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LXI. évfolyam, 5. szám  

STRATÉGIA  

TOLNAI OTTÓ  

A Toncsit. Melyiket? Tudod, az Antit. Aki különben orosz. Legalábbis  
azt mondja rúla a Sokol. Azt, hogy: Tanesije Hlebnjikov. Ki akarja  
herélni. Azt mondja, hogy mielőtt meghalt vóna a Toncsi, az állatorvos  
Toncsi, a Sóti, aki, emlékszel, kiengedte a Döncit, a nagybikát, és  a 
Tihamér, az Ecset, fölszaladt elüle az ecetfára, úgy szaladt föl, mintha  
vízszintesen feküdt volna az az ecetfa, a Sóti Toncsi neki adta a herél ő -
bicskáját. Mondom. Nem mondom, hogy soka Toncsi? Ki akarja he-
rélni? Ki akarja kiherélni? A Kekec Pista. Mert bekenyte az ablakukat.  
Melyiket? Azt, az utcai frontrú. Mivel kenyte be? Szarral. Bosszúbú.  
Bosszúbú kenyte be, azt mondja. Ki? A Toncsi. A Tanesije Hlebnjikov.  
Én már az elejit sem értem  .. . 
Аkkб  te legalább nyugodt lehetsz. Hallgass. Аkkб  te csak úgy hallgasd.  

Ugy a legjobb. Csak úgy hallgatni. Én néha egész nap el tudom hallgatni,  
hogyan folyik a kénes kút . . . 

Bosszúbú? Bosszúbú, mert épp elibük kellett szarnia a Kekec fiának.  
Az Adolfkának. Az ű  saját szarukkal kenyte be. Nem az övékével, hanem  
csak az Adolfkáéval. Azt mondja, szépen. Szépen? Ki mondja? A Toncsi.  
A Tanesije Hlebnjikov. Szépen? Szarral? Azt mondja, legalább nem  
kell firhang. Meg most már nyugodtak lehetnek. Baszhatnak, mint  a 
girindek. Hogy basznak a girindek? Büdösű  jóízűt. Hunnan tudod?  
Szoktam nézni űket. Baszhatnak most mán nyugodtan hajnalig, amíg  
nem kezd el csörömpölni a vekker — fölveri az egész tanyasort — ,  hogy  
menjen a Kekec a téglagyárba. Már nem a Kerámiában dolgozik? Nem.  
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A téglagyárban. Azt mondják, ott vót a bányában — ű  is egyre húzta — , 
amikor kiásták azt a mamutot a kíkagyagbú. Baszhatnak nyugodtan, a 
Habonyi Károly nem bír majd leskelődni. Igaz, ezt a Nyakú mondja, a 
csívenfosó. Mit? Hogy legfelül azért hagyott egy keskeny csíkot. Mert 
ű , a Toncsi fentrű , az eperfórú szokott leskel ődni. Néha úgy tele van 
az eper, akárha papátyokkal. A Tolnai bácsi majdnem közéjük l őtt a 
kétcsövűvel. De aztán inkább ű  is főmászott közéjük. Csak a Habonyit 
nem engedik föl az eperre. Tudja a fene miért. Valami régi számla .. . 

A Habonyinak sok régi számlája van. Mintha csak gy űtötte vóna őket. 
Tudod, van aki gyűti a régi papírokat. Van aki még a seggtörül ő  papírt 
is szépen kettőbe hajtja és félrerakja. Azért jobba csutka. Emlékszetek, 
amikó hazajött Amerikábú, és kihozták ide a Járásszélre, a Zilahy 
Lajosnak is csak az vót a kívánsága, majdhogynem az utolsó, hogy olyan 
budiban szarhasson, ahol még csutka lóg. Es bement. Es az egész 
Járásszél körülvette azt a rogyadozó kis budit. Mán azt hittük, többé ki 
sem gyün, felakasztotta magát a szaros csutka madzagjára. De kigyütt. 
Akkó kérdezte meg tűk a Toklász Gyura bácsi, hogy a Karádit mé nem 
hozta? Akkó .. . 

A Gyík Sanyit se engedik föl az eperre, de az főkapaszkodik a glédicsre. 
A második rundónő  mán csurom vér. Meg ráadásul, ezt akartam mon-
dani, de nem engeditek kimondani, csak Toncsiztok itt. Azt akartam 
mondani. Mondd mán akkó, ne húzd, minta fáradt gatyagumit. Mondd 
mán. Azt akartam mondani, hogy ráadásul még egy kis keresztet is 
rajzolta Kekec Adolfka homlokára a Toncsi. A Tanesije Hlebnjikov? 
U. Szarral? Nem? Nem keresztet? De. Csak nem szarral. Nem szarral? 
Hanem? Egy olyan írószerszámmal, amivel nejlonra, meg disznóra is 
lehet írni. Nejlonra is meg disznóra is? Igen, a disznó ódalára. Szépen. 
Csak az ódalára? Nem. Nemcsak az ódalára. A hasára is. Csak élő  
disznónak nehezebb a hasára írni, mint az ódalára. Meg a hátára. Mié? 
Az én kocám szereti ha kaparászom a hasát. Én tudnák írni az enyim 
hasára is. Azt hinné, birizgálom. Úgy írnák, hogy azt higgye, birizgálom. 
Úgy írnák rá, a hasára, hogy egyb ű  kifakadna a teje. Azzal írta homlo-
kára? Azzal. Egy olyan ciánkeresztet. És aztán egy istené se tudták 
lesikálni, Előbb gyükérkeféve próbálták. Enyhe lúggal. De akkó meg 
majd kiégették a szeme világát. A Vak Vigh Tibike mán örült, hogy lesz 
barátja, akivel foghatják egymás kezit. Végül mán azzal a k űvel is 
próbálták sikálni, amivel az öreg Kekec szokta dörzsölgetni a sarkát, ha 
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lakodalomba hivatalos. Olyan habkűfélivel. Mán csurom vér volta feje 
az Adolfkának, de a kereszt egyre csak ott virított. Lángolt szinte a 
homloka közepin. Kihívták a púpos Amálkát, aki egyetlen szál cérnával 
le tudja venni a tyúksegget. A Vicusnak még a szája szélir ű  is lekapta 
a tyúkseggét. Másnap mán ott csókolódzott a Mom čilóval a tejesbódé 
mögött. De az Adolfkának azzal a ciánkeresztjivel a púpos Amálka se 
tudott mit kezdeni. Azt ajálta, menjenek el a Gallérkánoz. De a Gallérka 
már két éve csak jósol. Zaccbú. Kevesebb a rizikó. 

A Kekec bement Kiskanizsára a rend őrségre. De a rend őrök azt 
mondták, hogy most mán szabad keresztet rajzolni. Még a laktanya 
falára is. Inkább abbú származott vóna baj, ha ötágú csillagot rajzolt 
vóna a kis ruszki. ATanesije Hlebnjikov. Azt mondták, menjen a paphoz. 
De a Kekec nem ment be a paphoz, mert mán vagy 10 éve nem fizeti 
az egyházi adót. A Bus Bandit akkó meg mán áthelyezték Telecskárú 
Zentára. Es ott agyonütötték. Ugy tanáták meg az ágyában vérbe fagyva. 

Akkó határozta el, kiheréli. Az lesz a legegyszer űbb. Ha szépen 
kiheréli a Toncsit. Akkó maguk között marad a dolog. A szarral pingált 
firhang. Amit, meséli a Kordován, a vak pingálóasszonyok is végigtapo-
gattak. Kitapogatták a mintáját, mondta a Habonyi. Nekik, a pingáló-
asszonyoknak, az ótott mész égette ki a szemüket. A szar nem égette 
vóna ki a szemük világát. Sokkal okosabbak lettek vóna, ha űk is szarral 
pingálnak. Minta Toncsi. Meg háta Zilahy Lajos is valami ilyesmit 
akart akkó, kezében a szaros csutkával, mondani... 

Ha kiheréli, akkó a ciánkereszt is köztük marad. Kiheréli szépen azt 
a kis kíkkűszemű  ruszkit. Meg szerez, ráadású, egy olyan írószerszámot. 
Amivel nejlonra, meg disznóra is lehet írni. És a füle mellett hordja, 
minta bótos a plajbászt. Es ráírja a Toncsira: szar! Meg ami még eszibe 
ötlik. Mert akkó a fejibe szaladta vér és csak dadogott, más hirtelen 
nem ötlött az eszibe. Az iskolába én is mindig megbuktam szépírásbú. 
Valójába meg se tanútam írni. Van akinek a faszába szalad a vér, ha 
felizgul, van akinek meg a fejibe. Akinek a fejibe szalad, az, azt mondta 
a Flóbert tanító bácsi, sosem is fog megtanúni írni. Meg díszeket faragni 
a pásztorbotra se tanul meg soha. De most, azt mondta, engedi, hogy 
neki is a faszába szaladjon a vér. Mert különben neki nem kell, hogy a 
faszába szaladjon, mert neki csontfasza van, olyan minta pigmeusoknak. 
A Róza mesélte. U a múzeumba dolgozik Ujvidéken. Mit? Hát hogy a 
pigmeusok fasza mindig áll. Nekik van kiállítva? Biztos nem is egy. 
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Szerintem azé olyan a pigmeusok fasza, mert emberhúst zabálnak. Sorba 
megfőzik a parafa kalapos vadászokat. És csak a parafa kalapot dobják 
el. Engedi, hogy a faszába szaladjon a vér, és mindent rá fog írni arra 
a kis klkkűszemű  ruszkira, aki valójában csak félig ruszki. Csak félig 
ruszki a Toncsi? Hát tudod, magyar az anyja. A nagyapja meg szerb: 

Stratégia 
Úgy híjják? Úgy. Hogy Stratégia? Az, mi az? 
Én se az elejit, se a közegit nem értem. Akkó jó. Mondtam, hogy 

akkó neked jó. Csak hallgasd úgy, minta kénes kutat ahogy folyik .. . 
Stratégia? Nem tudom, én sem tudom, de rátekeredett a Sokol nya-

kára. Igaz, a Sokol neve is szerb. A Vojvode Zimoni ć-iak úgy is hívják, 
hogy: Sivi Soko, ami magyarul semmi más, mint: Turul. Turul Miska. 
Azt mondják, gondolkodott is, hogy Turulra magyarosít, amikó a Kra-
csunék Tolnaira. De aztán mégis maradt Sokolnak. Azt mondta, azé 
mert nem szeretné, ha összekevernék a Túrú Miskával. A Vojvode 
Zimonić-iak azt mondják neki: Pazi, ti visoko letiš, ve ć  imaš dva traktora! 
Ne letim ja visoko, mondja nekik a Sokol, nisko letim ja, ko bibit .. . 
Különben is a Sokol azt mondja, hogy ő  nem szerb, hanem oláj. Nem 
értem. Mit nem értesz? Azt, hogy a Sokol oláj, szemben a kishomokiak 
meg azt mondják magukrú, hogy űk: tótok. De a felszabaduláskor mégis 
úgy lődözték le őket, mint magyarokat és nem tótokat. Nem mindegy? 
Mi? Hogy hogyan lődöznek le, olájkint, tótkint, magyarkint, ráckint? A 
Flóbert tanító bácsi azt mondta, hogy nem mindegy, csak ahhoz, hogy . 
ez kibonyolódjon, száz év is kellene. Azt mondják, hogy űk, kishomokiak, 
tudják, hol van a tót templom maradványa. Azok ki tudnák ásni, akik 
a mamutot kiásták a kíkagyagbú. Mit tudnának azok kiásni? Háta tót 
templomot. A Kekec is húzta. Mit? A mamut farkát a kíkagyagbú. Nem 
értem, ennek mi köze a Toncsi nagyapjához? Semmi. Hát akkó mié 
mondod? Mindig túllendülsz egy fordulattal. Kettővel. Akármirű  me-
sélsz, előhúzod a kíkagyagbú azt a mamutot. Meg a Zilahy Lajos szaros 
csutkáját ... Szóval azt mondod: 

Stratégia? 
Hogy úgy híjják? Azt. Úgy is van beírva az igazolványába, hogy: 

Stratégia? 
Nem tudom, de ha legközelebb átgyün a kompon Bánátbú, megkér-

dezem. Mer büszke, különben nagyon büszke a nevire. A Stratégiára? 
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A Stratégiára büszke? Arra. A Stratégiára. Most már hamarosan köll 
hogy gyűjjön. Mert a Karcsi fia kigyütt a börtönbú. Azt mondja, hogy 
az nagyobb dolog. Nagyobb dics ősig. Nagyobb dicsősig? Mi a nagyobb 
dicsősig? Mitől? A börtön nagyobb dicsősig, minta katonaság. Katoná-
nak majdnem mindenkit elvisznek. Csak a törpéket nem. Meg azokat, 
akik olyan soványuk, hogy leesik róluk a nadrág. Tisztelgés közben. 
Mesélik, hogy a Hornyánszkynak háromszor is leesett a sorozóbizottság 
előtt a nadrágja. Hogy eshetett le, amikor a sorozóbizottság elé meztelen 
köll állni? Nem tudom, de azt mondják, leesett. Háromszor is. De 
negyedszerre besorozták. Ha rajtam múlna, én csak a törpéket, meg a 
nagyon soványukat soroznám be. Mié? Mert azokat nehezebb eltalálni. 
Mindig föléjük, vagy melléjük lőne az ellenség. Azé nagyobb dicsősig, 
mert a börtönbe nehezebb bejutni. A Babarci agyonütötte azt a juhászt 
és még mindig itt mulat a Csalogányban. Én ismertem egy embert, 
meséltem is róla a vacsoráná a Zilahy Lajosnak, rokona volta Dubicsán 
péknek, aki lent volt börtönben: a tengeren. Oda én is elmennék. Hová? 
Hát abba a tengerre néző  börtönbe. Semmit sem köllött nekik csinálni, 
csak törögetni a követ. Meg nézni a tengert. Azt meséli az öreg Stratégia, 
hogy néha az őrök titokban kíkítőgolyót dobtak (vagy lőttek?) a ten-
gerbe, hogy miné szebb legyen. Hát az öreg Stratégia is vót? Hol? Hát . 
ott a tengeren. Hogyne lett vóna. Minden második cérnagórai vót. 
Kíkítőgolyót lőttek bele? Igen, hogy minné kíkebb legyen. Hogy gyö-
nyörködhessenek a rabok. Mán azok, akiket nem vitt el a tífusz. Mert 
minden másodikat elvitte. Akit nem vitt el, azok egy részit agyonverték, 
a másik részire meg rázuhanta kii. Mintha az égbú hullottak vóna alá 
azok az óriás fehér kövek. Az is lehet, hogy az Isten dobálta, célozgatta 
unalmában őket. Mert a Bus Bandi atya, akit most agyonvertek Zentán, 
egyszer nekem azt mondta, a Bus Bandi nekem, tudjátok rokonom, 
vótam is vele zarándokúton Rómában, egyszer azt mondta, hogy az 
Isten is csak unatkozik odafönn. Azé kő  egy kis kaland. Tehát azé 
dobálhatta meg őket azokkal a nagy fehér kövekkel. Unalmában. Meg 
hát azé is, mert előtte űk is jócskán kalandoztak ide-oda. Lehet, hogy 
ű  ütötte agyon a Bus Bandit is. Csak utána visszarántotta a nagy fehér 
kivet. Hogy ne maradjon nyom. Hogy rántotta vissza? Pneumatikusan, 
te hülye. Az Isten, ezt a Prikidánovics magyarázta el nekem, mindent 
pneumatikusan csinál. Akkó semmit sem lehet tudni. Na már most az 
a része a raboknak, a felüknek a negyede, aztán gyönyörködhetett a 
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tengerben. Azé lőtték kíkítőgolyóval, hogy minél szebb legyen. Minél  
kíkebb. Azok, akik megmaradtak, aztán, különösen állami ünnepek  
alkalmával, igazán kigyönyörködhették magukat. Аkkб  a Stratégiát nem  
vitte el a tífusz, se az Istennek nem sikerült eltrafálnia azokkal a nagy  
fehér kövekkel, se az őröknek nem sikerült agyonverniük. Аkkб  ű  
szépen kigyönyörködhette magát a tenger kíksígibe? Ki. Ki a hupikík-
ben, meg a véraláfutásosban is .. .  

A Sokol aztán végre, nagy nehezen, ű  is mindig túllendül néhány  
fordulattal, magfaszul az ember, amíg kivárja a végit, én mese közben  
néha haza szoktam ugrani megetetni a jószágot, és még akkó se maradok  
le a végirű , végre nagy nehezen elmesélte, hogyan lett az öreg:  

Stratégia  
U vő t magának a saját körösztapja. Az a legjobb. A Buzás Antalnak,  

a Toncsinak is az van az igazolványában, hogy Tanesije Hlebnjikov? Ne  
kezd elülrű ! Ű  vő t a saját körösztapja? Az a legócsóbb. Most is két  
szentképet kellett vennem a bérmafiamnak. Csak tudnám, mi az olyan  
drága bennük? Hát az, hogy szentek. Mik? A képek. Nem, hanem azok,  
akik rajta vannak. A képen? Hát persze. Azoka szentek a drágák.  A 
képek különben olcsók vónának. Csak a szentek drágák, meg a rámájuk.  
A goblin ráma. Én meg azt nem értem, hogy egy goblin ráma miért  
ugyanolyan drága, mint egy szent? Azé, mer van rajta arany. Ja. Meg  
az a hét tőr a drága. Hét tőr? Miféle hét tőr? Hát az a hét tőr, amelyek  
a Hétfájdalmú szívébe vannak döfködve  .. . 

Szóva az úgy vőt, hogy van az öregnek egy nagyon rossz természet ű  
lova. A Stratégiának? Igen. Csökönyösebb, mint két szamár. De amikó  
megköti magát, az öreg szeme nem fordul vérbe, mint ilyenkő  minden  
paraszté. Nem fordul? Nem. Hanem. Hanem éppen hogy felcsillan. És  
szépen veszi a dózniját. Lassan csavar egyet, rágyújt. Mélyet szippant.  
Visszateszi a dóznit. Es szépen veszi az ustorát. Félig-meddig olyan  
kancsuka az. Ustor is, meg kancsuka is. Azt mondják, az öreg Stratégia  
járt az oroszoknál, onnan hozta a Hlebnjikovot, a Toncsi apját. Ott  
tanútők ki a kommunista mesterséget. Szóval veszi szépen az ustorát.  
Nem is néz a csökönyös lóra. Mintha nem is a csökönyös lórú lenne  
szó. Jobbra néz, balra néz. Fölnéz az égre. Köp egyet. Kett őt. A bal  
kezivel megvakarja a seggit. Majd azt mondja, halkan mondja, egészen  
halkan:  

Na most gyün a Stratégia.  
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Egyszer a Sokol is fenn ült a kocsiján, amikor megkötötte magát az 
öreg bánáti lova. Kis híján a Sárga árokba fordultak. De a Sokolnak 
sikerült az ülés mögé ugrani, amikó az meghőkőt. Az öreg meg csak 
mosolygott. Azt mondta: 

Látod, Miskám, most gyün a Stratégia. 
Mondom, halkan, nagyon halkan mondja. Nyugodtan, nagyon nyu-

godtan. Vette az ustort, és egy hatalmasat csapott vele. De úgy, hogy 
az ostor szíja rátekeredett az ülés mögött kuporgó Sokol nyakára. Hát 
így történt. Igy, hogy a Stratégia rátekeredett a Sokol nyakára. Nem 
bírt kiabálni. Csak nyüszített. Aztán meg már nyüszíteni se bírt. Már 
kezdett kíkülni a feje, mán úgy nézett ki, mint egy darab kíkk ű  (rézgálic), 
amikó kínkeservesen letekerte rúla. És akkó aztán addig verte azt a 
szegény lovat, amíg el nem halta keze. Amikó elhalta keze, akkó a ló, 
mintha mi sem történt vóna, szépen elindult. Szépen poroszkált átlósan 
a Járáson, a sziksóban neki Kispiacnak. 

Nahát: ez a Stratégia. 
Ezé hívják a Toncsi (Buzás Anti), aki valójában Tanesije Hlebnjikov, 

szerb nagyapját, aki valójában cérnagórás, mert a szerbek egy része 
cérna, az amelyik nem krajinai vagy cincár, vagy nem lužicai, ezé hívják: 
Stratégiának. Most már érted? Erted, miért akarja kiherélni a Kekec a 
Toncsit? Nem értem én sem. De én csak hallgatom. Mint tea kénes 
kút folyását. Nem értem, de a halála el őtt az öreg Kaucsuk Pista bácsi 
azt mondta, hogy jegyezzem meg: 

Nem kő  semmit sem megérteni. 
Te ott vótá, amikor a Kaucsuk Pista bácsi meghalt? Ott. Csak én 

vótam ott. Az ángyó elkódorgott. Éppen átmentem hozzájuk a morzsoló 
sámlié. Intett, hogy ne vigyem még a sámlit, inkább üljek rá: U má 
lemorzsolódott, még csak egy szem maradt, az utolsó. Várjam meg. Mit? 
Mit várjál meg? Azt nem mondta, hogy mit, de megvártam. Mit? Mit 
vártál meg, azt kérdezem? Hogy meghaljon. És akkó mondta? Akkó. 
Hogy nem kő  semmit sem megérteni? Akkó. Hogy az a titka a világnak. 
Miért hívták Kaucsuknak? Azé, ezt saját szemivel látta a Hanesz Matyi, 
ű  mesélte, mert az egyik lakodalom alatt, mán elmúlt éjfél, egy kau-
csukkezű  nőcivel (ű  úgy mondta: spinő) bebújta szalmakazalba. A Pista 
bácsi? Ű. Bebújtak? Be. És kaucsukbú vót a keze? Igen, de csak az 
egyik. És az is csak csuklóig. Csak csuklóig? Vagy legföljebb könyékig. 
De nem tovább. Mert a Nádi Veréb látta, hogy olyan a hónaljszőre, 
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minta merinóé. Bebújtak. És olyan förtelmesen kezdtek el baszni, hogy 
a szalmakazal egyszer csak szépen elindult. El őbb csak elhaladt, szinte 
lépésben, pipiskedve, a lakodalmi sátor mellett. A szalmakazal? Igen, 
a szalmakazal. Senki sem vette észre, mert benn a másik Hanesz — a 
Haneszok meg úgy ősmagyarok, hogy: svábok —, a Lukács, éppen mu-
latott. Tudod, úgy mulat, hogy egyenkint lefekteti a zenészeket a f ődre. 
Azt mondja, a juhászok valamikó mind így mulattak. Hogy lefektették a 
zenekart? Úgy. Úgy mulattak valamikó. A tudósok is megnézték. Azok, 
akik kivették a kíkagyagbú a mamutot. Űk is megnézték, le is fotogra-
fálták, hogyan mulattak valamikó a juhászok. Szóval a zenészek feküdtek 
a fődön a sátor közepin. És úgy húzták. Fekve? Fekve. Fekve a sziksó-
ban.Mert egy szép szikes kopáson verték fel a lakodalmi sátrat. Szóval 
a Lukács mulatott, a szalmakazal meg elindult a Járás közepe felé. 
Hajnalban a Kaucsuk Pista bácsi felesége, a Lidi ángyó, rájuk gyújtotta 
a kazlat. Rájuk gyújtotta? Rájuk. A vén szipirtyó! De ők má nem vótak 
benne. Hol vótak? Hova tűntek? Akkó má javában fürödtek a vályúban. 
Azt is meg lehetett vóna gyútani. Mert kénes — űk úgy mondják: kényes —  
a vize. De az már nem jutott eszébe a Lidi ángyónak. Akkó kapta az 
öreg a Kaucsuk nevet? Ahogy Ott lubickoltak? Nem. Hát? Ahogy ott 
basztak a kazalban. Minta girindek. Minta forgószél. Vót, aki azt hitte, 
forgószél kapta föl a kazlat. A vályúban már különben is lecsatolta a .  
kezit. A Máté azt mondta, hogy mind az öt körme ki vót manikűrözve. 
De csak a kaucsuk kezin. Ott vót a kútkáván. Ott pihent. Tartotta 
szépen az égő  cigit. Akár el is csenhettem vóna, mondta Máté. A kezit? 
Nem, a cigit. Vagy lekezelhetett vóna vele. A meztelen n ő  kezive? Azza. 

Most már érted? Mit? Azt, hogy mi a:, Stratégia? Nem értem. Na 
látod, pontosan ez az. Mi? Háta STRATÉGIA. 

(1996) 



PAP JÓZSEF KÉT VERSE 

KÉT UJJAM KÖZT 

ni a kaszálófű  a gémorr 
már elsirattam s el is feledtem 
és most mit látok túlélte (túlélte ő  is) 
porcfű  pitypang papsajt közt 
megbújva az árok fenekén 
a zord idők rohamait 
nem pusztította ki a kemikáliák 
a kipufogógázok ólomtöltete 
túlélte a garázdaságot 
s épp itt találok rá régi házunk el őtt 
ó te pirinyó bűvészmutatványos 
várj hogy is volt csak 
hogyan is csináltuk nyállal ugye 
nyálammal most megint megnedvesítem 
kis aszott gubancod rugós szerkezeted 
akkor majd megéledsz két ujjam közt 
s csavarodul kaszálsz kis óramutató 
visszafelé hajtod az időt nekem 
s már tibivel lajcsival bámulunk 
ahogy rugaszkodol forogsz 
megállíthatatlan 
a nyálunk üzemeltet 
s tekeredsz forogsz kaszálsz 
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a nagyút mentén végenincs mez őkön 
túl a gyepsoron már 
a kék űrbe perdülsz 
forgatva magaddal szemgolyóinkat 
aztán kifulladsz hangtalan kis motor 
kifulladsz és megállsz csőrré merevedve 
úgy állod rád meredő  szembogarunkat 

KÖZBÜL 

helyzetem mondhatni kissé sem sablonos 
nevetni- vagy siratnivaló s akkor most 
sírjak-e vagy nevessek 

ha itt vagyok 
ha ott vagyok 

itt — Ott 

Ott vagyok 
itt vagyok 

ott — itt 

vagy talán 
Ott se 
itt se 
igazán 

sírok hát és nevetek így aztán elvagyok 
vigasztalan vigaszul de múlnak a napok 
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BRASNYÓISTVÁN 

VI. 

AZ EGYKOR ÉPÍTETT ARÉNÁKBAN 

Az egykor épített amfiteátrumok, melyek romjaikban fönnmaradtak, 
mintha majd sohasem ülne el bennük az oroszlánordítás, és a Neptu-
nus-villás gladiátorok a végtelenségig gyakorolnák az arénák homokján 
a hálóvetést, biztatva a veteránok által, akik végigjárták a nagy háborúkat 
Britanniától Kappadókiáig és az afrikai sivatagokig, 

Föl sem rémlett az idő  zugaiban, hogy árnyékuk helyére másmilyen 
árnyak vetülnek, más árnyak veszik be magukat a vakolatba, a légiók 
égette téglák közé — 

Más füstje lesz a bemutatott áldozatoknak, melyben évszázadok szele 
lapoz, mintegy új áldozatát szimatolva, 

Apolló és Minerva templomainak kövezetét fölveri a gyom, megőrli a 
fagy és por szitálja be, ahogy kiontott véne szórná homokját az id ő , a sívó 
homokot, mely nemzedékek fogai alatt csikorgott, egyre koptatva foguk 
zománcát, még a föld alatt is; 

És akik legvégül, sokára érkeztek, már semmit sem láttak a régi 
ünnepélyekből és a világraszóló ragyogásból, 

Hírét sem hallották bíbor tógás helytartóknak, s a nagy császári gy ő -
zelmek diadalmeneteinek és a légiók aranysasainak, ahogy szárnyalnak 
a diadalívek alatt, 

Más madarat hordoztak baljukon, élesebb karmút és sebesebb röpt űt, 
idegen égtáj mennyboltozatára szokottat, 
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Melynek röpte ott ível az ég homlokzatának magasságában, járva 
azokkal, akik mindig hadjáratnyira vannak ősi szállásaiktól, ismeretlen 
terepen, ahol maguk is ismeretlenek. 

Éppígy idegenek számukra a megkövült és az id őbe beleomlott 
hatalmas építmények, templomok, szentélyek és csarnokok, melyekb ő l 
idegen istenségek kiszámíthatatlan lelke lelkedzik és kísért, halott iste-
nek szellemeként, 

Amíg csak Boldogasszony nem költözik rejtekeikbe, különb ragyogás-
sal árasztva el a levegőt, tulajdon fényességével futtatva be a menny 
tükröződését és az éjszakák delejes körvonalait, melyet n ők vigyáznak, 
apró mécsláng mellett, 

Az edzett férfiak messze hazulról, sok id őbe tellene a nyomukra 
bukkanni, csak a hírük járja, hogy itt vagy ott t űntek fel, ki él, ki hal; 
de még az égalj árnyalódása sem utal hollétükre, mintha az ég körbe 
forogna velük, magukkal ragadta volna őket rettenetes örvénylése, 
ahogy időről időre nyomuk veszne a meg-megújuló történések során — 

De végül, idő  múltával, előkerülve, mint akik fellegről szállnak alá, 
vagy tenger tenné őket partjára, egyszerre csak csapatokban bukkannak 
fel, miként útra keltek, idegen leveg ő  suhanását hurcolva magukon 
öltözékük kelméjében, és gyöngyöt ontva meg minden ékességet, soha-
sem látott díszeket, 

Boldogasszony ajándékát, pénzt, mely kalmárok kezén forgott, és mind 
akár a telihold képe, önmagában is tündöklik a bc:e ulykolt arcvoná-
sokkal: 

Megmámorosodva a messzi ércolvasztók hevületét ől, ír kerül a kife-
kélyesedett sebekre, a föld írjai, ami csak feltárulkozott a javasok sze-
mének, ős párlatok és főzetek illata hatja át a varázslón ők leheletét, 
akik a hold változásai szerint őrködtek a sápadt tüzek felett, 

Ügyelték a földmélyi vizek mozgását, az elveszett tenger árapályát, 
amelyben megkövült halak vázának rajzolata siklik, és óriás cethalak 
dobálják hatalmas tömegüket a mélyben, vizek vak sötét zárványaiban, 
hogy rengésétől hullámot vet a föld, és a felszínre épített régi k őfalak 
tovább omladoznak, 

Ez megy végbe nagy ünnepek el őestéjén a megháborodott tenger-
mélyben, ez jelzi a jövetelt és a visszatérést, hosszú morajlásával, melyre 
a magasság válaszol nagy dörgésekkel. 
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Hol teltek a férfiak nappalai, és hol az éjszakái, milyen sátrak szárnyainak 
szélárnyékában 

Elmerülve álmok szintje alatt, melyik hazájukban lebegett elakadt 
lélegzetű  lelkük, mely világuk után kiáltoztak ébredezve, és úsztukban 
mely folyamok partjaira véltek ismerni, és milyen tüzek lobogására az 
éjszakai partokon, 

És milyen szitkokat sziszegtek a derengésben a pirkadatot váró szer-
tartásként, mintegy haláluk révületében, 

Kardvasra esküdve, nyílhegyre esküdve, íj idegére esküdve, indákkal 
befuttatott pajzs mezejére, melyet mintha mennyk őcsapás írt volna be, 
és mennykőcsapást készülne felfogni, idegen föld és idegen égalj ha-
ragvását, melyben a kétségbeesés id őzik, 

S a világvége küldözi rettenetes n őstényeit, melyek lidércnyomásként 
ülik meg a síkokat, amerre csak elhalad a máshonnan érkez ő , hogy 
szusszanása sem legyen — 

A kiáltás ívén repül feléjük a kil őtt nyíl, de mintha a semmibe enyészne, 
ahonnan a halál megidegenült szele fú, 

És lesz, aki ezt a halált éli, vérének eleredését, magára maradottan 
vagdalkozva, viaskodván az éj fenevadjával, ami kitépni igyekszik bel ő le 
a hangot, miként bimbóba szökött virág gyökerét; 

Ennek a virágnak a mása nyit messze, ugyanerr ő l a gyökérrő l, a mécsek 
óvott, halovány lángjában, hogy még pislákol a lét másik ága, hetedhét 
országon túl, 

Fészket lelve idegen kövek oltalmában, Boldogasszony lába el ő tt, 
kinek e lángok virágzanak a kifakult, régi vérnyomokon, egész mezejét 
élteti virágainak, melyek csillagaiként sokasodnak, akár a mennybolt 
valódi csillagai az elharapózó éjszakában, nagy és eleven távollét lobo-
gása a színe előtt: 

Ó, a maga nevelte álomra nyílik szempillája, kiléphetetlen ösvényre, 
mely fölött nyerítve szellemparipák vágtatnak. 

Szinte semmit sem tudnia mulandóság azon kufárairól, akik a gyémánt-
veretű  zablákat hordozzák a karámokban, 

Akik színes drágakövekkel kivert kantárokat vetnek a megzabolázha-
tatlan mének nyakába és vég selymeket vonszolnak lobogtatva a vezéri 
sátrak között, és ismerik a világtájakat összeköt ő  utakat, és beszélik 
valamennyi nép nyelvét, 
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Akik megfordultak Bábel tornyánál, miként az alexandriai rabszolga-
piacokon, 

Akiknek tevéi tudják a járást a sivatagokon át, és ők maguk ismerik 
mind a sivatagi fejedelmeket, alázkodva a színük el ő tt — 

Egyszerre itt töltik idejüket, mintha szükségét éreznék az itteni meg-
fontoltság kitapasztalásának, mint akik közelébe férk őztek valamiféle 
bölcsességnek, miként a sejtett csodának, 

Hogy majd hírét vigyék és visszaútjukban híreszteljék újdonatúj érte-
süléseiket az eddig ismert átfogalmazásáról, mintha aranyharsonákat 
fújnának meg, tibeti fanfárokat a világ peremén körbefutó hegyormo-
kon, ahonnan a mélybe veti magát a rivallás, 

Melyre messzi birodalmak kánjai kapják föl a fejüket, mint aki elsza-
lasztott alkalomról szerez tudomást. 

