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CERUZASOROK A ZENTAI CSATÁRÓL  

SZELI ISTVÁN 

„A feltárt valóság megbfzhat бan pontos bemutatására  
elengedhetetlenül szüksége van minden társadalomnak,  

közösségnek, sőt egyénnek is, hanem óhajt saját jelenében  

szélütöttként tapogatózva emlékezetkiesésben élni. (...)  

A múltat vállalni emberséggel, feln ő tt nemzetként,  
szorongás és öncsonkítás nélkül, nem gyengeség, hanem  

az erő  jele, és egyben forrása is."  

(Kosdry Domokos: A történelem veszedebтei. 1987)  

Nem ennek a folyóiratnak a hasábjaira tartozik, még kevésbé a m ű -
kedvelő  történész dolga, aki e sorokat rója, hogy a maga igazi jelent ő -
ségéhez méltóan értékelje e háromszáz esztend ős történelmi eseményt, 
vagy hogy az igazságtétel szándékával szóljon róla ezen a kerek évfor-
dulón. A legkevésbé pedig azt érzi feladatának, hogy a tudomány ne-
vében ítélkezzen a jubileum ürügyén közzétett szövegekr ő l, vagy pedig 
az avatott műértő  nézőpontjáról az alkalom szülte művészi produkciók 
fölött. Arra azonban erkölcsi parancs kötelezi, hogy szóvá tegye bizonyos 
észrevételeit, mégpedig családja több évszázados zentai gyökérzete jo-
gán, s egy közösségi morál diktálta kényszerb ől, aminek nyomasztó 
terhétől immár 75 éve képtelen megszabadulni. A mondottak miatt az 
alább következők inkább csak afféle „ceruzasorok", ha nem is Petrarca 
könyvén (amibe nagy költőnk jegyezte a „nem szeretettek" zokszavait 
és panaszát), hanem a történelemkönyvön, amelyr ől tudva van, hogy 
lapjain nem mindig a történettudomány, hanem jóval számosabb esetben 
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a történetírás üli triumfusát. Mindennek folytán pedig e sorokban bizo-
nyára jóval több lesz az alanyiság eleme és mozzanata, mint amennyit 
megengedhetne a tárgyról szóló alkalmi megemlékezés, még ha több-
rendbeli kapcsolat fűzi is íróját a tárgyához. 

