék ki az írói és rendez ői szándékot: bolondokháza a világ, 
melyben élünk. A többieknél valamivel nagyobb szereplehet őséget, bár passzívat, 
Magyar Attila kap Vadnayként, Horthy Miklós szabójaként. Emlékezetes még Ladik 
Katalin magánszáma mint a kollektív téboly némileg hangsúlyozottabb egyéni 
megnyilvánulása. 

Ezúttal valóban nem kritikusi közhely az el őadás fegyelmezetten megvalósított 
csapatjátékát dicsérni, mivel az els ő  résznek kétségtelenül ez a legnagyobb erénye. 
Tömöry Péter rendezésének is egyik pozitívuma. A z űrzavaron belüli rendszert 
szerkesztette ügyesen a színpadra, ügyelve arra, hogy a színészek esetleg jelezzék 
szerepeik sajátosságait, de megőrizzék a mindennél fontosabbnak tartott látvány 
egységét. A második másfajta színészvezetést példáz, a nagy jelenetek drámai 
kidolgozását. A rendezés (és a dramturgia) érdeme továbbá, hogy az író megalkotta 
káoszt színpadszerűvé tették, összefogták a millió irányba szétfutó s ugyanannyi 
irányból érkező  szálakat. Ha nem is sikerült értelmezni vagy érthet đvé tenni a szöveg 
megannyi villanását, de az egységes képből jó érzékkel emelték ki, hozták el đtérbe 
azokat az epizódokat — Vadnay esete a fđméltóságú úrral vagy Albin sikertelen 
kézbesítői vizsgájának felidézése —, amelyek nélkülözhetetlenek a néz đ  figyelmének 
megtartása érdekében. Ezekből azonban mintha kevesebb lenne a szükségesnél, s ha 
valamiben keresni lehet annak magyarázatát, hogy a kidolgozott, jól kitalált, két nagy 
alakítással is dicsekedhető  előadás miért nem talál kellő  érdeklődésre, akkor ennek 
okát a követhető, felismerhető  történet hiányában kell látni. A néz đ  kívánja a mesét, 
mai zűrzavaros világunkban még inkább, mint máskor. (Újra divatba jönnek az 
érdekes történetek!) Tolnai Ottó szövege viszont ebben nincs segítségünkre. 

Nehéz megmondani, mit kellett volna tenni, hogy a jellegzetes Tolnai Ottó-s szöveg 
mindenki számára érthető, követhető  legyen. Talán meddđ  elképzelés is erre 
törekedni, tény azonban, hogy ami olvasva érdekes lehet, az színpadon könnyen 
észrevétlen maradhat. Tolnai Ottó verseiben és prózájában kialakított egy sajátos 
kelléktárat és glosszáriumot, el đszeretettel idéz fel tárgyakat, ismétel szavakat, 
amelyeknek hangulatuk van, hoznak egy világot, egy mili őt, bár olykor túl privát 
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színezetűek, túl magánjellegűek, nemegyszer - úgy tűnik - inkább érdekességük, sőt  
érdekes hangzásuk miatt emutődnek, mint bármi másért, például, hogy közös  
emlékeket idézzenek fel bennünk, ehhez túl szubjektívek. Ez a szöveg is jellegzetesen  
túlcsorduló, gyakoriak az öncélú szóasszociációk — Spanyolországról a spanyolcsiz-
ma, a spanyol gallér jut eszébe - a hasonló szavak - dog, dög, dong - játékos sorozata,  
de kedveli a különös hangzású szavakat is, ez esetben ilyen az ispotály, a lénea, a copf  
stb. Tolnai a különös tárgyak kedvelőjéből - ahogy elsősorban prózája mutatja - a  
küliinđs szavak kedvelőjévé is lesz, s ez amennyire invenciózus lehet, legalább annyira  
magában rejti az öncélúság veszélyét is, amint erre a Paripacitrom figyelmeztet.  

Fontos előadás, félő  azonban, hogy részben önhibájából visszhangtalan, kellő  
siker nélkül marad.  