Itta mindenség föltornyosult folyamata zúdul alá, és ömlik végleges-
nek talált céljai felé, miként ha égi folyam áradása szakadna valamelyik 
világtáj felől, amelynek sodrásán másoktól megidézett istenek hajóznak 
a föltornyosult levegőn át, magasságokba emelt és érinthetetlen testtel, 

Gyepűtlen vidékeket ostromolnak az általuk el ővezérelt, fölbolygatott 
seregek, melyeknek mintha nem lenne hol nyugovóra térniük, üres 
táborhelyeket hagynak csak maguk után: 

Szentélyeik a szabad ég alatt magasadnak a semmib ől, csak képzele-
tükből fölépítve, ezek köré állítják sátraikat és zsúfolják össze kincseiket, 
mindig élen járva zsákmányolásban, 

Ez választott isteneiknek a leginkább kedvére való, a kölcsönvett 
istenségeknek, melyeket mindétig a sajátjaikként magasztalnak az új 
esték beköszöntével, amikor az esthajnalcsillag irányából nekilendül a 
pusztai szél. 

Ezeket az isteneket táplálva vérükkel és vérükkel kenve be áldozásuk 
helyét, ilyen nyomokat hagynak maguk után, szelindekek orrába valót, 
mint véres csapákat, 

Ám vad kutyáikat vadászni küldik, melyek hajnalra el ővonszolják a 
zsákmányt 

Vagy nyíllövésnyire terelik a minden ízében reszket ő  vadat, melynek 
máris vérét készülnek fölnyalni, 
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S közben lefetyelik a sötét vizet vizek partjain, nyelvük vörösl ő  me-
regetésével odacsalva a mélyek halait, melyeknek üveges pikkelyeit 
csonthéjú kagylók lepik, miként a sajkák alját — 

Most jöhetnének a rabszolgák Neptunus-villájukkal és öreg lyukú 
hálójukkal, fölmerülve a lefolyt vizekb ől, miként vízi istenség az arany- 
tálak mezejében, amilyet vizek mélyén találni, ahová valakik, egykor e 
helyt honos népség rémületében vetette őket, vagy vettették, leölt 
szolgáikkal egyetemben, hogy ki sem árulkodhasson a helyr ől, ahonnan 
a légiók megfutottak, 

És mindez kívül is esik a barbár emlékezeten. 
A fejedelem kívül él az emlékezeten, a fejedelem az egyedüli és 

mostantól mindenkori jelenvaló, akár a világra ébredés, az újonnan 
születés megszaporodott sereggel, amelyet szólítására égtájak küldtek 
és állítottak hadrendbe, hogy feltárulkozzon el őttük a föld és megmu-
tassa minden értékét, 

A fejedelem égi és földi arca, a két jelenésben megélt jövend ő , 
legtávolabb éppen a jövendőtől, mely nyomról nyomra változik, forgan-
dóságát még a vének sem ismerik, kiknek a mindentudása tisztük. 

Hogy ismerik az élet fosszíliáit és a fejdelmi földvár földrajzát, 
És a vezeklés homálya a kenyerük, miként az erd őségekben lelt 

remetéknek, akiknek sejtelmük sincs arról, kinek az uralma ért véget, 
s másrészt kinek érkezett el az uralma, 
Ők csak az ösvényeket ismerik, melyeken naponta végigmennek, 

továbbá a vad gyümölcsök évadját és a források helyét, 
Tekintetük csak villózik a lét homályában; 
Amit fölfognak belőle, alig több esőnél és hónál, és kerülve a rejtel-

meket, a rejtélyek kezére adják magukat, 
Hitükben töretnek meg, amelyet a magasabb rend ű  létezésbe vetettek, 

és csupán az elérhetetlenségét ünneplik lelkük és testük minden hódo-
latával, a hátralevő  időt, mely kirekeszti őket önmagából, amint érté-
sükre juta fejedelmi szózat, ködként hömpölyögve keresztül a renge-
tegen, 

Hogy még ős imák sem találnak meghallgatásra, és új vértanúságokat 
kell tenni a már megkötött időszámításban egy másik id őszámítás elle-
nében, mely nem Krisztussal veszi kezdetét, hanem a feledéssel, a 
Mindenség tágas és sötét üregével, 
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Hogy ebből rajzik elő  az emberi létezés, e pogányok miriádjai, gyö-
nyörűségüket lelve pogányságukban, 

És megszállják a hitet, miként egy tartományt, mint egy castrumot, s 
benne ülve kormányoznak, ugyanúgy, ahogy a régi pogány császárok, 
mielőtt semmivé lettek volna — 

Vezéreiknek több az ágyasuk, mint amennyit sátruk befogadni képes, 
külön sátrakban tartják feleségeiket, és megint másokban rabn őiket, 
akik a harcosok tömegeit szülik, fölismerhetetlenné téve az eddigi 
világot, 

Mindegyre vétetnek a semmib ől a maguk törvénye szerint, és özön-
lenek szerte, kergetve dics őségüket. 

Fújtatók tüzének fénye mellett patkolják lovaikat, készül ődve a deren-
gésen való rajtaütésre, miel őtt meglibbenthetné császári hosszú zászlait, 
és felismerhetővé válnának színeik, ott toporzékolva a rajtaütés félho-
mályában, 

Mint valami égi folyosókon, melyek hirtelen a szabadba torkollanak, 
anélkül, hogy bármi is útjukat állhatná, kitörnek az idegenségbe, fültép ő  
zajongással, mintha az éjszakától megbokrosodott méneseket terelné-
nek, érkeznének halálra szántan, a halál ízeit hordozva, fémes íz ű  
harmatát permetezve széjjel, 

De idegen szavak a szájukban, idegen szavak zihálnak, ahogy a 
pirkadat parazsára fújnak, és fáklyáikkal széltében az égaljat gyújtogat-
ják, s ebből a világolásból törnek el ő , mindig ugyanabból az irányból, 
Kelet támadatón, a Nap útját követve, miként ha a fényesség űzné őket 
előre, 

És hátukon a Nap jelével elborítják a földet. 
A vezérek, beleélve magukat a jósok tudásába, és jósn őik jövendölé-

sére bízva életüket, egyszeriben a rettenthetetlenség kígyózik el őttük 
sziszegve, messze tartományba, amerre még lovaik sohasem fordultak 
meg, és nem is ismerik a visszautat, csak a sarkantyút érzik oldalukban, 

Ez a minden földi erőt megtörni látszó, fenyegető  vágtatás, amely nem 
torpan meg a birodalmi kopják sorfala el őtt, s melynek hullámai elmos-
sák a sáncokat, és felfeszegetik a nyugati tekn őc páncélját, s hirtelen 
mily lelkesen futamodnak meg! Irányíthatatlanságuk egyb ől irányítha-
tóvá válik, még zsákmányukat is elhányják, mint akiknek már nincs 
szándékában visszatérni érte: 
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Mintha sárkány szárnya suhintotta volna meg őket, mely túlvilági 
játékot űz velük, mert egyszerre újra felt űnnek, miként vesztükbe 
rohanók, íjukkal csépelve lovaikat, a halál lovait, 

Máris felmagasztosultan nyergükben. 
Vannak, akik többet tudnak velük nevelkedett testvéreiknél, mert 

mintha szeretőjüket vezetnék a megérzés homályosságán át egy másik 
életükben, amely múlhatatlan, 

Napfordulókra térve, miként veszélyes utak ünnepélyeire, mindegyre 
a jeladásra várva, amelynek fényessége elvakítja szemük, ahogy hirtelen 
reggelükre ébrednének, 

Százszor elmondott csodák megtestesülésére, melyeknek sehogyan 
sem tudtak rájönni a nyitjára, 

A messzeségek zárja lakatolta le valamennyit, amellyel hosszú időn 
át birkóztak testük mélyében, önnön erejüket téve próbára, feszítve 
csontjaikat és inukat szaggatva, 

Míg végül megérezték bensejükben a feltámadását, hogy végre rájuk 
talált és áthatotta őket; 

Most ennek kiteljesedéséért küszködve, roppant nagy felindulástól 
ösztökélten hajszolják immár a valóság monstrumait, a megzabolázha-
tatlanságukkal fölér ő  megzabolázható szörnyet, mely végzetté magaso-
dik, s elállja visszatérésük útját, 

Mily uraivá? — rabjaivá lesznek e földnek, mely húsukat és bensejüket 
marja, csontjuk velején élősködik, és nincsen mód egyezséget kötni vele, 
tanácskozni szellemével, sem felülkerekedni rajta, engeszteléséhez ke-
vés a léleklátók tudománya, 

Az Öreg Isten irgalmára volna szükség ehhez, az általa kovácsoltatott 
fegyverekre, ez az, ami beárnyékolja látókörüket, és képtelenek kilépni 
a maguk köré a földre húzott körb ő l, 

Mintha fáklyával világítanának itt lelt k őbálványok szemébe, s azoknak 
vak tekintete lenne az útmutató, 

Így rendelhették el már régen valamennyi összetörését, mint gonosz 
és ártó szellemképét, de számosan vannak még mindig, közönyük fehér 
köntösében, mely bő  redőkben omlik le vállukról, és a kővé vált pusz-
tulást hordozzák alatta. 

De megszűrve a fényesség tejét, mintha kinek-kinek a nevét kiáltanák 
bele az irdatlan nagy pusztaságba, s ki volna az, aki nem ismerni a 
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tulajdon megnevezésére, s higgadtan tudná viselnie szólítást, mint 
hajnali madárrikoltást, ismeretlen kísér őjének a régóta várt jelentkezését, 

Amely hatalmába keríti, mintegy fontos üzenetet bízva rá, vezéri 
utasítást, fejedelmi eszmét, mely mindinkább beleéli magát bens őjébe, 
ismeretlen eredet ű  villózásként és ragyogásként, mint afféle óriás ter-
met, melyet legendák gyúrtak, megéledt mesék szavaiból ülepedett a 
megrendült világra, 

Miközben magasban és idegenben lakozik a hódoltató, nemzedékeken 
át, melyeket a világfa hajtásai számlálnak, 

Koronájával a mennyek magasán, és gyökereivel a föld mélységeiben, 
az eredet televényében. 

Ennyi bizakodással ki ne venné kétségtelennek a maga diadalmát, és 
kit ne érintene személyesen a megbomlott egyensúly, s nem igyekezne 
lovára hagyatkozva a biztos terepre, melyet az állat égt ől származó 
ösztöne kételyek nélkül megsejt, mint hazája földjére kaptat fel rá 
emberi terhével egyetemben, miként a menekvés útjának ismer ője, 
melynek mindeddig sikerült kitérnie a pusztulás el ő l; 

Hogy e helyen minden időtlen idők óta csak a sötétségről és a halálról 
szól... 

Egy derűs órát legalább az áldozatok emlékének! 
A ragyogóra sikált áldozati bronzedények csörrenését, a vaskosarak 

élő  parazsának izzását, melyet a feltámadó szél áttetsz ő  fúvása hevít, 
árnyakkal beírt legyező ! 

Ahogy rég eldőlt viadalok kimenetelének ünneplése folyna, italos 
vezérek táncolnának a napvilágnál, borukból a földre löttyintve — a 
harcokon elhullott ősök teszik a föld varázserejét, s az ez alatt eltelt 
idő  futja be, írja azonosra az arcokat, és az innen vett mély lélegzetvé-
teltől feszül mellkasuk. 

Védtelen a birodalmak teste, mint az asszonyoké. Hiába érkezik 
hatalmas császárok kísérete a Nap arany tégelyével. Különb pusztulást 
láttak már ezek a falak, mert mintha sohasem is emelték volna őket, 
árnyékuk marad csupán a földön, már nem nagyobbodva a világosság 
előtt. Es a mozdulatokat sem vetíti le a fény, nem másolja, minden 
marad a maga mozdulatlanságában, ahogy a súlyos városkapukat be- 
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csukják, s a reteszük nem fog meglazulni. Más zsákmánya lesz az 
égboltnak, mely öröktől tudja járandóságát, ahogy feltornyosul, mint 
baljós sejtelem. S az egykori falak alatt, a semmi árnyékában újabb 
seregek gyülekeznek, mintha megéreznék a helyet, ahogy mindenkori 
gyönge eresztéket. Vagy már azzal érkeztek, hogy mindezt ismerték, a 
tulajdon birtokukként. Ezt kiáltozzák napestig, orkánt túlharsogó kiál-
tozással, és hitükben máris megingathatatlanul árasztják el tömegeik az 
utakat. 

Megfelelő  helyet keresnek ülőgödreiknek, amelyekben ülve asszonya-
ik szövőszékeiken szőni kezdik a végtelen kelmét. 

(Folytatjcck) 



VARGA SÁNDOR KÉT VERSE 

VAGY HA VAGY 

üvegcsönd-magány 
kristályban 

fényben 
kristály-fényű  télben 
mikor a jelen sem jelen 

és vagy ha vagy 
csillogó 
csillagzat 

égi sivatagon 
,N az izzo osanyag 

Telecska, 1996 

HA SZÉTHÚZTOK IS .. . 

szóharang kong-borong 
megtestesül 

és egy-egy rímet bont 
mi megcsendül 
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játékosan bennem  

és ha széthúztok is  
nem adom fel elvem  

legyek mindenkor  
se több se kevesebb  

csak alkotó ember  

Te1есska, 1996  



GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK 

Részlet 

VARGA ZOLTÁN 

„József!", hangzik fel az öregasszony hívó hangja. „Mi a'?", válaszol 
rá némileg ingerülten egy öblös férfihang. „Ebédölni!", hallom újra az 
öregasszonyét. Naponta, pontosan déli tizenkett őkor. Néhány perccel 
azután, hogy elhaladva lakásunk konyhaajtaja s egyben egyetlen bejárata 
előtt, Winter néni megkérdezi anyámtól: „Kész az ebéd?", mire több-
nyire leplezetten kedvetlen, de nagyon unt „készül" a válasz. Szintén 
naponta, legalábbis nyáron, ha nyitva az ajtó. Harmadik otthonunkban, 
a Winter házban, ahol a dolgok, így az el őbbiekben elmondottak is, egy 
idő  óta játszódnak. Sőt a „negyedik"-ben, ami azonos az els ővel, ötéves 
kihagyás utána parkbeli kertészlakásban. 

De azért a Winter ház sem akármilyen, sokban emlékeztet el ődjére, 
a Steimetz házra: szintén hatalmas udvara van (vastag törzs ű , sátoros 
lombú, öreg eperfával az el őtérben), szintén két házból áll, úgy, mint 
ahogy az is állt eredetileg, egy régi kicsib ől, alacsonyból, kisablakosból, 
és egy újabból, a nagykapu túloldalán, büszkén és zöld red őnyösen 
magasodóból, úrinak is nevezhet őből — azzal a különbséggel, hogy gazdái 
sem internáltakká nem lettek, sem pedig őshazájukban új otthonra lelő  
földönfutókká, valamint hogy benne nem cserz ővarga-műhely található, 
hanem megfelelő  helyszín és felszerelés az állatgyilkolás m űveletéhez 
és annak tetemeket emberi táplálékká alakító folytatásához. Hátul, az 
óriási, mifelénk sajnos gyakran magyarul is „kotárka"-ként ismert ku-
koricagóré alagsorában jó ideje már üzemen kívül álló, fedett, de elöl 
fészerszerűen nyitott „vágóhíddal", benne az áldozatok fellógatására 
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szolgáló fából készült csörlővel, hatalmas darabolóasztallal, elöl, a kis 
ház részeként, üzlethelyiséggel. Id őnként még működővel is: hatósági 
készletet, jegyre járó húst, silány min őségű  hurkát árulnak, helyesebben 
osztanak, egyesek szavajárása szerint „faszolnak" benne. De a falusias 
jellegű  kis épület lakott is, eleinte egy fiatal szerb házaspár által, hím-
nemű  fele emlékezetem szerint gölöncsér, a n őnemű  szemünk láttára 
dagad meg, de szülni már tovább költözik. Helyébe az ekkor mindenható 
lakáshivatal jóvoltából szintén szerb vasutas család kerül, két csepered ő  
lánnyal, közülük az idősebb hamarosan tisztnéként távozik a szül ő i 
házból, lakodalmát az udvaron tartják, az eperfa alatt, a kisebbik gyakran 
ugrik át hozzánk kölcsönkérni egyet-mást, tésztasz űrő tő l a húsdarálóig, 
olykor még továbbköltözésünk után is látom: kell őképpen kiszőkülve 
veszedelmes szépséggé válik. Alapjában véve rendes, nem túl hangos 
emberek, házigazdánk el őzetes rettegése ellenére a vasutas ritkán rúg 
be csak, ámde még mindig csinos feleségét ilyenkor nyilvánosan kurvázza 
le és veri meg, mielőtt a besötétített szobában aludni térne. Ugyancsak 
erősen kapatos azonban a távozásunk el őtti napokban is, amikor Viola 
kutyánkat venné meg tőlünk, húsz dinárt nyújtogat a konyhánkban 
kitartóan apánk felé, miel őtt ajánlata kudarcába beletör ődve, érzelmes 
csókot nyomna az állat fejére. 

Mi azonban a nagy házban lakunk. Négy szobája közül kett őben, 
vagyis az egyik felében. Korábbról is ismerős házigazdánk kezdeménye-
zésére, de persze a lakáshivataltól jóváhagyottan. 

Amely nagy ház előtt kis virágoskert is áll, földbe ásott, kékeszöldbe 
játszó szódásüvegekkel körülkerített ágyásokkal, változatos és elég ren-
dezett, csak éppen kapor növi be, ám ez tudatos, érés idején az erny ők 
kipergő  magját gondos kezek még szerte is szórják, kapornak mindig 
és mindenütt lennie kell, lehető leg minél nagyobb tömegben. Az udvar 
többi részétől léckerítés választja el, ajtajának kinyitásakor öreg kutya-
nyakörvet kell róla leemelni, majd helyére visszatenni, különben az 
udvarbeli csirkék, kacsák (s őt egy ideig gyöngytyúkok) még képesek 
bemerészkedni. Alkalmasint még a ház nagy, fehér, de légynek sem ártó 
kuvasza is öreg szuka, valamikor állítólag Pesten vásárolt, méghozzá 
kiállításon, ennek ellenére Zorkának hívják. Rajta kívül az ebállomány-
hoz két tacskó tartozik még, de nekik a kerítésen belül kerülni is 
jogukban áll, sőt a lakásba is bemenni. Vagyis a lécajtóra mindnyájunk- 
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nak ügyelni kell, „elvben" akár nekem is, öcsémnek meg különösképpen. 
Lévén Winterék pedáns emberek, amiképp azt szüleink jó el őre tud-
tunkra adják. 

Winterék ketten vannak. Azaz mégiscsak négyen. 
Amiért az ötödiknek (bár valaha nyilván az els őnek inkább) ez idő  

szerint özvegye él csak. Hajlott hátú, de szúrós szem ű  öregasszony, 
bütykös lábán puha posztócip őben csoszogó, jobb keze er ősen reszket, 
sőt rángatódzik, hihetően a súlyos hentesbárd használatának következ-
tében. Amivel, mint meséli, számos disznót, tehenet, s őt ökröt feltran-
csírozott. Ám egykori keménysége rég a múlté már, ez id ő  tájt gyakran 
elsírja magát. Omamánknak is nemegyszer felpanaszolva környezetének 
brutalitását. Elsősorban mégsem fiáét, aki lamentálásra hajlamos inkább, 
s mindentől, nem utolsósorban otthonról, menekülni szeretne, ezt is 
teszi, amikor lehet. „Géza, szereted-e a tortát?", kérdezi néha, majd 
öcsém felcsillanó „Szeretem"-jére „Én is"-sel felel, engem olykor Zo-
lának szólít, egyszer meg a naturalizmus atyamesterér ő l azt is elmondja, 
hogy állítólag soronként egy aranyat kapott. Ötven körüli és János, de 
mindenki Pubinak hívja. Elméletben apja mesterségét folytatná, de kissé 
ficsúros alkatának megfelel ően szívből utálja; nem tudom, milyen rend-
szerességgel gyakorolta valaha is, disznóölési idényben azonban egy 
kollégájával házhoz jár, kés őbb (amennyire tudom, nem a szakmájában) 
valami állásra talál. Valahogy kissé öregasszonyos arca, nem italtól 
téglavörösen, eléggé barázdált már, de figurája és mozgása fiatalos, 
igyekszik is annak maradni: Belgrádban él ő  asszonylánya látogatásakor 
nem engedi meg a nagyapa jelentés ű  „Deda" megszólítást hároméves 
unokájának, szólítsa csak „Cikó"-nak, bácsinak inkább. „Nem illik az 
arcomhoz", mondja a kislányt karjában tartva. Családi állapota rég elvált, 
csakhogy itt van „Viktor néni" is. Tenyeres-talpas teljességében Sajtos 
Viktória a közeli Mokrin faluból, egykori hivatalos magyar nevén Ho-
mokrévről, hogy így is említsük, családja és rokonai most is ott vannak, 
helyesebben, akkor ott voltak. „Hogy van a Zsuzsa?", érdekl ődik egyszer 
anyám nemrég szülő  húga felő l, „361, Piros az arca, oszt fény ős", hangzik 
a válasz. Fiatal cselédlányként kerül a házhoz, e min őségében lesz 
válóokká, majd idővel egyre inkább első  számú gazdasszonnyá is, bár-
mely pillanatban készen rá, hogy az öregasszonyt legorombítsa. Felvi-
gyázó tekintetével mindenünnen mindenen végigpásztázva, rajtunk is 
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persze. Rostokoljék bár a budiban, melynek ajtaja beléptekor becsukó-
dik ugyan mögötte, ámde kisvártatva kitárul, hosszabb-rövidebb percek-
re így is marad, mielőtt, előbb átmenetileg, majd végleg be is csukódna. 
Tüsténkedésével szüntelen szövegelése versenyezhet csak, tisztasága 
mániaszintű , legalább háromnegyed egészség, e tekintetben belügyein-
ket sem tiszteli, „Légyszaros az ablak", jegyzi meg a ,  konyhánkban 
egyszer (Istenem, akkor még legyek is voltak!), mire Omamánk arra 
kéri, „Ne kritizáljon bennünket!" Zavart nevetéssel reagál, de nem 
sértődik meg, ám az ilyenféle megjegyzések ezt követ ő leg szerencsére 
elmaradnak. Dicséretes serénysége ellenére olvas is, Courts-Mahlert és 
rokon szerzőket, egyik Ómamánknak ajánlott olvasmányának címe Ver-
gődő  szívek, „Ajaj, szögény lány!", sóhajtja egyszer a kiskertbeli asztal 
mellett ülve fennhangon, könyve fölé hajolva. Am az estefelé rendsze-
rint kipöttyenve távozó Pubi (nekünk „Pubi bácsi") mozgását semmiben 
sem akadályozza; házigazdánk kapcsolata városunk ez id ő  tájt alighanem 
egyetlen hivatalosan is bejegyzett kalaposn őjével, akit idős korára el is 
vesz majd, jó ideje elkönyvelt már, de olykor rövidebb távú útelágazá-
sairól is beszélnek, apám urizáló naplopónak tekinti, Jóska bácsi viszont 
bakaöntudattal jegyzi meg róla, hogy a világháborúban csupán huszár 
volt, természetesen az els őben ... „Nem szíveli ezt a lányt", mondja 
erről a Jóska bácsiról Winter néni, arról a Sajtos Viktóriát nem kedvel ő  
Józsefről, akit naponta ismétlődő  rituálé szerint szólít ebédhez, nyaranta 
a fentebbi érzelmes sóhaj helyszínét képez ő  kerti asztalhoz, télen meg 
a konyhába, minden valószínűség szerint akkor sem negyediknek ültetve 
le maguk mellé, ha mindenképpen e különös garnitúra negyedik tagjá-
nak számít. Kocsisként, béresként, udvarosként, ahogy akarjuk, marad-
ványaként a földművesnek nem minősített Winterék öt katasztrális 
holdnyira zsugorított gazdaságának. Istállóban háló gondozójaként lónak, 
tehénnek. Szennytől ragadósan, ámde vasárnap délutánra hirtelen vilá-
gosabb árnyalatúra váltó arcb őrrel, penetráns b űzt árasztón és valószí-
nűtlenül kövéren, ennek megfelel ően lassú mozgásúan és lustán is, bár 
amikor Pubi valamilyen munkaakcióra maga helyett küldi el pár hétre, 
„udarnik", rohammunkás válik bel őle. Nem igazán öreg még, mégis 
életfogytiglani lakója marad Winterék istállójának, azt követ ően is még 
jó ideig, hogy mi tovább-, illetve „vissza"-költözünk, pár napig lesz 
mindössze a helyi kórház lakója. Ahová sehogyan sem akar befeküdni, 
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még hogy ott a vérét vegyék, aztán eladják ... Valahonnan a Mura 
tájékáról kerül ide valamikor, úgy tudom, a Trianon szentesítette im-
périumváltozást követően, sőt talán következtében. Szül őföldjére soha, 
látogatóba sem visszatérve, alkalmasint okkal vagy képzelt okkal csak. 
Mivel mintha arról hallanék egyszer rebesgetni valamit, hogy az ezer-
évesnek számító határvonal fejük feletti átemelésébe az ottaniak közül 
nem mindenki tudott csak úgy beletör ődni. Ámbár öcsémnek és nekem 
az olasz frontról mesél csak (t őle hallom emlegetni először a Piave 
folyót, amiről majd Zilahynál és Somogyvárinál olvasok később), ízesen 
és lebilincselően, kedélyes kövérségében már-már valami fura, topron-
gyokba bújtatott Mikszáthként hatva. Annak ellenére, hogy „lovakkal" 
helyett következetesen „lovakkel"-t mond, máskor egy Mura-beli hal 
lesz az ajkán „olyan vastag, minta Géza kara", feltehet őleg ugyancsak 
szülőföldje tájnyelvének jegyében. „Itt bemén, ott kimén", mutat egyszer 
velem beszélgetve először az egyik, majd a másik fülére, Winter néni 
felszólítását követ ően, hogy egy ládát vigyen föl a padlásra. 

Mert amennyire ő  nem-dolgozni igyekszik, úgy igyekszik az öreg-
asszony neki minduntalan dolgot találni. Emiatt is gorombítja le sokszor, 
Viktor néni példája nyomán ugyanerre magának is jogot formálva. F ő leg 
ha a néni nem eléggé gyorsan érti meg, amit szerinti els ő  szóra érthetne. 
Meg amiért szakadatlanul a nyomában van, nemegyszer még a besöté-
tedést követően is kísértetként mozogva. Természetesen minket, gye-
rekeket is árgus szemmel figyelve, els ősorban persze öcsémet. Főleg ha 
vendéggyerekek is felbukkannak az udvarban, néha olyasmit is öcsém-
nek és játszótársainak róva fel, ami nem az ő  számlájukat terhelné, így 
a félig ledöntött szalmakazlat is, holott az az ő  istállóból szabadult Lencsi 
nevű  tehenük száguldozó örömének esik áldozatául; szerencsére nem 
csekélyebb tekintély, mint maga Sajtos Viktória segít ekkora helyzet 
tisztázásában. Mestere az illetéktelen orrbeütésnek, ott teremve, ahol 
rá a legkevésbé számítunk. Mint pl. a kiégett villanyég ők szétpukkan-
tásakor, ámbár órákkal azután csak, hogy öcsém a kiérdemesült fény-
forrásokat az utcára hozza ki, s kell ő  létszámú publikum jelenlétében 
a ház előtti lefolyóárok hídjához csapdossa őket, egyet-kett őt közülük 
másoknak is kezébe adva. Mielőtt délutáni programunkat tovább foly-
tatandó, kissé odébb húzódnánk. Átengedve a terepet a red őny lécei 
közt kileső  házinéninek, aki bizonyítékként az izzólámpák drótkarú kis 
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üvegemberkéjét szedi föl a szilánkok közül, s viszi be a házba anyánkhoz. 
Az eredmény: öcsém a sepr őnyéllel kap, sőt anyám beparancsolja a 
házba, ami annyit jelent, hogy nekem is be kell mennem. 

Uramisten, hogy gyűlölöm az öregasszonyt ezekben a pillanatokban. 
Úgy, ahogyan csak egy gyerek tudhat gy ű lölni. Vagy ami ennél is 
megbocsáthatatlanabb: ahogy egy nyomorék gyerek. Am egyben logikától 
igazoltan is. Ha egyszer azok az izzók úgysem voltak már használhatóak. 
Mért volt tehát b űn őket eldurrantani? 

Ott az utcán, a kettes számú, a „proli"-ként is emlegethet ő  Barna 
család gyerekeinek társaságában. Akik közelében itt, a Winter házba 
költözötten kerülünk. És akik a Lux házban laknak. 

„Lux", mint „fény", mert így írom ide. Ám hogy a ház egykori, ugyan-
csak németként megszűnő  tulajdonosai nevét csakugyan így kellene-e 
írnom ... nos, azt már aligha fogom megtudni. Azt sem, hogy a házukba 
miért nem telepesek költöztek. Meg hogy eme Barnáék hogy kerültek 
ide lakónak. Nem utolsósorban magyar létükre. Szociális indítékból tán? 
Sokgyerekes ágrólszakadtságuknak köszönhet ően? 

Ám azért a Lux háznak is nagy udvara van, nagy, kopár udvar, lakó-
és melléképületekkel körülépített, telve gyerekkel. Ilonka, Jani, Maris, 
Ádám, Imre, Feri, kezdhetem a névsorolvasást, ám a gyors ütemben 
világra gépfegyverezett utolsó három kislánynál már cs ődöt mondok, 
nevüket tán meg sem tanultam. És ezek a Barnáék a korábbiakhoz 
hasonlatosan szintén sz őkék, tavasszal kopaszra nyírottak, ősszel már 
sündisznóra emlékeztet ők. Ámde Mokrini úti névrokonaikhoz viszo-
nyítva valahogy kevésbé életerősek, törzsükhöz képest rövid lábúak, 
szeplősek és rosszabb képűek, kivéve a Feri nevű t, aki kezdetben vagy 
ötévesen és a többi vörösesbe hajlótól eltér ően fehéres szőkén, kimon-
dottan szép kisfiú, maszatosan is tiszta arcú és tekintet ű , mindig mo-
solygós: később, úgy hét—nyolc évesen, egyszer azzal állít be anyánkhoz, 
hogy öcsém sötétkék ünnepl őjét szeretné kölcsönkérni és valahová 
elmenni benne. Nem igazán értve meg, hogy ez a bizonyos áhított ruha 
egyelőre még lötyögne rajta. Anyja szerint egyetlen gyerekének sem 
voltak még olyan észbejutásai, mint éppen ennek. Mi azonban f őleg az 
öcsémmel egykorú Ádámmal játszunk, meg Imre nev ű  öccsével, ez 
utóbbi csenevész és némileg majomarcú is, valamikor az ilyeneket mond-
ták degeneráltnak; egy időben csonttuberkulózissal kezelik, meg is m űtik 



332 	 HfD 

a lábán, ám a porkavaró rongylabdát hamarosan tovább rúghatja. Több-
nyire a házuk előtt, a kocsiúton, Adám, öcsém és a többiek társaságában, 
bíráskodásom mellett is akár — legalábbis amíg a sípot helyettesít ő  
orvosságos üveget öcsém ki nem kapja a kezemb ől, és oda nem vágja 
a téglajárdához. Adám viszont ... „Adám, beverem a szádat!", kiáltja 
az anyja egyszer ki a konyhából ;  Meghallva, hogy fia szerint sincs Isten, 
nem csupán az iskola szerint. Amde máskor Adám mintha éppen ezt 
kompenzálná. Templom előtt elhaladó keresztvetéssel is akár, máskor 
meg elmagyarázva: ha mi katolikusok lennénk, nem káromkodnánk. 
Később valami rángatódzós betegséget, mint mondják, vitustáncot kap, 
a belgrádi idegklinikán egy ideig kezelik is, bizonyára akad otthon éppen 
elég tüneteket kiváltó szorongásélmény. Pedig az apja nem is iszákos, 
durvának sem hat különösebben, inasan sovány, jámbor napszámos, 
apám szerint buta, de szorgalmas ember, olykor egyet-mást dolgozik 
nálunk, szintén Ádámnak hívják. „Az én Ádámom, ha csak egy levest 
evett is, minden este ott volt nálam az ágyban", mondja egyszer állítólag 
Barnáné anyám bensőséges barátnőjének, akihez viszont ő  jár dolgozni 
néha, ám ez hozzám már csak később szivárog. „Én nem vétkezek! ", 
jelenti ki viszont egyszer minálunk, ünnepélyesen káráló hangon, kony-
hánkban ülve. Elnyűtten és beesett arcúan, de már újra vastagodóban. 
Megzabolázatlan termékenységéhez megfelel ő  ideológiát is kanyarít, 
„Kínlódjanak csak űk is, ugyanúgy, mint mink!", mondja a gyerekeire, 
„Ur akarsz lenni, az anyád istenit?! ", ripakodik rá Jani fiára, amikor az 
valamilyen kazánfűtői tanfolyamra szeretne beiratkozni. Az id ő  tájt 
talán, amikor újsütetű  sógornőjének, ura valamelyik öccse ifjú felesé-
gének, számomra hihetően tudtára adja: itt bizony most jönnie kell a 
gyerekeknek, egyiknek a másik nyomában, ahhoz, hogy a család igazán 
be is fogadja. Úgyhogy ami a fiatalasszonyt illeti, anyámmal mindenkép-
pen sajnáljuk. Nem annyira a vele szembeni elvárások miatt, amelyeknek 
mellesleg nem tudom, mennyire tesz majd eleget, hanem amiért nem is 
sokkal korábban Heyersmann akkoriban sokfelé játszott halászdrámá-
jában, a Reményben a gyűlölt hajósgazda lányát játssza, csinosan, fran-
ciasapkásan és rakottszoknyásan, Sanyi bácsi rendezésében, m űkedve-
lő-mércével mérve tán nem is rosszul. Máskor meg a „négerkérdés"-t 
tárgyaló Mélyek a gyökerek c. amerikai dráma fajgyalázásra is kész ifjú 
hősnőjét, elképzelhető, hogy (megszépítő  emlékezetem ellenére is) 
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tulajdon szociális gyökereit bizonyos mértékben feledtet ően — kár, hogy  
ide hullik bele mégis, ebbe a „bugris" családba.  