Amióta egy kiváló közírónk könyvében el őször találkoztam a nála is 
már-már jelképi jelentéssel felruházott „történelemközei" fogalmával, 
egyre nyugtalanítóbban kísért a gondolat, hogy a magam és közvetlen 
hozzátartozóim életében (egy kevés — talán megbocsátható — történe-
lemmisztikával) megkíséreljem megvizsgálni e „történelemközelség" 
szimbolikájának valós, gyakorlati nyelvre fordított jelentését, hisz erre 
családom nemcsak közelebbi, hanem — Bod Péter MagyarAthenasának 
tanúbizonysága szerint — távolabbi felmen őinek a sorsa is úgyszólván 
predestinál: apám a kiegyezés közelében született, anyám a millennium 
előestéjén, magam pedig karnyújtásnyira Trianontól. Ide nem tartozó 
elemző  eljárásokkal ki is mutathatók e „történelmi áthallás" jelenségei 
személyi sorsunkban (Szemlér Ferenc meg is teszi a Mirigy esztendeje 
című  művében), s ha ehhez még hozzáadjuk azt a történelmi véletlent 
is, hogy a szeptember 11-én lezajlott zentai csata egyben e jegyzet 
írójának a születésnapja is, akkor némileg mégis menthet őnek látszik a 
történelmi misztika fenti emlegetése. Erre egyébként hite szerint az is 
feljogosítja, hogy a csata óta lepergett roppant id őnek éppen egynegyed 
részét vette immár a vállára, ily módon pedig — nolens volens — a 
történelmi felelősség terhének egynegyedét is. Az alábbi sorok szub-
jektív hangvétele mégsem a személyes motívumokban keresend ő ; a 
jegyzet írója inkábba felelősség terhét átérezve panaszolja fel a kései 
utódok méltatlan voltát a jeles évfordulóhoz, illetve történelmünk e 
nagy eseményéhez, amely sokkal inkább rászolgál a „népek csatája" 
megnevezésre (noha az majd csak egy jó évszázad múlva következik 
el), mintsem arra, hogy holmi végvári csatározás és vitézkedés nívóján 
emlegessék, amire, mint az „idegen nemzet" történelmére tartozó ese-
mény bagatellizálására, szintén van példa mértéket vesztett napjainkban. 
Korunk jó nevű , akadémiai körökhöz tartozó kutatójának a megítélése 
szerint ugyanis (arra á kérdésre vonatkozóan, hogy miben látja a szakma 
teendőit e jubiláris esztend őben) „a tudománynak itt már nincs semmi 
teendője, mert már mindent feltárt, napfényre hozott, amit err ől tudni 
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kell". E válaszból aztán olyasmire is következtetni lehet, hogy az aktu-
álpolitika által orientált ember számára nem id őszerű  a tárggyal való 
foglalkozás. Nagyon történelmietlen gondolkodásra vallana a részünkr ő l 
is, ha éppen napjainkban, a liberális polgári szemlélettel és történetfel-
fogással szembehelyezkedő  újsütetű  nacionalizmusok évadján várnánk 
el a jubileumi alkalom mérlegkészítő itől, hogy a méltányosság, az elfo-
gulatlan és objektív tudományosság álláspontjáról mutassanak rá a tér-
ség népeinek sorsát nemzeti megkülönbözés nélkül egyaránt mélyen 
befolyásoló, sőt eldöntő  csata jelentőségére. De így van ez manapság 
történelmi gondolkodásunk teljes mélységi tagoltságában is, legyen szó 
akár Buda, akár Nándorfehérvár visszavételér ől, mint ahogyan a Rigó-
mezőről, meg a mohácsi csatamezőrő l komponált retorikai gyakorlatok-
ban is. Miért lenne hát éppen Zenta, s a két évre rá bekövetkezett 
Karlóca, a kivétel? Pedig érdemes lett volna már korábban is végiggon-
dolni a „népek csatájának" mondott lipcsei csata az imént korántsem 
találomra fölemlített analógiáját, mert akár int ő  például is szolgálhatott 
volna az elkövetkező  századok számára. Ugyanis éppen a „mi" 1697-es 
csatánkat előzték meg, majd pedig követték, a nagy embertömegeket 
megmozgató vándorlások, telepítések, újratelepítések, újszerzeményi .  
birtokbaiktatások, birtokelkobzások, szám űzetések, a diplomáciai csap-
daállítások, a privilégiumok uralkodói érdekeket szolgáló osztogatása 
és sok más, amiről a „nemzeti" történetírók és történelemkönyvek csak 
éppen érintőleg szólnak, holott ... Nem egyféle „el őképe"-e ez annak, 
hogy jó 100 év múlva, 1813. október 19-én az osztrákérosz—porosz stb. 
szövetségesek végleg megtörik a zsarnoki hatalom eszközévé züllött, 
egykor az európai népek felment őjének pózában tetszelg ő  grande ar-
mée erejét, két évre rá, 1815-ben pedig összeült a gy őztesek bécsi 
kongresszusa, s megteremti a Szentszövetséget, a nemzeti szabadság-
mozgalmak megfékezésének leghatékonyabb eszközét, amely egyene-
sen a nemzetközi politikai reakciónak a liberális polgárság alkotmányos 
törekvései ellen és annak elfojtására irányult. Ez aztán ismét szül őanyja 
lett a tizenkilencedik század els ő  felében kibontakozó mozgalmaknak, 
végső  soron 1848-nak is. Nem csoda hát, ha a különböz ő  érdekeltségű  
nemzeti szempontoktól befolyásolt történetírói gyakorlat más-más úton 
közelíti meg reflexióink tárgyát, s az esemény értékelésében eltér ő  
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mozzanatokra helyezi a hangsúlyt, másokról viszont a nem szólást tartja 
célszerűnek. 

Látszólag pusztán módszertani differenciákról van szó. Vannak, akik 
a pozitivizmus nálunk is már jó másfél évszázada honos eljárásával ma 
is úgy vélnek eleget tenni a tudomány megkövetelte „objektivitásnak", 
hogy az ütközet jelent őségét az európai hadtörténetben egyébként 
valóban párját ritkító méret ű, impozáns és egyidej űleg ijesztő  mennyi-
ségi mutatókkal illusztrálják: a felvonuló seregek lélekszámával, az 
ágyúk, a hadiszekerek, sátrak, tevék, lovak, vágóállatok, kincstári érték-
tárgyak, aranydukáttal tömött zsákok számbavételével; szétszórt hullák, 
elesett basák és vezírek, hadifoglyok, s ő t rabul ejtett háremhölgyek 
seregszemléjével, bandériumok, megsemmisített lovas- és gyalogezre-
dek felsorolásával, a hadra kelt seregek szárnymozdulatainak részletes 
leírásával, a háborús makro- és mikrovilág teljességének a bemutatására 
törekedve. S mindezt anélkül, hogy a történetíró a humán történelem 
legalapvetőbb követelményeire akárcsak egy oldalpillantást is vetne: 
van-e s mi a célja, oka, értelme, következménye e beláthatatlan anyagi, 
szellemi értékek felhalmozásának, latba vetésének és elpusztításának. 

Van aztán, aki a dinasztikus történetírás h őskultuszának szellemében 
dicséri a szövetséges seregek nemzeti korpuszainak a helytállását s 
vezénylő  tábornokainak erényeit a panegirisz szintjére alacsonyítva az 
egyesült európai hadak jobb sorsra érdemes vezéreit. 