GEROLD László  

KÉFZÓм  'úvÉSZEт  

BENES JÓZSEFRŐL  

Benes József már művészi pályája kezdetén szembeszállt azokkal a törekvésekkel,  
melyek az élet idillikus részéből kívántak meríteni. Pedig vidékünkön igen nagy igény  
volt, már-már fđlfokozott igény van még ma is mindarra, ami gyöngéd, bájos, érzel-
mességében megkapó, békés hangulatot áraszt. A letérdepeltetett, méltóságuktól  
megfosztott, találomra megtizedelt és megfélemlitett emberek vonzódnak mindah-
hoz, ami elfeledteti velük sérelmüket, ami paradicsomi der űt árasztva az élet napos  
oldalára emlékezteti őket  .. . 

És nem igaz ám az, hogy közösségünk keveset áldoz a kultúrára, a m űvészetekre  
- a képzőművészetre! Tán még tđbbet is áldoz rá, mint amennyi a lehet őségeiből  
adódna; az viszont más kérdés, hogy miért szaporodhattak el otthonainkban  a 
vadvirágos mezőket, pipacsos csendéleteket ábrázoló, idillikus hangulatú fest-
mények.  

Benes József is, aki Bajmokon született, és 1959-ben szerzett oklevelet a belgrádi  
Képzőművészeti Akadémián, tájképekkel kezdte m űvészi pályafutását az ötvenes évek  
végén. Sorsa Zentára irányította, abba a kisvárosba, mely együtt él a Tiszával, melyben  
az emberek naponta ellenőrzik azt, hogy mit művel a Tisza. Benes is figyelte és festette  
a Tiszát. Ő  nem azt kereste a Tiszában, ami látványos, ami szívet melenget đ, ami  
idiilkus. Ő  a sáros, iszapos partokat, az egymásra rakódó, egymásba gyűrődő  
rétegeket figyelte; mindazt, ami a legkevésbé fölemel ő , ami lehúz a Tiszában.  

Benes nem a Tiszát akarta megfelel ő  optikai arányokkal ábrázolni: ő  a Tisza  
ürügyén akart valami fontosat közölni veleink, ami sikerült is neki.  

Aztán az egyik éjszakai élményének hatására végtelenbe nyúló végtagokkal ruházta  
föl figuráit. Az autó fényszórója elé állva árnyékunka ködös éjszaka végtelenjébe  
nyúlik - ez a vizuális élmény is ugyanúgy csak ürügy volta számára, mint ahogy annak  
a fűzőbe szorított női testnek a látványa is ürügyül szolgált neki ahhoz, hogy  a 
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linómetszetek és szitanyomatok hosszú során át eljusson gúzsbakötöttségünk egyéni 
vizuális megjelenítéséig. 

Így jutottak szóhoz a fűzčSk, a zsinegek, a szíjak Benes József festményein, grafikáin. 
Azoka fűzők, zsinegek és szíjak, melyekkel már születésünk el őtt bevarrják 

szemünket, szánkat: nyiladozó érzékszerveinket; azoka szellemi f űzők, zsinegek és 
szíjak, melyeket jól ismer a XX. század Közép-Európájának megrendszabályozott, 
cselekvési szabadságában meggátolt, politikával megnyomoritott embere. 

Benes Józsefet távozásra kényszeritette a hetvenes évek kizárólagossága: az akkori 
kultúrpolitika áldozataként hagyta el vidékünket, távozott Magyarországra. 

Benes József m űvésztelepi életünk egyik meghatározó egyénisége volt; több 
jelentős nemzetközi díj birtokosa, alapító tagja a makói m űvésztelepnek. 

Jelenleg Kecskeméten él és alkot. 

TARIIstván  

GULYÁS GIZELLA FESTMÉNYEI  

Gulyás Gizella nemcsak alkotóművész, hanem elméleti szakember is. Életrajzából 
kitűnik, hogy egyformán járatosa rajzpedagógiában s annak különböz ő  területein 
(óvodáskortól a felnőtt oktatás módszertanáig). De m űvészettörténet és esztétika 
különböző  elméleti problémái sem idegenek számára. A néprajzi vonatkozású 
kérdések is szintén érdeklfSdési körébe tartoznak, és a felsorolt területeken gyakorlati 
és elméleti munkát is végez. Mindezeket szükségesnek tartottam megemlíteni, mert 
mint alkotásai láttán kitűnik, mind a pedagógiai munkásság módszeressége, mind az 
elméleti munka elemző  karaktere, festői, alkotói munkájában is tükrözđdnek. Mert 
egységbe ötvöződik nála a tudományos igényű  analízis és szintézis vágya és a 
rendszerteremtés pedagógiai módszeressége is. 