Abban a Lux házban kötve ki, ahol valójában több lakás is van, két  

vagy három Barna családdal. Két vagy három fitestvér sok- vagy legalább  

többgyermekes háztartásával. Mivel a széles szárazbejárat túloldalán is  

három kislány van, azonos séma szerint készültek, hat-, négy- és kétéves  

formák, pirospozsgás és egyel őre még fiatalos anyjuk marconán vastag  

hangján gyakran emlegeti apjukat, el őszeretettel küldve őket oda, ahon-
nan hozzá érkeztek. „Gyere mán ide, jaj, de morcos vagy, hadd töröljelek  

meg", mondja egyszer egyiküknek a kapun belépve, „En nem tudom,  

ez a kislány mindig csupa morc", veti oda közben a vele együtt megér-
kezőnek, így, nagyon is logikus nyelvi elvonókészségr ől tanúskodóan,  
mivel a „morcos" itt „maszatos"-t jelent. De van itt hajlott hátú és  

krumpliorrú nagymama is, aki egyszer romlott húst f őz, veszekszenek  
is vele, jobb lenne, ha kidobná, de hiába, b űzhullámok terjednek az  
udvaron, menekülünk is a helyszínr ől. Nem beszélve a még n őtlen,  
fiatalabb Barnákról, Ádám legény-nagybátyjairól. „Jani bátya, Pista bá-
tya, Misa bátya, Sándor bátya", sorolja Adám apja bátyjait, de inkább  

öccseit, bár a nevekért nem vállalok felel ősséget. Ezek egyike lakik az  
utca túloldalán is, szintén néhány gyerekkel, Mihályra emlékszem és  

Gyurira, mint korban hozzánk ill őkre ,  meg egy kisebb Pistára, hosszú  
pendelben, de mintha még kislány is lenne; civakodóak, b őgősek, véz-
nák, görbe lábúak. Jószerével karikalábúnak is mondható anyjukhoz  

hasonlatosan: apró termet ű , agyonnyúzott teremtés, lompos és bármely  
pillanatban robbanásra kész, valószín űleg jóval fiatalabb külszíni élet-
koránál. „Aszonta a Misa bátya, hogy neki szöbb felesége lösz, mint  
anyuka, oszt milyen lőtt? Gibegüres!", vágja oda a legalább annyira  
gnómszerűen ható Imre egyszer rikácsolva unokatestvérei fejéhez.  

Társaságban tehát nincs hiány itt, a Winter ház közelében sem. Csak  

hát ezek a Barna gyerekek inkább kényszermegoldást képviselnek,  

szükség-játszópajtások. Erzik is ezt, úgy, mint Adám is egyszer. Amikor  
az utcáról felpillantva az eperfa ágai közt veszi észre öcsémet, osztály-
társa, Fa Józsi társaságában, akiről mellesleg lerí a szociális különbség:  
feltűnően jó ruhában van, aligha eperfára valóban, nyilván a vasárnap  
délutánnak köszönhetően. Feltehetőleg ezért is kezdi el őket Adám,  
talán maga sem tudva miért, göröngyökkel dobálni. Amib ől odakint az  
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utcán hamarosan parázs verekedés lesz. Ádám és a vendégfiú közt, aki 
különösen azt követőleg gorombul be, hogy provokatívan elegáns ün- 
neplője besározódik. „Azt hiszed, én ingyen kaptam ezt a ruhát?! ", 
kiáltja nekivadultan, mielőtt a harcba anyatigrisként beavatkozó Bar-
náné a fiú anyjának leganyaibb részét kezdené el emlegetni, „azt a szép 
úrit". Hát még ha azt is tudná, hogy Fa Józsi anyja Bécsb ől származott 
ide, egy időre csak, mivel már rég eltűnt a látóhatárról ... Bár az 
osztályöntudat ilyenféle megnyilatkozásai máskor is felsisteregnek. 
„Azért, mert te úrikölyök vagy ...", csapódik ki néha perzsel őn Adám 
va,y Imre szájából. 

Es hát csakugyan, akad azért „úribb" társaságunk is. Nem utolsósorban 
a Telbisz házban. 

Ám ezek a Telbiszék is külön szám. Mindenképpen megérdemelnek 
egy kis kitérőt. 

Mert Telbiszék azelőtt földbirtokosok voltak. Nem is túl rég els ő  
számú nagybirtokosai a környékünknek. Ezer holdon felüliek is, bár ez 
valamennyire a királyi Jugoszlávia mérsékelt, de magyarellenes él ű  
földreformja következtében korábban is megcsappant már, ám a neve-
zetes Telbisz-tanya mindenképpen rangjának köszönhet ően lesz kisa-
játítottan a Banat mezőgazdasági birtok központjává. Nem minden 
hivalkodás nélküli, szecessziósan tornyos, sárga keramittal kikövezett, 
boltozatos kapubejáratú nagy, városi házuk azonban megmaradt, díszes 
ballusztráddal határolt lépcs őfeljáratával és teraszával, nem utolsósor- 
ban pedig tágas kertjével együtt: azzal együtt, ami éppen mostani elha-
nyagoltságában képezhet ideális életteret az itt egy id őben vasárnap 
délutánonként egybegyű lőknek, ide értve a magam passzív jelenlétét is. 
Mivel szép időben öcsém ide engem is eltol. Telbiszékr ől egyébként 
nem igazán tudni, miből is élnek, állítólag nyomorognak, illetőleg ma-
gukat úgy-ahogy feltalálva teng ődnek, később a házat eladják, s kisebbet 
vesznek helyette. Telbiszék öten vannak, három nemzedékük alkot 
kemény matriarchátusban él ő  csonka családot. Telbisz nagymama 
ugyanis jelenségnek éppúgy nevezhet ő , mint fogalomnak: elnehezült 
testével és markáns arcával ugyanolyan határozottan látszik kezében 
tartani a család kormányrúdját, mint ezüstfogantyús ébenfabotját (a 
legalábbis ennek látszót), ami nem csupán fájós lábait tehermentesíten-
dő  szolgál támasztékul, hanem egyfajta hatalmi jelkép is egyben; ezzel 
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együtt hat ő  maga is fosszilisnek, hajdani tekintetes asszonyok, „öreg  
méltóságos"-ok utolsó mohikánjának. Egykori javai birtokában szigo-
rúnak, de igazságosnak ismert, rászorulóknak b őséggel adakozónak —  
emiatt is övezi még mindig nem kevés maradványa a köztiszteletnek.  

Időnként a teraszon látjuk ülni, túlzottnak ítélt fékevesztettség esetén  

innen int rendre bennünket. Két felnőtt legényfia, Sanyi és Ottó, kö-
zülük az előbbi már kopaszodóban, a másik kora szerint lehet akár  
egyetemista is, annál is inkább, mivel mifelénk az osztályidegenekt ő l  
nem idegenítik el a magasabb képzés lehet őségét. Egyiküket később  
agrármérnöknek tudom, szintén egyikük meg majd párttag is lesz, de  

hogy ez a kettő  ugyanaz a személy-e, abban már nem vagyok biztos.  

Két unokája viszont egy harmadik, náluk id ősebb Telbisz fiú leszárma-
zottja, szüleik távollétében nagyanyjuk neveli őket. Feri ez idő  tájt  
tizenhat év körüli, ám nemsokára elt űnik, két barátjával szökik el, akik  
közül az egyik rövidesen megkerül, míg a másik évtizedek múlva bukkan  

fel egyszer, akkor is csak rövid id őre: nemzetközi szélhámosként az  
Interpoltól is körözötten, többszörösen is börtönviselten. Ám Feri vagy  

fél év után Genovából jelentkezik levélben: miel ő tt egy Magyarországról  
elszármazott Júlia nevű  húszéves lány társaságában, tizenhét éves apa-
jelöltként hajózna el Ausztráliába. Halványsz őke, kék szemű  és jelleg-
telenül kedves arcú húga szintén Margit, mint osztálytársn ője, szelíd  
mosolyú, halk és félénk, kissé pöntyögősen beszélő , emiatt is egészít-
hetik ki jól a lendületes és rámenős Gitával egymást. Akkor is, ha kés őbb  
kiderül, hogy Gita unalmasnak találja, s ő t butának, ekkoriban fordul  

elő , hogy Margitkához indulva tér be hozzám — hogy aztán estig is nálam  

maradjon. Útbeesésünknek hála mindenekel őtt, annak, hogy a Winter  
házzal Tánczoséktól távolabb, de hozzájuk közel kerültünk. Emiatt,  

hogy olykor vasárnap délutánokat is velem tölt, „velem", igen, így egyes  

számban, nem titkolt örömömre nemegyszer öcsém távollétében. Ami  

akár sikernek is számíthat — akkor is, ha Telbisz Feri ekkorra már kikerült  

a látókörünkből.  
Ámde egyelőre itt van még. Jókép űen, izmosan és ruganyosan, alkal-

masint intelligensen is, kertjük egyik-másik fiatal fatörzsét ől derékszög-
ben elállóan zászlót csinálva. Miközben mi öcsémmel voltaképpen nem  
is Telbiszékhez megyünk ezeken a vasárnap délutánokon, hanem (egy  

nyáron csupán!) az eredetileg nyilván személyzeti lakhelyül szolgáló  
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kertvégi házban lakó Lapuékhez. Pontosabban ahhoz a Lapu Mikihez, 
akivel egyébként Gita ismertet össze bennünket, akarva-akaratlanul is 
azt mozdítva elő , hogy a társaságához mi is hozzácsapódjunk. Lapu Miki 
korban köztem s öcsém között van, er ősen raccsol, kerek fej ű , arcú és 
szemű, nem túl nagy, de húsosan előre álló orra valahogy váratlanul 
mered ki az arcából, emiatt is hívják Bagolynak, egyik szeme futball-
labdajavítás közben esik később hirtelen kirántódó cipész-varrót űjének 
áldozatául. Apja vasmunkás, kommunista és hülye, apánk szerint leg-
alábbis az, két bátyja közül a Pista névre hallgató id ősebbet ritkán látjuk 
csak, ám a tizenöt éves Józsi többnyire ott van közöttünk. Mackósze-
rűségében mindenáron bohóckodni kívánva, gyakran csúsznak ki száján 
szürrealisztikus idétlenségek, olyanfélék, mint „jópofa gyerek voltam 
én úgy öregember koromban", ám ezt akkor mi még mulatságosnak is 
találjuk. Máskor meg egy üres rágógumis papírt vesz föl a földr ő l 
(amerikai csomagokban érkezik hozzánk ebben az id őben az ilyesmi), 
hogy utána esetlenül meghajolva Gitának nyújtsa: „Parancsol egy pár 
011a-gumit?", kérdezi tőle. „Mit?", hangzik a megszólított ellenkérdése 
műfelháborodástól fejhangon. „Ha te tudnád, hogy ez mit jelent?", 
toldja meg még elképedését felém fordulva. Pedig tudom, csak ezt éppen 
nem tőle, mellesleg az „Ilia" márkanév mindannyiunk számára magát 
a kérdéses használati eszközt jelenti. Ámde van a társaságban más fiú 
is még, kettő , többnyire együtt érkeznek. Mindkett ő  a Margitok osz-

tálytársa, tizennegyedik évében járó vagy azon éppen túl lév ő . Mindkettő  
régebbről is ismerős már, Komarek Feri barátságos arcú és pisze, hama-
rosan fényképésszé lesz, kés őbb múzeumi restaurátorrá növi ki magát, 
társa, Bogi, teljes nevén Bakálovics Bogdán ugyan, de legfeljebb bunyevác 
csupán. Amde magyar iskolába jár, öt—hat év múlva a János vitéz 
Bagójaként az „Egy rózsaszál szebben beszél"-t énekli majd, gyengécske 
baritonján bár, de azért sikerrel veszve beli a közönség egy részének 
orrfúvásokkal is tarkított elérzékenyült szipogásába. Eletkor szempont-
jából is heterogén a társaság, fentr ől lefelé a lépсsősor Telbisz Feritől 
öcsémig terjed. Hacsak egy Dudikának becézett öt—hat éves nyafka 
kislány is meg nem jelenik, akit, mivel Telbisz nagymamához látogató 
nagyanyjával érkezik ide, el kell viselni. Vagy ha a szembeköt ősdibe be 
nem száll Telbisz Ottó is: meglehet ősen esetlenül mozog, Lapu Józsi 
lapáttenyerének nagyot csattanó fenekeseit ől is e1-eltaláltan. A másik 
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kedvelt játéka kacsintósdi, amibe viszont a már szintén fiatalembernek 
minősülő  Lapu Pista áll be egy ízben. Résztvev ői párokban sorakoznak 
föl, elöl a lányok, hátuk mögött egy-egy fiúval, jól irányított szemhu-
nyorításra várakozóban, készen is a kacsintó hívásának eleget tenni, 
feltéve, hogy marasztaló őrzőjük idejében, vagyis az els ő  lépés megtétele 
előtt még, gyengéden hátba nem vágja őket. Hol jobban igyekezve, hol 
kevésbé, figyelembe véve, hogy a Margitkákon kívül társaságunkban 
más lány nem lévén, ketten mindig Lapu Mikivel vagy öcsémmel lesznek 
kénytelenek beérni. Máskor zsebkend ő  válik zsákmánnyá. Eredetileg 
magától, „spontán", hogyha úgy tetszik, annak folytatásaként, hogy Gita 
zsebkendője valahogy Telbisz Feri kezébe kerül, aki azt többszöri fel-
szólításra sem hajlandó visszaadni, amikor meg tulajdonosa er őszakkal 
próbálja meg kitépni a kezéb ől, Lapu Józsinak dobja tovább, egy ideig 
ide-oda dobálják, majd valaki azt ajánlja, „hurcoljanak" a zsebkend őért, 
árkon-bokron áti rohangálás kezd ődik, „kicsi rakás nagyot kíván"-okkal, 
időnként Gita és Telbisz Feri közötti tüzes tangókra emlékeztet ő  ma-
gánszámokkal is meg-megt űzdelve; általában a két nagyfiú veszi föl fej 
fej mellett a harcot, s küzd meg a többiek összességével. Mivel ez a 
játék máskor is megismétlődik, s a kialakuló szabályok értelmében akkor 
ér véget, ha az egymás kezéb ől kiragadni kívánt tárgy, zsebkend ő , sapka, 
sál, akármi, visszakerül gazdája jogos tulajdonába. Ámde süket tele-
font én is játszhatok, tolószékemmel is elhelyezhet ő  lehetek az egymás 
fülébe súgók sorában. De azért én néz őként is jól érzem magam, tizenkét 
esztendős „nagyokosságom" ellenére most is túlságosan gyerek vagyok 
még, nem igazán érzem magam kívülrekedtnek. Itt sem még és máshol 
sem, ugyancsak egy exgazdag házban. Mivelhogy egy másik ilyen is akad. 
Velünk szemben, fűrészteleppel és bútorüzemmel, udvarában tömén-
telen felhalmozott deszkával. De az egykori tulajdonos továbbra is ott 
lakó özvegyével, Hirschnével is, újra csak egy nagymama hát, két uno-
kával. Márton Ildikónak és Edétek hívják őket, Ildikó is idősebb nálam, 
egy évvel vagy kettővel is tán, dús, fekete hajfonata van, aprócska, de 
kapós már, sőt elkapatott is, öccse velem egyidős, de a barátai általában 
idősebbek, egyik-másik Ildikónál is, „Edéhez jönnek, de engem néznek", 
mondja róluk Ildikó nem minden dicsekvés nélkül. Ő t is Gita hozza el 
hozzánk, de időnként néhányszor nélküle is megfordul nálunk, ám a 
Kőrösi lány egy általa ismert szövegváltozatát él őszó helyett kipontozva 
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hajlandó csak leírni. Nagyanyjuknál, kosztosi minőségben, tanszezonban 
tartózkodnak csak, nyaranta mind a ketten elt űnnek, őszre újra meg-
jönnek, Ede a barnára sült b őrével indiánként tetszeleg, mire nénje 
„zsidó indiánt" kezd emlegetni; kikeresztelkedett apjuk falun orvos 
valahol, úgy tudom, a vészkorszakot Bácskában vészeli át, ideát tán 
vegyes házasként se nagyon tehette volna. Nagyanyjukkal Ómamánk 
barátkozik össze, s válik vagyonsirató panaszainak hallgatójává. „Milli-
oneп, millionen" mondja itthon a nagyobb nyomaték kedvéért németül, 
mélységes együttérzéssel. „Volt pompa?", kérdi egyszer olthatatlan gaz-
dagságbűvölete jegyében, moziból megérkező  anyánktól. Hogy ő  milyen 
buta volt, mondja többször is, fiatal özvegy korában könnyelm űen 
elszalasztott pénzes kérői miatt bánkódva, pedig a segítségükkel neki 
is csak özvegy Hirschné sorsa juthatott volna osztályrészéül. Kés őbb a 
népvagyonná vált asztalosüzem leég, ablakunkon kitekintve egész napon 
át figyelhetem a tűzoltókocsik érkezését. Fogatosokét csupán, mivel a 
helyi önkéntes tűzoltó egyesület nagy, Piros autóját a háború alatt 
légvédelmi okokból előbb terepszínűre festik át, majd a visszavonulók 
viszik magukkal. 

De ez csak azután történik már, hogy a Hirsch nagymama is elköltözik 
régi házából. Úgyhogy a Márton testvérpár is távolabb kerül, miel őtt 
végleg megszűnne. 

Nem igazán kivételként, többekkel egy id őben, többekkel együtt. 
Mivel elmagányosodásom immáron mégiscsak feltünedez ő  tüneteit ez 
idő  tájt kezdem érezni. Korombeli társaim kíméletlen cseperedésével 
párhuzamosan, kinövésükkel a gyerekcip őből. Eltávolodásukkal udvar-
tól és utcától. Más tájakra, ahová már nincs esélyem őket követni. 
Azután sem igazán, hogy újra eszmélésem színhelyére, a parkba kerü-
lünk vissza. Nyilvánosabbnak számító térbe tehát, s ő t a focipálya szom-
szédságába. 

Idejében bekövetkező  változásként, szerencsésként is, ha úgy vesszük. 
Ám azért mégsem mindent megoldva. Fokozódó feln ő ttek közé szoru-
lásom veszélyén csak részben enyhítve. 

Azon, ami előbb még, mára Winter házban kezd ődik. Nem utolsó-
sorban Gita távolább kerülésével, aki befejezve az ekkor még csak 
hétosztályos általánost, Nagybecskereken tanul tovább, az egykori To-
rontál megye egykori székvárosában, új, bánáti h ősi halottat megörökítő  
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partizán nevén Zrenjaninban, ámde magyar tannyelv ű  gimnáziumban. 
Egyelőre legalábbis, pár hónapra, fél évre tán, mivel.. . ám ennek külön 
története van, előzményeit tekintve elő ttünk, gyerekek el ő tt ismeretlen, 
jóllehet Gita Pesten élő  nagybátyjáról, Elemér bácsiról, anyja rajongással 
emlegetett édesbátyjáról, éppen eleget hallunk. Alkalmasint meg-meg-
újuló átköltözési tervekről is, bármennyire lehetetlen ez id ő  szerint 
átjutnia határ túloldalára. Legális úton semmiképpen, amiért is anya 
és lánya elutazásának hírére mit sem gyanítok. Nem igazán csodálkozva 
Gita apjának könnyes szemén sem, alkalmasint észre sem véve, vagy 
csupán az ebéd utáni borozgatásnak tulajdonítva. Mivel ekkor, vasárnap, 
nálunk ebédel. Számunkra Gyula bácsiként, környezete számára Gyu-
laként, holott első  számú keresztneve Tivadar (származása alapján ere-
detileg talán Teodor inkább), ámde ő  ezt nem szeretve inkábba második 
számút használja. Házunk baráti körébe anyám barátn őjének férjeként 
kerül, hatalmas gyűjteményébő l olykor-olykor facér bélyegeket kapunk 
tőle öcsémmel, na meg egy 1947-es évjáratú Zumstein katalógust is — 
amellett, hogy az ez id ő  tájt előszeretettel forgatott magyar nyelv ű  
Brehm köteteit is t őle kapom meg, lévén a József Attila nevét visel ő  
művelődési egyesületben éveken át ő  a könyvtáros. Bádogosmesteri 
mivoltában meglehetősen olvasott, odahaza is számos kötettel, közöttük 
a magyar nemzet ominózus története nagy millenniumi díszkiadású 
köteteinek teljes sorával. De emellett csellózik is, pár év múlva a János 
vitéz előadásának zenekarába is bekerül, túlnyomórészt hozzá hason-
lóan idejétmúlt szint ű  iparosemberek társaságában, összességét tekint-
ve meg-megingó harmóniát produkálón, apám szerint túlságosan 
messze ülve egymástól. Feleségét flegmaságával képes leginkább kihozni 
a sodrából; ironikusan lagymatag, jól megtermettként, de számunkra 
kezdettől fogva tarkóig kopaszon, tizenegy-két évvel id ősebb nála. De 
időnként robbanni is tud, néha látszólag ok nélkül nevezve a vacsorára 
elébe rakott sonkát ganénak, máskor okkal hajítva le háromemeletnyi 
magasságból a tízóraiként csalódást okozó mézeskenyeret, nagyon is 
érthetően felháborodva. Ismét csak apám szerint, akit egyébként éppen 
ez utána bizonyos ebéd után látok — először és utoljára — komolyan is 
elázva. Gyula bácsinál is jobban, talán amiért anyám szépasszony-barát-
nője ugyanúgy Versecrő l ideszármazott, mint ő , több hely- sőt hegyraj-
zilag közös emlékkel, úgyhogy ... csak hát én még semmit sem tudok. 
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Mert hiszen ha Gita végérvényes elt űnésére kellene számítanom, bizo-
nyára nem lenne mindegy. Arra, hogy többé szünid őben vagy hétvége-
ken sem jelenik meg, pianínónkon gyakorolni például, némelykor egy 
hegedülni tanuló osztálytársn ője társaságában, akinek falusi tanító apja 
első  világháborús hadifogságból hazatérőben hoz Oroszországból kom-
munizmust és feleséget, s lesz bel őle mindkettőnek köszönhetően nem-
sokára öcsém orosztanára. Amde Gita bugivugit is játszik, amellett, hogy 
játékával ő  kíséri néha anyját is. Szűkebb-tágabb környezete fáradha-
tatlan pacsirtáját, aki különböző  dalesteken időnként színpadon is sze-
repel nem kis sikerrel. Amellett, hogy bármikor kész dalra fakadni. 
Kíséret és apropó nélkül, örömében-bánatában, csak amiért így tartja 
kedve. Magyar nótákról divatos slágerekre váltva át, oda és vissza, 
operettdalokat sem kivéve. „Egy férfi képe van a szívem közepébe", 
énekli ábrándosan, tisztán cseng ően. Ugyanúgy Huszka Lili bárónőjéből, 
mint némileg szilajabban azt, hogy „Dús fű  selyme legyen nászágyunk", 
mire mi öcsémmel már mindent ért őn összevigyorgunk. „Szellő  szár-
nyán" lebegve, nem bárón őként ugyan, de szintén Liliként, nekünk 
persze Lili néniként. Liliként, igen, illetőleg leveleit aláírón „Lilly"-ként, 
férje számára éppúgy, mint ismeretségi körének egésze számára is — 
eltekintve férje-ura őt fantáziátlan józansággal Ilonkának szólító rokon-
ságától, legfőképpen nagyon ki nem állt három, vele egy házban lakó 
sógornőjétől. Mert íme, megint csak egy nem mindennapi, sajátosan 
kettős ház, régi épületre tagolódó, s újabbra, ám a régi ezek közül 
annyira régi, hogy két lépcsőn kell bele lemenni, hála a körülötte lévő  
utca és udvar időközbeni feltöltésének, amiért is, ha náluk a szobában 
vagyunk, a zsalugáteres kis ablakok el őtt elhaladókat térden felül to-
tálban látjuk. Muzeális korú épület ;  egyike a legrégebbieknek a város-
ban, amiről még makett is készül. Es hát éppen ők laknak itt, ebben a 
kicsiben és régiben, átellenben a kapubejárat túloldalán álló újabbal, 
ahová a két lépcs ő  már felfelé vezet. Es ahol a három sógorn ő  közül 
kettő  is lakik. Gyula bácsi nénje és húga, akik közül az utóbbi, fony-
nyadtarí és mogorván, szemléltető  gyűjteménye minden vénlány-kellék-
nek, szemben testesebbé férjezett n ővérével, két már felnőtt ikerfiú 
anyjával. Mellékesen meg a fiúk apjával is, Gyula bácsi segédi státusból 
benősült üzlettársával, aki Johann néven van forgalomban, de csak 
ritkán, és akit Lili néni találóan „száraz fa"-ként emleget, s őt olykor 
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szólít. Vagyis ha mindezekhez még a harmadik sógorn ő t, Gyula bácsi  
hozzá semmiben sem hasonlító testvéröccsének feleségét, ezt az „L"  

alakú régi ház udvari részében lakó, hangos nevetésekre és kend őzetlen  
véleménynyilvánításokra hajlamos, közönséges és nagy fenek ű  asszonyt  
is hozzászámítjuk, aki rajta rendületlen imádattal csügg ő  satnya férjét  
gátlástalanul terrorizálja, úgy ez a flaubert-i intenzitással unható-utál-
ható környezet már-mára maga teljességében látszik kibontakozni.  

Legfőképpen a lepkekönnyűséggel lebegő  valóság feletti „Liliségét"  
téve érthetővé, szemben minden földhözragadt „Ilonkasággal". Semmi-
vel sem kevésbé a szökési vágyat, eddigi környezetében nem is csekély  

űrt hagyni készen. Egyesekben emlékeket, másokban be nem teljesült  

álmokat kényszerítve végleg leírni. Messzeható er őterének köszönhe-
tően, melynek vonzáskörébe az a bizonyos Nešo is beletartozik, aki  

különböző  ürügyekkel idézi be olykor (vagy talán gyakran?) magához.  
Egy ízben bizonyos levélbeli számok miatt, amelyeket vagy ő  ír a báty-
jának, vagy az őneki, ám amelyekrő l kiderül, hogy nem egyebek remény-
keltően megálmodott, s megtett lottószámoknál. El őször vagy ismételten  
nyújtva vallomástevő  lehetőséget Nešo számára. Annak elmondására is,  

hogy ő  mindenről tud, mivel ők mindenről tudnak. Arról is, hogy nem  
él jól a férjével, aki hozzá sokszor goromba, szóljon hát csak nyugodtan,  

szóljon bátran, hogyha bántani meri. Ha pedig a válásra is elszánná  

magát ...ennyi és nem több, legalábbis a jéghegy vízszint feletti része,  

azzal, hogy ilyenféle rurálisan tiszta érzései akár még egy Nešónak is  

lehetnek. Ambár hogy ezek a dicsekvésre késztet ő  vallomások előbb  
hangzanak-e el még, vagy pedig az általam azon a bizonyos vasárnapon  

még álmomban sem sejtett szökési kísérletet követ ően már, arról bizony  
semmit sem tudok. Mivelhogy a kísérlet dugába d ő l ,  Rábénál, a határ-
falunál fennakadva, anya és lánya visszakerülnek. Pár nap múlva sza-
badlábra is, meglehet, hogy Nešónak köszönhet ően. Avagy éppenséggel  
az időközben iskolaigazgatóvá érő  Balogh tanító közbenjárásának is,  
akivel Lili (néni) hosszan tartó regénye mindenképpen ez után az eset  

után kezdődik. Valószínűleg épp a munka nemzetközi ünnepén, május  
elsején a méltatlankodó varjúkárogástól hangos városszéli Kiserd őben,  
alkalmasint közeli kapcsolatban is a dús fű  selymével. Anyámnak is  
bizalmasan bevallottan folytatódva a Fej ős Klára nevét viselő  (ekkor  
még vegytisztán magyar tannyelv ű) általános iskola igazgatói irodájánák  
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heverőjén, ámde az épület alagsorában lévő  szolgálati lakásban pedellus 
is van, iskolaszolga, akit Balogh igazgató utasítása szerint „iskolataka-
rító"-nak kell nevezni, úgyhogy bizonyos idő  elteltével akár még öcsém-
nek azon kifakadása is érthet ővé lesz, miszerint mindenkit oda kellene 
küldeni, ahová tartozik: egyik osztálytársának anyját egy Mili ć  nevű  
kereskedőhöz, Lili nénit viszont Balogh igazgatóhoz. Ennek ellenére 
egyikük sem kerül oda, ahol talán csakugyan lenni szeretne, mindket-
tejük kapcsolata közös fedél nélkül bizonyul — érzelmileg mindenkép-
pen — sírig tartónak. 

Ámbár kérdés, miért fontos mindez! Lévén szó vitatható hitelesség ű  
pletykatémákról, porladó néhaiak gyarlón intim dolgairól, amelyek a 
mát jelentő  utókorra éppúgy nem tartoznak, ahogyan nem tartoztak a 
maguk idején sem a nyilvánosságra. Elvégre a pletyka csúnya, s őt alantas 
dolog, ámde még ilyenként is csak friss híranyagként lehet érdekes 
tulajdonképpen. Hasonlatosan a politikához, aminek azonban ugyane 
minőségében megvan az a privilégiuma, hogy önnön fontosságától el-
telten képes, a legnagyobb butaságokat és őrültségeket éppen ennek 
jegyében követve el, történelemmé magasztosulni, s őt irodalommá ne-
mesedni ... de hát ez utóbbira a pletyka is képes. Amiért is némi 
túlzással akár oda is kilyukadhatunk, hogy épp ez a kett ő , mármint a 
pletyka és politika együtt, szétválaszthatatlan elegyként, s őt vegyület-
ként, jelenti az irodalmat. Tárgyként, nyersanyagként legalábbis, oly-
annyira, hogy aki sem a pletykának, sem a politikának nem kedvel ője, 
aligha lehet kedvelője az irodalomnak. Alkalmasint az életnek sem, 
holott az mégiscsak fontos. Közkelet ű  felfogás szerint az irodalomnál 
is fontosabb, annyiban mindenképpen, hogy az irodalom élvezetét vagy 
éppen művelését lehetővé tehesse. Ugyancsak sokak szerint viszont (s 
ilyenek mind többen lesznek), az irodalom cseppet sem fontos, mivel .. . 
de talán hagyjuk is ezt most. Óvatosságból, visszarettenésb ő l, gyávaság-
ból is akár, hiszen egy kis igyekezettel bármirő l, akár magáról az életr ő l 
is kideríthető , hogy ugyanígy cseppet sem fontos. Az sem, hogy iroda-
lom-e, amit épp most csinálok. Ugyhogy tán e „fontossági kérdés" 
mellőzésével folytatom tovább. Azokról a régi kiserdei május elsejékr ő l, 
amelyeken annak idején, legalábbis amíg a fogatunk megvolt, rendsze-
rint mi is ott voltunk. Többnyire délel ő tt kilenc és tíz közt érkezve, elég 
korán, hogy ha úgy vesszük, ám azért már ilyenkor is zsupszkocsiról, 
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három csacsiról, cvikipuszival váró lányokról énekl őkbe is beleütközve. 
Hármasban összekapaszkodókba, csacsirészegen dülöngél őkbe. Leg-
többször G.-ékkel (ismét csak egy németesen hangzó családnév, érde-
kes, hogy éppen a közelebbi ismer ősök nevét vagyok képes nehezen 
maradéktalanul leírni), azaz Gita szüleivel együtt szekerezve ki, s tele-
pedve le velük közös pokrócra. Elemózsiás kosarakkal és demizsonokkal 
felszerelkezve, sőt egy alkalommal, öt liter bor ellenében, a Karácso-
nyi-féle tamburásbandát is hozzánk társítva: Lili néni szárnyaló szop-
ránja mellett Gyula bácsi basszusa legalább annyira mély és nagy erej ű , 
mint amennyire az övé magas, ámde apánk kellemes baritonja sem 
marad el sokban mögötte. Más kérdés, hogy ezek az alkonyatba nyúló 
május elsejei kirándulások (melyeknek a nemzetközi mukásszolidaritás-
hoz körülbelül annyi a közük, minta karácsony esti Jézuskázásnak a 
Megváltáshoz) számomra többnyire könnyekkel küszköd ő  hazakocsiká-
zással érnek véget. Gita ilyenkor ugyanis alig van jelen: hosszú távollé-
teket megszakítva t űnik csak föl táborhelyünkön, röpke intermezzók 
erejéig, levetni egy pulóvert vagy felvenni, bekapni néhány falatot vagy 
inkább felkapni csak, visszarobogni vele pillanatokra otthagyott társa-
ságához. Miközben velünk, s velem (!) alig tör ődik, öcsém egy kérdésére 
türelmetlen választ ad, mire nyomban pofont kap az anyjától. Anélkül, 
hogy bármi köze is lenne ahhoz a hirtelen n ő tt kamaszlányhoz, aki nap 
nap után vendégünk, aki, ha barátnőjét látogató anyánkkal érte üzenek, 
nemegyszer fél órán belül meg is jelenik, akivel közösen rajzolgatunk-
festegetünk, vagy éppen együtt lapozgatunk valamilyen könyvben, régi 
illusztrált lapban, mondjuk a Tolnai Világlapjában. Vagy aki korban 
hozzá mindenképpen taknyos, ámde koravénen sok dologban érettséget 
mímelő  nyomorék kis barátjával merül okos vagy annak hitt beszélge-
tésbe. Olykor meg egy régi, halmának nevezett várcserés játékot játszva 
vele, s többnyire le is győzve. 