Nem csodálkoznánk, ha mindezt az általunk meghaladottnak min ősített 
szemléletű  történetírók műveiben olvasnánk. Pörlekedő  kedvünk akkor 
támad fel, ha e már túlélt, kicsinyes, sz űk látókörű  szemlélet újra támad 
mai szerzőknél is. Valójában tehát nem is Ugróczy Ferenc A zentai 
cítközet címen 1816-ban írt könyvének a tételeivel van vitánk, hanem 
korunk történelemszemléletének egy sajátos torzulásával, illetve azok-
kal a mai szerzőkkel, akik a nemzeti romantika historaigráfusaihoz 
hasonlóan saját koruk tendenciáit igyekeznek belevetíteni a történelmi 
jelenségekbe. Ennek az a következménye azután, hogy hazai történet-
írásunkban (főleg pedig a napipolitikai használatra rendelt fogalomtá-
runkban és annak hatóeszközei között) tetemesen nagyobb az ázsiója 
a nemzeti csatavesztéseknek, s persze nagyobb azok anyagiakban kife-
jezett forgalmi értéke is, mint az Európára szóló diadalnak. A Gazi- 
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mesztán és Zenta között vont párhuzam rendkívül instruktív példája 
lehet ennek. De itt, e ponton már egészen messzire kerültünk a törté-
netírás problémavilágától, a történettudomány tartományától, az eszmei 
szféráktól, és átléptünk a pragmatikus történelemszemlélet felségterü-
letére, de ami már kívül esik gondolatvezetésünk etikai határain. 

Zárjuk ezt a jubileumi évforduló jegyében fogant elmélkedésünket 
azzal a gondolatsorral, amit írásunk mottójául választott szövegének 
szerzőjéről mintegy tíz éve fogalmaztunk meg, ha már véleményünket 
azóta sem volt okunk, alkalmunk és lehet őségünk felülvizsgálni: 

„Hazai művelődéstörténeti kutatásaink tartalmait és kérdéskörét kör-
vonalazó munkánk során magunknak is szembe kellett néznünk az 
olyanféle fölfogásokkal, amelyekrő l Kosáry is említést tesz, s amelyek 
abban a groteszk, majdnem nevetséges kijelentésben csúcsosodnak, 
hogy »a történészek baja, hogy a múlt felé fordulnak«. Úgy látszik, hogy 
másutt is, és még mindig, a régiek bölcs felismerésére kell hagyatkoz-
nunk, miszerint kevés értelemmel kormányozzák a világot. Annak idején 
azzal érveltem e képtelenségre, hogy b űnös könnyelműség lenne nem 
okulni azon, amivel ingyen szolgála történelem. Ezt persze ma is hiszem, 
mindössze abban vagyok kénytelen korrigálni egykori önmagamat, hogy 
»ingyen«. Ma már tudom, hogy a históriai tényanyag, a bizonyításra nem 
szoruló materiális igazságok sem mindig tartoznak a történelem eviden-
ciái közé, s hogy azokért is áldozatot kell hozni. A történelemnek 
azonban nem is a múlttal gyű lt meg a baja eddig sem, hanem a törté-
netírók alvilágával, a múlt önkényes interpretálóival, tagadóival, elhall-
gatóival, következésképpen kisajátítóival és hamisítóival. Ne beszéljünk 
ezúttal a kérdés történetfilozófiai vonatkozásairól, s ne hivatkozzunk a 
könyvégetők, a képrombolók, múzeumgyújtogatók, puritánok és ál-
forradalmárok példájára: a közelebbi és távolabbi múlt cs őstül kínálja 
a kézenfekvő  tanulságokat: a vandalizmus csak olyan korokban és 
társadalmakban tudott előre kapni és felülkerekedni, amelyekben 
elhalványodott, kiveszett a történelmi kultúra képe. A diktátoroknak 
előbb mindiga történelmet kellett az útjukból eltakarítaniuk, »megrend-
szabályozniuk« és diszkriminálniuk, hogy a hatalom birtokába kerül-
hessenek. Nérótól Hitlerig." 



BUJKÁLÓ NAP T. FELETT 

NÉMETH ISTVÁN 

Hazajárб  jegyzetek  

Szaporodó rémálmaim közül a leggyakoribb, hogy mi, délvidéki ma-
gyarok lassan, de föltartóztathatatlanul „amerikai magyarokká" válunk. 
Persze nem az életszínvonal tekintetében, mert feltehet ően az amerikai 
magyarok egyenként és összességükben is gondtalanabbul élhetnek, 
mint mi, idehaza, akiket inkább vert, mint áldotta „sors keze". A velük 
való hasonlóságunk mintha abban kezdene megmutatkozni, ami egy 
népcsoport lassú eltűnésének a kezdetét jelenti. Azzal a különbséggel, 
hogy mi nem egy idegen tengerben „szívódunk fel", hanem idehaza, a 
szülőföldünkön. 

Nemrég, a nyár elején egy nagy sétát tettem odahaza, Tündérlakom-
ban. Mind erősebb ugyanis bennem a vágy, hogy mielőbb visszaköltöz-
nék kebelébe, a „földjébe", bejárjam minden zegzugát, utcáját, kicsi 
tereit, zsákutcáit, kutyaszorítóit, szurdokait, dombhátait, dombhajlatait. 
Észrevettem, felfedeztem, boldogan ébredtem rá már annyiszor, hogy 
itt azok az utcák, kerítések, kertek, fák is ismer ősként állnak elém, 
amelyekben először fordulok meg, amelyeket el őször látok. Talán mert 
annyira ismerős, kedves nekem a tágabb környezetük, a falu. Attól 
kapják a fényüket, semmi mással össze nem téveszthet ő  hangulatukat. 