Gulyás Gizella elemző-értelmező  festészetet művel. Az érzéki, konkrét látványt (pl. 
virágparafrázisok), az organikus valóságot tördeli szét vagy szeleteli fel, egy új valóság 
geometriai rendjébe szintetizálva azt. Ezzel új đsszefüggést és tartalmi jelentést is adva 
az eddig természetelvű  formáknak. Szétbontja a tárgyi formát, megfosztja tárgyias 
jellegétđl, átemelve azokat egy új téri, ritmikai dimenzióba, egy absztrakt képi rendbe, 
és itt mára tér, a mozgás (az id đ) minta két legnagyobb képzđművészeti rendezđely 
kerül előtérbe. Az érzéki benyomások esetlegességeit egy intellektuális képi struktúra 
váltja fel. Az objektív, empirikus tárgyi-természeti valóság rendjét egy szubjektív 
alkotói képzelet teremtő  rendje, formálja, alakítja át. 

Gulyás Gizella munkásságának, alkotói gondolkodásának egy másik fontos 
területe az „anyag" viselkedési és fakturális problémái. A véletlenszer ű, esetleges, 
formailag kaotikus vagy csak laza formaszövedék szükségszer ű  renddé alakítása, 
áttekinthető  struktúrává való szervezése. E munkák folyamán jut el a felfedezéshez, 
a rátaláláshoz, az elбгс  ki nem gondolható festői értékek megtalálásához, új esztétikai 
lehetđségek felismeréséhez. Ez a folyamat adja majd neki a felismerés új örömeit, a 
rácsodálkozás boldog élményét. Azt a semmi mással nem pótolható boldogságot, 
amikor az anyag mint szövetségesnek felfedi titkait. Így egy nyitott világ érzékletes 
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külső  felületétel a felfedezések gazdag változatán át jut el a m ű  most már belülrбl  
szervezett rendjéig. Ezek az emutett alkotó-módszertani metódusok jellemz бek,  
Gulyás Gizella kutató szellemét idézik azoka munkák is, amelyek témájukban  
biológiai ihletésűek (pl. a biológiai sejtek metamorfózisai) és a mikrorendszer fest бi,  
képi rendszerbe átírott lapjai.  

Fejlбdésének új fázisát és szakaszát jelentették fest бi munkásságában a tasisztikus  
jellegű  fekete-fehér vagy a csak kevés színre épített, nagy kontrasztú, eresen indulati  
munkák is. Ezek a lazán szбtt formai építkezések finom átmenetet jeleznek  a 
formátlan, kaotikus foltrendszerbбl egy szerves, geometrikus forma felé.  

Gulyás Gizella kiállított munkái világosan mutatják fejlбdésének, eszmélésének  
organikus jellegét, egymásra és egymásból következe logikáját. Szép ritmusban  
követhete nála a nyitott és zárt, az egyszerű  és bonyolult rendszerek váltakozása is.  
Belülrбl táplálkozó festi đ , bátor, kezdeményezi, impulzív kutatói alkat. Munkáiban  
egyértelműen uralomra juta függetlenedés, a szabadságvágy, az elszakadás (egy  
magasabb miniség érdekében) a látványtól, a tárgyiasságtól. Egyre nagyobb teret  
engedve „szabadon mozgó", játékos, önelvű , autonóm gondolati és intuitív fest бi  
rendszereknek.  

FISCHER Ernó  
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A MATICA SRPSKA ÉVFORDIJLÓJA -
Százhatvanöt évvel ezel őtt alakult meg  
Budapesten a Marica srpska, amely azóta is az  
egyik legjelentősebb szerb m űvelődési  
intézmény. Az évforduló alkalmából megtar-
tott ünnepségen arra emlékeztettek, hogy ez  
a jelentős intézmény továbbra is elsősorban a  
szerb művelődés fejlesztésére törekszik, de  
nem hanyagolja el a más nemzetek  
kultúrájával való kapcsolat ápolasát sem.  
Tudományos, irodalmi és kđnyvtári tevékeny-
sége a képtárral és a könyvkiadóval, valamint  
a világ egyik legrégibb folyóiratával, a Letopis-
sal a szerb kultúra fontos intézménye.  