De hát mindezek még a fentebb ismertetett szökési kísérletet meg-
előző  fázis tartozékai, amelyet követ ően Gita helyben lesz a szerb 
gimnázium, mellesleg továbbra is eminens tanulójává. Identitásmegha-
tározó sorsfordulónak minősíthetően is akár, hiszen ha a szökési kísérlet 
sikerül, vér szerinti félmagyarból nyilván egészen magyarrá lesz, így 
viszont nem is annyira jugoszlávvá alakul, inkább majdnem szerbbé, s őt 
tán egészen azzá. Pedig sok minden szeretne lenni. Eleinte leend ő  
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orvosnőként mozog köztünk, ám amikor agyagból szobrokat, köztük 
egy sikerült Voltaire-portrét kezd el mintázni, egy ideig a képz őművészi 
irányvétel is foglalkoztatja. Miel őtt mégis gyakorlatibb pályára állna, 
angol—német szakra, de csupán kétéves f őiskolára — ám ezt már a 
szokványost messze meghaladóra méretezett Nagy Ő  színre lépése 
határozza meg, eleve a mielőbbi révbe érés kívánalmának alárendelve. 
„Bizonyos dolgokban nagyon konzervatív lettem", mondja ez id ő  tájt 
magáról. Holott korábban egy fajta pózoló frivolságtól sem mentes, 
alighanem ennek révén sikerül egy „munkaakción" olyan látszatba ke-
verednie, amit csupán maga követelte orvosi vizsgálattal tisztázhat; 
Banja Luka—Doboj, istenem, régi szép id ők, nem csupán daliásak, de 
holmi, a dekadens Nyugaton fakadt, szibarita szexforradalom el őttiek 
is, amikor még az ifjúsági épít őtáborokban is a „partizánerkölcs" szel-
leme dívott ... Ez a bizonyos „Ő" különben közepes képesség ű  és a 
délszláv átlaghoz viszonyítva közepes termet ű  is, de kosarazó, testne-
velési főiskolás, ám később néhány elfogadhatóan közepes novelláját is 
olvashatom, méghozzá nyomtatásban — miel őtt nyilvánvaló kisebbségi 
érzetből fakadó szárnypróbálgatásait feladva jutna el a „túl okos vagy 
te nekem" beismerő  pillanatáig. Annak végén már, ami egyik oldalról 
sem maradéktalan tetszés mellett kezd ődik. Mivel a „mađaricát" eleinte 
az apósjelölt sem tartja házában kívánatosnak. Miközben, s még hosszú 
ideig, G. éknél otthon, a hozzájuk ekkor már anyai jóváhagyással ellá-
togató „Ó"-nek, az érvényes szabályrendelet értelmében, azt követ ően 
kell aznapra szerelmét ő l búcsút vennie, hogy a műhelyéből hazatérő , s 
először a konyhába benyitó Gyula bácsi léptei felhangzanak, lehet ő leg 
úgy, hogy a szembetalálkozást elkerülhesse. Elképzelhet ő  hát, hogy az 
érzelmek paramétereit egyfajta Rómeó és Júlia-effektus is befolyásolja. 
Szerencsére az anyák toleránsabbak. Mert hát csakugyan, mit lehet 
tenni egy „ilyen nagy szerelem" ellen? Amelynek önkörén belül két 
összecsendülő  egzaltáltság is erősíteni látszik egymást, széls őséges ma-
nifesztációkban is megmutatkozva. Egyebek mellett az „ Ő" katonaide-
jére szólóan olyan h űségfogadalmakban is megnyilvánulna, amelyek 
hitszegés esetére még a sértett fél „megölési jogát" is tartalmazzák a 
sértővel szemben, úgy tetszik, még egy szólóban vagy baráti társaságbán 
való mozibamenést is hűtlenségnek tekintve, illetve lehet ővé téve az 
írásban talán mégsem lefektetett szerz ődés ilyen értelmezését. Mivel az 
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ez idő  tájt többnyire otthon ül ő  Gita egyszer azért valamilyen filmet  
mégis megnéz, sőt erről a szintén fogadalom tárgyát képez ő  naponkénti  
levélváltás keretében („majd meglátod, milyen jók lesznek ezek egyszer  
még begyújtásra",jegyzi meg e levelek kapcsán az ez id ő  tájt társaságukhoz  
tartozó és sok mindent nem csupán sejt ő  Baloghné kellő  malíciával)  
gyanútlanul be is számol, nem igazán számolva a jogok beváltásával  
fenyegető  válaszlevéllel. „Pedig igaza van", mondja mégis zokogva  a 
történtekről utóbb nekünk nevetve beszámoló anyjának, sőt a „véredet  
veszem" fenyegetése egy apró, jelképes karcolás formájában még be is  
váltódik. Alkalmasint annak az odaadó alázatba átfordult magasfeszült-
ségnek köszönhetően, amitől áthatottan Gita, „Ő"-jének társaságában,  
a magyarul hozzá intézett szavakra következetes szerbséggel felel.  
Annak ellenére, hogy szerinte „Ő" több mint szerb, „európai", függetlenül  
attól, hogy a szerb Rankoviéban látja az ekkor még vitalitása teljében  
levő  Tito legmegfelelőbb lehetséges utódját. Bármilyen liberálisan nem-
zetek felettinek mutatkozzék is az utódnevek dolgában: els őszülöttjük  
a megállapodás szerint nőneműként Eleonórának készül, hímneműként  
Arturnak, második szótagjának „fenék", „hátsófél" stb. jelentésével  
némi joggal váltva ki a leendő  apai nagyapa tiltakozását. Szerencséjére  
Eleonóra születik meg, mindössze a kikindai belügy egy munkatársát  
késztetve ugyanezen nagyapa szemére vetni: „A te fiad Nyugat-barát,  
ezért nevezte el a lányát Roosewelt-asszonyról!" Pedig ekkor nem  
vagyunk már éppen „Kelet-barátok". Nem szólva arról, hogy Eleonóra  
nem is itt, a poros Eszak-Bánátban, hanem egy kelet-szerbiai kisváros-
ban születik meg, lévén a család a szó igazi, tartománytalan értelmében  
szerbiai származék, az akkor már testnevelő  tanár apa igazinak mégis-
csak a Dunától délre elterül ő  vidéket érti. Innen is kerül a kezdett ől  
fogva Nóraként szereplő  kislány váratlanul anyai nagyanyja féltő  gon-
dozásába, átmenetileg ugyan, de a magyar nyelv gyarapodó szókészle-
tének segítségével kezdve eligazodni az őt körülvevő  világ forgatagában.  
Logikus folyományaként a tételnek, miszerint az „ilyen nagy szerelmek"  
vagy tragikusan végződnek, vagy — szánalmasan csak. Ennek jegyében  
jelenik meg, ekkor már jó ideje újra parkbeli otthonunkban Gita is,  
soványan, sokat cigarettázón és korábbi önmagánál hangosabban; „Na-
gyot zuhantam", kezd el felszólítás nélkül, in medias res mesélni. Inkább  
háttérmagyarázatokkal szolgálva, semmint az alaphelyzetet ismertetve,  
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amiről tudja, hogy tudom. Mármint hogy férje tanári és kosárlabda-edz ő i 
minőségében folytatott viszonyt egy tanítványával, s ítéltetett két év 
börtönre —attól tartok, ma már anakronisztikusnak tetsz ő  szigorral. 
Amihez viszonyítva Gita meglehet ősen bonyolult lélektani fejtegetései 
annak ellenére tűnnek szívósan mentségkeres őnek, hogy állítása szerint 
kész a válásra. Lehetőleg még a büntetés letelte előtt zárva le az ügyet, 
ám a fogadkozó visszakönyörgéshez vezet ő  amnesztia eredménye végül 
is az a kisfiú lesz, akinek megszületésekor „ Ő" korábbi európaiságát 
sutba vágva, ultimátumszerűen két nevet mond, mire Gita a zordonabb 
Srđan helyett a simogatóbb Smiljant választja. Ám ez házasságukat már 
éppúgy nem tartósíthatja, mint az a szép nagy ház, amely már nem az 
említett kelet-szerbiai kisvárosban épül fel, hanem abban a közeli nagy 
ipari központban, ahol a pedagógiából profi kosárlabdaedz ővé kiérde-
mesült férj újra női csapatnál működik, felesége viszont külföldi leve-
lezőként és tolmácsként az egyik nagy itteni ipari kombinát vagongyá-
rában. Külországokban tett gyakori üzleti utakkal tarkítottan is, olykor 
meg éjszakába nyúló túlórázásokkal súlyosbítottan, ellen őrizhetetlen 
feltételezésekre óhatatlanul okot adóan. Emiatt is várja hazatértét a 
feltételező  szintén éjszakákba nyúlóan és a sötétség leple alatt, kezében 
megfelelő  szúrószerszámmal. Vagy talán mégsem megfelel ővel. Szeren-
csére, de mindenképpen azt igazolva, hogy ilyen célra mégiscsak a 
hagyományos „gyilok", a hegyes kés, a tőr az alkalmas, mivel a jókora 
csavarhúzó talán mégsem egészen komolynak szánt döfése úgy csúszik 
félre a vastag télikabát szövetén, hogy utána a házasság végképp ment-
hetetlennek bizonyul, ám a sértett sértetlen marad. Viszonylag nem is 
sokkal a szolidabb és kiegyensúlyozottabb férjre való átváltást megel ő -
zően, csak hát ez a változatlan környezet értékrendjéhez való végérvé-
nyes hasonulás folyamatán már mit sem változtat. Úgyhogy ... na de 
ebből tényleg elég már. 

Annál is inkább, mivel ennek a megiramodó id őbeli előrefutásnak 
édeskevés köze van már az itt terítéken levő  korszakhoz. Ahhoz a 
valamikori „Gita-élményhez" sem tehát, ami nem csupán megéreztetett 
velem valamit, de lényegében ennek a valaminek a jöv őbeli kilátásta-
lanságára is ráébresztett. Azt értetve meg, hogy hozzá hasonló rejtett 
bálványaim éppenséggel a továbbiakban is lehetnek, s ő t a maguk módján 
még „használhatnak" is, netán „gazdagíthatnak" — f ő leg ha az egyolda- 
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lúság ilyenféle fantomélményeit túlságosan is agresszív vagy csupán  
prózai alkat lévén, nem érzem lázadásra késztet ően megalázónak. An-
nak ellenére vagy éppen azért, mert nagyon is hamar felismertem, hogy  
az emberi lét egyik legfontosabb szférájából rekeszt ődöm ki, ső t  a 
közfelfogás szerint a legfontosabból. Ami nélkül ugyebár ... nem mintha  
nem lehetne akár meghalni is, csak hát ami a kivitelezhet őséget illeti,  
attól félek, e téren se lett volna túl sok esélyem. Önbecsapó lekicsiny-
lésbe, felülemelkedettséget játszó megvetésbe, vagy éppen „erkölcsbe"  
menekülésre szintén nem, ehhez mindenképpen hívőbb és prűdebb  
környezetbe, illetve spiritualisztikusabb, aszketizmusnak kedvez őbb  
korba kellett volna születnem, sokkal inkább ködöt képz ő , semmint  
ködoszlató szellemi tápláléktól elhalmozottan. Ámde ugyanennek  a 
létélménynek megvolta maga általánosabb vetülete is. Annak felisme-
rése, hogy elmagányosodásom fenyegetése legf őképpen a korombeli-
ektől való eltávolodást, a róluk való leszakadást jelenti. Súlyosabb eset-
ben a „lemaradást" mögöttük. Annak veszélyét, hogy feln őttek, ső t  
„öregek" közé szorulva, magától értet ődőnek fogadom el világukat,  
osztom nézeteiket, legyen bár szó a mindennapok gyakorlatáról, szo-
kásrendjérő l, Morálról és Ízlésről, Istenről, Családról és Hazáról, Nem-
zetről és Emberiségről. Vagyis a hétköznapi és ünnepi, a sekélyes és  
fennkölt, a kisszerű  és nagyszerű , a profán és szent fogalmaknak arról  
az örekbe kapott arzenáljáról, amellyel szemben védekezni, úgy érez-
tem, kötelességem. Túlkompenzálás árán is akár, esetenként átesve  a 
ló túloldalára.  

Ami persze nem maradt el, hogyan is történhetett volna másképpen?  
Úgyhogy talán e miatt is kezdtem a körülöttem lév őknél szebbnek,  
jobbnak, ígéretesebbnek látni az engem körülvev ő  világot. Nemegyszer  
még a „rendszer"-ben is bizonyos „pozitívumokat" ismerve föl ,  olykor-
olykor többet is a valóságosnál.  

Többet annál, mint amennyit megérdemelne.  



AZ ÉSZAKI FAL (VIII.) 

Regény 

DRAGAN VELIKI Ć  

23. 

Augusztus vége szeles reggelekkel köszöntött be a Westbanhof mel-
letti Európa-platzon. Olga a szél illatában új vibrációkat szimatolt azon 
a színpadon, amelyen hamarosan egy új életnek leszen jelenése, egy 
életnek, melyet a testében hordoz, mivelhogy azokban a napokban 
maradt el a havibaja. 

Rita vizsgálatra jelentette be Olgát a saját orvosánál. 
Néhány nappal később Olga bőségesen vérezni kezdett, úgyhogy az 

orvos csupán menstruációs rendellenességet állapított meg, gyógysze-
rekkel látta el, és ágynyugalmat rendelt. Négy napig feküdt Olga a 
nappali szoba rekamiéján, ahonnan tisztábban hallhatta Dmitrij reggeli 
áriázását. Pessoát olvasott, gondolatban Lisszabonban kószált, hogy 
aztán később az alexandriai poéta verseihez pártoljon át. 

A mennyezet stukkódíszeibe mélyedve pihengetett, s így, magában 
szunyókálva hajózta körül Belgrád kontúrjait. Olga ezekben a napokban 
vonta meg bécsi életének első  mérlegét, ugyanis közeledett az ősz. A 
három nyári hónapa múlté volt. Kéziratai továbbra is érintetlen rendben 
nyugodtak a széles íróasztalon hever ő  iratgyűjtőkben. Olyan erődítmé-
nyekre emlékeztettek, amelyek mellett egyszer űen elmennek a seregek. 
Kikerüli őket Andrej is olyképpen, hogy odaadó hitvest és majdani 
gondos anyát farag belőle fokozatosan. A fiatalasszonya legaljára kotórt 
annak a röviden csattanó szónak, amelyet legel őször az édesanyja ejtett 
ki a száján: Bécs. 
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Ilyetén való reggeli szendergései során, a mennyezeti stukkók porfogó, 
szürkés koszorúiban a habos tengert ismerte fel, a tenger zöldes virág-
zását a portoroži strandon. Bens őjében lüktetést érzett. Fájdalmai nem 
voltak többé. 

Negyednapra a vérzés teljesen elmaradt. A Dmitrij énekelte áriától 
elbűvölve, elhatározta, hogy felkel. Felöltözött, majd amikor kinézett 
az ablakon, megállapította, hogy az ég alacsonyra ereszkedett, és szürke. 

Olga, miután átvergődött a Mariahilfer utcai épít őhely porán, melyet 
felkavarta szél, kijutotta Ringre, és felszállt az 1-es villamosra. Álom-
szerűen maradoztak el sorra a múzeumok épületkockái, majd a parla-
ment, a Rathaus, a tőzsdepalota. Fülledtség nehezedett a városra. Ami-
kor a villamos megállta Schottenringen, a Duna-csatorna szürke 
víztükre meg a néptelen kiköt ő  tárult elébe. Leszállta villamosról, és 
az Uránia, egy olyanféle épület irányába indult, amely, körbe futó 
vonalaival, az egyik új-belgrádi mozira emlékeztette. Megeredt az es ő . 
Olga az Uránia mozi kávézója felé vette lépteit. Amíg a villanyrend őrnél 
szabadra várt, hogy átkeljen az utcán, egy gépkocsi tülkölt rá, majd meg 
is állt előtte. A kocsiban Tibort pillantotta meg, aki azzal a tréfás 
kérdéssel, hogy nem szeretne-e inkább fedél alá kerülni a zápor el ől, 
már nyitotta is az ajtót. 

De a megtorpant menetoszlopban máris ideges tülkölésbe kezdett a 
többi gépkocsi. Tibor hevesen indított. A zápor végigpaskolt az autó 
ablaküvegein. A férfi az Akadémia felé hajtotta Ringen. 

Ahová csak akarod, bárhová elvihetlek. Ráérek. 
Sétálni indultam. 
Rendben. Kocsizunk, amíg el nem áll az eső . 
Olga egy fejmozdulattal hátravetette nedves haját, és fölnevetett. —

Csakugyan nem sietsz? 
Egy cseppet sem, válaszolta Tibor. — A Hietzingbe indultam. Rita is 

ott van. Ma van a házassági évfordulónk, hát csapunk egy kis családi 
murit. De hát az ebéd csak ötre van kit űzve. Na, közben el is állt az 

N eso. 
Afféle nyári zápor volt, szólt Olga. 
Tán az utolsó ezen a nyáron, mondta Tibor. —Jártál valaha a Sankt 

Marx-temetőben? 
Nem jártam. Ott van Mozart eltemetve? 
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Legalábbis ott dobták be a tömegsírba. A Sankt Marx-temet ő  egy 
részébe ortodoxok, görögök és szerbek temetkeztek. Ott van Vuk 
Karadžić  sírja is. Már száz éve, vagy még régebb id ő  óta, nem temetnek 
oda senkit. Nem is temetőre, inkább parkra emlékeztet. Akarod, hogy 
elmenjünk oda? 

Igen, szeretném, felelte Olga. 
Kitárultak előttük a III. kerület hosszú, széles utcái. A kocsi a Sankt 

Marx-temető  kapuja elő tt fékezett. Az es ő  teljesen elállt, a felh ők mögül 
előbújta nap. Elindultak a fő  sétányon. Az ázott leveleken es őcseppek 
csillantak. Mozart rózsákkal befuttatott sírjánál Olga egy keskeny ös 
vényen letért a temet őfal irányába. Tibor a nyomában haladt. Egy 
pillanatban elhessentő  mozdulatot tett a fiatalasszony feje fölött. Olga 
összerezzent, s csak akkor vette észre, micsoda óriásrovar döngicsél az 
orra előtt. 

Egy dongó, mondta Tibor. 
Das ist die Hummel, vágta rá Olga. 
Nicsak, egészen jól haladsz a némettel. 
Az egyik mellékösvény mellett megtalálták Vuk Karadži ć  sírját. Amer-

re csak néztek, a lombok alatt, a bokrok mélyén, mohos sírkövek 
sorakoztak, felirataikat alig-alig lehetett kibet űzni. Leereszkedvén az 
ösvényen, Olga megállt egy síremlék el őtt, melynek obeliszkje olyan 
magas volt, hogy a hegye a lombokba fúródott. 

A kőlapon ennyi állt: 

Petar Hadi Ristié 
Bécsi nagytőzsér 
1869. szeptember 1/13. 
Elhalálozott életének 46-ik évében 

Odanézz, szólt Olga, a kőbe vésett szövegre mutatva. Mindig elszo-
morodom, amikor látom, hogy semmi más, csupán egy név marad az 
ember után. Mert mit tudunk err ől az emberről, aki egy évszázaddal 
korábban ebben a városban élt? Hol, mikor született, err ől szó sem esik, 
mindössze arról értesülünk, hogy meghalt Bécsben, 46 éves korában. 
Beteg volt talán? 

Tibor elővette cigarettatárcáját, és megkínálta Olgát. Az asszony, 
miközben rágyújtott, Tibor ujjait érezte az arcán. 
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A férfi átfogta a n ő  vállát, a másik kezével pedig az ösvény aljába 
mutatott. Ott egy hatalmas páva jelent meg. 

Hát nem gyönyörű? Ebben a temetőben néhány példány van belőlük, 
s engem mindannyiszor meglepnek. A páva Jupiter asztrológiai madara, 
a kígyók ellensége. A hiedelem szerint azoka fekete pontok a farktollán 
Lucifer szemei. 

Jársz a temetőkbe? 
Nem. De itt úgy érzem magam, minta parkban. Mindig néptelen. 

Csak nagynéha látok egy-egy utódot, amint őseik márványtakaróját 
tisztogatják. Az én őseim Szabadkán nyugszanak az egyik temet őben. 
Van belőlük Szegeden is. Ami engem illet, hát én, valószín űleg, itt 
maradok Bécsben. 

Olga a férfi arcába, sötét szemébe nézett, mely rezzenéstelenül sze-
geződött rá. — Ma van az évfordulótok. Hanyadik is? 

A tizenhetedik, felelte Tibor. — Szabadkőművesek kabalaszáma. 
Hány éves vagy? 
Negyvenhét. Hadži Ristić  nagytőzsér uram első  mennyei esztendejét 

taposom. 
A férfi háttal egy fatörzsnek támaszkodott, és le nem vette szemét 

Olgáról. Hm, ez volna a kellő  pillanat? Vagy — korai még? Hátha tévedett 
Andrejnek az a kártyavet ő  orosza? Olga arca, hejh, pedig alig egypár 
lépésnyire volt tőle, elérhetetlennek bizonyult. Felemelte a karját, és 
letört egy vékony gallyat. 

Olga megsejtette, hogy ezzel a mozdulattal Tibor egy másik mozdu-
latot helyettesít. S ebben a pillanatban sajnálta, hogy a férfi így elbi-
zonytalankodta az ügyet. Egy szépen karbantartott sírk ő  felé fordult. — 
Aura Hildt Temesvárról — olvasta fennhangon. — Meghalt 1868. decem-
ber 7-én, 26 éves korában. Milyen fiatalon! — jegyezte meg végül. 

Amott a túloldalon van bizonyos Josef Madersperg sírja, ő  találta fel 
a varrógépet, mondta Tibor. 

Olga hangosan fölnevetett. 
Visszakanyarodtak a főútra, s elindultak a kijárat felé. 
Hová vigyelek? — kérdezte Tibor, amikor mára kocsiban ültek. 
Mindegy. Talán a Swedenplatzra. Sétálnék egyet a csatornaparton. 
Egész úton alig váltottak szót. Az Uránia közelében Tibor megállt a 

villanyrendőrnél, amely pirosat mutatott. Olga megköszönte a sétát, és 
kezet nyújtott. 



352 	 HÍD 

Tibor hosszan megszorította, majd ajkával megérintette a vékonyka 
ujjak hegyét. — Szeretem a színtelen lakkot, mondta halkan. 

Olga elnevette magát, jeléül, hogy tréfának fogja fel az egészet. 
Becsukta a gépkocsi ajtaját, s anélkül, hogy visszanézett volna, a 

Duna-csatornához vezet ő  lépcső  felé irányította lépteit. A rakpart üres 
volt. Nagyot kortyolta friss levegőből. A csatornaparton sétálva a víz 
csendjében, sejtelme azt súgta, hogy ez a város még sok kellemes 
izgalmat tartogat számára. 

24. 

Szeptember derekán egy erős anticiklon nagy hőséggel árasztotta el 
Közép-Európát. Ezer meg ezer lakás sarkig kitárt ablakain át alig-alig 
érkezett némi légáramlása fülledt szobákba. A dunai strandokon júliusi 
tumultus uralkodott. 

Az egyik XX. kerületi, Am Tabor utcai lakóépületben egy fiatalember 
rója késő  éjszakáig a terasz repedezett betonját. Amióta megkapta. a 
dél-afrikai konzulátus levelét, mely arról értesíti, hogy egyévi ott-tar-
tózkodást engedélyeztek számára, azóta nem festett. Fényképfelvéte-
leket készített vásznairól, hiszen ezeket nem viszi magával, hanem bécsi 
lakcímén hagyja őket. Egy esztendő  nem is sok, amikor elmorfondíro-
zunk róla, ő  azonban jól tudja, hogy az idő  múlása mennyire csalóka. 
A nyarat, amely éppen hogy csak elmúlt, mintha egész évtized választaná 
el ettől az átsétált éjszakától a teraszon. A korlát mellett megáll, és 
hosszan elnéz a tetők felett. Rálát a Práter óriáskerekére, amely már 
csak a késő  reggeli órákban indul meg fürtökben függeszked ő  kabinjai-
val. Nem nehéz elképzelnie, nagyra kerekedett szembogarakkal embe-
rek ülnek ezekben a fülkékben, és fiatal n ők, akik után vágyódik. 

Mintegy a szobája ablakát zörgető  légáramlástól sodortatva, azon az 
éjszakán kilépett az utcára, s megindulta hosszú-hosszú Am Taboron. 
Az egyik sarkon beszédbe elegyedett egy éjszakai pillangóval, aki —
láthatóanelégedetlenül, hogy azon a fülledt éjszakán olyan rosszul megy 
a bolt — elfogadható árat ajánlott fel. Boris hitt benne, hogy valamelyik 
garniszálló sötétjében, ahová majd elvezeti a lány, az izgalom röpke 
perceiben képes feltámasztani bármely testet, melyet megáhít annak a 
vászonnak a fehérségével együtt, mely ráfeszülve, pontosan úgy rejti- 
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takarja a karcsú lábszárakat, amiképpen festményeinek sötét alapozása 
az elsüllyedt városokat. 

Ámde a szoba megvilágítása, ahová a lány bevezette, a szavai, a 
mozdulata, ahogyan leveti magas sarkú cip őjét, a püffedt lábfeje, melyet 
csipkedíszes házi papucsba bújtat, mindez együttvéve lelohasztotta a 
remélt szenzációkat. Legszívesebben lelépett volna, a lány azonban már 
a nadrágját gombolgatta. Suttogva ágyba hívta, majd két—három ügyes 
mozdulattal kondomot húzott a hímtagjára. Az ágynem űből áradt a 
verejtékszag; az éjszakai szél, az id őváltozás előszele dagasztotta a 
függönyöket, a lány pedig megállás nélkül hajtogatta, hogy „kedves" 
meg „cukorfalat". Egyenletes ritmusban hullámzott alatta egy test, va-
lakié, akinek a nevét sem tudja, s nem is fogja megtudni soha. 

Elég korán érkezett haza ahhoz, hogy még bevárja a napkeltét, de 
nem azt is, hogy üzemelni kezdjen a Práter óriáskereke. A vászon, a 
legutóbbi napokban ezen dolgozott, madártávlatból kanyonszer ű  utca-
részletet, és egy, a galambszürke végtelenbe vesz ő  villamos sínpárt ábrázolt. 

Leült ez elé a vászon elé a kora reggeli órákban, és Dél-Afrika tájéit 
képzelte maga elé. Csak minél messzebbre Közép-Európa kis, vidéki 
vasútállomásaitól, ahol megállt az idő , ahol újdonatúj lobogók és címerek 
szűkítik le a látóhatárt. Miközben lassan álomba szenderült a vessz őfo-
natú karosszékben, harsány szimfóniát hallott, amilyenek háborúkban 
és álnok békekötések után születnek. 

Porfelleg lebeg a vége felé járó század síkidoma fölött, belepi a vidéki 
színházak kabalababáit, megülepszik a hóhérok és áldozatok üvegsze-
mében, akik olyan gyakran cserélnek szerepet. A tágas lyukban pedig 
Ott ül a súgó, és szemmel tartja a színpadot. A szeme vizeny ős, az arca 
képlékeny tészta, a lehelete, akár a múmiáé. Szavai ragadósak, és mint 
a legyek, keringenek a lakásokban, ahol csupa mennyei ember lakik, s 
abban a tévhitben éli le nyomorúságos életét, hogy a lobogók külön-
bőznek egymástól. Pedig hát örökké ugyanaz a rituálé zajlik: a helybeli 
sportegyesület vasárnapi meccse, templomba menés, dohányfüstös sö-
rözők, a hajdani ifjúkor kísérteties fényképei, melyek, akár az ikonok, 
lógnak az elárvult családi nyoszolyák felett. A testet, amely valaha fiatal 
és üde volt, betegségek torzítják el fokozatosan. A szavak feledésbe 
merülnek. Ott laknak a könyvekben, de hát azok is árnyas polcokon, 
könyvtárak mélyén lapulnak. 
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S amíg a fiatalember, ott, a vesszőfonatos karosszékben, tengerészként 
hajózik az álom tengerén, a teraszon felejtett vászonról lassan felszárad 
az éjszakai harmat. 

25. 

Vasárnaponként nagyobba piaci zsivaj. Már virradat el őtt beszűrődik 
a csukott ablakokon át. Ez az utolsó februári vasárnap pedig napsütéses 
volt, s vele véget is ért a tavaszias tél 1905-ben, Isztriában. 

James korán ébredt. Sokáig elnézte az alvó Nóra arcát. Amióta visel ős 
lett, James enyhe puffadtságot figyelt meg felesége arcán, ett ől az meg 
is szépült. A férfit izgalomba hozta az asszony nehézkessége. 

Ezen az utolsó februári vasárnapon James féktelen jókedvre derült. 
A fogait megjavíttatta, a fogfájás, amely pedig még a párizsi napok óta, 
időnként elővette, mára teljesen elmúlt. Ujból bátran szürcsölhette 
kedvenc hagymalevesét. 

No, elmegyünk ma a Galambdúchoz? — kérdezte James, amint Nóra 
kinyitotta a szemét, és válaszul a férfi babusgatására, visszamosolygott 
rá. — Ki tudja, meddig tart ez a tavaszias id ő? 

Igen, elmegyünk; felelte Nóra. 
Délidő  elő tt, s a kiadós reggeli után, amelyet vasárnaponként Bruni-

ékkal közösen csaptak, Nóra és James útnak eredt. A Veruda felé vették 
az irányt azzal a szándékkal, hogy miután bejárják a Valcanót és 
szusszantanak egyet valamelyik külvárosi csapszékben, folytatják az utat 
a dombteteji magános ház felé a Muzil-félsziget közelében, amerre a 
kaszárnyák voltak. 

Lassan bandukolva átmentek a Monte Zarón, majd leereszkedtek a 
Tengerész parkba, hogy aztán a katonai lakóépületek mellett elhaladva. 
betérjenek a villanegyedbe. Elmentek a Tengerészkórház el őtt, azután 
a réten át az erd őszegély felé vették az irányt, amely mögött már a 
vízpart, a tenger rejt őzött. 

James előszeretettel sétált télen a kihalt strandon, a pavilon el őtt, 
amelyben az étterem meg a kabinok voltak. Holtidényben minden zárva 
volt, a hosszú, néptelen strand pedig a kabinsorral, a fülkék harsány 
színekben pompázó ajtajaival a bray-i strandra emlékeztette. Rövid sétát 
tettek a Valcanón, majd leültek egy padra, és sütkéreztek a napon. A 
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hullámok egyenletes ritmusban nyaldosták a magas k őmólót, a végében 
az ugródeszkával. 

Artifoni úr jelentette, hogy hamarosan megüresedik egy hely a trieszti 
Berlitzben, talán már áprilisban. 

Tudom, Amáliától hallottam. 
Mindent tud ez a nagy ész, epéskedett James. —Különben, ő  is 

Triesztbe készül, nincs megelégedve munkájával a Berlitzben. Kevesen 
járnak horvát órákra. 

Amália annyira egyedül van. 
Trieszt nagyobb kikötő  Pólónál, ott több a hajó, mondta James. 
Mért vagy olyan igazságtalan hozzá? — kérdezte Nóra. — Fejedbe 

vetted, hogy szerelmes beléd, mint ahogyan sok mindent bekép-
zelsz magadnak. Így beszélnél Mártáról is? 

Mártáról? Mért emlegeted Mártát? 
Mert állandóan őrá gondolsz. 
James hangosan felnevetett. —Err ől is Amália világosított föl? 
Nem. Hanem Márta jelenlétében furcsán viselkedsz. Mindig nyugta-

lanná válsz, amikor Koppeansékkal találkozunk. 
No, akkor megnézzük a Galambdúcot? Indulunk? 
Ne. Itt olyan kellemes, mondta Nóra. — Szomjas vagyok. 
A Beppónál ebédelünk, onnan már nincs messze a Galambdúc. Két 

mérföld, még annyi sem. 
A lábuk alatta tenger susogott. Csend volt, csupán valahonnan a 

fenyőerdő  felől hallatszottak gyermekhangok, játszadozó gyerekek ki-
áltásai. Mindketten átengedték magukat a szendergésnek. 

Mért említette Mártát? — morfondírozott magában James. Fantáziáim 
hát az arcomra íródnak? Márta? Hm. 

Olyan ritkán találkozott vele, hogy nem is ismerhette meg közelebbr ő l. 
Tudta róla, hogy rokonai vannak Triesztben, ott tölti a nyarakat, 
különben született pólai lány. Márta zöld szemei gyermekded fantazmákat 
ébresztettek benne, s az arca is oly szép volta maga szabályosságában. 
A nevében pedig James finom vibrációkat, valamiféle útmutatót 
fedezett fel. 

Amikor kinyitotta a szemét, az öböl szemben lev ő  partján kabinok 
sorát látta, s ez azokra a villákra emlékeztette, amelyek a Castropolis 
körút utolsó gyűrűjén belül sorakoznak, azokra a lakásokra, amelyek a 
családi élet finom architektúrájának nyújtanak rejtekhelyet, a titkokra, 
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amelyek hosszú-hosszú csipkehálóját olyan emberek szövögetik, akiket 
fél évszázad vagy valamivel hosszabb id ő  múltával új alakzatok követnek, 
akik a test röpke tüzében most fogannak, éppen úgy, amiképpen Nóra 
testében is érlelődik az a lény, aki majd az ő  helyébe lép a földi pályán, 
a mennyei kalap alatt. A váladék érik, fölt űnnek a szürke agytekervé-
nyek, visszaköszönnek a hajdani ősök. 

A nap meredeken lecsúszott a nyugati égbolton, s a padra, amelyen 
Nóra meg James ült, árnyék borult. Márpedig a február délutáni árnyék 
hideg. 

Indulunk, James? 
Még egy kicsit, mormogta James álmosan. 
Mert még el akarta képzelni azt a távoli napot, amikor Márta nevének 

másfajta csengése lesz. 
Amikor pedig a Stoia-öbölben a Beppóhoz címzett vendégl őben el-

költött ebéd után elindultak a Galambdúc felé, megismétlődött James 
gyerekkori kudarca. A téli nap gyors iramban kurtult, s a házaspár 
elhatározta, hogy a Galambdúchoz egy más alkalommal látogatnak el. 

Az időjárás azonban két nap múlva megváltozott, a déli szelekkel 
esősre fordult. Március eleje viszont hideget hozott. Az osztrák—magyar 
rendőrség olasz hazafiak csoportjának nyomára bukkant, s ennek a 
hálózatnak a firenzei Alessandro Francini Bruni is tagja volt. Minden 
külföldi, aki ezekben a hónapokban jött Pólóba, gyanússá és nemkívá-
natossá vált, így aztán Bruniékat is, nemkülönben lakóikat, a dublini 
fiatal párt, a pólai rend őrség felszólította, hogy két napon belül hagyják 
el a várost. Így esett, hogy a Galambdúc, ez a magános háza dombtet őn, 
ezúttal is elérhetetlen maradt. Március elején Nóra és James elhagyja 
Pólót. 

Március idusán pedig, két hónapi késéssel, a Giornaletto di Pola kiadja 
Póla város Almanachját, melyben a 2362-es sorszám alatt ez olvasható: 

Joyce Dr. James A. 
a Berlitz-iskola angoltanára 
Szent István feljáró 1. 