Az anyjához tér így meg a gyermel , kit idegenben löknel , vernei,  

dúdolom magamban meghatódottan ballagva utcáról utcára, hallgatva 
a fülemnek olyannyira ismer ős s olyannyira kedves neszeket, hangokat, 
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amelyek az élet jelenvalóságaként betöltik a falu eleven csendjét. Igen, 
az anyjához tér így meg a gyermek ... Nem mondhatom, hogy hozzám 
„az idegenben" mostohább lett volna a sors, mint máshoz, aki valami 
miatt szintén elhagyta a szül őhelyet; a körülményekhez képest inkább 
kegyes volt hozzám, valamit, persze, mégse pótolhatott; igazán csak itt 
mosolyoghatsz, itt sírhatsz, motyogom tovább magamban a verset, meg-
hatódva a lét örömétől, a hazatalálás, pontosabban a megérkezés része-
gítő  mámorában. És magaddal is csak itt bírhatsz, oh lélek! 

Hirtelen elhatározással a Vasút utcából a Halászok, azaz a Vízimalom 
utcájába kanyarodom be, ami tulajdonképpen nem is utca, csak egy 
girbegörbe házsor, hátát a meredek hegyoldalnak vetve, tekintetével az 
előtte kanyargó eret kémlelve. Ebben az utcában laktak Keresztanyá-
mék, épp a vízimalom fölött, ami mára, most látom, örökre elnémult. 
Ha megmarad, már csak azon a nagyméret ű  kartonon lesz látható, amire 
egy fényes nyári napon — ilyennek indul ez a mai is — Nagyapáti Kukac 
Péter rápingálta. Az utca, illetve a házsor végén, ha jobbra kanyarodnék, 
átkelhetnék az erecske hídján, s körbefuthatnám a Vásárteret — ezen 
keresztül vágtattunk át kedves fürd őzőhelyünkhöz, a „híd alá", lázas 
türelmetlenségünkben, fittyet hányva az utunkba es ő  felnőttek megbot-
ránkozásának, lerúgtuk magunkról azt az egy szál klottgatyát is, amely 
nekiszilajodott gyermektestünket fedte, mert nem volt számunkra csik-
landóbb élvezet, mint rohanni, futni sz űzanya meztelen a víz felé, élvezve 
a határtalan szabadságot, érezve b őrünkön a forró szél hullámverését. 
Most mégsem erre kanyarodom, hanem nekivágok az emelked őnek, 
fölkapaszkodom a „hegytetőre", ahonnan belátnia fél határt, végigbal-
lagva egy újabb „félsoron", az elhagyott házak, a málló kerítésfalak 
utcáján, a megejtően szép dombhajlatok között, majd leereszkedve a 
Kálváriáról a kínálkozó utcák közül a Kertsort választom, nem bánom 
meg, mert a végében, sétám külön ajándékaként, tündéri látvány tárul 
elém. A falu legmélyebb pontja ez, s innen tör fel, ebb ől a szelíd, tágas 
völgyből néhány óriási nyárfa, föl, a szédít ő  magasságokba. Az ég ra-
gyogóan tiszta, fényes. Az ég végtelenségét a nyárfacsoport sötét tömb-
jével mintha még inkább, már-már az elviselhetetlenségig tágítaná. 
Beleszédülök. Jó lenne lehanyatlania f űre, s úgy tekinteni fel a faóriá-
sokra, amelyek ebbő l a nézőpontból bizonyára még magasabbra nőnének, 
elérnék az eget, az elérhetetlent. És hallgatnia s űrű  nyárfalomb el- 
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mondhatatlanul szép „tengerzúgását". És így aludni el. Olyan közel a 
földhöz és a hazához, hogy vele eggyé válva. 

S ebben a pillanatban fönt a domboldalban elb ődül, följajdul a rádió, 
nyersen, erőszakosan, idegenül, hangja betölti a völgyet, elnémítja a 
nyárfacsoport lombjának „tengerzúgását", átfesti a leveg ő  gyöngyház-
fényét, ragacsossá változtatja a gyalogösvény Lisztporát, idegenné a honi 
kerteket. Szanaszét futnak, mint riadt kiscsibék, a krumplibokrok. A 
ház felé fordulok, ahonnan a harsány zene árad, s mint aki hirtelen 
ébred mély álomból idegen ágyban, nem tudom, hol vagyok. Mert az 
amit az imént láttam, álom volt, álmomban jártam odahaza, ezért volt 
minden oly valószerűtlenül szép. A valóság az, amit most látok és 
tapasztalok. Az ismerős, drága völgybe idegenek költöztek, semmit se 
hoztak, hozhattak magukkal, csak a zenéjüket, muzsikájukat s most, 
elárasztva vele ezt a völgyet, ebben fürödnek, vigasztalódnak, nem 
gondolva arra, hogy szokatlan hangoskodásukkal nemcsak a „befoga-
dókban" keltenek riadalmat, de még a „hazai" muzsikához szokott 
füvekben, fákban s madarakban is. 