Az évforduló alkalmából rendezett  
ünnepségen Jovan Hristi č  a százötven ével 
ezelőtt született Laza Kosri č  munkásságáról 
tartott előadást. Átadták a Zmaj-díjat is, 
amelyet Branislav Petrovi č  költő  érdemelt ki. 
A közgyűlés egyben risztújító értekezlet is volt, 
amelyen a Marica srpska új elnökévé Bo ~ko 
Petrovič  írót, titkárává pedig Miroslav 
Rankovot választották. 

NO ANDRIĆ  CENTENÁRIUMÁRA KÉSZÜL-
VE - Jövđre ünnepeljük Ivo Andri č  
születésének századik évfordulóját. Ebb ől az 
alkalomból számos jelentős rendezvényre 
kerül sor. Minden bizonnyal az egyik leg-
nagyobb esemény az lesz, hogy a belgrádi 
Prosveta Könyvkiadó húsz, a s тarajevбi Svjet-
lost pedig huszonöt kötetben jelenteti meg az 
író összes műveit. Nemzetközi tanácskozást 
szerveznek majd IvoAnd гič  munkásságáról, és 
kiadásra kerülnek az író titkárn đjének, Vera 
Stojićnak a feljegyzései és a kiadókkal való 
levelezése is. 1992-ben nagyszabású kiállítás 
megszervezését tervezik a Szerb Tudományos  

és Művészeti Akadémian, amely Ivo Andri č  
életével és munkasságával foglalkozna. 
Ezenkívül elkészült Milanko Mandićnak az 
íróról készített szobra is. Mindennek ellenére 
az Ivo Andrić  Alapítvány kuratóriuma úgy ítéli 
meg, hogy külföldön sokkal nagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg az író munkássaga 
és születésének századik évfordulója iránt, 
mint nálunk. 

A Forum Könyvkiadó Biri Imre Ivo 
Andričról készített monográfiájának kiadásá-
val emlékezik meg az író születésének szaza-
dik évfordulójáról. 

LAZA KOSTIĆ  150 ÉVE - laza  Kosrič  
születésének 150. évfordulóját számos 
rendezvénnyel ünneplik meg az év folyamán. 
Február 12-én a kđ ltđ  születésnapján 
szülőfalujában, Koviljban egyházi szertartást 
rendeztek, majd Min o Vuksanović, a Marica 
srpska Könyvtarának igazgatója méltatta 
munkásságát. Díszülést tartotta Szerb Tudo-
mányos és Művészeti Akadémiának és a Marica 
srpskának a jubileum megünneplésére alakult 
közös bizottsága, majd Božidar Kova ček 
elemezte Laza Kosrič  munkásságát. Kiállítást 
rendeztek az író m űveibđl, fényképeibgl és a 
korabeli dokumentumokból. 

A jubileumi rendezvények somban 
jelentős a Marica srpska Könyvkiadó 
vállalkozása: az év elején megjelent Laza 
Kostč  összegyűjtött műveinek második, đt  
könyvből álló sorozata. Az eddig felölelt opus 
10 kötetet tesz ki. A kiadб  még legalább öt 
kötetre tervezi a sorozatot; az emlékiratokat, 
valamint a filozófiai és esztétikai tárgyú 
írásokat, továbbá a m űfordításokat teszik közzé. 



294 	 HID  

A tervezett rendezvények között szerepel  
többek között, hogy Újvidéken szobrot  
állítanak a költő  tiszteletére. A szlavisták  
nemzetközi találkozóját szintén 1  iv  Kostič  
munkásságának szentelik, és a Vajdasági 
Közművelődési Közösség jelvényszerző  ver-
senye is az évforduló jegyében zajlik. A Sterija 
Játékokon versenyműsoron kívül a zombori 
Népsđnház e1баd egy Laza Kostič-drámát 
Dejan Mijač  rendezésében, a bécsi Burgthea-
ter pedig hamarosan műsorra tűzi az író 
Okkupáció című  művét, amely eredetileg is 
ennek a sđnháznak íródott német nyelven. 