Húsz évvel annak a személynek a halála után, akit Póla város 1905-ik 
évi Almanachja a 2362-es sorszám alatt tart nyilván, Írország egy mo-
nográfiája a következőket jegyzi fel: 
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Emlékezete már gyermekkora óta egy tájképet őriz, egy olyant, melyet 
egyetlen más francia, olasz vagy svájci táj sem képes soha kitörölni: a 
Dublini-öblöt Ferwyou és Blackrock között, meg a hatalmas kiterjedés ű  
homokpart képét, azokat a végtelen sétákat, melyek során ez az ébren 
álmodó, ez a koraérett és lázadozó gyerekember töpreng el az időről és a 
történelemről, és tűnődik magában, hogy miben is hisz... 

Természetesen az olvasó sejti már, hogy a rövidlátó dublini, akir ől a 
monográfia szerzője szól, amikor kitörölhetetlen gyermekkori emlék-
képeit idézi fel, később a Valcano- és a Stoia-öböl partjaival mossa össze 
a Liffey töltéseit. 

BORBÉLYJános fordítása 

(Folytatjuk) 
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KERDESEK  VALASZOK  

MENNYIRE VÁLT EURÓPAIVÁ 
A MAGYAR NYELV? 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ  

A honfoglalással a magyarság indoeurópai nyelveken beszélő  európai népek 
közé került. Ahhoz, hogy fennmaradhasson, be kellett illeszkednie környeze-
tébe. A beilleszkedésnek egyik módja az volt, hogy idomította nyelvét a . 
környezetében élő  népek nyelvéhez. Sok mindenben közeledett hozzájuk, arra 
azonban nem kényszerült, hogy nyelvét feladja. A magyar nép életében mégis 
sor került nyelvcserére, valószín ű leg még 896 elбtt. A történelmi források 
szerint a magyarok kétnyelv űek voltak. Bíborbanszületett Konstantina ma-
gyarokat részben török nyelvűnek minбsíti. Őseink a törököt eddig még 
tisztázatlan körülmények köz đ tt felcserélték a magyarral. Nyomai a szókész-
letben és a helynevekben maradtak fenn. 

A finnugor ősökkel való rokonságot „csak a nyelv szerkezetének tudományos 
vizsgálata bizonyította, történeti adat, emlékezés még a leghalványabb monda 
formájában sem" — mondja Dümmerth Dezs ő . Szerinte „a magyarok ős-török,  
vagyis hun fajta életmódjáról, társadalmi berendezkedésér ő l, harcmodoráról  
viszont mára honfoglalás előtti idбből számos külföldi ,  pártatlan megfigyelőt  
tudunk megszólaltatni, a földb ő l előkerülő  régészeti anyag dönt ő  bizonyságával 
együtt". 1  A kettős honfoglalás elméletének megalkotója, László Gyula meg-
állapítja, hogy ,az obi-ugorok mongolos népe, amely legközelebb áll nyelvünk-
höz, semmi embertani közösséget sem mutat sem a magyarsággal, sem pedig a 
többi finnugor néppel", majd pedig így folytatja: „Ebben az esetben ez a tény 
nyilvánvalóvá teszi a nyelvcserét, s éppen a kialakuló magyarság lehetette köz-
lekedőnyelvet adб  nép."2  

A magyar népnek és nyelvének példája mutatja, hogy a nyelvtörténet nem 
mindig azonosa nép társadalmi, politikai történetével. „Különösen nem lehet 
azonosa lovasnomád népek esetében — vélekedik Dümmerth Dezs ő  —, ahol 
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rendkívül gyorsan képz ődnek új és új törzsszövetségek, államalakulatok, s  
ezzel együtt nyelvcserék is el őfordultak, különbözd fajok keveredésével együtt.  
A magyarság politikai történetének kialakulásában vagy éppen dinasztiája  
eredetének kutatásában a nyelvtörténet csak hasznos segédeszköz, de nem  
vezérfonal." 3  A szókészletre irányuld nyelvészeti vizsgálatokat László Gyula  
a régészettel és a többi rokon tudománnyal együtt tartja csak elképzelhet őnek  
és eredményesnek. 4  Dümmerth hangsúlyozza, hogy „eszmei hagyományaink-
nak és társadalmi fejl ődésünk motívumainak több közük van a hunokhoz,  
minta finnugor népekhez", szerinti „nagy tévedés lenne a nyelvcsere ténye  
és a közelebbi, harcos, lovas, hun fajta társadalomszerkezet és életmód el őtt  
is szemet hunyni, csak azért, mivel ezt a nemesi ideológia annak idején  
eltorzította". 5  

Amikor a magyarok a Kárpát-medencébe jöttek (akár a IX. századra tesszük  
ezt, akár korábbra, a VII. századra), itt f бleg szlávokat találtak, az ő  nyelvükkel  
ismerkedtek meg. Voltaképpen ez volt az elsó lépés az indoeurópai nyelvek  
felé. Balázs János azon a véleményen van, hogy „nyelvünk és a szláv nyelvek  
fonémarendszere az ómagyar kor elején nem tért el számottev čSen, s így ezek  
az egymástól mind eredetük, mind pedig tipológiai sajátságaik alapján eléggé  
különböző  nyelvek a Duna-tájon kezdett ő l fogva nagyobb nehézségek nélkül  
kapcsolatba kerülhettek egymással". 6  Molnár Erik feltételezi, hogy a XI. század  
második felében és a XII. században a szlávok tömegesen beolvadtak a ma-
gyarságba, ezzel párhuzamosan viszont a magyar vezet ő  réteg szlávosodni .  
kezdett, de végül is nem következett be elszlávosodása, legalábbis nyelvileg  
nem, társadalmilag azonban a magyarság „törökös pásztornépb б l szlávos pász-
tornéppé alakult át". 2  A szláv lakosság nyelvi elmagyarosodására azért kerül-
hetett sor, mert a magyarság számbeli fölényben volta szlávokkal szemben.  
A magyar és a szláv tömegek nyelvi egybeolvadásának feltétele adva volt azonos  
társadalmi helyzetükben és szoros együttélésükben.$ A nyelvileg elmagyaro-
sodott szlávok nagy hatást gyakoroltak a magyarságra, segítségükkel vált fej-
lettebbé földművelésük, állattenyésztésük, iparuk. T ő lük ered az államszerve-
zet, az egyházi szervezet és más alapintézmények felállítása. Szláv  
jövevényszavaink arról tanúskodnak, hogy a szláv hatása mindennapi élet  
tevékenységeit is át- meg átitatta. Elég csak egyes ételek és a hozzájuk szükséges  
alapanyagok nevére utalni: galuska, kalács, kása, lepény, paprika, pecsenye,  
szalonna, tarhonya, tészta stb. 9  

Az egymás tőszomszédságában, azonos égtájon él ő  nyelvek rokon vonásaival  
az ún. areális nyelvészet foglalkozik. Ez a diszciplína azon a felismerésen  
alapul, hogy „a földrajzi, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális szem-
pontból összetartozó területek népeinek nyelvei a századok folyamán olyan  
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szoros kapcsolatba kerülhetnek egymással, hogy bennük számos egyezés jön 
létre, még akkor is, ha különben ezeket sem genetikai, sem tipológiai rokonság 
nem fűzi össze". 1° 

E. Lewy szerintit a német és a magyar nyelv azonos zónába tartozik. 
Megállapítja, hogy a magyar nyelv nagymértékben indoeurópaizálódott, föl-
zárkózott ahhoz a modern európai nyelvtípushoz, amelyet Közép-Európában 
a német testesít meg. H. Becker 12  felhívja a figyelmet a magyar, a cseh és a 
német nyelv szövetségére, habár szerinte az összes európai nyelvet ugyanaz a 
szellem élteti, ugyanazt a mondanivalót azonos módon fejezik ki. Bally 13  közös 
európai szellemiségrбl beszél, amely a nyugat-európai m űvelбdés hatására 
alakult ki. Ez a nyelvek kifejezésmódjában és stilisztikájában is megmutatko-
zik. Décsy Gyula14  a dunai nyelvszövetségbe sorolja a magyart a csehvel; a 
szlovákkal, a szlovénnel és a szerbhorváttal együtt. A németet a nagy európai 
nyelvek közé teszi, pedig egyébként itt volna a helye. Isa čenko, a prágai iskola 
tagja15  megállapította, hogy a mássalhangzók szabályos jésítése szempontjából 
a magyar a szlovákkal és a szerbhorváttal egyezik (nem pedig az er ősebben 
jésítđ  lengyellel és orosszal). A német—magyar—román nyelvterület, a cseh és 
a szlovák nyelvjárások zöme, a délszláv nyelvek ahhoz az övezethez tartoznak, 
amelynek fonológiai rendszerét ő l a szabályos jésítés elve idegen. A magyarban 
és a csehben a magánhangzók hosszúságának jelentésmegkülönböztet ő  szere-
pe van. A hangsúly az els ő  szótagra esik (a szlovákban is). Ezek az egyezések 
voltaképpen a római kereszténység felvételének következményei. Skali čka cseh 
nyelvészl б  is foglalkozott a nyelvszövetségekkel. A Duna-táji nyelvek közös 
vonásait az alábbiakban állapította meg: 1. az elsó szótagra es ő  szóhangsúly, 
2. a magánhangzók kvantitásbeli szembenállása, 3. palatálisok és affrikáták 
megléte, 4. névelő  (magyar, német), 5. az összetételek jelent ősége (magyar, 
német), 6. három igeidus rendszer (magyar, cseh, szlovák). 

Intenzív areális kapcsolatai ellenére a magyar nyelv agglutináló maradt, a 
vele érintkezésbe lépб  nyelvek pedig flektálók. Ezek a sajátságok nem kizá-
rólagosak, bizonyos jelek a magyarban is flektálásról tanúskodnak (névszóra-
gozásbeli alosztályok, nominális mondat). Az összetételek használatára való 
hajlam poliszintetikus vonás, a névelv kifejl бdése pedig izoláló jellegűnek 
szѓmit.17  Az agglutináció foka a magyarban a rokon nyelvek némelyikéhez 
viszonyítva kisebb (a finn például egy fokkal közelebb áll az agglutináció tiszta 
típusához), másokhoz képest pedig nagyobb (az észt nyelv a magyarnál is 
flektálóbbnak bizonyul). 1š 

A környezi népek nyelvének a magyarra tett hatásával számos kutató fog-
lalkozott: Asbбth Oszkár, Búzás Gyбzб , Fludorovits Jolán, Gyalmos János,  
Kiss Lajos, Kniezsa István, Gudrun Kobilarov-Götze, Melich János stb.19  
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Elsősorban a jövevényszavakat tanulmányozták, de a tükrözés és a képz őát-
vétel eseteire is kiterjedt a figyelmük. Nemcsak a többi nyelv hatotta magyarra,  
hanem a magyar is befolyásolta a Duna-táji nyelveket. Más nyelvek magyar  
jövevényszavait és más elemeit vizsgálta többek között Hadrovics László, Décsy  
Gyula, Tamás Lajos és Petro Lizanec 20. Az idegen nyelvekbe jutott elemek  
Gombocz Zoltán és Pais Dezső  szerint nyelvemlékek lehetnek és nyelvtörté-
neti adatul szolgálhatnak: „Valamely nyelvnek idegen nyelvekből átvett elemei  
nem ritkán olyan elemek fenntartói vagy olyan jelenségek hordozói, amelyek-
nek az átadó, a forrás-nyelvben hírük sincs, hamvuk sincs." 21  Noha a magyar  
nyelvnek más nyelvekre tett hatása mennyiségi szempontból nem éri el más  
nyelveknek a magyarra való hatását, mégis arról tanúskodik, hogy a Duna-táji  
nyelvek kapcsolata nem egyoldalú, kölcsönösen hatottak egymásra. Ennék  
nem csupán a magyar nyelv európaibbá válása volta következménye, hanem  
a román, a szlovák, a szerb, a horvát, az ukrán, a német stb. közeledése is  a 
finnugorsághoz.  

A magyar—szláv nyelvi kapcsolatokat kezdetben nehezítette az a körülmény,  
hogy a honfoglalás táján a magyar hangrendszerb ő l hiányoztak a zöngés  
zárhangok, továbbá a zs, a c és a ty. Problematikus volt az olyan ószláv szavak  
átvétele, amelyekben az említett mássalhangzók valamelyike el őfordult. Ezen  
a helyzeten segített az ómagyar korban a nyíltszótagosodása tendencia, vagyis  
az a törekvés, hogy a szбbelseji mássalhangzó-kapcsolatok kiküszöbölődjenek,  
és így az első  szótag nyílttá váljék. A zs, a c és a ty fonologizálódásához  
elsősorban szláv, részben pedig latin és német jövevényszavak járultak hozzá.  
Az említett hangok meghonosodásával nyelvünk igen közel került a k đrnyező  
szláv nyelvekhez. 22  A latin jövevényszavak nem járultak alapvet ő  módon a.  
magyar nyelv fonológiai rendszerének Duna-táji beilleszkedéséhez, mivel nem-
csak itáliai papok közvetítették őket, hanem szlávok és németek is, a maguk  
helyi színezetű  kiejtése szerint. Fontos szerepe volt viszont a latinnak grafe-
matikai és prozódiai szinten, vagyis az írásban és a verselésben. A magyar írás  
latin betűs lett Európában, és a latinból honosodott meg a hangsúlyos verselés.  
Ez egyébként jól megfelelt az isi magyar verselésnek. A rím elterjedése szintén  
latin hatásra következett be. 23  A magyar a némethez közeledett abban, hogy  
a s—sz fonémapác írásmódját a némethez igazította, ugyanis a latin s-t mind  a 
német, mind a magyar s-nek ejti (nem pedig sz-nek). A k, az a, és az ó írása  
is német hatást tükröz. Figyelemre méltó még az a körülmény, hogy az a  
fonéma labiális ejtése a bajor—osztrák nyelvjárásoknak is jellegzetességük. 24  
Ez az utóbbi jelenség valószín űleg inkább magyar hatásról tanúskodik.  

Nyelvjárásaink rendszerint különbséget tesznek a nyílt e és a középzárt  
között, a köznyelv viszont elhanyagolja, illetve nem ismeri. Balázs János szerint  
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lehetséges, hogy az említett hangzók neutralizálásában Pest és Buda német 
lakosainak a nyelve is szerepet játszhatott, „amelyben föltehet őleg szintén 
nem volt meg e hangok fonológiai szembenállása". 25  

A legfeltűnőbb hatást a magyarral areális kapcsolatban lev ő  nyelvek a 
szókészletre gyakorolták. Tolnai Vilmos statisztikája szerint a magyar tószavak 
10%-a szláv eredet ű , 9,5%-a német és 8%-a latin—görög. Vermes Stefánia a 
Szófejt ő  szótár adataira támaszkodva megállapította, hogy a magyar szókész-
letnek 12,4%-a szláv, 7,3%-a német és 5,8%-a latin—görög eredet ű . Papp 
Ferenc A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárára alapozva 16,45% szláv, 
9,54% német és 5,20% latin—görög eredet ű  szót talált. 2б  A szóban forgó 
jövevényszavak többsége főnév, kisebb részben melléknév vagy ige. Az idegen 
szavak gyakran módosult alakban illeszkedtek a magyar szóállományba, ido-
multak a magyar szavakhoz. Az idegen szavakban lev б  mássalhangzó-torlódást 
számos esetben feloldotta a magyar nyelvhasználat. Erre azonban nem mindig. 
került sor. Bizonyos esetekben csupán kiegészült egy magánhangzóval a más-
salhangzó-torlódásos szó (pl. lat. scola — m. oskola, iskola), vagy ki sem egészült 
(pl. ném. Strand — m. strand). Mindez szintén az európai nyelvekhez való 
közeledésről tanúskodik. 27  A névszók átvétele legfeljebb hangtani változások-
kal járt együtt, az igéken viszont olykor alaktani módosulás is bekövetkezett. 
A honfoglalás előtti török jövevényigéket külön toldalék nélkül használjuk 
(pl. ír, seper, szökik, sz űnik, szűr), az európai nyelvekből származó igéket 
viszont rendszerint ellátjuk magyar igeképz бvel (pl. kopati — kapál, činiti —
csinál, tangere — tángál, lumpen — lumpol, büffeln — bifláz, lavieren — lavíroz 
stb.).28  A szláv, a latin, a német eredet ű  szavak szófaji beilleszkedése könny ű  
volt, mivel agglutináló típusú nyelvünkben nem kell külön jelölni az egyes 
szófajokat. A mi szavaink szófaja igazából a mondatban derül ki. A latin, a 
cseh, a szlovák, a szerbhorvát viszont félreérthetetlenül jelzi a szó szófaji 
hovatartozását, ezért az ezekb бl a nyelvekbő l átvett szavak szófaji meghatá-
rozása nem bizonyult mindig problémanélkülinek. Szláv és német jövevény-
szavaink esetében nem volt nehéz a tóalak megállapítása, mert kétnyelv űek 
közvetítették hozzánk бket, a latin szavakat viszont többnyire olyanok hono-
sították meg, akik nem tudtak elég jól latinul. Ezért történhetett meg, hogy 
olykor nem alany esetben kerültek nyelvünkbe (paradicsom, Aténés stb.)? 9  
A magyar nyelv nemcsak azért vett át nagyobb számban szavakat az európai 
nyelvekből, mert rá volt kényszerülve, hanem azért is, mert alaktani szem-
pontból kevésbé okozott gondott a dolog, minta magyarból való átvétel. „A 
mi szavaink alaktanilag sokkal kevésbé tagoltak, mint az indoeurópai szavak. 
— mondja Balázs János. - Ennek viszont az az elбnye, hogy a flektáló típusú, 
indoeurópai eredetű , velünk kapcsolatba került nyelvekb ő l átvett szavakat 
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egyszerűbb volt nyelvünkbe illeszteni, mint szomszédainknak a tőlünk köl-
csбnzбttet."30  A tükörszavak és a tükörkifejezések fontos szerepet játszottak  
a dunai nyelvek szókészletének kiegyenlít бdésében. A német és a magyar is  
gyakran él a tükrözés lehet бΡségével. Némely esetben areális jelenségként is  
kifejezésre juta tükrözés, ugyanazt a szót több nyelvben is hasonló tükörszóval  
fejezik ki. A latin nominator mintájára jött például létre a német Nenner,  a 
cseh Jmenovatel, a szlovén imenovalec, a horvát nazivnik, a szerb imenitelj,  
a magyar nevez бΡ. A magyar udvarias, a cseh és szlovák dvorn j, a szlovén  
dvoren, dvorski, a szerbhorvát udvoran közös mintája a német h бflich volt. 31  

Az európai nyelvi hatás er бΡsségét mutatja az is, hogy Magyarországon olyan  
latin szavak jöttek létre, amelyek másutt nem fordultak el бΡ. Oseink (legalábbis  
a műveltek) igen otthonosan mozogtak a latin nyelvben, szinte a sajátjuknak  
érezték. Szabó Károly írja a különleges magyarországi latin szavakról: „A  
combibator név, melyet Ducange középkori nagy latin szótárában híjában  
keresnénk, s mely hazai okleveleink roppant tömegében is csak itt t űnik fel  
elбΡször, oly középkori barbar alkotású latin szó, mely, minta birsagium, mega  
(megye), jurassor, sedria stb. hazánkban keletkezett, és csak hazánkban volt  
használatban."32  

A kereszténység felvételével a magyarság fokozatosan áttért az idegen sze-
mélynevek használatára, els бΡsorban biblikus (héber), valamint latin és görög  
eredetű  nevek jöttek divatba. Héber eredet ű  többek között a Dániel, a Dávid,  
a Gábor, az Illés, a János, a József, a Máté, a Mihály, továbbá az Anna, az  
Erzsébet, az Eszter, az Éva, a Gabriella, a Magdolna, a Mária, a Márta, a Sára  
stb. Latin név származéka az Antal, a Balázs, a Bálint, a Ferenc, a Gergely,  a 
Márk, a Pál, a Tibor, a Viktor, a Vince, illetve az Angéla, a Beáta, a Julianna,  
a Klára, a Kornélia, a Laura, a Szabina, a Szilvia, a Viktória, a Zita stb. Görög  
név magyar megfelel бΡje az András, a Dénes, a György, az István, a Miklós, a  
Péter, a Sándor, az Ágnes, az Andrea, a Dóra, az Ilona, a Krisztina, a Teréz,  
a Veronika, a Zsófia stb. Használunk továbbá germán (Henrik, Imre, L бránt,  
Edit, Erika, Gizella, Helga, Ildikó, Kinga, Melinda, Orsolya stb.), német (Ern бΡ,  
Róbert, Roland, Katalin stb.), szláv (László, Vanda stb.), francia (Lajos,  
Adrienn, Bernadett stb.) neveket is. Velük szemben viszonylag kevés magyar  
(ElбΡd, Farkas, Szabolcs, Zsolt, Csilla, Emese, Enik бΡ, Gyöngyi, Hajnalka,  
Tünde stb.), török (Ákos, Gyula, Géza, Kálmán, Zoltán, Sarolta stb.), illetve  
egyéb eredetű  (Gusztáv — skandináv, Eleonóra — arab stb.) név található  
utóneveink (keresztneveink) közt. 33  

Alaktani szempontból viszonylag kevésbé hatottak nyelvünkre az indoeuró-
pai nyelvek. KépzбΡink közül csupán néhány az idegen: a latin -ista, -izmus,  
-izél, -fikál, -ikus, a német -íroz, -éroz stb.34  
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„Az alárendelésnek bonyolultabb formái nemcsak a magyarban, hanem  a 
római katolikus vallású szomszédos szláv népek nyelvében is jórészt latin  
hatásra kezdtek kifejl ődni" — mondja Balázs János 3 5  Szerinte „a legtđbb  
esetben az idegenszerű  szintaktikai szerkezetek az egyes nyelvekben csak akkor  
tudnak némileg meghonosodni, ha a befogadó nyelvben térnyerésüket vala-
miféle már meglévб , de nem eléggé közkelet ű  konstrukció segíti". 3б  Arról van  
szó tehát, hogy a mondatszerkezeti formák viszonylag nehezen kerülnek át  
egyik nyelvből a másikba. Ez természetes is, hiszen a szóf űzés módja mélyen  
beivódik egy-egy nyelvbe. Addig nem fenyegeti nagyobb veszély a nyelvet, amíg  
csupán szavakat vesz át más nyelvekb ő l, az a nagyobb baj, ha mondatszerkesz-
tésében válik önállótlanná.  

Noha az igekötők mind kialakulásukat, mind funkciójukat tekintve külön-
bđznek az indoeurópai nyelvek prefixumaitól, fontos szerepet töltöttek be az  
areális kapcsolatokban. Balázs János úgy véli, hogy „ha nem szláv hatásra  
alakultak is ki igeköt őink, annyi bizonyos, hogy általuk nyelvünk közelebb  
került a környező  nyelvekhez, hiszen (...) igekötők nemcsak a szláv nyelvek-
ben, hanem a latinban és a németben is vannak, s őt az utóbbinak egyes igekđtбi,  
ugyanúgy, minta mieink, el is válhatnak". 37  A magyar nyelv azzal is közelebb  
került a térség nyelveihez, hogy a jövő  idő  kifejezésére körülírt formát kezdett  
el használni. A klasszikus latin még szintetikusan fejezte ki az egyszer ű  jövő  
időt, a vulgáris latin viszont körülírást használt. A szláv nyelvekben is létre-
jđttek segédigével alakult futurumok. Felt űnő  viszont, hogy a magyarban nem  
fejlődött ki segédigével kifejezett birtokos szerkezet (minta latinban, a né-
metben, a szláv nyelvekben), noha a latin habere, német haben, szláv imati  
igének van rokon értelm ű  megfelelđje nyelvünkben (a bír). 38  

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a magyar nyelv túlságosan nem  
vált európaivá, beilleszkedése főleg kulturális alapon történt. Rendszere, szer-
kezete viszonylag csekély mértékben módosult az európai nyelvek hatására,  
csupán kifejezőeszközeinek felhasználási módjában és mértékében került sor  
kisebb-nagyobb eltolódásokra. 39  Az indoeurópai nyelvek körében való integ-
rálódása nem eredményezett olyan változást, amelynek következtében fel  
kellett volna adnia alapvet ő  genetikai és tipológiai sajátságait. Nyelvünk to-
vábbra is őrzi az alábbi ősi sajátságokat: 1. az eredeti szavak egyszer ű  mással-
hangzбval kezdődnek, 2. a magánhangzók illeszkednek a szavak toldalékolá-
sakor, 3. a névszókban van birtokos személyragozásuk, 4. a jelz őként a főnév  
elé kerülő  melléknév ragtalan, 5. nincs szükség a nyelvtani nemek megkülön-
bđztetésére. 40  A magyar nyelv csak areális értelemben számít európainak.  
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AZ ÉLET LEGÓSIBB PRINCÍPIUMA*  

FEKETE J. JÓZSEF  

»Az élet leg ősibb princípiuma színészi: a medúzák a tenger 
tündéries-halálos alvilágában, a kókttsгparókák a pálmák 
gótikus legyez őtornyán, az embrió zápfeje a köldök-kötél 
végén, a jázmin, a torma, a betegségek: ez mind színészi, 
színes, komédiázó ál-dolog. Nem hazugság csak fnaszl ~ 

mímus. És a történelem is az; az élet legmélyebb ösztöne 
az. Hát még a művészet. A legmélyebb, a legmagánosabb 
is. Ha nem származnék magam is színész őstől nem hinnék 
a létezésemben. Realitás és színház: egyértelm űek 

(Széljegyzetek Casanovához) 

Örökös művészi, irodalmi magatartás valaki más maszkját felölteni, fikcióval 
rekonstruálni és életesíteni egy-egy síkba rajzolt portré hologramját, átitatni 
az ábrázolt egyén szellemét az alkotó egyéniségével, illetve kölcsönösen egy-
másba élni jellemet, hangulatot, magatartást. Nemegyszer, ha lehull a maszk, 
illetve lehullanak az álarcok, az olvasóban tovább él a kétség, hogy tulajdon-
képpen kinek is az arcát pillantotta meg, kit is tárt föl a „márvány mellszobor 
mögötti pszichológiai realizmus". 

Az álarc nem rejtőzködés, hanem éppen ellenkező leg, kiemelés, hangsúlyozás,  

élelmezés. Még akkor sem tekinthető  bűj6cskának, ha nem csupán a szerző  
ölti fel hősének vagy hőseinek maszkját, hanem ha a kort, a szöveg megírásának 
korát is kénytelen a történet idejének álarca mögé rejteni. A maszk ugyan 

Elhangzotta budapesti Francia Intézet a1ta1 szervezett, Anakronizmus és teatralitás Szentkuthy  
műveiben elnevezésű  konferencian, 1997. februar 18-an 
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eltakar, de ugyanakkor hangsúlyoz, felcsigázza az érdekl ődést, a figyelmet. A 
maszk egy időre mássá tesz, kvázi azonossá tesz valaki mással. S ő t, a rituális 
maszk, amihez a legközelebb állnak az irodalomba emelt szerz ő i álarcok, 
egyben az istenhez való közeledés jelképe is. Természetesen nem olyan módon, 
hogy az írót, vagy a munkáját az idea szférájába emelné, hanem csupán 
hangsúlyozza az irodalmi alkotás ősi „másságát", a beleélést, az empátiát, az 
átalakulást, a megújulást. Ezzel egyetemben pedig kiemeli az írói munka játék, 
illetve színjátékszer ű  jellegét. 

„Az élet legősibb princípiuma színészi" — írja Szentkuthy Miklós 1939-ben, a . 
Szent Orpheus Breviáriumának első  részében, a Széljegyzetek Casanováhozban. 
Hat év múltán szinte folytatja a megkezdett gondolatot Cicero-regényében 
(Cicero vándorévei, 1945/1990), méghozzá a mítoszok szférájába emelvén a 
természet és az ember közös princípiumát, az utánzást és az ebben rejl ő , 
létmeghatározó játékot: „ ... van-e emberibb ösztön a színészkedésnél? Miért? 
Mert mi a színészkedés? Törekvés valami másra, mint ami éppen véletlenül 
vagyunk, valami másra és valami többre; érezzük, hogy örökké hiányzik bel ő -
lünk valami, egyek vagyunk, pedig ezer lehet őség csírái csiklandozzák bels őn-
ket, a nagy akármi, egy állat is, egy virág is, egy isten is és egy félisten is —
nevetséges hiba, hogy mégiscsak egy darab ember vagyunk, egyetlen arccal: 
sokkal több lehetnénk, ezer változat, az csak a természet hervatagságára 
jellemző , hogy egy anyának csak egy-egy alakot sikerül szülnie magából! 
Évmilliók előtt bizonyára ezret és ezret szórt ki testéb ől, millió mag millió 
különféle színes életet élt, ma azonban, ez a millió változat csak csökevény 
ösztönök, ingerlő  lehetőségek alakjában van meg bennünk, és a színészkedés 
nem más, mint nyomorúságos pótlása az elveszett ezerféle életnek A színész így 
visszamerül az őstermészet legősibb termékenységi állapotába, s aki az őstermé-
szetbe merül vissza, az az istenekhez tér vissza' (49-50. 1., kiemelés: F. J. J.). 

A színészkedés természetesen nemcsak elméletileg foglalkoztatja Szent-
kuthyt, hanem művészetében meghatározza ábrázolását, stílusát, szemléletét, 
perspektíváját (s kés őbb azt is látjuk majd, hogy magánéletében is a próteuszi 
karakter jellemezte). Egy középkori színházi/irodalmi modell vonul végig 
opusán, a haláltánc, hiszen szemlélete szerint az emberiség történelme nem 
más, minta Véres Szamár önmegsemmisít ő , pokolba vezető  útja. És ebben a 
haláltáncos, grand guignolos, barokk vérdrámákban: regényeiben, az emberi 
nem tarka tablóját zúdítja a megsemmisülés kútjába. Persze „a halál szomorú, 
a halál elviselhetetlen. De mit gondoltok? A tragédia a legszomorúbb m űfaj? 
Nem! A komédia, a burleszk, a farce, a legközönségesebb cirkuszi móka és 
kocsmai tréfa, a halálgiccs, a haláltánc és a halálbohózat: ez a mi istenn őnknek, 
a borostyán kösöntyűs Eos Infantának méltó miséje" (Cicero vándorévei, 270. 1.). 
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Ha már színház, legyen színház, de igazi: bábszínház! Túlzásokkal, stilizálva,  
rikítóan, hangosan, vaskosan. A Cicero vándoréveiben egy igazán barokkos és  
igazán megdđbbentő  hatású jelenet ecsetelését követ ően teszi fel a kérdést a  
szerző : „Sok? Túlzás? Ízléstelen? Persze hogy az, de érdemel-e más tükröt az  
élet?" (114.1.) A szóban forgó regényér бl is maga szögezi le, hogy a legkevésbé  
se hasonlít Cicero korának (sót a regényírás korának) eszményeihez, hanem  
„inkább egy egészen kés ői ponyvaregényhez" (vö. 246.1.). Így például „Ankcsojl  
kisázsiai élete olyan volt, mint Titus és Berenice történetének parodisztikus  
előképe. Ha valaki az egész »Tite et Berenice« — románcot susztervasárnap  
vagy medvetánc alakjában dolgozta fel egy pompéji vagy nápolyi kabaréban,  
akkor anélkül, hogy tudta volna, Ankcsojl kalandjainak is bizonyára drámai  
krónikása volt" (311. 1.).  

A színház örök ilílet đje és műfaja Szentkuthynak, a Cicero vándoréveiben is .  
egy teljes fejezetet szentelt az ókori színház témájának, amit számos esszéjében  
és novellájában feldolgozott és regényeib ől se maradhatott ki.  

A maga módján mára PRAE is az eszmék, a gondolatok nagy vérdrámáját  
ábrázolta, és a kés őbbi művek is a grand guignol szellemében fogant felfogást  
tükrözik. Szentkuthy minden regénye a theatrum mundi, a világ, az élet nagy  
színházának a fogalomkörében fogant. S бt, leginkábba művek kompozícióját  
is a színházszerűség jegyében szervezi meg: „Mikor ennek a helyzetnek minden  
burleszk és farce lehetőségeit jól kilovagolta a komédia-író: következik Luci-
anus és ajándékhordó rabszolgáinak végigvonulása a folyosón. A színpadon  
(és van-e jobb hely a világon? Nincs.) ..." (Hitvita és nászinduló, 293. 1.) „Erre  
a nők, egymás mellett felsorakozva, arccal a közönség felé, és a görög tragé-
dia-karok stílusát gúnyolva — hatalmas átok-tirádát zengenek a megvesztegetés  
aljas divatja ellen. (...) Az égi, morális szózat után az asszonyokat egy tömegben  
egy óriási süllyesztő  a pokolba rántja" (uo. 296.1.). Miként az idézetb ő l kitűnik,  
az író néhol nem elégszik meg az események teátrális elrendezésével, hanem  
a történetet színpadi utasítások formájában adja el б , dramaturgiává éli át az 
epikát. A Breviárium IV. kötetében, a Véres Szamárban már imigyen szólítja  
meg az olvasót: „Kedves paternális és fraternális nézőim" (kiemelés: F. J. J.).  
AKanonizált kétségbeesésben is ott vibrál a történelemnek szamárfület mutat б  
haláltánc motívuma: „Imám: egy várkapu elő tt — vizigótok, rómaiak, ibérek,  
arabok, zsidók, históriai vándorcigányok minden stílusban, spanyol barokk  
menyasszonyi vagy miseruhával leöntve, azték arany díszek, hastáncosn ők  
köldöklukaival a falban akár ez a bolond Breviárium is lehetne, nem?" (62. 1.)  
Máshol szerzőnk minthí egyfajta totális színházat játszatna szerepl őivel, az  
olvasó (a képzeletbeli néz ő) minden érzékére hatni kíván — jeleneteket ír,  
amelyeket a szokványos (regény)írói eljárásoktól eltér ően nem ábrázol, hanem  
a sokkal rövidebb utat választja (az olvasó számára természetesen), és elkép- 
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zeléseihez hozzáírja a lehetséges asszociációkat is. Szinte egyszerre jelenít meg 
minden érzéket bombázó benyomást — ezekkel idézi fel és valószer űsíti írói 
„színházát": „Az erkélyen ott állt — Nikénél jóval öltözetlenebben — Aglája, 
az ő  kezében egy óriási fekete csokor, melléhez szorítva, arcát beléfojtva, 
szálakat kezével vagy a kócoló széllel szélnek eresztve — szagolta a virágokat, 
csókolta, borzolgatta és simogatta, nyakát, mellét h űsítette — tavasz, ópium, 
selyemostorozgatás, ima, hold, római óriásfürd ők szobrai, csók, öntükröz ő  
szerelem, a szél suhogása, a tenger varangy-buborékos morgása és a hajó 
»slejmos« fa-krákogása: az ilyen »arrangement«, elrendezés, nagyon szívesen 
látott dolog az ilyen Bonifácius-típusú filoz«f agykedélyében" (Vallomás és  
bábjátél , 220. 1.). Vagy: „Mária leesett a lóról, lassan, ágról ágra, akadozva, 
hol mártír Sebestyén, hol bukfencező  lelő tt majom, hol parázna mű lovarnđ ; 
minden, ami akadható, mindenbe beleakadva, széttépve, szegény királyi kru-
cifix, bokatörő , hülyére fényesített kengyel, meztelen mellek közönyös ágak 
töviskoszorújában — hogyne lett volna a remete birtokában Manessier félabszt-
rakt festő  »Töviskoszorú«-ja (mind a két változat)! Nem is jutott el a test a 
földig" (Kanonizált kétségbeesés, 48.1.). (Ez a részlet ugyanúgy lehetne példája 
a képszerű  ábrázolásnak, minta teatralitásnak, de bennünket mosta színházi 
utasításszerűség epikai lehetбségei érdekelnek.) „A hülye Konstantin által 
rendezett jelenetnek a fekete hajú császárné is tanúja volt (dús éleszt ővel 
kelesztett mellek vihara): szét akarta tépni a fehér csillaghínár, víziágyhúr 
menyasszonyt, de szint Tarázius »áldást« osztott pásztorbotjával: a fekete 
szukát jobbra verte, a fehér menyasszonyt balra—, hülye Konstantin meg térdre 
esett, összecsuklott, lócitrom (puffi) a cirkusz porondjára" (Véres Szamár, 83. 1.). 