Öt perccel ezelő tt szülőfalum talán legb űbájosabb pontjára jutottam 
el— mégpedig szerencsés körülmények között: egy nyári délel ő tt selymes 
napfényében — s ugyancsak itt ért, szinte f őbekólintásként, egy új felis-
merés: ez már nem úgy a tiéd, ahogy mind ez ideig volt — teljesen és 
teljességében csak a tiéd, a világ egy kicsi pontja — egy ház, a szül őház 
udvara, kertje —, ahol zavartalanul otthon vagy, miként valaha az anya-
ölben. Ennek az emléke nem írható le, nem fogalmazható meg, mégis 
eleve él benned, mint valami alapélmény, amely egy puha kéz és örömt ő l 
sugárzó szem simogatását idézi föl benned: önfeledt sütkérezést a lét 
örömében. 

(Isteni kegyelemnek tartom, hogy hazalátogatásaim szerencsés pilla-
nataiban újraélhetem ezt a zavartalan örömet.) 

Most ezt kuszálta össze bennem abból a domboldali házból lezúduló 
idegen muzsika. Szinte futva sietek el a helyszínr ől, az égig érő  nyárfák 
alól, amelyek most mintha minden levelükkel tiltakoznának a völgy 
fölborult csendje ellen. 
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De még mielő tt bekanyarodtam volna a Kertsorba, lefelé ereszkedve 
a Kálváriáról betértem egy sörre a kocsmába, amelyik a néhai Dudás 
Pista kiskocsmája közvetlen közelében áll. Két kedves helybeli fiatal 
rögtön meginvitált az asztalukhoz. Megkérdeztem a beszédesebbt ő l, 
ismerik-e a falu Krivaja-hídjait, föl tudnák-e sorolni őket? Hogyne 
tudnák, s máris kezdték onnan, ahol az ér belép a falu határába. 
Sorjáztak a fahidak, a k őhidak, a vashidak, a gyaloghidak, a nagyhidak, 
alig győztem jegyezni őket. Kevés kivétellel mind jómagam is ismertem, 
s most örömmel állapítottam meg magamban, hogy majd mindegyik még 
mindig áll, szolgálja a falu népét, s őt Lovéenac (Szekics) alatt, de még 
a mi falunk határában egy új is épül, egy kerékpárhíd. Eme hídbéli 
tudományommal a Híd-díj átvétele alkalmával az ünnepl ő  közönséget 
szándékoztam elkápráztatni. (Egy mérnök barátomat sikerült is: meg-
fógadtatta velem, hogy egy jó alkalommal bemutatom neki sokhidas 
szülőfalumat, átkísérem mind a huszonegy hídján ...) 