ELŐKÉSZÜLET A STERIJA JÁTÉKOKRA -  A 
36. Sterija Játékokra érkezett benevezések azt 
bizonyítják, hogy sđnházaink fölül tudtak 
emelkedni a társadalomban tapasztalható 
torzsalkodáson. Minden köztársaságból érke-
zett benevezés, a köztársasági szelektorok 
pedig már el is végezték az els ő  rostálást, s 
összesen tizennyolc előadást ajánlanak a 
főszelektor figyelmébe. Ezekbđl fogja Mani 
Gotovac kiválasztani azt a kilenc el őadást, 
amelyet a május 26-án kezdđdő  újvidéki 
sđnházi fesztiválon láthatunk majd. A köz-
társasági válogatók a következ ő  elđadásokat 
javasolják: 

A szerbiai szelektor ajánlotta fбszelektornő  
figyelmébe legtöbb előadást, isszesen  
tizenegyet. Köztük Vida Ognjenovi č  Je li bilo 
kneževe večere című  szeгzgi projektumát 
(belgrádi Nemzeti Sđnház), továbbá Nenad 
Prokič  Marcel Proust nyomában cím ű  drámáját 
(rendezđ  Dejan Mijač, jugoszláv Drámai 
Sđnház), Stevan Koprivica Isten veled, fegyver 
.című  sđnművét (belgrádi Drámai Sđnház, 
rendező  Nada Janjetovič), az Aleksandar 
Popović  négy drámáját összekapcsoló hom-
maget-t (Radmila Vojvodi ć  rendezése), 
valamint Nebojša Romčevič  Téli kastély című  
drámáját a Pozorište na Terazijama nevű  
társulat előadásában, Jovica Pavič  
rendezésében. A Zvezdara Teatar produkciói 
közül is kettőt javasol: Gordan Mihič  a Hajnal 
keleten című  színművét Jagoš Markovič  
rendezésében és Dušan Kova čevič  legújabb 
színművét, a Fergeteges tragédiát a szerz ő  
rendezésében. 

Vajdaságból három előadás került be az 
előválogatásba, Aleksandar Popovi ćtól a 
Tejeskávé (rendező  Branko Pleša, újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház), Tolnai Ottó új 
drámája, a Paripacitrom (rendez ő  Tömбry 
Péter, Újvidéki Sđnház) és Nušić  A képviselбje 
(rendezte Ljubiša Risti č  és Vladimir Lazi č , 
szabadkai Népszínház). 

Szlovéniából a főszelektornő  figyelmébe 
ajánlott előadások közül megemlítjük Veno 
Taufer Odüsszeusz és fia című  drámáját Vito 
Taufer rendezésében (Slovensko mladinsko 
gledališče, Ljubljana), Dušan Jovanovič  Don 
Juan kutyaháton cím ű  szerzői projektumát 
(Slovensko narodno gledališ če, Ljubljana), 
Dane Zajc drámáját, A vándort (rendezte Mile 
Korura, Mestno gledališče, Ljubljana).  

A horvátországi válogatásból említjük  
Milan Begovič  Kaland a láthatáron cím ű  
drámáját (rendező  Nenni Delmestre, Horvát  
Népszánház, Split), továbbá Krleža Zászl бkját  
(rendező  Georgij Paro, zágrábi Ifiúsági 
Színház), valamint Asja Srпec-Teodorovič  
Mrtva svadba c. drámáját (rendezg Božidar 
Violič, Teatar itd.). 

A macedón előadások közül kiemeljük Jor-
dan Plevneš Földalatti Köztársaság cím ű  
drámáját (rendezđ  Vlado Cvetanovszki, bitolai 
Népsđnház), valamint a Zsanina Miresevszka 
Dies irae librettója alapján készült produkciót 
Szlobodan Unkovszki rendezésében (szkopjei 
Macedón Népsđnház). 