Szentkuthy még tanulmányírás közben is következetes marad hitvallásához, 
miszerint minden létező  a haláltáncát járja; azaz a világ, ha létezik, csupán 
önmaga iróniájaként létezhet, ezért ábrázolni, megjeleníteni csak ironikus 
formában lehetséges. Nála az irónia az abszolút fölény kategóriájával egyenl ő , 
a tárggyal szembeni, az olvasóval szembeni, a világgal szembeni fölény kate-
góriájával: „Halász-esszénk ffS témája lehetne: ráció, kép és metafora kalei-
doszkóp, szexualitás, Isten, halál, szójáték, matematikai rejtvény, egzisztenci-
alista bőregérszárnyak, vérz ő  szív és tán vérzőbb agy — milyen tapintható 
délibábok századvégünk generális »irodalmi« romeltakarításához" (Az értelem 
primátusa. Új Írás. 1981/12). 

Elsó olvasásra úgy tűnik, hogy amíg a PRAEben, a Breviáriumban és  a 
történelmi regényekben a grand guignol és a haláltálnc az uralkodó motívum, 
addig az életrajzi regényeket a buffo-szemlélet hatja át. Az effajta rendszerezést 
azonban cl kell vetnünk. Igazi, tiszta buffo-szemléletet csak aMozart-regény-
ben, a Divertimentóban találhatunk. A többi regényt átszövi a danse macabre, 
a commedia dell'arte, a farce, a grand guignol. A danse macabre állandó 
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meghatározója a Breviáriumnak, akár a történelmi regényeknek. Ez a közép-
kori képzőművészeti és irodalmi műfaj, amelyben korra, nemre, társadalmi 
rangra való tekintet nélkül hívja fel utolsó táncra és ragadja el az embereket 
a Halál, a legmegfelel őbb kifejezési lehet őség és forma a véres tablók megje-
lenítésére, amikben az írónk b ővelkedik. S mi más lenne ehhez a megfelel őbb 
illusztráció, ha nem a 15. és 16. századi képz őművészet szenvedésábrázoló 
nagy triumvirátusa: Bruegel, Bosch és Dürer. A haláltánc leírása komikus vagy 
líraian átélt megjelenítésekkel szöv ődik egybe, commedia dell'arte-szerű  jele-
netekkel váltakozik. Az eseményeket néha közbeiktatott szónoklat (retorika!) 
vagy elbeszélés viszi el őre. A farsangi színekben tobzódó, kakofonikus zsivajú 
karneváli felvonulásokat, bábszínházi stilizációt végs ő  soron a szatíra, vagy 
még inkább az irónia megnyilvánulási formájának kell tekintenünk, amit a 
szerző  a realizmus egyik fontos meghatározójának tart: „sem Atheosz atya, 
sem én nem mondhatunk le a barokkosan tobzódó vizualitásról, a nevel ő  
bábszínház rikító színeir ő l és (víg vagy kegyetlen akarattal) telirajzolt alakjai-
ról. Hogy miképpen szövődik ez a »bábos« szemlélet a modern realista lélek-
ismeret szemléletével: ez a fajta bonyolultság (de sohasem z űrzavar), mely 
századunk sajátja, mely alól nem vonhatom ki magam sok m űvésztársammal 
együtt" (A megszabadított Jeruzsálem, 35. 1.).  

A világ dolgainak tarka felvonultatása mára nyolcadikos gimnazista Szent-
kuthyt is kísértette, már akkor egy több mint ezeroldalas könyvr ől (ső t, 
összegyűjtött műveinek garmadáról) álmodott, amely: „Csupa dráma, mozgás, 
bábszínház, a szédít ő  változatosságok könyve. Végre dráma! (...) A színek, 
változások százai, ezrei: történelem, képzelet, modern társadalom, japán mi-
tológia, királyi kompilációk régi krónikákból és a közönség élvezi a figurák 
tengernyi változatosságát, az izgalmas, tacitusi színek rohanó egymásutánját, 
a játékosságot" (Barókk Róbert, 92.1., kiemelés: F. J. J.). Ám az életének éppen 
erotikus szakaszában és szakaszával viaskodó szerz ő  kétközben van az intel-
lektus, a masszív szerkezet ű  alkotás és a rendszerre épül б  kompozíció, illetve 
a nagyszerű  játék között. A play utáni ujjongását a tudomásunk szerinti els đ  
regényében száz oldallal kés őbb az intellektusvágy húzza át: „... három dolog 
kell az irodalomhoz: emberalakítás, erkölcs, szintetizáló tehetség. Nem a 
dekorációk, nem a nyelv zenéje, amely a második mondatnál már untató, nem 
a színes víziók. Embert, erkölcsöt és szintézist követel" (185-186. 1.). E 
hármasság azonban távolról se zárja ki a teatralitást, különösen olyan esetben, 
mint szerzőnknél, aki amellett, hogy az élet legősibb princípiumának tekinti 
a színészkedést, saját ösztönei között is felfedezi azt és emberi habitusának 
meghatározójává emeli. 

Miként az élet, az olvasmányok, a tapasztalat legparányibb momentuma 
egész regényvázlatot pattint ki a szerz ő  agyából, úgy tényleges környezetének 
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alakjai is számtalan transzfiguráci6n mennek keresztül. A legnagyobb színész  
azonban maga az író. Regényterjedelemnyi id őre öltötte magára Mozart (Di-
vertimento), Haydn (Doktor Haydn), Hándel (Hdndel), Goethe (Arc és álarc),  
Dürer (Saturnus fia) maszkját, de ugyanilyen huzamos id őt töltött Luther,  
Cicero, II. Szilveszter pápa, Monteverdi, Brunelleschi, Szent Ágoston és még  
számtalan szent, illetve történelmi figura álarcában, a rövidebb terjedelm ű  
szerepváltásait pedig minden bizonnyal képtelenség is lenne számba venni.  
Az alakváltás ugyanis kicsapongásra, szertelenségre ad módot, a folytonos  
transzfigurációk során kiválóan ütköztethet ők a gondolatok, szemléletek, ame-
lyek vagy összekacsintanak, vagy ellentétes irányokban elsuhannak, az író pedig  
nemcsak a pillanatnyi »másság«, hanem az azonosság élményét is az olvasó  
elé tárja, miközben maga is kitűnően szórakozik. Mára Barokk Róbertben:  
„Eh, mit Sgarellino. Tessék visszamenőleg a Sgarellino nevet Roberto Baroc-
co-ra változtatni, én vagyok a fest ő . Úgyis komédia az egész, néhány másod-
percnyi moritura illusiómért ne érezném magam nagy m űvésznek?" (104. 1.) A  
tizennyolc esztendős kamasz „önámítása" hatvan éven keresztül ajzószerként  
és stílusként működött: „Sokszor beszéltem nektek arról, hogy ha egy törté-
nelmi vagy művészeti vagy mitológiai figura (akár keresztény, akár pogány)  
szenvedélyesen magával ragad: a szó szoros értelmében azonosulok vele, nem-
csak képletesen, metaforikusan, ahogy ez minden valamirevaló színésznél vagy  
írónál előfordul, hanem Szentegyházam szakrális értelmében: csoda történik  
velem incarnazione e incorporazione" (Euridiké nyomában, 59-60. 1.).  

Szentkuthy a valóságot írta meg, közben álmodott, vizionált, s kicsit talán  
hallucinált, és az olvasóra bízta, hogy döntse el, munkájában mi a realizmus,  
mi a látomás, mi a beleélés. Ha ez egyáltalán érdekelte az olvasót, aki egysze-
rűen kacaghatott vagy kesereghetett a szöveg ilyen felbontása helyett.  

A szerző  ugyanis mindig valaki más helyett szólal meg, amit azután nagy  
örömmel és ügyeden egy valós vagy kitalált személy szájába ad, s amikor úgy  
hiszi, hogy eleget ámította már az olvasót, ezt be is vallja. Maszkot ölteni  
Szentkuthy számára nem rejt őzködés, nem általánosítás, hanem ellenkezőleg,  
konkretizálást és kiemelést jelent. Próteuszi egyéniségét ízekre szedi és minden  
hajlamából külön-külön figurát, maszkot kreál, hogy azután annak személyét,  
gondolkodását, műveit bőséggel illusztrálja és dokumentálja.  

A változásokra, transzfigurációkra, in- és reinkarnációkra állandóan kész-
séges Szentkuthy jórészt önmagából, illetve az ót körülvev ő  világ lenyomatai-
ból építi fiktív világát. Erre mára Barokk Róbertben is rávilágít, szinte naivan  
árulja el technikáját (ami Persze a legtávolabbról se technika, hanem sokkal  
inkább stílus): „Az utcán hazafelé felt űnően nézegettem a n бket, hogy valami  
tetszetős modellt találjak az én Barbiglióm szeret őjéhez. Barbigliб t könnyű  
lesz megmintázni. Majd egy kicsit hozzám fog hasonlítani, nem lesz baj.  
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Találtam is modellt, de nem a valóságban. A sarkon egy gyümölcs бskofa 
staniclikat csinált újság meg képeslap papírjából. Az egyik félkilós staniclit 
Lilian Gish filmprimadonna fotográfiájából csavarta. Gish itt rendkívül bájos 
volt: régimódi galléros ruhát, kalapot, muffot viselt. Dorylée lesz a neve" 
(18-19. 1.).  

A színészektől azonban térjünk vissza a színpadhoz. 
Szakro-pikáns meglepetésnek készült a Breviárium ötödik kötete, ám szer-

zőnk életéből sajnos már csak arra futotta, hogy megtervezze Monteverdi 17. 
századi Orfeo-elбadásának parkszínpadát, amelynek díszletei a 20. század 
jellemzб , meghatározó jegyei lettek volna. Kitapintható Szentkuthynak az a 
szándéka is, hogy valamiféle kompozíciós hálóban összef űzi a korábbi négy 
Breviárium-kötetet, valamint hogy a színpadon felvonultatja az elsó hat füzet 
összes (valóságból mintázott) n őalakját. 

A Breviárium tervezett zárókötetének „manierista »Világ űr Színpadán«" —  
tudjuk — nem Monteverdi Orfeбja került volna bemutatásra, hanem egy 
szatírából fakadó, pán-szexszel f űszerezett Szentkuthy-m ű , a Véres Szamár,  
vagy az egyszerűség kedvéért: „Kritik der schmutzigen Geschichte" — a világ . 
Sátán-vezette vak-logoszának tárgyiasult megjelenítése, a halált az élet fölibe 
helyezб  emberi eltévelyedések lexikona: farce + hnláltánc. Az Euridiké nyo-
mában elkészült részének záróakkordjaként Monteverdi álmában a Sátán 
prédikációját hallgatja, Hamvazószerda hajnalán, amikor teste még a karnevál 
zsivajára emlékezik, lelke pedig a megtisztulásra készül. Szelleme az elmúlás 
közeledtével sem békélt meg az örök kérdések leg бsibbjével — miért az élet, 
mi célt szolgál, ha csupán egyetlen princípium mozgatja, a megsemmisülés 
újabb kérdéseket nyitó tényének elkerülhetetlensége. 

Nem is egy, de két színpadon, a divina és a humana kett бs színpadán kerül 
bemutatásra Narcisszusz drámája az 1933-ban írt, a posztumusz kiadásban a 
Narcisszusz tükre címet kapott nagy regénytöredék. Szentkuthy stílusának 
teatralitását bizonyára kellб  módon tárná fel a m ű  hetedik fejezetének alapos 
elemzése, ugyanis itt, Narcisszusz apjának nagymonológjában dramatizálja a 
teljes két színpados misztériumjátékot, monológban, látszat-párbeszédben, 
retorikus okfejtésben és sziporkázó reflexiókban. A két színpados példázat 
Narcisszusz és a fiatal püspök, a gyermekkorukban egymásba szerelmes ifjak 
sorsalakulásában fokozza a feloldhatatlanságig a Kharisz és Erósz, vagyis a 
szerelem két színpada közötti dilemmát: Narcisszuszt a testi gyönyör, az apai 
szeretet és a szerelmi álom taszítja a mélybe, a csodatev б  püspök vesztét pedig 
a pesszimizmusa okozza, ami a szex maszkja mögött folyton a halált és a 
nyomorúságot láttatja. 

Számunkra nem azért fontos az önmeghatározások végtelen számú változa-
tának említése, hogy el бhozakodhassunk az álarcelmélet taglalásával, misze- 
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rint Szentkuthy prб teuszi—dionüszoszi hajlama folytán még a legjelentéktele-
nebb epizódszereplő  alakjába is belesző  valamennyit magából, illetve teljes-
ségükben átéli azok szellemiségét és cselekedeteit, hanem mert a maszkok 
mögé rejtett, s ugyanakkor általuk kiemelt identitásképek ismétl ődésűk, 
variánsokban való megjelenésük által teljesednek ki — paradox mádon befe-
jezetlen egésszé. 

A teatralitás végül is Szentkuthy Miklós esetében egyszerre jelent stílust, 
kompozíciót, modort, műfajt. S még ennél is többet: ösztönt. 

Teatralitás, mint ösztön. 
Ha ehhez a témakörhöz keresünk fog бdzбkat, legjobb, ha Szentkuthynak a 

konfesszióba hajló megnyilatkozásait vesszük szemügyre. S van mit tanulmá-
nyozni, kezdve a Barokk Róbertt ő l az Euridiké nyomábanig a regények sorát, 
köztük a posztumusz megjelenteket, az Ágoston olvasása közbe п t, a Bianca 
Lanza di Casalanzát, a Narcisszusz tükrét, a Frivolitások és hitvallások vallo-
máskötetét, de legfőképp a szerző  óriásnaplójának eddig publikált részleteit. 
Ezt a legjobb szándékom szerint megtettem a Szentkuthy Miklós munkássá-
gával foglalkozó Olvasat I. és Olvasat II. című  kötetekben, illetve az Identitás 
és tautológia című  esszésorozatban. Ezért most írásom végén csupán a szá-
momra legfrissebb konfessziós-elbeszélés, az 1996 júniusában a Holmi folyó-
iratban közölt, 1937-ben íródott Hívjuk Velencének című  napló-novella idevágó 
kitételeire szeretném felhívnia figyelmet. A szöveg az író és az életében egyik 
meghatározó fontosságú nő , Betta első , huzamosabb ideig tartó együttlétét 
rekonstruálja, novellisztikus elbeszélésben, de a napló feltáró intimitásával. S 
Szentkuthy itt teatralitásának teljes díszében jelenik meg: egyszerre gyámol-
talan és hódítóan lezser, és ez az ellentét akkora feszültséget okoz benne, hogy 
az udvarló széptevés helyett már alakoskodik, pózol, majd amikor a merevség 
pátoszából átbillen a felszabadultság könnyedségébe, gyermekdeden utánozza 
közös ismerőseik gesztusait. Színészkedésének eredménye érdekében — miként 
a valódi teátrumban. —, mindent felhasznál: szöveget, helyzetet, díszletet, jel-
mezt, koreográfiát, kelléket, közönséget. A villamoson például háttal az irány-
nak foglal helyet, a Velencének nevezett n őt az ablak mellé ülteti, hogy igy 
kerüljön ideális helyzetbe, mert a fizikai fogyatékosságként felfogott, és állan-
dóan gúnyolt, vagy harsányan hangsúlyozott fizionómiája a teatralitás felé 
ösztönzi, ugyanis „csak bal fele tudok operált, merev szememmel nézni, s így 
tűnik el bal orcám csont- és izomaszimmetriája" (799. 1.). A történtekre 
visszagondolva maga szögezi 1e, hogy megjelenése papagájos, viselkedése 
pojácás. Sötétzöld öltönyben, sárga selyemingben, vörös nyakkend ővel hang-
súlyozza férfias eleganciáját, vadonatúj, keskeny szalagos kalapjával és séta-
pálca-szorosra csavart erny őjével pózból pбzba bukdácsol a megközelíthetet-
lennek tűnő  nб  mellett, óriási gesztusokkal sugallván természetes élénkségét, 
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hol az utca, hol az autóbusz közönségének játszva, de folyton ellen őrizvén 
színészkedésének eredményét Bettán, vagyis Velencén. 

Élet és mű  Szentkuthy esetében egy és ugyanaz — szajkózhatjuk önmagunkat 
immár ki tudja hányadszor. De miért éppen a teatralitás az egyik f ő  mozgatója 
ennek az egységbe oldódó kett ősségnek? 

Oszinteség helyett miért választjuk inkább az alakoskodást? 
A választ kereshetnénk a lélektan berkeiben, de minek, hiszen Szentkuthy 

Miklós tálcán kínálja, éppen az említett napló-novellájában: 
„Az ember, akkor, ha kicsit intellektuális és kicsit ideges (...) így is, úgy is, 

mindig figyeli énjét, s akkor már ab ovo egész életét őszintétlennek érzi, 
egyszerűen azért, mert látja magát" (813. 1.). 



RITKA ZUZM0K ÉS MOHÁK NYOMÁBAN  
VAJDASÁG TERÜLETÉN  

GUELMINO JÁNOS  

A zuzmók és a mohák nem éppen közérdekl ődésnek örvendő  növénykék, 
bár igénytelenségük és t űrőképességük csodálatra méltó. Az ember néha úgy 
érzi, hogy ezeknek a jelentéktelen szervezeteknek több életük lehet, hiszen 
látszólag többször is „meghalnak", majd „újraélednek", miközben szívósan • 
kitartanak a más élőlények számára lehetetlen él őhelyeken is. Vajdasági vi-
szonylatban gondoljunk csak a széls őséges időjárási viszonyoknak kitett, talaj 
nélküli tetőcserepekre, síremlékekre, téglagyárak meredek löszfalaira vagy az 
öreg fák kérgére. 

A többnyire egyéves mohákhoz viszonyítva a zuzmók nagyon hosszú, egyesek 
akár több száz évig él ő  szervezetek, melyek károsodás nélkül felhalmozhatják 
testükben a fémsókat vagy a radioaktív anyagokat is; ellenben érzékenyek a 
savas, főleg kénsavas füstre, s ilyen szempontból az iparvárosokban szinte 
övezeti indikátorok. 

Alaposabb megismerésüket és a ritkább fajok meghatározását két segít őkész, 
neves kutatónak köszönhetem. El őbb ismerkedtem meg a zentai származású 
dr. Gallé László szegedi gimnáziumi tanárral, a M бra Ferenc Múzeum tudo-
mányos munkatársával, a kiváló zuzmókutatóval; majd az ő  révén kerültem 
kapcsolatba a budapesti dr. Boros Ádám c. egyetemi tanárral, az Országos 
Agrobotanikai Intézet tudományos munkatársával, a nemzetközileg is ismert 
mбhakutatбval. Sajnos, egyikük sem él már, igy ebben a kis írásban a néhány 
zuzmó- és mohafaj említésén túl kegyelettel említem a közös kutatásaink 
nyomán kialakult emberi kapcsolatokat is. 

Az 1960-as években a készülő  zentai monográfia számára a virágos növények 
leltározásán tevékenykedtem. A községhez tartozó, mintegy 300 négyzetkilo-
méternyi kiterjedésű  terepet járva, a virágtalanok ismertetéséhez is gy űjtöttem 
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már az anyagot. Itt kapcsolódott be munkámba Gallé László, aki Zentán él ő  
rokonait látogatva többször járt városunkban, s felajánlotta, hogy az 1928-29-ben 
gyűjtött zuzmókról szóló tanulmányát közös gyűjtéssel egészítsük ki, s ő  
megírja a zuzmókról szóló fejezetet a monográfia számára. Viszonzásul, amer-
re csak jártam — Zentát6l az Adriáig —, mindenhol gy űjtöttem a zuzmókat a 
részére, Škodámmal pedig vittem őt azokra az él őhelyekre, ahol szerintem 
ritkábbnak tűnő  zuzmófajok vagy -közösségek éltek. Igy lett kapcsolatunk 
egyre többrétű , levélváltásunk egyre gyakoribb. Laci bátyám vállalta, hogy az 
általam gyűjtött mohákat meghatározásra vagy a meghatározásunk ellen őrzé-
sére eljuttatja Budapestre. 

Íme néhány részlet a leveleibő l: 
„Szeged, 1968. július 11. Kedves Barátom! Szegedre való visszaérkezésem 

alkalmából mindenekelő tt hálásan köszönöm a szíves fogadtatást, amelyben 
részesítettetek és köszönöm a kirándulás megvalósításában nyújtott segít-
séget is ... A gyűjtött anyagot jobban megnézve elég értékesnek ígérkezik .. . 
Meleg barátsággal üdvözöl: Gallé László." 

„Szeged, 1968. okt. 11. Kedves Barátom! Mellékelve itt küldöm a Zenta 
környékén élő  zuzmók feldolgozását ... Nagyon vártam T őled mohákat, ... 
Revízió végett ui. Budapestre szeretném meghatározás után felküldeni dr. 
Boros Ádámhoz, a jelenleg élő  legjobb magyar bryol6gushoz, aki megigézte, 
hogy segíteni fog." 

Még 1968 őszén megjelent a Zenta és környékének növényei I. Virágosok című  
munkám, melyet megküldtem Gallé Lászlónak és Boros Ádámnak is. Ezután 
már főleg a virágtalanokra összpontosítottunk, de Boros Ádám professzor 
úrral is közvetlen levelezési kapcsolatba kerültem. Füzetem átvétele után 
hosszú levelet küldött nekem. 

„Budapest, 1969. márc. 19. Kedves Szaktársam! Hálásan köszönöm Zenta 
flórájáról írott munkájának megküldését. Élvezettel tanulmányoztam és szív-
ből gratulálok a munkához. A flóra jellemzése találó és közérthet ő  ... Szíves 
í"igyelmét felhfvom az Alfđld legérdekesebb mohájára, a Funaria hungaricára. 
Szinte nem kétséges, hogy a Bácska szikesein is megvan, de adat még nincs 
rá. Tavaly egy délelőttöm volt Újvidéken, kirohantunk a mai Veternikre 
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(Prodannál: Chotek puszta), régen ismert helyre, abban a reményben, hogy  
Funaria hungaricával jövök haza (új lenne Jugoszláviára), de száraz tavasz  

volt ... De ott kell lennie az én mohámnak is ... Szívb ől üdvözli Boros  
Ádám."  

A Funaria hungarica mohafajt ugyanis Boros Ádám fedezte fel és írta le még  

1924-ben. Bár ez a faj csak szórványosan jelentkezik a szikeseken, a következ đ  
negyvenöt évben sikerült jelenlétét kimutatni néhány lel őhelyről Magyarország  
szomszédságából is, de Jugoszláviából még nem.  

Újabb ismeretség, újabb feladat; s közben még Gallé Laci bátyám is megkért,  

hogy a zuzmókon kívül gyűjtsek neki növényi rendellenességeket, mert ezekr б l  
nagy tanulmányt készít. Mint utólag kiderült, Teratol бgiai vizsgálatok virág-
talan és virágos növényeken cím ű  értekezésével megszerezte a kandidátusi  

címét 1979 februárjában.  
De térjünk vissza az 1969-es évre, mert Boros professzor úr felkérésére  

keresni kezdtem a Funaria hungarica mohát. Eredmény tömören: Zenta, római  

katolikus temető , 1969 május, első  lelet Jugoszlávia számára. Pár nappal  

később megtaláltam ezt a mohát Zentát6l északra és délre a bánáti oldalon  

is Szanádnál és Padénál. Ez a kis moha csak májusban gyűjthető  olyan szikes  
területen, ahol sovány vagy sziki csenkesz (Festuca pseudovina, nevezik vörös-
nadrágnak is), sziki üröm (Artemisia martima), esetleg vékony útifii (Plantago 
maritima) és kígyófark (Pholiurus pannonicus) található. Kár keresni vaksziken,  
ahok sziksófű  (Salicornia prostrata) és a heverő  szárú bárányparéj (Campho-
rosma annua, C. ovata) terem. A magyar moha (Funaria hungarica) kerüli más  
mohák társaságát, a talaj felett nagyon kis levélrózsát fejleszt, spóratokja pedig  

gyorsan elenyésző . Ez lett a régi (nagy) Jugoszlávia 914. mohafaja. Közlésem  

megjelent a Szerb Matica Természettudományi Közlönyének 39. számában, de  
Boros professzor úr annyira megörült, hogy a leletr бl értesítette a párizsi  
Revue Bryologulue et Lrchénologique szaklapot, amelyben valamivel a mi köz-
lönyünket megelőzve megjelent a rövid bejelentés. A magyar mohát 1970-ben  
megtaláltam még Zentánál a Miskei szállás közelében (régen ismert szikes  

fürdő  volt itt), majd .  Veterniken is. A bánáti lel őhelyek külön örömet jelen-
tettek, mert Boros Adám még 1969 májusában, amikor a Funaria első  bácskai  
lelőhelyeiről értesült és gratulált, ezt is írta: „Érdekes volna, ha a Tisza túlsó  

oldalán, Torontálban is meg tudná találni, mert ez igazolná azt a csaknem  

már bebizonyosodott feltevésemet, hogy a moha az egész Alföldön elterjedt."  

Nos, sikerült megtalálnom.  
Időközben Boros Ádám professzor úr már 1970-ben küldött leveleiben  

tudatja, hogy a korábbi gyűjtéseimben megtalálta a Cephaloziella Starkei  
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mohafajt, mely eddig csupán két lel бhelyről volt ismert. Most ez a csöpp 
májmoha Zentáról, a nagyréti volt halastó melletti szikesróf is el őkerült, ső t 
a szintén ritka rezes körtemoha (Bryum alpinum) is ugyanonnan. Erre már 
Gallé is külön írt 1970. január 7-én: „Szerencsés kézzel gy űjtöttél, mert van 
köztük néhány egészen ritka, becses adat nemcsak Zenta, hanem az egész 
Alföld flórájára ... szívből gratulálok eredményes gyűjtőmunkádhoz." 

A sikereken felbuzdulva Boros Ádám már 1969. július 6-án kelt levelében 
felhívja figyelmemet a Titeli fennsíkra: „Magam egyszer mentem végig Titelt ől 
Mozsorig, és láttam valamit a szép löszflórából. A mozsori mélyútszakaszban 
sikerült felfedezni a Tortula Velenovskyi-t, mely adat azóta átment a világ-
irodalomba. A Tortula ezek szerint ismét egy nagyon ritka mohafaj, melyet 
1893-ban fedezett fel és írt le Schiffner Prága közeléb ő l. Később fél évszázadig 
sem a jelzett lelбhelyrбl, se máshonnan nem került el ő ; csak századunk derekán 
találtak rá néhány helyen Magyarországon, Csehszlovákiában, Lengyelország-
ban és a Szovjetunió európai részében, na és Boros Ádám Mozsornál (ma  
MoАorin). Újabb kihívás! Keresni kell!" 

Megveszem Z. Pavletić  Prodromus flore Briofita Jugoslavije című  könyvét 
(Zagreb, 1955), nincs benne se a Funaria hungarica, se a Tortula Velenovskyi. 
Megszerzem A. Martinčić  Catalogus Fiorae Jugoslaviae II/1 Bryophyta, Musci,  
(Ljubljana, 1968); a Tortula Velenovskyi benne van, de lel őhelyként csak 
ennyi: Sb (Bačka), Funaria hungarica nincs. 

Feleségemmel megbeszéljük, és 1970 végén, a karácsonyi üdvözlet keretében 
és az újévi jókívánságok mellé meghívjuk Boros professzor urat egy vajdasági 
kutatóútra. December 31-ei keltezéssel jön a válasz: „Kedves Szaktársam! 
Köszönöm kedves sorait és jókívánságait. Attól tartok azonban, hogy kissé 
kđnnyelmű , amikor találkozót indítványozott a Vajdaságban. Autós ember és 
magamfajta nehezen mozgó öreg muki, ez veszedelmes fogalomkapcsolás, 
ugyanolyan, minta fővárosi diáklányok és az autós fiúk ...Köztudomás 
szerint, csúnya pesti szóval élve, a lányok nagyon »buknak« az autós fiúk 
után ... Nem is volna rossz néhány szikes foltot a Bácskában megnézni, csakis 
ápr.—májusban ... szívből üdvözli Boros Ádám." 

Ujabb levél 1971. április 8-ai keltezéssel: „Kedves Kartársam! Hálásan  
köszönöm kedvességét és meghívását egy bácska—bánsági botanizálásra. Amint 
írtam, én már csak akkor tudok kutatni, ha helyszínre visz a tengely. Azonkívül 
a szememet (és az eszemet) is a feleségemnél tartom, s nélküle már nem 
megyek sehova." A továbbiakban megírja, hogy érdekelné a Funaria hungarica  

további kutatása, a Titeli fennsík és a mozsori mélyút, valamint a Delibláti  

puszta.  
Lelevelezzük a részleteket, s a több napos május elseje el őtti napon már 

Horgosnál kocsiba veszem őket, s délután már kinn vagyunk a zentai Nép- 
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kertben, majd a nagyréti szikesen, másnap Titelen, harmadnap Delibláton és 
a bánáti szikeseken. Boros professzor úr és kedves felesége (Kenyeres Júlia) 
nagyon közvetlen emberek. Már ebédnél felajánlja, hogy egy pohár tejjel 
igyunk Brüderschaftot. Koccintunk, letegez đdünk, s ezt teszik a feleségek 
is. Adám bácsi boldog, mert megtaláljuk az „6" magyar moháját a Zentai 
Nagyrétben, Zsablyánál és Miloševбnál, a Tortula Velenovskyi-t a mošorini 
mélyútban, a Delibláti homokpuszta pedig gyönyör ű  bazsarózsákkal fogad 
bennünket (Ádám bácsi pünkösdi rózsa néven említi). Júlia a zentai Nagyrét-
ben rábukkan a Cladonia rangiformis zuzmóra, mely még nem szerepelt a 
nyilvántartásunkban, én meg ugyanezen faj változatára (C. r. var. pungens, 
forma foliosa). Teljes a sikerélmény. Az 1971-es és 72-es évben még havonta 
levelezünk, tervezzük a Duna menti túrát, de Ádám bácsi betegeskedik. 1972. 
december 20-án még a korábbi mohaküldeményeim meghatározását küldi; én 
1973. január 4-én válaszolok, de ezt már nem olvashatta el, mert január 2-án, 
72 évesen meghalt. Vége egy nagy harátságnak. 

 

((ј  

 

Tortula 	Brnar.ia  
1/eІenOYSkyi 111Пg'ат*Іса  

Közös kirándulásunk eredményeit a Szerb Matica Közlönyének 42. számá-
ban jelentettem meg. A Tortula Velenovskyi lel đhelyét én láttam elđször a 
jugoszláv biológusok közül, mert a „nyomda ördöge" megtréfálta a közlés 
korábbi szövegét. Boros Adám mozsori felfedezését átvette Podpera cseh 
tudós, és közölte a Conspectus muscorum Europneorumban (Prága, 1954), de 
a magyar Mozsor és a szerb Mošorin helyett Mosov (Backa) lelđhellyel. Ezt . 
így vette át a világirodalom és A. Martin čić  is. Mindezt meg kellett magyaráz-
nom az elđbb említett jelentésben. Egyébként a Funaria hungarica és a Tortula 
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Velenovskyi példányait és a szeparátumokat megküldtem Pavleti ć  és Martinčić  
professzor uraknak is, de visszaigazolást nem kaptam. 

A továbbiakban Gallé László bátyámmal folytattam a kutatómunkát, s bár 
nehezen viselte el az autózást, 1973 kora őszén csak eljutottunk vele sokfelé. 
Errő l ő  így ír a Botanikai Közlemények 61. kötetének 1. füzetében 1974-ben: 
Lichenológiпi adatok a jugoszláviai Yаjdaság területéről címmel; 1. A Toninia  

zsákii (Szat.) Lett. bánáti el őfordulásáról alcím alatt: „1973 kora őszén Guel-
mino zentai botanikussal kirándulásokat tettünk a jugoszláviai Vajdaság Szo-
cialista Autonóm Tartomány (SAP Vojvodina) lichenol бgiailag érdekesnek 
ígérkező  területeire. Eljutottunk Horgostól a titeli löszvonulatig, a Tisza. 
árterületeitől a Duna keresztfolyásáig terjed ő  területekre és a Bánát különböz ő  
pontjaira. Az utóbbi területen a Padé (Padej) falu mellett elterül ő  szikes 
legelő t kerestük fel ... Felszínét szikhátak, szikpadkák, vakszik foltok és az 
ezekből enyhén kiemelkedő , erősen kilúgozott felső  szintű , szürkésfehér szín-
tónusú felületek alkotják. A Toninia zsákii az említett szürkésfehér felületen 
fordul elő  ... A zuzmó Jugoszlávia területéről is ismeretlen volt. Nem szerepel 
Kušan (1953) Prodromusában sem. A padéi lel őhely az irodalomban ismer-
tetett harmadik adat. A Padé melletti legel őn gyűjtött példányokat a szegedi 
Mбra Ferenc Múzeum herbáriumában helyeztem el a következ ő  szöveggel: 
»Jugoslavia, S. A. P. Vojvodina, prope pagum Padej, in pascuis argilloso-nat-
ronatis. Alt. ca 80 m. s. m. —12. IX. 1973. — leg.: L. GALLÉ et J. GUELMINO.«" 

Ezen az úton, a mozsori (mošorini) löszszurdokban Gallé rátalált az Endo-
carpon pusilli titelicum névre keresztelt zuzm бcönózisra. Eddig ennek a 
cбnózisnak (társulásnak) csak három lel őhelye volt ismert: Tokajnál, Tübin-
gennél majd az osztrák Krems a. d. Donau mellő l. Most ez a negyedik (a 
világirodalomban ez sem mellékes, mert mindegyik változatnak van sajátossága 
a többihez viszonyítva). fgy ez az utunk is teljes sikerrel járt. 