Miután a fiúkkal számba vettük a hidakat, s elbúcsúztam t ő lük, sajgó 
szívvel álltam meg az imént említett Dudás Pista-féle kiskocsma örökre 
bezárt ajtaja előtt. Mi történne, ha most hirtelen kitárná a kocsmaajtót 
a néhai tulajdonos s beinvitálna? Persze ez lehetetlen, hiszen nincs már 
aki kitárná a kocsmaajtót. S ama jeles vendégek egyike-másika sem, 
akikkel, ha közös utazásunk erre vetett bennünket, ide föltétlenül 
betértünk. Mert igazi kiskocsma volta Dudás Pistáé. Még abból a 
réges-régi világból való. A kis söntésen kívül mindössze három asztal 
fért el benne, s csupán egy ablaka volt, de ez az egy untig elég is volt 
neki. Egy alkalommal „irodalmi estet" tartottunk benne, a felolvasó 
Fehér Feri volt, a kocsmároson kívül egy szál közönséggel. Természe-
tesen már volt bennünk néhány atmoszféra nyomás, Feriben is. Könny ű  
volt rászedni a játékra, a fölolvasásra. Poharainkat újratöltöttük, Feri, 
ahogy hasonló alkalmakkor szokta, s ahogy illik, fölállt. Kezében a 
fölolvasásra szánt vers kézirata. Sajnosa vers címére már nem emlék-
szem, de arra határozottan, hogy terjedelme meghaladta az egy gépelt 
oldalnyit. A költő , mint ilyenkor mindig, komoly és ünnepélyes volt. A 
csend is ünnepélyes, hat ember (mi négyen, a kocsmáros és az említett 
egy szál hallgatóság) különben sem csap túl nagy lármát még kiskocs-
mában se. Elhangzotta vers címe. Pillanatnyi szünet után az els ő  strófa 
is. Az egy szál hallgatóság ajkáról ekkor röppent fel az els ő  megjegyzés: 
„Ez igen!" Feri arcán megrándult egy izom, de folytatta a felolvasást. 
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Elhangzotta második szakasz is. Az egy szál hallgató, aki velünk együtt 
szintén nyomás alatt volt, nem hagyhatta újabb megjegyzés nélkül, úgy 
gondolta, ehhez, mint hallgatónak, joga van. „Emmá nem valószín ű !" 
A felolvasón látható volt, hogy két dologra koncentrál egyszerre: magára 
a versre s arra, hogyan tartsa féken az indulatát. Tehát egyre feszültebb 
légkörben haladtunk előre. Az egyszál hallgató (mert hát Dudás Pista 
inkább csak olyan türelmes házigazda volt) tekintetével szinte rátapadt 
a költőre, ha tudta volna, megb űvöli, a verset a maga módján a velejéig 
átélte, tetsző  vagy nemtetsző  megjegyzései a gyermek őszinteségével 
buggyantak ki a száján, mi már, Feri útitársai, a hasunkat fogtuk elfojtott 
nevetésünkben, ugyanakkor félve fürkésztük a költ ő t, mikor veszti el 
végső  türelmét, mikor robban. Nem sokáig kellett erre várni, az egy szál 
közönség legújabb „úgy van!"-fiára a fölolvasó az el őtte álló, színültig 
töltött borospoharát megragadta, majd oly heves indulattal csapta a 
földhöz, hogy tartalmának felét magára löttyintette. „De a kurva istenit 
a világnak, nem tudja, hogy míg én fölolvasok, a közönség fogja be a 
száját! ?" —ordította, ahogy a torkán kifért. Mindnyájan megdermedtünk, 
csak a kocsmáros nem, s miel őtt a költő  a „közönségnek" rontott volna, 
Dudás Pista kitette a verskommentátor sz űrét. Feri csak nagy nehezen 
csillapodott le, a kitessékelt vendég meg folyton bekiabált, a kocsmához 
való elidegeníthetetlen jogát követelve. Aztán mégis elkullogott a kocsma 
tájékáról. Csend lett kívül-belül. Mint egy kiürült felolvasóteremben. Pista 
tett-vett körülöttünk, tekintettel „jeles" vendégeire röstellt figyelmeztetni 
bennünket, hogy a záróra ideje régen lejárt. Ehelyett azt találta mondani — 
az embernek akaratlanul jön a szájára a kötél emlegetése akasztott ember 
házában! —, azt találta mondani, hogy a kidobott vendég még nem 
alkalmazkodott kell őképpen a helyi szokásokhoz, mert még csak néhány 
éve él itta faluban, különben topolyai. 

Vagyis a költő  földije! A derék kocsmárosnak magyarázattal tartoztunk, 
hogy erre mért tört ki mindnyájunkból, most már Ferib ől is, az ellenállhatatlan 
röhögés. Hát azért, mert ennek a rendhagyó költ ői estnek egy szál, ám 
erőszakkal eltávolított vendége, a véletlenek csodálatos összejátszása folytán 
odavalósi volt, ahová maga a költői is! Immár Dudás Pista is velünk együtt 
kacagott, és attól fogva minden alkalommal, ahányszor csak betértünk 
kocsmájába, s szóba került ez a világirodalomban is egyedülálló író-olvasó 
találkozó .. . 
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Átkelek a Verbászi út kőhídján, eszembe juta „kastély", föl kéne 
kapaszkodni hozzá a dombhátra, megtekinteni a romjait, s végiglegeltetni 
a tekintetem a „Hegyesi csata" jeltelenül álló színhelyén (a negy-
vennyolcas emlékművet tizennyolcban lebontották), de oda majd egy 
másik alkalommal kapaszkodom föl, s máris elhatározom, hogy nem az 
úton, hanem az ezzel párhuzamos szurdokon keresztül (öröm jár át már 
a „kaland" gondolatára is), most egy percre lelassulok annak a háznak 
a sarkán a híd fölött, ahol múltkor egy id ős asszony állított meg azzal, 
hogy bennem, akit először látott életében, édesapám alakját véli felfe-
dezni, ezen Persze újfent elérzékenyedem, ez háta haza, ez is, ahol így 
vagy itthon, ilyen mélyen, sehol másutt elő  nem fordulható változatban 
és alakzatban, ahol ismeretlenekben is elevenen élsz, ahol mozdulatod-
ban ráismernek őseidre. Épp a Lóger irányába folytatom az utamat, 
ahol az őseim a Tiszántúlról való ideérkezésük pillanatában megtele-
pedtek, mielő tt hozzáfogtak volna a faluépítéshez, az Els ő  Numera 
házfalainak a fölhúzásához. Körülhordom a tekintetem a szelíd domb-
oldalakon, ahol a mocsarak felett, a Bács-ér lápos területe szomszéd-
ságában sátrat vertek, ha egyáltalán voltak sátraik azokon kívül, amelyek 
a szekereik kasa fölé borultak. Itt volt tehát a szekértábor, a Lóger, itt 
hordták először körül az abszolút síksághoz szokott riadt vagy kíváncsi 
tekintetüket, az asszonyok itt raktak el őször tüzet a vacsora elkészíté-
séhez, itt fürkészték aggódva vagy reménykedve új fészkeik helyét, s 
alkonyat után itt kezdtek ismerkedni az égbolt csillagaival, a Fiastyúkkal, 
a Göncölszekérrel, az Esthajnalival, a Tejúttal, amelyek mintha mind 
helyet változtattak volna, helyet talán még maga a Hold is, amely vörös 
képével épp most bújt el ő  a „szekicsi" dombok mögül. Hogyan élhették 
át itt az első  estét, éjszakát? Milyen napra ébredtek? Hiszen itt még a 
Nap se a megszokott helyén kelt fel számukra! Mit őrzött meg mindebbő l 
az emlékezet? Apám alakját én még föl tudtam idézni az imént említett 
anyókában, aki engem akkor látott el őször és mégis a nevemen szólított 
meg, mert annak a valakinek a vonásait hordozom magamon, akit a 
néne nagyon jól ismerhetett, de telepes őseink „alakját", itt szerzett 
első  benyomásaikat mi idézi meg a maiakban? Semmi. „Az itt szerzett 
első  benyomásaikról" írásos emlék sem maradt. Egyedül a képzeletünk-
re vagyunk utalva. Mondjuk egy regényíró képzeletére. Ezt viszont, a 
regényírást hagyjuk a mesterekre. Minket a „jelen" megragadása köt le. 
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Mi a „jelen" és milyen a „jelen"? Már fönt baktatok a Nemzetközi út 
mellett, megállok egy bolt sarkán, ahol néhány, főleg füstös képű  helybeli 
sörözget tengernyi sörösüveg társaságában. A sörösüvegek a földön, az 
iddogálók úgy guggolják körül őket, mintha a formájukat és a színüket 
tanulmányoznák, pedig azok bizony mind tökéletesen egyformák, a színük 
is egységesen barna, mint a legtöbb sörösüvegé. Ahogy megállok felettük, 
megszólítanak azon a hangon, ahogyan odahaza szólítják meg az embert, 
„foglaljon helyet köztünk, Pista bácsi!", mondják, de Pista bácsi program-
jába nem fér bele a meghívás, mert el őtte áll még a Honvédsor, a Sz ő lősor 
meg a Moholi út, de mielőtt még bejárná és visszakanyarodna a kiinduló-
ponthoz a Vasút utcába, föltett szándéka betérni kedvenc helyére, oda, 
ahová már egyébként is megért, a nyugdíjasok otthonába, illetve annak a 
söntésébe, ahol leginkább gyerekkori cimborákkal lehet találkozni. 