ELHUNYT KROMBHOLZ KÁROLY - 1991 . 
február 15-én Újvidéken nyolcvanhat éves 
korában elhunyt Krombholz Károly zene. 
szerzб  és zongoraművész. Krombholz Károly 
két világháború között szabad művész volt ;  
Bécsben, Szabadkán koncertezett, valamint 
zágrábi és az újvidéki rádióban lépett fel. 
Elđadбművészi tevékenysége mellett zene 
pedagógusi munkássága is kiemelkedő  volt 
A szabadkai és a belgrádi zeneiskola ta 
náraként vált ismertté, majd 1956-t бl a: 
újvidéki zeneiskolában dolgozott, az Isidol 
Bajič  zeneiskola zongoratagozatának tanára é! 
vezetđje lett. Zeneszeгzđként kezdetben 
neoromantizmust követte, majd mun 
kásságának jelentós része a modern zene 
avantgárd vonzásában alakult. 
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ESSZÉK SZERB ÉS MAGYAR ÍRÓKRÓL -
Munkásságának 30. évfordulóját ünnepelte  

nemrégiben Sava Babi č  a Pet više pet (Öt meg  
öt) című  könyvének újvidéki bemutatójával. A  
kötetet, amelyben Hamvas Béláról, Déry  
Tiborról, Lukács Györgyről, Illyés Gyuláról,  
Hubay Miklósról, Milorad Pavi čról, Tomislav  
Ketigről, Vasko Popárбl és Danko Popovičról  
olvashatunk esszéket, tanulmányokat, Boži-
dar Kovaček és Mindrag Radovič  méltatta.  

Ivan Balažević  festő  a kötet illusztrációs  
anyagaként elkészítette a szóban forgó írók  
portréját, amelyet a jubileumi könyvbemu-
tatón is megtekinthetett a közönség. A tárlatot  

Tolnai Ottó nyitotta meg.  
Sava Babič  kötetének bemutatóját hama-

rosan Budapesten és Belgrádban is megren-
dezik.  

EGRIEK, ZALAEGERSZEGIEK ÚJVIDÉ-
KEN - Az egri színház el őször, a zala-
egerszegiek régi ismerősként léptek fel  
Újvidéken. Shakespeare Vízkereszt vagy amit  

akartok című  vígjátékát Gali László  
rendezésében a szerb színház kistermében  
táblás ház nézte s fogadta lelkes tapssal. Az itt  

talán sohasem játszott történet meseszer ű  
fordulatosságával, a m ű  színpadra állításának  
egyszerűsé-gével és tanulságos ésszer űségé-
vel, valamint néhány kiváló színészi alakítással  

nyerte meg a közönség tetszését. Els ősorban  
a shakespeare-i filozófiát kiizvetít đ  Bohócot  
játszó Sziki Károlyra fogunk emlékezni meg a  
remek Böffen Tбbiás-Keszeg András duóra,  
melyben az előbbit vendégként, „testhez  
álló" szerepben, igen jól, Soltis Lajos tolmá-
csolja, társa pedig a pókhasú Tóbiást cin-
gárságával ellenállhatatlan komikummal  
ellenpontozó Bakody József volt. Éjszakai  

előadásban az egriek Ecirsi István ősabszur-
dját, a Sírkő  és kakaót adták.  

A zalaegerszegiek a magyar dramaturgia  

talán leghosszabb életű  vígjátékát, Szigligeti  
Ede Liliomúját játszották Vándorú László  
népszínmű-paródiára vett rendezésében. Az  

Újvidéki Színházban éppen futó A falu  
rosszával sok rokon vonást mutató előadás,  
amely a műfaj hazai változatával szemben az  
eszkiizđk egyneműségével tűnt ki, a  
közönségnél nagy sikert aratott. Elsősorban a  

stílust énő, kiegyensúlyozott együttes  
jóvoltából, kivált pedig a címszerepl ő  R.  
Kárpáti Péter csibészes linksége, Csák Zsuzsa  

szerelmetes vénasszony karikatúrája, Palásthy  
Beának a naiva szerepet komikummal  

színesítő  és Benczédy Sándornak a hatal-
maskodással leplezett butaságot megmutató  

játéka tetszett. -Mindkét magyarországi szín-
ház kisebb vajdasági körúton is fellépett. (G)  

DAN1L0 KIŠ EMLÉKÉRE - A hang árnyéka  
címmel február elején irodalmi estet ren-
dezett Budapesten az újonnan indul tEur бpai  
utas című  folyóirat szerkesztősége és a  
Budapesti Ismeretterjesztő  Társulat. A tavaly  
elhunyt íróról Eörsi István, Esterházy Péter,  

Konrád György, Petri György, Rajk László és  

Stojan Vujičič  emlékezett meg.  