Korábbi kutatásai és közös útjaink alkalmával gyűjtött anyaga alapján Gallé 
László később megírta a Móra Ferenc Múzeum Évkönyvének 1974-75/1. 
számában a következő  tanulmányt is: Die Flechtenvegetation der jugosla-
wischen Woiwodina (eme floristische und flechten-c бnologische Abhand-
lung). A szeparátumot megküldte „meleg barátsággal", hiszen név szerint említ 
benne engem is. 

Az általam írt Zenta és környékének növényvilága II. Virágtalanok 1973 
novemberében jelent meg, és a közel 1500 fajból (vírusok, baktériumok, 
moszatok, gombák, zuzmók, mohák, harasztok) a Gallé által írt Zuzmók 
fejezetben 100 faj és sok változat, a közösen írt, és Boros Ádám meghatáro-
zásának vagy ellenőrzésének köszönhetбeп  53 mohafaj kapott helyet. Gallé 
Laci bátyámmal még sokáig leveleztünk, de 1980 márciusában — éppúgy mint 
Boros Ádám — 72 éves korában elhunyt. 
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KÖNYVEK  

MEGÉLT TÖRTÉNELEM  

Várady Tibor: Történelemközelben. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1996  

A Várady Tibor könyvének fedбlapján fölkínált grafikai megoldás (a könyvcím kéttagú  
szóösszetételének megtörése az összetétel határán) alaposan megtréfálja a nyelv igénye-
sebb használóját, mert bizonyos kételyeket támaszt benne önmaga, esetleg az író, a  
lektor, a szed, a korrektor s mások szójelentésben való tájékozottsága s helyesírásbeli  
jártassága tekintetében. Természetesen olyan olvasóról van szó, aki nem elégszik meg  
azzal, hogy futó pillantásával felületesen tudomásul vegye a címben említett szavak szótári  
jelentését, s esetleg egymásra vonatkoztatva valamilyen kapcsolatot is vél találni közöttük,  
hanem hajlandóságot mutat arra, hogy eltöprengjen e fogalom szerteágazó jelentésén.  
Az ilyen olvasó rögtön érzi, hogy a fed бlap betűképe és az író valóságos közlési szándéka 
nem mindenben fedi egymást: rés támadt közöttük, ami kedvez бtlenül befolyásolhatja 
az olvasónak a szerzбrбl és mífvérбl az eddigiek folyamán kialakított képét, de legalábbis 
elindít benne egy gondolatsort az író történelemszemléletér бl és -tudatáról, a könyv 
tárgyáról stb., messze túlmutatva a helyesírás vagy nyelvhelyesség kérdésein. Ha ugyanis 
a címre, mint két elkülönített fogalmat jelöl, önálló jelentés ű  s csak alkalmilag együtt 
elforduló szóra tekintik, akkor (egy sebtében végrehajtott spontán nyelvtani beavatko-
zással) így értelmezem: A történelem közelében. Tehát nem utolérve a történelmet, nem 
vele azonosulva, azzal kiegyenlített szubsztanciaként, hanem csak annak az irányába 
haladva, közeledve hozzá. A nyelvérzék másféle önkéntelen beavatkozásával — mintegy 
odaképzelve egy fölkiáltбjelet a cfm végére — úgy is fölfoghatom a két szót, mint egyfajta  
figyelmeztetést: A történelem a közelben (ti. van)! Ahogyan, mondjuk, egy menedék-
háznál vagy hegyoldal omladékos meredélyénél leütött tábla figyelmeztet: Vigyázat,  
lavinaveszély! S bizonyára könnyen találhatnánk még vagy egy tucatnyi másféle címvál-
tozatot is, ha a rejtvényfejtek játékos észjárásával közelednénk az összetétele két  
invariábilis szóeleméhez, vagy pedig ha a permutáció fogalmának a magyarázatához  
keresnénk illusztrációs anyagot. Viszont minden bizonytalanságunktól k đnnyílszerrel 
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megszabadulhatunk, ha mindössze egy lapot hajtunk a könyvben: a bels ő  cfmlap tudniillik 
félreérthetetlenül adja tudtunkra a szerzfS valóságos intencióit. Ott, a bels ő  címlapon  
ugyanis a cím összetett szóként, ebben a formájában olvasható: Történelemk đzelben. 
Tehát nem annak alkalmi és esetleges közelségében, hanem tartós viszonyt feltételezve 
és jelezve a történelem és a vele szoros közösséget vállaló író között. Állandósult 
kapcsolatot, állapotot tehát, ami adott emberi, társadalmi, nemzeti, szociális összetev ők 
rezultánsa, amiben tehát egyfajta t đrvényszerífség Jut kifejezésre, de ami a két szó 
kapcsolatának megszakításával kilúgozódik a jelentésb ő l. 

Talán csak a csillagászatban használt afélium és perihélium (naptávol és napközel) 
fogalmának az analógiájával vagyunk képesek megérteni és megértetni az egybeírásból 
és a különírásból származó jelentésbeli eltérést: mint ahogy a Nap és a bolygók egymás 
közti távolsága vagy közelsége nem a véletlen m űve, s nem minden kényszer nélküli 
független mozgásuk következménye, hanem az égi mechanika t đrvényszerűségei jutnak 
érvényre adott helyzetükben, ugyanígy Várady sem véletlenül, kaotikus és vak er őktő l 
terelve jut történelemközelbe; nem akként, ahogy nagy költ őnk, Tбth Árpád dđbbenetes 
verssorai riasztják fel bennünk a lélek mélységeit a történelmenkívüli, öntudatlan létezés 
rettenetének képi megjelenítésével: 

Egy holt csillagról árva fény, 
Mely milljom éve untalan 
Száll ájultan és hontalan 
A végtelen tér jég ürén. 

Az ember nem így vetCSdik a história országútjára, hanem önmagát vállalva. Veleszü-
letett, személyi, nemzedéki, családi tényez őktđl indíttatva, nyelvi és kulturális örökségtó) 
irányítva, az élet reÍeváns er őinek ösztönzésére ugyan, mégis mindezt értelmén és tudatán 
átszűrve, keresve e történelemformáló tényez ők összhangját és egyensúlyát. S mégsem 
az értelem e kétségtelen, Várady Tibor könyvében is jelenvaló fölénye ragad meg 
bennünket, hanem az, hogy számunkra is tudatossá, felfoghatóvá tette s élményünkké 
avatta a történelem mozgását, amit neki magának is igazán csak úgy sikerült fölfedeznie, 
hogy ezt az élményét szavakkal is kifejezte: „kiírta" magából. Aki majd egyszer nem ilyen 
impresszionisztikus jegyzetet vagy tájékoztatót fr Várady Tiborról, hanem nagytanul-
mányban akarja fölvázolni világképének, globus intellektuálisának széles horizontját, 
annak majd alaposan fel kell frissftenie a tényez őkre bontásról egykor tanultakat, hogy 
megértse s meg is tudja magyaráznia történelemközelben állapotát, amit könyvében 
Várady oly érzékletesen jelenít meg olvasói elő tt. 

Az itt oly gyakran emlegetett fogalom értelmezésének és írásmódjának a feszegetésével, 
már-már reménytelenül elmerülve a mellékesnek látszó kérdés boncolgatásában, koránt-
sem az alkalmi szófejtő  leli kedvét, hanem mindez a történelem konvulzióit azonosan 
megélő  kor- és pályatárs gondja, mint ahogy az ezeknek átgondolásában ugyanígy 
érdekelt, azonos rezgésszámra érzékeny százezreké is. Ebb ől aztán az következik, hogy 
bennünket a Várady Tibor által megteremtett „m űegész" érdekel. Nemcsak könyvének 
rész-elemei, pl. megszerkesztése, formaképz ő  elvei, nyelvi megmunkálása, szóképei, 
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gondolati anyagának igazságtartalmai, azok tudományos fedezete, filozófiai vetülete.  
Nem a gyakorlatinak látszó kérdésekre adott vagy sugallt válaszai, s nem is az đsszeha-
sonlító jogtudomány vagy alkotmánytan elvontságai, még kevésbé a szkupstinai csatáro-
zások, a földhöztapadt politika mindennapjai, mert ezek szerz őnk számára is csak témát ,  
azaz az írói alkotás folyamatában a legkevésbé fontos elemek, amelyek csupán arra  
szolgálnak, hogy velük és általuk szellemi-gondolati-lelki tartalmakat közöljön. S ha róluk  
szólva e sorok írója mégis szelektívé jár el, s bizonyos témákat el őnyben részesít másokkal  
szemben, az pusztán a recenzens emberi esendfSségének a jele. Ugy véli ugyanis, hogy  
a könyv három témaköre közül (Békebeli témák; Történelemközelben; Kisebbségben)  
a harmadik áll legközelebb professziójához, szakmai érdeklfSdéséhez,ezért aztán nagyobb  
biztonsággal nyilatkozhat róluk. Még inkább azért, mert ez látszik legalkalmasabbnak,  
hogy segítségével megnevezzük Várady könyvének irodalmi-szellemi-kulturális értékeit,  
s nem csekély mértékben azért is, mert ezt ítéljük legmegfelelfSbbnek arra, hogy ki-ki  
levonhassa magának következtetéseit a jugoszláviai magyar olvasó ember tudatvilágában •  
végbement vagy folyamatban lév ő  változásokra nézve.  

Nos, ami a könyv irodalmi vetületét illeti, annak körülhatárolásához és lényegének  
fogalmi meghatározásához, az irodalmiság ismérveinek felismeréséhez és azonosításához  
maga Várady siet az olvasó segítségére rövid ráhangoló-bevezet ő  szövegével, aminek az  
élére ezt írta: A címlcez ... (amit az olvasó gondolataiban így egészít ki: Magyarázatok  
a könyv címéhez). Ez voltaképpen nem egyéb, minta régi retorikák captatio benevolentiae  
néven ismert s elбfrt eleme, amely a kegyes olvasó jóindulatát volt hivatva elnyerni a  
szerző  iránt, illetve álláspontja elfogadásához. Mi inkább azért foglalkozunk vele meg-
különböztetett figyelemmel, mert belfSle ismerszik meg Várady par excellence írói (szép-
írói) látásmódja, illetve ilyen reagálása a világ dolgaira, amit pedig a könyv szakszer űségén,  
tudományos igazságain és elméleti gazdagságán túl egyik legf őbb erényének tekintünk,  
hisz éppen ez az emberközel (ha akarjuk: t đrténelemközel) szemlélet, ez a humánköz-
pontúság az, amit oly nagyra értékelünk a könyvben, ugyanis az író m űvének erudíciós  
anyaga éppen ennek a révén válik él đ , hatékony, másokra átszármaztatható tartalommá.  
Amikor tehát az irodalmiság kétségtelen jeleit emlegetjük Várady Tibor könyvér ől szólva,  
akkor azt nem az egyedi ábrázolás és formaalakftás s nem az individuális különösség  
tárgyi elemeiben, annak kimutatható és kézzelfogható jeleiben nyomozzuk; hanem,  
eszköztelensége ellenére is, abban érezzük a varázsát, hogy írása összetapad személyisége  
legmeghittebb komponenseivel, egyénisége intim összetevőivel.  

S itt döbbenünk rá arra az igazságra, amit a magyar szellemtörténet egyik nagymestere,  
Thienemann Tivadar ekként fogalmazott meg: „Az az író, aki önmaga egyéniségét nem  
tudja kifejezni, másokét sem fogja megrögzíteni a történelem számára." Másképpen  
mondva (talán egy kissé önkényesen is értelmezve Thienemannt): nincs történelem „mint  
olyan", időn, koron, az ember fogalmi világán kívül, csupán annak egyedileg megélt — s  
ilyenként kifejezett, leírt, ábrázolt —eseményei, állapotai, helyzetei és viszonyai. Mi pedig  
éppen ezt — ennek emberi érzékeinkkel felfogható látványát — köszöntjük Várady köny-
vében, s azért fejezzük ki neki elismerésünket, hogy e sokunk által megélt történelmet  
(számunkra is) rögzftette.  

SZELI István  
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A SZABADSÁG ÉS A DEMOKRÁCIA SZEMSZÖGÉBŐL 

Várady Tibor: Történelemközelben. Forum Kđnyvkiadó, Újvidék, 1996 

Három évtized esszéit gy űjtötte kđtetbe Várady Tibor, s tájékozódásának sokrét űségét 
bizonyítja, hogy kđtetének témái közđ tt éppúgy ott szerepelnek a ponyváról, a képregényr ől, 
a futballról, sfSt a nyelvr ől írt esszéi, mint ahogy ott olvashatjuk az érdeklfSdési k đréhez 
szorosabban kapcsolódókat, mint amilyen pl. a vajdasági magyar társadalomtudomány, a 
nemzetiségi nyelven történ ő  egyetemi oktatás elméletének és gyakorlatának đsszevetése, 
a nemzetiségek jogainak nemzetközi szabályozása, a kisebbségi érdekvédelem jogrend-
szere ... Kđnnyebb és nehezebb fajsúlyú témák sorakoznak és váltogatják egymást, de 
van ezeknek a sokféle írásoknak egy kđzđs nevezőjük is: a szabadság, a demokrácia 
szemszđgéből való szemlél(Sdés, módszerében pedig az eszmék szembehelyezése a gyakorlattal. 

A kompromittálódott gyakorlattal, tegyük hozzá, mert meggy őzđdésünk, hogy az 
elmélet és a gyakorlat k đzđtti eltérések, eltolódások adták nem egy esetben az író kezébe 
a tollat. Az a tudat, hogy van egy nemzetkđzileg megállapított és felrakott léc, egy mérce, 
amelyet a társadalom elvben mindig elismer, s aztán a gyakorlatban ez a léc valahogy 
alacsonyabbra csúszik. Várady tđbb helyütt is hivatkozik Bibó Istvánra, aki arra figyel-
meztetett, hogy a jogok megvalósításakor, a demokrácia érvényesítésekor azt a bizonyos 
képzeletbeli lécet, mércét mindig feljebb és feljebb kellene tolni. Ez a léc jelentené a 
kompromisszumot, azt a minimumot, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy a demokrácia 
ne csak proklamált tény maradjon. S ki más látná jobban a deklarált és a valós állás 
kđzđtti különbséget, mint Várady Tibor, aki az elmúlt évtizedek folyamán ott ült a 
tđrténelemformálб  testületekben, és harcolt, hol a maga racionális higgadtságával, hol 
hangosabban nyilvános kiállásával ama bizonyos mérce szinten tartásáért és emeléséért. 
Sikereiről és kudarcairól is vall e k đnyv. 

A tđrténelemközelséget, kđtetének címét én úgy is értelmezem, hogy az az ember 
szólal meg, még ha az esszé sokszor oldottabb formájában is, aki nem csak érzi, látja, 
tudja, mit kell cselekednie, hanem felel ősséget is vállal kiállásával, legyen szó a nyely-
használati tđrvényről, á jogorvoslásról, kđnyvkiadási gondról vagy más problémáról. 

Mint köztársasági képviselfS és igazságügy-miniszter a lehet ő  legközelebbrđl látta azt 
a folyamatot, ami az utóbbi, mondjuk, fél évtizedben végbement, s érezte a megszólalás 
kényszerítđ  erejét is. E megszólalási kényszer eredményezte a k đtet nem egy esszéjét, 
eszmefuttatását, amelyben benne van a cselekvési irány is. A lehet őségek felmutatása 
vezérli sokszor a tollát, s ama Jászi Oszkár által megfogalmazott eszme, miszerint 
mindennek az alapja a „jб  iskola, jб  kđzigazgatás és jó bíráskodás ... amelyet a nép 
saját nyelvén kap". 

Nos, a Törtéпelemköгelben szerzőjét is ez az eszme vezérli, ennek érdekében cselekszik, 
s vonja le a konklúziót, miszerint ennek megvalósításához olyan kultúrára lenne szükség, 
amely elfogadja azt a tényt, hogy a kisebbség nem lehet egyenlfS, ha nincs joga a másságra. 

Ha ilyen komoly horderej ű  kérdéseket taglal egy szerző , teheti-e esszészer űen, vagy 
nem alapos stúdiumokra volna inkább szükség — kérdezhetnénk, amire az a felelet, hogy 
Várady írásai mögđtt, bárhogyan is intonálta, ott a jogtudor. Csak szereti, kedveli a 
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kđzvetlenséget, a mű faj kínálta szabadságot. A Magyarokról Jugoszláviában cím ű  írását  
például így kezdi: „Emlékszem azokra a rádiókra, amelyeket egy-két osztálytársam  
szüleinél láttam a háború Utáni els ő  években. Csak Budapestet lehetett fogni rajtuk. A  
kereső  mechanikusan volt rđgzítve; leggyakrabban egyszer ű  szđggel. Ez volt az első  
szembesülésem Trianon tagadásával, első  lecke, a nem, nem, soha mibenlétéb бΡl. MielбΡtt  
tudomást szereztem volna hétéves koromban a konok rádiókészülékr бΡl, azt tudtam csak,  
hogy nem szabad lehoznom a padlásról a portól alaposan megszürkült zászlót, rajta  
nagyapám nevével. (Egy kisebbségi magyar párt zászlaja volt, mely párta két világháború  
között ténykedett.) Azokban az id őkben a rádió maradt az egyetlen eszköze a rezsimmel  
szembeni ellenállásnak és a történelem tagadásának."  

Egy másik esszét viszont így indít: „Négy-öt évvel ezel őtt (91-ben íródik az esszé) egy  
szlovéniai szemináriumon voltam, ahol többségében nem szlovénok voltunk. A szlovén  
előadó viszont csakis szlovénül volt hajlandó megtartani el őadását, mondván, hol tehetné  
ezt, ha Szlovéniában nem.. ."  

Nos, ettől a személyes jellegtől lesz esszészer ű  Várady írásainak legtöbbje, hogy aztán a  
szakmai alaposság domborodjon fölé, s tegye írásait szakmailag kifogástalanokká, s ugyan-
akkor élményszer ű  olvasmánnyá is.  

BORDÁS Gy őző  

EGY KÖNYVRŐL KETTŐS HANGON 

Dudás Károly: Királytemetés. Életjel, Szabadka, 1996  

Dudás Károly vitathatatlanul jónevű  és jelentős alakja irodalmunknak. Ám ugyanígy  
újságírásunknak és kđzéletünknek is, nem utolsósorban megmaradásunk harcos elk đte-
lezettjeként történelem sújtotta égaljunk alatt. E kötetével azonban valahogy „kéthangú  
kiáltás"-ra késztet бΡn adta fel a leckét kritikusának, alkalmasint éppen tevékenységének  
szerteágazásával összefüggésben. Ami, ha úgy akarjuk, akár mentségére is szolgálhat.  

Beállítottságától függően tehát a könyvismertetés írója írhatna róla akár kérlelhetetlen  
„esztétikai központú" szigorral is, ámde elnézéssel ugyanígy, kell ő  figyelemmel bizonyos  
irodalmon kívüli (inneni és túli) kđrülményekre. Amiért is, ha a szigorúbb hanggal  
kezdjük, legfőképpen egy megállapítás kívánkozik ki bel őlünk. Nevezetesen, hogy  
összeállítását tekintve, a kelleténél, netán a „megengedettnél" is heterogénebb kis köny-
vet, afféle „vegyes felvágottat" tartunk kezünkben. Tekintve, hogy „valódi" széppróza,  
hosszabb-rövidebb „igazi" novellák mellett találunk benne „belülr ől megszólaltatott",  
tehát ennyiben „irodalmi" riportokat, hangulatosan karcolatszer ű , de morális-érzelmi-
indulati töltetüknek megfelelően „lírai publicisztikának" is minősíthetб  írásokat, alkalmi  
jellegű , méltató és megemlékez бΡ szövegeket, sőt búcsúztatót is. Összességében olyan  
anyagot, aminek nem csupán egymásmellettisége hat zavaróan, de felmérése is eltért  
megközelítést kíván, végső  fokon lehetetlenné téve könyvünk egységes egészként való  
értékelését. Ám még ha menet kđzbeni „mérceváltásra" törekszünk is, a Kivégzés című  
rádiójáték-töredék az „együtt megjelentethet бΡség" kereteit mintha végképp szétfeszítené.  
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Mintha bizonya szerzб  vagy a kötet szerkeszt ője, néminemű  testesség reményében, 
minden keze ügyébe kerülőt felmarkolt volna. 

Úgyhogy ... de talán váltsunk át inkábba második hangra. El őrebocsátva, hogy 
fentebbi elmarasztalásunkat csakis a könyv egésze vagy inkább annak hiánya indokolhatja. 
Lévén, hogy az egyes írások, m űfaji besorolhatóságuktól függetlenül, többnyire helyt-
állnak önmagukért, külön-külön történ ő  szemügyre vételükkor tehát jóindulatú elnézésre 
semmi szükség. 

Legkevésbé természetesen az els ő  ciklusban található novellák esetében, mivel ezek 
nem csupán a szerz ő  által egy időben joggal számon kért „valóságirodalom"-ként fogan-
tak, hanem a „valóság"-hoz az „irodalmat" is hozzátársítva, megfelel ő  szintű  esztétikai 
kiteljesedést eredményeztek. Olyan írásokra gondolok itt, mint amilyen a Kutyahistóriп, 
a Mindenszentet, a Kígyóháj a Fénym аgot esznek a papagájok vagy a Gyilkosbika, azokra 
a nem újkeletű  írásokra, amelyek éppen értékeik révén váltak mára „maguk idején" 
emlékezetessé számomra, s amelyek a Ketrecbál című  regény mellett Dudás Károly 
prózájának máig is csúcsteljesítményeit jelentik — bizonyos értelemben sajnálhatóan. 
„Valóságirodalmi" mivoltuk ellenére is bizonyos víziószer űségükkel, idősíkváltó emlék-
felidézésükkel, kevéssel is sokat mondó sejtetéstechnikájukkal, Gsoóri Sándorral szólva 
„félig bevallottan" tükrözve életünket, valóságunkat. „Légiesültségük" révén válva iro-
dalommá, nem utolsósorban annak köszönhet ően, hogy létrejöttükkor tárgyuk részben 
„kényes"-nek számított még, „egy az egyben" nem volt publikálható, amiért is az őket 
kikényszerítő  indíttatás, egyszersmind bizonyos álcázásra is kényszerült, gúzsba kötött 
táncra, „ketrecbálra", hogyha úgy tetszik. Több mindennel, nem utolsósorban a vajdasági 
magyarsággal szembeni megtorlás negyvennégybeli napjaival összefüggésben. Arra a 
némiképp fanyar megállapításra késztet ően, miszerint az „esztétikai nirvánát" nem fel-
tétlenül a dolgok kerek-perec kimondása jelenti, hanem olykor inkábba „cenzúra 
kicselezésének" szerencsés következményeként jön létre. Nem mintha a sajnos csak e 
tekintetben letűnt időket kívánnánk vissza, még ha kissé továbbgondolva a dolgokat, 
akár még oda is kilyukadhatunk, hogy egyfajta „járuléktartalomként" múltunk egy másik 
darabja, egykori álruhás irodalmunk sorsa, illetve az egész kelet-európai térség hasonló 
irodalmának információs szempontból való érdektelenné válása is benne van a kötetben. 
Aligha tudatos koncepcióról árulkodóan, de érdekl ődésünket azért is külön felkeltve, 
amiért a novellák utáni ciklusok egyes riportszer ű  darabjaiban olykor az elbeszélések 
valóságanyagával közvetlenebb megmutatásban is találkozhatunk. Illet őleg főalakjaik 
„eredetijével" is — voltaképpen gondos, s őt gyengéd kezű  megformálásban, de kevésbé 
artisztikus formában, egyszer űbb képlet jegyében. Vagyis itt akár az is fölmerülhet, nem 
lett volna-e jobba háttér utólagos megmutatása helyett, a kötet megszerkesztésekor az 
egyszerűbb felől indulva a bonyolultabb felé haladni, s úgy mutatni meg, miképpen is 
válik a „valóság", a nyersanyag irodalommá. Eltekintve attól, hogy ez esetben, legalábbis 
ha olvasáskora megadott sorrendben haladunk, lehet őségünk lett volna lejtőn leeresz-
kedő  helyett felfelé kaptató utat megtenni. Akkor is a fokozottabb kiteljesedéshez jutva 
el, ha a „lejtót", illetve a „kaptatót" nem annyira a min őséggel, hanem a szövegstruktúra 
összetettebb olvasmányélményt kínáló bonyolultabbá válásával kapcsolatosan emleget-
tünk csak. Függetlenül attól, hogy az ilyenfajta olvasmányélmény igénye a különben sem 
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túl népes olvasótábor kisebb részére jellemz ő  csupán, sőt hogy a többségre éppen az 
egyszerűbb, a közvetlenebb eszköz hat inkább. 

Az a hangvétel, amit publicisztikai írásaiban Dudás — gyakran inkább érzéseink, 
semmint értelmünk felé fordulva — szintén sikerrel képes megütni. Függetlenül attól, 
hogy ezek az írások témáikat, mondanivalóikat tekintve kapcsolódnak-e valamiképpen 
a kötet élén álló szépprózai anyaghoz, oly módon is akár, hogy míg amazokban több 
helyütt a második világháború végének „kimondhatatlan" és „kiírhatatlan" rémemlékei 
kísértenek, emezeket az „új", épp hogy véget ért, és semmivel sem kevésbé véres háború 
eseményei váltották ki a szerz őből. Reagálásként fenyegetettségünk tüneteire, helyze-
tünknek arra a megrendültségére, amelyben még ma is leledzünk — nem egy esetben a 
„tegnap napisajtójából" vagy éppen „napi politikájából" többé-kevésbé ismer ősként 
köszönve vissza. Voltaképpen a tájhoz és a „kis hazához" való köt ődésnek a jegyében 
születve meg, annak jegyében, ami kezdett ől fogva szinte programszer űen is jellemzője 
Dudásnak, és amit szándékolt elcsépeltséggel szólva nevezhetünk akár közösséghez, 
néphez való hűségnek is, akár etnikai, akár szociális kategóriát, illetfSleg a kett ő  ötvözetét 
értsük is „közösség" vagy „nép" alatt. Úgyhogy valójában éppen a földközeliség, ez a 
fenyegetettségünkkel való együttlélegzés kölcsönöz, a benne egybegy űjtött írások mű faji 
különbözősége ellenére is bizonyos egységet ennek a könyvnek, voltaképpen ez által is 
nyomva rá a hitelesség pecsétjét. 

Bizonyos mértékben még „elméleti" kifogásainkat is semlegesítve. Kell őképpen lesze-
relve okvetetlenkedésnek is minősíthető  „első  hangunkat". 

VARGA Zoltán  

A NÉPÉLET JELEINEK VIZSGÁLATA 

Vasas Samu: Népi jelvilág Kalotaszegen. Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1994 

Újabban soka könyvkiadó, kevés a terjeszt ő, ezért sokszor csak a személyes ismeret-
ségek segítik az érdeklбdő  olvasót, kutatót, hogy egy-egy új kiadvány eljusson hozzá. Így 
történt ez Vasas Samu könyvének a Vajdaságba juttatásával is, s ezért a kissé kései 
ismertető . 

A kalotaszegi népéletet etnoszemiotikai szempontból is vizsgáló könyvet olvastunk 
már Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszor tollából (A kalotaszegi népi hímzés és 
szókincse, 1979). A hagyományairól híres tájegység most egy újabb jeltudományi össze-
foglalóval lett sokkal gazdagabb, ugyanis Vasas Samu könyve az élet több szegmentu-
mában vizsgálta meg a kódok és csatornák különféle jellegzetességeit.  

Néhány évköri szokásban a legények szerepe megkülönböztetett jelent бségíl és jelen-
tésíi például Szentkirály és Zentelke községben. Jelszer ű  a szervezetük kialakítása, a 
viselkedésük, tevékenységük. 
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A tavaszi kihajtás el őtti juhfejés apotropeikus és homeopatikus szokásainak jelei  
a gonoszűzés, bajelhárítás, szaporulat és a bőséges tejhozam biztosítását hivatottak  
szolgálni.  

Vasas Samu könyvében újabb adalékkal szolgála hajnali mosdatás szokásának kér-
désköréhez. A rítus jelszerűségeit vizsgálva egy sztánai lakodalomban, kitér a szokás  
régebbi formájának ismertetésére is: „Régen a lakodalom éjszakáján, mosakodás el ő tt  
tilos volt lefeküdniük, s bár a fiatal menyecskét már szombaton felkontyolták, az igazi  
házaséletet csak a vasárnap reggeli mosakodás után kezdhették meg." Itt meg kell  
említenem, hogy vajdasági kutatásaink is vannak e szokás leírásáról és elemzésér ől (Jung  
Károly: A lakodalmi hajnali mosdatás kérdéséhez,l. közlés Híd, 1982.4. sz.; Silling István:  
Kútra ménnek, Híd, 1982. 6. sz.). Jung Károly újvidéki néprajzkutató a szokás hozzá-
férhető  teljes (magyar és nem magyar nyelv ű ) szakirodalmának felkutatása után úgy  
értelmezte e hagyományt, hogy erre az „elhálás, konszumáci б" után került sor, tehát  
hogy „megtörtént a menyasszonyfektetés", s a hajnali mosdatás egy archaikus lakodalmi  
mozzanat, az ún. jus primаe noctis (az első  éjszaka joga) maradványa, majd az azt követ ő  
purifikatív mosdatás sokkal összetettebb szokás, mint amennyi bel őle Sztánán megma-
radt. Ám az alvási tilalom bizonyára már egy ett ől a jogszokástól való védekezés jele.  
De a kalotaszegi adat is a házasságkötés fontos társadalmi szerepét jelzi. Vasas Samu  
előbb a rítusban felcsendülő  dalok és nóták szövegeinek értelmezését domborítja (sokszor  
csak elnyű tt műdalokról van szó), s később említi ,  hogy „a mosakodása rítusfolyamat  
legfontosabb momentuma". A menetben elhangzó kurjantásokról, csujogatókr бl néha  
elmarasztalóan jegyzi meg, hogy eufemisztikusak, miközben maga is rájön, hogy „a  
csujogatók szinte minden momentum velejárói, néha éppenséggel főszerepet követelő -
ek". De hiszen leginkább övéké is a szemiotikailag fontos szerep: a nászéjszaka esemé-
nyének kihirdetése, az öröm világgá kürtölése, s ezeknek valóban „tartalmi mélysége"  
van, amely nemcsak a nemi aktus létrejöttét tudatja, de annál sokkal fontosabbat:  a 
megtermékenyítést, az életet továbbviv ő  feladatot. Vasas kés őbbi szavaival élve:  
„Lényegében ezzel az aktussal teljesedett be a közösség óhaja, kívánsága: az élet foly-
tatását, termékenységet, utódot, gyermeket kívánt ... az új párnak."  

Az emberélet fordulóinak másik jeles eseménye a halál és a temetés. A velük kapcso-
latos dolgok leírása jellemzi Vasas Samu következő  tanulmányát, amelyben többek között  
a kopjafa jeleit veszi számba: alakját, méretét, elhelyezését, színét, feliratát, rajzát,  
díszítését, melyek sorra megkülönböztet ő  jelentéssel bíró funkciók hordozói. A temetéssel  
foglalkozó sok rokon kiadvány közül több vajdaságit is felsorolhatnék (például Jung  
Károly: Az emberélet fordulói, 1978, Kovács Endre: Bölcsőtől a koporsóig 1988), melyek  
ugyan címükben nem jelzik, de sok etnoszemiotikai adatot is tartalmaznak; ugyanakkor  
a vajdasági néprajzkutatók nagy temetőkonferenciájának anyagát is (In: Üzenet, 1996.  
7-8. sz.), és a gyász, valamint a népviselet etnoszemiotikai jegyeit is vizsgálták errefelé  
(Kalózi Aranka: A gombosi női viselet etnoszemiotikai leírása és Silling István: A kupu-
szinai női népviselet változásának szemiotikai vizsgálata — mindkett ő  in: Tanubтányok  

12-13. sz., Újvidék, 1979-80).  
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Örvendetes, hogy Vasas Samu könyvébfl a sárvásári tulajdonjegyekr ől és a jákб telki  
zsákjelekről is tudomást szerezhetünk, s mindez olyan hozadéka az etnoszemiotikai  

kutatásoknak, melyeket más vidékeken is érdemes volna elvégezni.  

SILLING István  

SZÍNHÁZ  

NEIL SIMON: A NAPSUGÁRFIÚK  

Újvidéki Színház  

Talán sohasem éreztem ennyire átkozottnak a kritikaíróst, mint ezúttal. 
Örülni kellene, mert két erre érdemesült, id ős színész jutalomjótékszerepet kapott, s 

mindketten — miközben ünnepelte őket a közönség — végtelenül boldogok is voltak, a 
meghatottságig boldogok, a kritikusnak viszont arra kellett gondolnia, Istenem, hogy írja  
meg, anélkül, hogy a két boldog, aranyos embert megbóntaná, mennyire szomorú, mert  
az előadós igencsak silány, a rendezés felháborítóan ostoba és felületes, ők ketten pedig  
szánalmasak. Holott a lehet őség adva volt. De nem túlzós-e lehet őséget említeni egy  
Neil Simon írta bulvárdarab kapcsán? Kivált, ha A Napsugárfiúk a legjobb jóakarat  
mellett sem sorolható sem a szerző , sem a műfaj kiválósógai közé. Nem, nem túlzás.  
A lehetőség valóban fennáll: a két id ős színész szerepe — ziccerszerep: đnmagukat  
alakíthatják. Ám úgy látszik, olykor ez sem elegend ő . Nem elég ugyanis felismerni, hogy 
van itt két kivóló idős színész, akikre róoszthat б  az egykori vaudeville-sztórok szerepe, 
az egyik lehet Willie Clark, a másik pedig Al Lewis. A két szerepet meg is kell csinálni, 
színésznek is, rendezőnek is. Ez ezúttal nem, illetve csak részben t đrtént meg. 