Volt itt nemrégiben ezeknél a kellemes találkozásoknál izgalmasabb 
találkozása is az író úrnak. 

Épp azzal a személlyel, akiben annak idején az író-süvölvény emberére 
talált. S akitől, valljuk be töredelmesen, hosszú éveken, évtizedeken át 
tartott, hogy ne mondjuk: recitált szerelmetes szül őfalujába haza-haza-
látogatva. Minden oka megvolt rá: az incidens után nem a legbarátsá-
gosabb körülmények között váltak el egymástól. Ugyanis a szépiroda-
lommal kokettáló legényembert, épp irodalmi ténykedése jutalmául kis 
híján meglékelték. Illetve ezt helyezte kilátásba ama személy, akinek a 
családját az ifjú tollforgató novellája révén a halhatatlanságba, az örök-
kévalóságba próbálta beemelni. Ennek azonban, úgy látszik, nem örül 
mindenki; vannak megátalkodott emberek, akik beletörődtek e világi 
sorsukba, boldog névtelenségükbe, abba, hogy porból vétettek és azzá 
válnak, akik irtóznak minden nyilvános szereplést ől, kivált attól, hogy 
becsületes nevüket s megszenvedett életüket egy novellában, tehát a 
világ szeme elé tárva lássák viszont. 

Emberem emiatti jogos fölháborodásában s heves vérmérsékletéb ő l 
kifolyólag egy véresnek ígérkez ő  délelőttön bicskát rántott rám, s ezt 
csak azért nem mártotta belém (mondjuk a hasamba), mert a hangos 
szóváltásra odakíváncsiskodó zsákolók, kocsisok az utolsó pillanatban 
lefogták a gyilokkal hadonászó kezet. Ez a váratlan fordulat azonban 
bizonyára csak megerősítette, szította benne azon szándékát, hogy adó-
dó alkalommal befejezi azt, amit most a hívatlan beavatkozók megaka-
dályoztak. 
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Hazajáró jegyzeteinkben mintha már tettünk volna említést eme di-
csőséges írói indulásunkról, bocsássa meg nekünk az Olvasó újbóli 
fölemlegetését. Próbálja megérteni, hogy az „eset" valóban tartós nyo-
mot hagyott az író érzékeny lelkében. Hiszen volta dologban valami 
kiszámíthatatlan: mert ki biztosíthatta, hogy egy végzetes pillanatban 
odahaza őgyelegve nem épp embereddel „futsz össze"? Epp amikor 
„olyan" állapotban találod. S amikor a közeletekben kett őtökön kívül 
egy lélek se lesz, csak a sejtelmes holdvilág. És a holdvilágon megvillanó 
bicskapenge. Elegend ő  csak rágondolni .. . 