Új KÉPTÁR - új képtár nyílt Újvidéken a  
Vajdasági Közművelődési Kčizösség székházá-
ban, a Most - Híd. A képtáravatón Milan Kon-
jovič  cinarcképeiből nyílt kiállítás, amelyeket a  
most 93 éves művész 1915 és 1980 között  
készített. Az új képtárban a tervek szerint  
műalkotásokat is árusítanak, kđnyvbemu-
tatókat és kamarahangversenyeket szervez-
nek.  

A TOPOLYAI VIDEOTÁBOR HÍREI - Az  
idén is megrendezik a topolyai amatőr  
videotábort. A szervez ők meghirdették a  
forgatókönyv-pályázatot video-kordokumen-
tumok, rövid videojátékfilmek és kísérleti  
videoalkotások készítésére. A videodoku-
mentumfilmek pályáratára olyan forgató-
könyveket várnak, amelyek Vajdaság politi-
kai, történelmi és néprajzi eseményeit és  

jelenségeit rögzítik, elemzik és dolgozzák fel.  
A rövidjátékfilm kategóriájában olyan forgat б-
könyvek jöhetnek számításba, amelyeket a  
szerzők saját munkáik alapján vagy irodalmi  
alkotásokat kđvetve készítenek. A videofilm  
hosszúsága nem haladhatja meg a harminc  
percet, és a pályázóknak figyelembe kell  
venniük a tábor szűkös anyagi lehetőségeit,  
ivnz műszaki, anyagi és színészi igényekben  

mértéktartónknak kell lenniük a projek-
tumoknak. A kísérleti videofilmek kategóri-
ájában olyan forgatókönyv benyújtását  

várják a szervezők, amely új módszerek  



296 	 HÍD  

alkalmaz sóval a műfaj és a videotechnika  
határának tágítására törekszik.  

A topolyai video alkotótábor egyi k oszlopos  
tagja, Siflis Zoltán jelentós nemzetközi  
elismerésekben részesült. Capriccio cím ű  
videoetűdjét számos hazai szemlén  
bemutatták, és elsđ  díjat kapott a videósok  
világfesztiválján mint a tavalyi év legjobb  

alkotása. Munkája bekerült egy európai  
videoantológiába, és ennek alapján Siflis  
Zoltán meghívót kapott a tokiói szemlére is.  

KÉT HALÁLHÍR - E számunk nyomdába  
adása után két halálhír is érkezett. Hatvanegy  

éves korában elhunyt Mindrag Bulatovi č , a mai  
szerb irodalom minden bizonnyal egyik  
legellentmondásosabb írói egyénisége. Szinte  
minden könyve élénk polémiát váltott ki,  

akárcsak emberi magatartása is, amit írótósai  

sem tudtak mindig elfogadni. írói nép-
szerűségét az ún. fekete hullám megterem-
tésének és a mindig különđs témák iránti  
vonzódásának, az iróniától sem mentes stílusá- 

nak köszönheti. E népszerűségének ered-
ményeképp Andrič  utána legtöbbet fordított  
író volt. Legismertebb művei az Égre száll a  

vörös kakas, a H ős a szamáron, A négyujjú  

emberek és a Gulo - Gulo. A magyar olvasó az  
Égre száll a vörös kakas című  regénye és  
elbeszélései alapján ismerheti. A regényt  
1963-ban jelentette meg a Forum Ács Károly  
fordításában, míg novelláit két ördög között  

címmel a budapesti Európa Kбnyvkiadб .  
A jugoszláviai magyar irodalomnak is van  

egy halottja: ötvenhat éves korában  
önszántából távozott az él đk sorából Szűcs  
Imre költő , műfordító, a jб  Pajtás gyermeklap  
irodalmi szerkesztбje. Meleg hangú gyermek-
versei és a világgal mindig perleked ő  
költeményei négy kđtetben olvashatók:  
Papírsárkány (1974), Földig ér a felh ő  lába  
(1980), Fekete szárnyú szél (1981) és  
Kölyökkerül őben (1984). Műfordításai közül  
Branislav Ščepanović  Földbe némult száj és  
Dragoslav Mihajlović  Petrija koszorúja  

tekinthető  a legsikeresebbnek.  
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