Lehet persze, hogy csupán néz őpont kérdése a kritikusi kül đnvélemény, a másféle 
látás, s mind A Napsugárfтú7, mindaz előadás szórakoztató, tapsra, lelkesedésre késztet ő . 
Mert poénből van kocsideréknyi, van egy lényegében vígjátéki alaphelyzet, melyben a 
két idős színész jбpofóskodik. De lehet úgy is nézni, hogy a sok poén ellenére igazón 
nincs darab, mert bár az alaphelyzet — két egykor elválaszthatatlan partner, akik miutón 
életük nagy részét közös kabarétréfákban múlatták, halálosan összevesznek, de akiket a 
múltat idézendő  tévéfelvétel szómára megpróbálnak újra összehózni — ígéretes, ám 
egy-egy jelenet túl hosszú, túlságosan eseménytelen: az el őadás olykor unalmas. Ilyen 
elnyújtott jelenet Willie bácsi és unokaöccsének vitatkozása az đreg érthetetlen, nemegy-
szer gyerekes viselkedése miatt. Továbbá a két színész percekig tartó vitája amiatt, hogy  

egykori leghíresebb jelenetüket, a Nem fog fájnit, mely azzal kezd бdik, hogy a „páciens"  
(alias jövedelemellenőr) bekopog az orvoshoz, lehet-e a szövegkönyvt ől eltérбen „szabad"  
helyett „tessék"-kel indítani. Legfőképpen pedig érdektelen az egykori nagy szám, a Nem  
fog fájni, amely — kivált így, ahogy az újvidéki el őadásban látható — nem különb egy  
gyatra rádiós vidámest-számnál. Vagy hogy ilyennek tt їnt, abban a rendező  a ludas, aki  
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megengedte a két színésznek a hangröcögtet ő, nyálcsorgató ripacskodást? Lényegében  
mellékes. Tény azonban, hogy a két színész, kik jutalomjátékul kapták szerepeiket,  
ahelyett hogy önmagát játszotta volna, mindenképpen és nagyon öregember akart lenni,  
de az öregséget nem belülrfSl ábrázolták, hanem külsfShceges eszközökkel.  

Számomra tényleg érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy nagyszer ű  „belépCSje"  
után, keménykalapjával, köpenyében, sétapálcájával, de f őleg szobormerev arcával olyan,  
mintha egyenesen Sir John Gielgud toppant volna szerény színpadunkra, Fejes György,  
annyi nagyszerű  szerep kit űnfS megformálója, falusi míikedvel őket megszégyenítб  ri-
paccsá változ(hat)ott. Az öregség hiteles megjelenítésének buzgó igyekezetében tökéletes  
Parkinson-kórt demonstrál, némi agylágyulással tetézve. Ez a szorgalom különösen  a 
Nem fog fájni című  jelenetben jut kifejezésre. Itt gesztenyebarna parókával a fején  
görbedezik, remeg, nyáladzik, ahelyett hogy a külsfSnek megfelel ően fiatalemberré igye-
kezne változni, ami magától ért ődően meddő  próbálkozás lenne, mert a külsőn átütne  
a való, a fiatalos küls őt leleplezné az öregkor valósága. A kett ő  együtt hiteles jellemáb-
rázolássá emelkedni: az öregség tragikomikus, de mélyen emberi képét állíthatná elénk.  
Így viszont mélyen saját színészi színvonala alatt marad. Hogy ezért nemcsak a színész,  
hanem az előadás rendezője, Gali László is hibáztatható, azt a másik id ős színészt játszó  
Ferenczi Jenő  esete támaszthatja alá.  

Ferenczi inkább kabaré-, mint színpadi színész, m űvészetének ez a tulajdonsága érvé-
nyesül itt is Willie Clark poénpattogtató szüntelen zsörtöl бdésében, elviselhetetlen gye-
rekes dacoskodásában. J бpofáskodб  „bemondásai" szórakoztatnak, s felejtetik is velünk  
mind a darab hibáit, mind a szerepformálás felszínességét. A Nem fog fájniban azonban  
a színész másféle helyzetbe kerül. Itt nem önmíiködl5 poének vannak, hanem egy komikus  
helyzetet kell mífködésbe hozni. Kap is hozzá Ferenczi egy kaspogácsára emlékeztetfS  
tornyos, enyhén őszes parókát, melyhez fiatalos gesztusokat társít, de ett ől még sem  
helyzet, kivált komikus, sem mélyebb alakábrázolás nincs. Van ellenben egy se füle, se  
farka, bífnrossz jelenet, ami a színészek mellett a rendez őnek is szégyene, mert nincs  
kitalálva, mert mint színházi pillanat egyszer űen nincs.  

Hát ennek én örülni nem tudok. Akkor sem, ha két kedves színészt látok a színpadon.  
Mert arra gondolok, Fejest is, Ferenczit is hány remek alakításban volt alkalmam/alkal-
munk látni az utóbbi évek, évtizedek alatt. S mert partnerük többek között egy ígéretes  
fiatalember, a még főiskolás Csernik Árpád (a kisebb szerepekben feltíln őket nem  
említeném), aki érzésem szerint igencsak szenved az unokaöccs végszavazó szerepében,  
ám igyekszik becsülettel helytállni, s teszi is.  

FRANK WEDEKIND: A TAVASZ ÉBREDÉSE  

Újvidéki Színhez  

Hogy az 1891-ben írt mű  még másfél évtized múltán is felháborodást, botrányt váltott  
ki, amint a Max Reinhardt rendezte berlini előadás pesti vendégjátéka kapcsán Koszto-
lányi Dezsбtбl tudjuk („a nézőtér csatatérré változott"), kétségtelenül arra utal, hogy a  
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germanisztikai, festészeti és jogi tanulmányok után, melyeket sohasem fejezett be, rek-
lámfőnökként s újságíróként m űködő , cirkuszi titkárból lett író, színész, dramaturg és  

rendező , Frank Wedekind felettébb kényes erkölcsi témába nyúlt, amikor „gyermektra-
gédiá" fában a szülők és a gyerekek konfliktusát az életnek arra a pillanatára id őzítve  
ábrázolta, melyben „az ösztönök kamaszkori ébredése találkozik a feln őttek képmuta-
tásával", ahogy Kosztolányi írja. Ezt csak tetézte azzal, hogy nemzedékeket egymással  

szembefordító drámai helyzetben ő  az élet misztériumát megérteni kívánó kamaszok  

pártját fogja, akik a feln őttektől nem gólyameséket kérnek és várnak, hanem hiteles  

magyarázatot, amit — sajnos — nem kapnak meg. Mi több, igyekezetüket nem megértés  

kíséri, hanem értetlenség, vádaskodás és büntetés.  

És bár teljes joggal írta A tavasz ébredésérő l drámatörténetében Lukács György:  
„Elkeseredett és fájdalommal teli felkiáltás ez a darab, gyermekszenvedések szimfóniája",  

s osztotta meg egy évszázaddal ezel őtt a színházi közönséget, problémafelvetése napja-
inkban démodé lett, aminek örülni kellene, ha a fiatalok nemi felvilágosítását gátló tabuk  

felszámolása egyszersmind a feln őttek képmutatásának felszámolását is jelentené. Sajnos,  

tudjuk, a felnőttek, szülők, tanítók, tanárok aligha kevésbé képmutatók ma, mint voltak  

az előző  századfordulón. Következésképpen az egykori fenegyerek-drámaíró, Wedekind  

műve nem iktatható ki a színházi m űsorból, de előadása ma másféle és máshová helyezett  
hangsúlyokat kíván, mint régebbi megjelenítései.  

Hogy ma másról szól, kell hogy sz бljon A tavasz ébredése, mint évtizedekkel ezel őtt,  
azzal tisztában voltak a „gyermektragédia" újvidéki színreviv ői, Gergely László rendez ő  
és munkatársai is. Kísérletet is tesznek a míf átértelmezésére, kísérletük azonban ném  

jár teljes sikerrel.  
Aki a darab ismeretében veszi kezébe az elóadás m űsorfüzetét, felismeri, hogy az  

utóbbiból a tanári kar igazgatótól pedellusig hiányzik. Mégsem kell arra gondolni, hogy  

Memé Perlini római előadásához hasonlóan (1978-ban volt láthatóa BITEFen) az  

újvidéki megjelenítés is nélkülözi a szemellenz ős felnőttek táborát, ahogy Kosztolányi  
írja „a hájfejű , szuszogó" pedagógusokat, akik számára fontosabb, hogy a tanári ablaka  

nyitva vagy csukva legyen, minta rájuk bízott fiatalok sorsa, következésképpen nehe-
zebben születik meg az ablak befalazásáról szóló döntés, mint az osztálytársát a nemi  

életrбl felvilágosító diák kizárásáról szóló határozat. Az újvidéki elóadás sem nélkülözi  

a dicső  tanári gyülekezetet, de a tanárokat színészek helyett dróton húzgálható bábuk  

„személyesítik meg".  
Kétségtelenül remek, koncepciót ígér ő  ötlet!  
De csak ötlet, amely nem lesz koncepci бmeghatározб  tényező . Holott lehetne, lévén  

hogy ma Wedekind mídve nem a Lukács említette „gyermekszenvedések szimfóniája"-
ként kér magának színpadot, hanem éppen a feln őttek ostobaságának elrettent ő  pél-
dájaként. Egykor a gyerekek voltak a főszereplői ennek a tragédiának, ma a feln őttek  
lettek a főszereplői, a tragédiából pedig tragikomédia lett. Ennek megfelel ően kellene)  
„húzni" a szövegen, kellene) meghatározni az el őadás hangsúlyait. Ez utóbbihoz kiváló  
lehetőséget nyújthat) az emberméret ű  rongybábuk alkalmazása, ha a rendezés ebb ő l  
az ötletből indulna ki és építkezne.  
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Az újvidéki előadás azonban azzal, hogy nem tette másodlagossá a míl egykori 
időszerűségét, de nem is hangsúlyozta nagyobb mértékben a feln őttek társadalmának 
értetlen magatartását, megállt félúton a hiteles interpretáció és az átértelmezés között. 
Kétségtelen, hogy A tavasz ébredése mai, sőt legmaibb előadásából sem mellőzhető  a 
fiatalok hiteles magyarázatot igényl ő  vágya és a felnőtteknek az igazság helyett a hazug-
ságot választó, konvenciók mögé rejt őző  magatartásának konfrontálása, de mégis mintha 
az előzđből ma már illene kihúznia túlzott naivságokat, melyek nem segítik, hanem 
gátolják az előadással való kommunikálást; nem érezhetem át annak drámaiságát, amin —  

ha nem is nevetek, de — mosolyogni vagyok kénytelen. 
Ha egy előadás megáll a lehetőségek közötti félúton, azt jelenti, nincs szembetíSn ő  

koncepciója. Következetesen érvényesített vezérfonál helyett az újvidéki Wedekind-e1 б-
adás önállósuló képeiről szólhatunk dicsér őlég. Vannak kidolgozott, jб1 koreografált 
csoportos jelenetei, látunk szép színészi szólókat és feszültséggel teli párjeleneteket. 
Mindenekelőtt a fiatalok jelenetei emlékezetesek, míg a „feln őttek" — Banka Lívia, Giricz 
Attila, Mak F. Ilona — jobbára szinte csak végszavaznak. Ugyanakkora bukott lány, Ilze 
szerepében Bosznai Tímea f. h. megrázó drámai sorsot villant fel. Lenner Karolina f. h. 
a naiv lelkesedés és őszintén vágyakozó kíváncsiság között teremti meg meggy őző  
hitelességgel Wendlát. Csernik Árpád f. h. Marcijából a gátlásokkal küzd ő , de alapjában 
jбravalб  fiú kissé egysíkú ábrázolása helyett inkábba földi élett ől megszabadult, de erre 
iróniával vegyes nosztalgiával emlékez ő  képe maradt meg bennünk. Molnár Zoltán Rilow 
Jancsiként mutat be egy vággyal hitelesített, drámai önkielégítési pillanatot. Mezei Zol-
tánnak Menyesként nem kisebb feladatot kell vállalnia, minthogy révbe irányítsa a 
koncepciójában is, stílus tekintetében is vegyes el őadást, amit többnyire sikerrel old meg. 
Az előadásban szerepet kapott többi fiatal (Németh Attila, Bordás Szilárd, Szabó Pal бcz 
Attila, Fridrik Gertrúd f. h. és Mбra Regina) feladata a csoportos jelenetek mozgalmas-
ságának biztosítása volt. 

Külön gondot jelent számomra a darabbeli Álarcos úr el őadásbéli szerepe, megjele-
nítése. Reinhardtnál maga Wedekind játszotta a zárójelenetben feltífn ő  Álarcos urat, a 
„kell" és az „akarom" kettősségében az élet jogát hirdető  bölcselőt. Ács János 1980-as 
pesti rendezéséről írva a kritikus (Szántó Judit) úgy értelmezi az Álarcos urat, akit 
Menyes apját játszó színész alakit, minta fiút a feln őttek konvencióvilágába átirányító 
szellemet, aki éppen ilyen jellegiS törekvésével igazolja a fiatalok tiltakozását a feln őttvilág 
ellen. Az újvidéki előadásban az Álarcos úr néma szerep, nem is csak a zárójelenetben 
títnik fel, hanem többször találkozunk az Einstein-fejli figurával, aki el őbb gólyalábakon 
magasodik a többi szerepl ő  fölé, majd egyre törpül, mígnem emberméret űvé nem lesz. 
S állandó kísérője van, egy hegedülő  szőke gyereklány. 6k lennének a tudomány és a 
mílvészet képében feltílnб  állandó kísérti-szemlélői az élet(ünk)nek? Nem tudom, eset-
leg. Ha igen, nyilván nagyon fontos szerepük van, de hogy pontosan mi, azt nem sikerült 
megfejteni. Kár, mert lehet, hogy hozzásegítenének az el őadás kiismerhetetlen koncep-
ciбjának megismeréséhez. 

GEROLD László  
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megjelent könyveit, majd egyhangú döntéssel az 1996. évi Híd Irodalmi Díjat 
megosztott formában: 

Németh István HÁZIOLTÁR 
és 

Danyi Magdolna PALICSI VERSEK 

című  könyvének ítélte oda. 
A zs űri úgy találja, hogy a jugoszláviai magyar irodalom két reprezentatív 

műfajának: a szépprózának és a költészetnek egy-egy kiemelked ő  alkotását díjazva 
hívja fel a figyelmet a Házioltárban világunkat magas irodalmi színvonalon felmu-
tató miniatűr remekmű  értékeire illetve a Palicsi versekben megnyilatkozó, költé-
szetünkben új min őségigényt bejelentő  versbeszédre és szenzibilitásra. 
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Németh István Házioltár című  kötete, alcíme szerint „szerelmes krónika", 
mélyen, emberien meleg hangú és ugyanakkor dokumentumszer ű  tárgyiasság-
gal hitelesített könyv — irodalmunk egyik legszebben megírt m űve. 

A Házioltár családi krónika, melyet az író kötetében két leltár közé illeszt, 
a Nyitányban család- és falubelijeit veszi jegyzékbe azzal az ürüggyel, hogy 
emlékei között, az őt útnak indító környezetben megfelel ő  nevű  novellahősöket 
keressen. A Záradékban pedig egy kovácsműhelyben készült leltár olvasható, 
melyben falról falig haladva mutatja be az író a szerszámokat. A két leltár 
között öt dokumentumnovella van, Öt profán ének szól a család tagjairól, a 
Nenáról, a Keresztanyáról, az Öregapáról meg a Kisöregapáról, ahogy a család 
nevezte és számon tartja őket, illetve a szerző  szüleirő l. Mint egy oltárképen 
láthatók együtt a családi „szentek", akik nemcsak az író családjának emlékét, 
múltját őrzik, jelentik, hanem egy életformáét is, a kishegyese (közép-bácskai) . 
világét. Amellett, hogy míves irodalom, kétségtelenül jelképérték ű  Németh 
István krónikája, ahogy jelképesnek tekinthet ő  a kötet jelzett szerkezeti íve 
is, amely az emberektől a puszta tárgyakig fut olyképpen, hogy ez utóbbiak —
mindegyik szerszám, tárgy él! — nemcsak az ábrázolt világ, a családi múlt, 
díszlet kellékeiként kapnak indokolt helyet a könyv szerkezetében, hanem —  

mint sírkertjeinkben a keresztek— az elmúlást is példázzák. Azt az örök igazságot, 
hogy az emberek emlékét, bár ki tudja meddig, a tárgyak őrzik, majd azok sem. 

A családjáról az emlékek dokumentumhitelességével író Németh István 
egyszerre belülről, családtagként s kívülr ől, mesélőként láttatja novelláinak 
szereplőit és világát. Hol áhítattal ír, a tisztelet hangján, hol reflexióit közli, 
enyhe ironikus hangot szólaltatva meg. Ily módon szerepl ője is, szemlélője is 
saját családja, környezete egykori valóságának, azoknak az életsorsoknak és 
annak az életmódnak, amely az utóbbi fél évszázadban Bácska egy részében 
honos volt. Ezért mondhatjuk, hogy a Házioltár (a szerző  opusának csúcstel-
jesítménye) családi krónika is, és több is egy család krónikájánál, több a családi 
emlékek, az ősök elбtti tisztelgésnél. Egyszerre múlt, s ő t történelem, de 
jelen is, abban a formában, ahogy a család az emberben, az író Németh 
Istvánban folytatódik, él tovább. 

A költészetben az idő  és a hely, bár megkerülhetetlen tényez ők, ritkán válnak 
főszereplőkké, ha viszont igen, akkor ennek nyomós oka kell hogy legyen. 
Mint Danyi Magdolna sorrendben harmadik verseskönyvében, a Palicsi ver-
sekben, melynek szinte minden darabja a kilencvenes évek terméke, és zömmel 
palicsi keletkezés ű . És éppen azáltal, hogy ezek a versek palicsiak és a kilenc-
venes években keletkeztek, lesznek, lehetnek a lét egy pillanatában és pontján 
hiteles érzelmi-gondolati dokumentumok, a költ ő  magába és a világba nézé-
sének verssé formált bizonyítékai. 
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A kötet első  versének, az Istenkeresőnek elsó sora — „Magadba nézz, ha 
szólít" ... — teremti meg azt az alaphelyzetet, amely a Palicsi versek minden 
költeményét kiváltja, s amely a kötettel való ismerkedés legels ő  pillanatában 
kialakítja az olvasóval való kommunikálás nélkülözhetetlen alapját is. És hogy 
a magába és a világba néző  költői-emberi alaphelyzetet lényegében a létezés 
időhöz és helyhez köt ődб  drámaisága jellemzi, arra a költemények mélyén 
húzódó, az élmény lényegét nyújtó vágy és kétség elválaszthatatlan összefo-
nódása mutat. Ez a két fogalom — vágy és kétség — ad múltat jelent jöv ő t 
összekötđ  emberi tartalmat Danyi Magdolna verseinek. Azoknak a verseknek, 
amelyek a szép, kellemes múltnak — ahogy a kötet képanyaga, az egykori, a 
boldog Palicsot idéző  fotók tanúsítják — és a „balkáni elmebaj"-nak nevezett 
jelennek — аhоgу  ezt a friss élményszilánkok okozta lelki sebek bizonyítják —
drámai töltetű  pólusai között feszülve példázzák írójuk emberi, kortársi szen-
vedéseit és tisztánlátását, fájdalmát és felismeréseit. A mély drámaiság szülte 
költemények érző  és gondolkodó ember megnyilatkozásai, melyekb ő l, bár a 
mesélés igényével készült, tényközl ő  megszólalás hangjára ismerni, a legsze-
mélyesebben megszólaló költészet sugárzik, s melyek líránk mostanság nem-
egyszer zavaros hangú k б rusából egy új költő i versbeszéd biztató minőségét 
mutatják meg. 

GEROLD László  

Ha a mind hangosabb hírnévnek örvend ő  szülőfalum — ez idő  szerint még 
csak Bácsország közepe, de lesz még a világ közepe is, Isten engem úgy segéljen!  —, 
szóval ha szülőfalum térképe fölé hajolok, s képzeletben végigsétálok a Fekete 
vagy a Sárga csikó utcáján, az Els ő  numerán, a Szólósoron, a Régi Posta utcán, 
a Fekete zsidó asszony vagy a Cigány Szilvi utcáján, aHonvéd- vagy a Böl ő -
soron, s e szívet emel ő  sétáimon itt-ott átballagok a Barának, Bácsérnek vagy 
legközönségesebben csak Krivajnak nevezett folyócska valamelyik hídján, 
eszembe jutnak a nagyvilág híres utcái és folyói, például a Rákóczi út vagy a 
Stradun, a Tisza vagy az Olt, a hidak közül a Lánchíd, a magas ívelés ű  mostari 
híd, Andrič  legendás ćuprijája, a hortobágyi kilenclukú, vagy ennek méltó 
kisöccse, a mi pusztuló Aranka-hidunk. Követve tehát e kanyargó erecske, a 
Krivaj lassú folyását, onnantól ahol belép a falum határába, s egészen addig, 
ahol ezt elhagyja, huszonegy hidat számlálok meg, terebélyes, zömök k őhida-
kat, kđzúti hidakat s keskeny gyaloghidakat. S ezekhez ha még hozzáadom 
azokat is, amelyek nem a folyócskát ívelik át, de ett ől függetlenül azért még 
tekintélyes hidak, aluljárók, felüljárók, mint például a Fekete híd vagy a 
Nagyhíd, számuk kevés híján eléri a harmincat. Ezek szerint Kishegyest büsz-
kén nevezhetjük a hidak fészkének. Földijeim mintha mást se csináltak volna 
az elmúlt századokban, csak építették maguknak a hidakat. Persze ezek a hidak 
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jószerivel csak hidacskák, nem állíthatók Széchenyi vagy Mehmed pasa Soko-
lovičé mellé, ó, dehogy is említhetők ezek az én rozoga, önmagukból valamit 
is alig megmutató, semmis kis hídjaim egy napon a tengerszorosokat s az er ős 
sodrású, széles folyókat átível ő  hidakkal, hitem szerint mégis ugyanaz a dolguk 
és a szerepük, mint világhíres testvéreiké. Megkönnyítik mindnyájunk számára, 
hogy az egyik partról átjussunk a másikra. Néha az az érzésem, vagy inkább 
sejtésem, hogy mi, firkászok, írófélék a hídver ők leszármazottai vagyunk. 
Már csak ezért is hálával tartozunk a hidaknak és a hídépít бk emlékének. 
Hálával a legegyszerűbb gyaloghidacska megalkotójának is. Jómagam pedig 
köszönettel tartozom mindazoknak, akik a Híd-díjjal kitüntetett könyvem 
megjelenését valami módon segítették, a bírálóbizottságnak, mert a Házioltárt  
erre a magas díjra érdemesítette, és nem utolsósorban az Olvasónak, aki a 
könyvet elfogadta. 

1997. V. 23-án 	 NÉMETH István  

Amikor a Híd-díj bírálóbizottságának elnöke döntésük meghozatala után 
felhívott, s közölte velem, hogy megkaptam a Híd-díjat, az els ő  örömteli 
mondatom az volt: Örülök, hogy olyan írók döntöttek így, akiket becsülök, s 
akiket a barátaimnak mondhatok. S jóllehet szeretünk „egyedül" díjazottak 
lenni, mégis külön öröm számomra, hogy Németh Istvánnal együtt kaptam 
meg a díjat, azzal a Németh Istvánnal, akinek az írásaiban megmutatkozó 
tiszta emberségét mindig is nagyra becsültem. Külön hangsúlyoztam már azt 
is, nagyon fontosa számomra, hogy a bírálóbizottságban három költ ő  volt, 
három különböző  költбegyéniség, akiktdl díjazva lenni külön öröm, hiszen 
mi költők tudjuk igazán, mennyire szigorúak tudunk lenni egymás iránt, 
megkövetelve egymástól, hogy valóban azok legyünk, aminek arab nyelven 
nevezik a költő t: tudók  

Minta Palicsi versek díjazott kötet költбjének most bizonyára arról kellene 
szólnom, hogyan gondolkodom a költészetrбl, a magam költői szemléletérб l. 
Nem tudom, lesz-e terem erre, minthogy, ha néhány mondatban is, de általá-
nosabb, meggyőződésem szerint mindannyiunk, írók és nem írók számára 
egyaránt fontos gondolattal szeretném köszön ő  beszédem kezdeni. Egy idé-
zettel, egy magyarországi cigány fest őművész mondatával, aki a Budapesten 
megrendezett Cigány világkultúra hete alkalmából a riporter kérdésére így 
válaszolt: „Olyan időket élünk, amikor rettenetesen fontos, hogy meg tudjuk 
őrizni emberi méltóságunkat." Mondatát úgy jegyeztem fel, minta magamét. 
S nagyon-nagyon leegyszer űsítve a versrбl s a versírásról vallott elgondolásai-
mat, tény, hogy a jб  vers, a jб  irodalom s egyáltalán a m űvészet, mindig is erre 
törekedett: felmutatnia m űvészi formában az érző  és gondolkodó, az etikus 
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embert, a homo sapienst, aki akkor is hatással lehet a történelemre, a deter-
mináltságra ítéltetettség legkülönböz őbb s legfájdalmasabb realitásai közepet-
te is, ha a maga személyiségével, s esetünkben, a költészetével, már nem is  

alakítja a történelmet. Fiatalkori verseimt бl kezdve mindig ugyanarra töre-
kedtem: úgy fogalmazni meg létmindségeim, hogy az egyszerre legyen személyes 
és személytelen; pontosabban, a személyes és a „belénk írt közös" (Nádas Péter) 
között eltüntetni a határokat. Megismételhetetlen egyszeriségében beszélni 
önmagamról a világban, amelyet együtt, sors- és kortársakként élünk, s ez 
természetszerűen jelenti azt is, hogy mindig is értelmezni kívántam léttapasz-
talataimat — az én személyes értelmemmel, tudásommal —, egyéni költ бi 
nyelven, a magam költбi nyelvén. 

A mércéim önmagammal szemben igen magasak, önmagammal elégedett 
tehát sohasem lehetek, s mégis, itt, mindenki el б tt szeretném megköszönni 
gondolkodó és hívó emberként annak, aki mindent tud rólunk, hogy vakol , 
hogy elmondhatom magamról, ember vagyok, miként Móricz Zsigmond „bol-
dog embere" is elmondhatta önmagáról, s ahogyan Ady Endre hirdette Ember 
az embertelenségben versében; s külön azt, hogy van hivatásom, Nemes Nagy 
Ágnes idбtlen megfogalmazásával, „gyönyör ű  mesterségem", amely lehe-
tбvé teszi számomra, hogy hihessem, létezésünk nem hiábavaló, hiszen író 
emberekként б rizzük és szolgáljuk a mindig veszélyeztetett emberit, az emberi 
kultúrát. 

S végezetül engedjék meg, hogy felolvassak egy rövid részletet A költőkről 
és a költészetről versembбl, egy számomra nagyon fontos részletet. A költ б -
mesterek, Rilke és Nemes Nagy Ágnes költészetének árnyékában sokáig azt 
hittem, sohasem tudom majd megfogalmaznia magam „angyalát". Az angyal 
mindig Isten küldötteként jön a Földre, jelenik meg az ember el бtt. Rilke 
költészetében is, Nemes Nagy Ágnes költészetében is rendkívül fontos és 
összetett gondolat az „angyal megjelenése" — nem beszélve itt az angyal 
teológiai értelmezésér бl. 

Az „én angyalom" éjszaka jelenik meg, a kertben, a Hold fényeként — és sír. 
Fázik és sír. Siratja a gyönyörű, a minden emberi pusztítás ellenére még mindig 
gyönyörű  Földet, s az embert, a homo sapienst, aki nem tud ember lenni, 
embertársaival együtt emberi világot teremteni magának. 

„Egy angyal jár az éji kertben, s nem alhatom. 
A tündöklб  holdvilágban, akárha reflektorfényben, 
jár-kel a csillagtalan ég alatt. —Palástja 
kékesfehér, palástja-e vagy a két szárnya, s 
mint egy platánfalevél, oly tagolt. — Arca helyén 
valami fémes, mint egy hatalmas metszett drágak б , 
mint egy elmaszatolt fagyott könnycsepp. —Megáll 
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egy tujafa tetején. Csak áll és áll és nézel ődik. 
— Rezeg palástja a holdvilágban, palástja-e vagy 
a két szárnya. Megtudnám, ha elszállna. — Rezeg 
a tujafa lombja is. Ragyog a tujafa lombja is. —  

Reszket a fehér jelenés. Nem is tudom, hogy látom-e. " 

Palics, 1997. május 20 	 DANYI Magdolna  

FORUM KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ  

TEGYZ ŐKÖNYV  

A Forum Képz őművészeti Díj bírálóbizottsága (Sava Stepanov elnöl , Maurits 
Ferenc és Náray Éva) 1997. május 19-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy az 
1996. évi Forum Képz őművészeti Díjat Léphaf Pálnak ítéli oda. 

Léphaf Pál karikatúráinak felismerhető  a stilusa, ami éppúgy tükröz ődik 
portréin, mint politikai karikatúráin. Tevékenysége azonban sokkal szélesebb 
síkon mozog mint amit eddigi elismerései sejtetnél, hiszen Léphalt amellett, hogy 
napilapunk és a Napló oldalain rendszeresen pellengérre állítja közéletilnk fonáksá-
gait, illusztrátorként is jeleskedd; amit az általa illusztrált gyermekkönyvek tanúsí-
tanal. Ez a díj Léphaf Pál művészi sokoldalúságára kívánja felhívnia figyelmet. 

Kedves jelenlevők, most pedig egy meglepetés.  
Egyenes adásban bekapcsolódunk a Telepi Rádió m űsorába. Jajvidékről, a  

Fórumban Nemzettek Palotájának díszterméb ől jelentkezünk, ahol — a jelek-
ből ítélve — valami rendkívüli történik.  

Halló, trójai faló című  kém- és hírszolgálati műsorunkba a helyszínről álćázott  
munkatársunk, Heinermann Péter jelentkezik. Magyar hangja: Készég Károly.*  

Kedves Hallgatóink, néhány perccel ezel б tt ért véget az évszázad m űvelődési  
eseménye, a Híd- és a Fó-rum-puncs-díj kiosztása. Mivel a zs űri precedens  
értékű  döntéseket hozott, az újításról elsó kézbál értesítjük Önöket.  

Szem elбtt tartva, hogy az utóbbi idбben több ízben is olyan vádak hangzottak  

el, hogy a Híd-díj egy nemzettelen, kommunista ideológia hagyományait érzi,  

* Készég Károly újságfr6nak, a Napló c. hetilap fбszerkesztőjének ez volt az utolsó  
fellépése. 1997. május 26-án elhunyt.  
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a szervezők úgy döntöttek, hogy nemzeti színt adnak az elismerésnek. Így a 
jövő  évtő l kezdve a Híd-díjat a kilenclyukú híd díjának fogják nevezni. Ezzel 
egyrészt arra utalnak, hogy az elismerés nem a drinai hídról, hanem a magyar 
betyárvilágból ismert kilenclyukú építményrő l kapta a nevét. Másrészt jelzik, 
hogy ismét betyárvilágban él a magyar. Végül: a kilenc lyukkal aktív szerepet 
vállalnak nemzeti megmaradásunk stratégiájának kijelölésében is. 

A minap megtartott szabadkai értelmiségi csúcs résztvevő i ugyanis utólag 
közfelkiáltással elfogadták azt a megállapítást, hogy nemzeti megmaradásunk 
stratégiájának központi kategóriája: а  lyuk Illetve: hogy a veszélyeztetétt 
bánáti szórványmagyarság számára is érthet ő  legyen: a luk. 

A következő  hetekben, hónapokban a bizottságoknak és albizottságoknak 
csupán az lesz a feladatuk, hogy definiálják a luk fogalmát, mivel értelmiségünk 
a luk megnevezés alatt mást-mást ért. 

Egyesek számára a luk az az emberi testrész, amely átellenben van a fejt ő l, 
és a megmaradás szempontjából jóval fontosabb is. Szerintük az okoskodás 
helyett a lyukaskodás szavatolhatná csak a magyarság jöv őjét. 

Mások a luk alatt azt a földbe vájt furatot értik, amelybe a vajdasági magyar 
értelmiség bátran elbújhat, amíg elvonul felette a történelem vihara. 

Ismét mások luknak nevezik azt a homokba fúrt üreget, amelybe magyar 
fejüket dughatják, ha szorul a kapca. 

Az észak-bácskaiak számára a luk az a gödör, amelybe az újvidéki magyar 
intézményeket kellene belesöpörni. 

A székvárosiak számára a luk az a feneketlen tó, amelynek fenekén a vidéki 
értelmiség hőbörög. 

A tömbmagyarság számára a luk az a tömegsír, amely csak a szórványma-
gyarságot várja.  

A szórványmagyarság számára a luk az a fekete folt, amely nemzettudatukat  
homályosítja el.  

A vajdasági magyar pártok számára a luk az, amit a magyar érdekeket  
képviselve egymás hasába beszélnek.  

A Telepi Rádió különkiadásának végén még hadd mondjuk el, hogy félhi-
vatalos értesülések szerint megmaradásunk végett Vajdaságban hamarosan  
megalakul az ideiglenes Magyar Nemzési Tanács. Ugy tudni, hogy ez a testület  
véglegesíti majd a vajdasági magyarság zászlajának és himnuszának a tervét is.  

Ezek szerint a vajdasági magyarság lobogója a trikolór helyett egy nagy luk  
lesz, amelyet egy lekonyuló árbocon lenget majd a szél.  

A himnusz pedig, közkívánatra: a Lukasszuk egymást, gyerekek kezdet ű  
örök piros-fehér-zöld melódia.  

KLEMM József  
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