Ám a „leszámolási" szándék és a „komoly" fenyegetések óta (mert a 
fenyegetés hírét jó néhányszor eljuttatták hozzánk, talán hogy tartósan 
megrögződjön emlékezetünkben, idegrendszerünkben) évtizedek teltek 
el, és az idő  bizony most is megtette jótékony, gyógyító hatását: ahogy 
múltak az évek, bennünk a szorongás úgy oldódott. 

Olyannyira, hogy jó ideje mára kiskocsmák küszöbét átlépve se 
föltétlenül villan át rajtunk: esetleg emberünk is ott ülhet valamelyik 
asztalnál! No és ha ott ülne? Talán már meg se ismernénk egymást. Es 
ha megismernénk? 

... A fönnebb említett köz- és általunk is kedvelt nyugdíjasotthon 
söntésében ácsorgunk, ahonnan jó rálátás nyílik a „klubterem" asztalaira, 
amelyeknél leginkább kártyacsaták folynak. Most csak egyetlenegynél, 
a terem végében, egy sarokasztalnál. Egyéb szórakozás hí,án — üres a 
söntés eleje, nem érkeztek még meg a gyerekkori cimborák — pohárral 
a kezünkben megindulunk a kártyázók asztala felé kibicelni. Aki mögött 
megállunk — háttal ül a teremnek, így a söntés el ől se láthattuk az arcát —
egy idős, keskeny vállú, ősz hajú férfi, ilyen s űrű , makacs ősz haja volt 
keresztapánknak is, s ilyen csontos, keskeny válla; szabad kezünk, a 
tenyerünk már az idős férfi vállát érinti, megpihen rajta, bizalmasan, 
gyöngéden, mintegy üdvözlésképpen meg is szorítja az egy egész élet 
terhét magán cipelő  vén csontokat, midőn a váll tulajdonosa lassan, 
nyugodtan fölemeli, s hátrafordítja a fejét, a tekintetében szelíd 
kíváncsiság, hogy vajon kié lehet ez a testvéri érintés, aztán, hogy ezt 
tudomásul veszi, nyugodtan, mintha mi sem történt volna, visszafordítja 
ősz fejét az asztal, a kártya fölé — bennünk egy pillanatra megáll a ver ő . 
Szó nélkül levesszük a kezünket az idős férfi válláról (meglepetésünkben 
különben se tudnánk megszólalni), sarkon fordulunk, s visszaoldalgunk a 
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söntésbe. Ő  volt, az egykori „bicskás". Akkor még nem gondoltam volna, 
hogy hamarosan újra találkozni fogunk. 

(Manapság faluhelyen, s nemcsak ott, ebben az újra ránk szakadt 
nyomorúságban nem a kocsmákat keresik fel azok, akik megszomjaznak 
egy sörre-pálinkára, hanem a boltokat, minthogy azokban valamivel 
olcsóbb az ital, mintacsapszékekben. Tulajdonképpen nincsenek is 
már csapszékek, „rendes" kiskocsmák, ahol otthonosan érezné magát 
az ember. Faluhelyre is beköltöztek a café-bárak, amelyeket jobb érzés ű  
és ízlésű  helybeli messzire elkerül. Ez nem vonatkozik, persze, a fiata-
lokra, akik számára állítólag e szép, új világ épül. Az ittfelejtett vének 
számára már semmi se épül, így megelégszenek a boltocskák elé lefek-
tetett rönkökkel, jó rajtuk elüldögélni, közel a földhöz. Szoktatni kell 
hozzá az elfáradt csontokat. Épp azoknak, akik egész életükben annyira 
földközelben éltek, hogy végül is teljesen eggyé váltak azzal, amib ő l 
vétettek. És mégis szoktatniuk kell a csontjaikat az anyaföldhöz, ne 
legyen számukra idegen ott sem, különösen ott ne legyen számukra 
idegen, ahol véglegesen megpihennek. Már csak azért is igen kedvesek 
eme vén csontok számára ezek az ül őalkalmatosságok. Kidöntött, öreg 
fatörzsön hajlott derekú, csapott vállú s hajlott korú férfiak sora. Meg-
elevenedett, ám mégis mozdulatlan szoborcsoport. A legnagyobb M űvész 
által megfaragva. Az út végén vagyunk, nincs tovább, de még itt vagyunk 
és sütkérezünk az alkony bágyadt sugaraiban. Mindent elmondtunk, min-
dent elvégeztünk. Egyetlen dolgunk maradt, a türelmes várakozás.) 

Végül is sokszor a „meg- és föloldhatatlannak" látszó dolgok oly 
váratlan és keresetlen egyszer űséggel bogozódnak ki, hogy nem győzünk 
csodálkozni rajtuk. És abban a pillanatban már nem is azon csodálko-
zunk, hogy egy évekig, évtizedekig húzódó kínos ügy fináléja, egyszer 
s mindenkori lezárása mennyire hétköznapi, hanem azon, hogy mi is 
tetten értünk valamit, amiről a költő  énekel. Hogy a harcot, amelyet 
vélt vagy igazi ellenségeinkkel, vagy már csak saját rémképeinkkel 
vívtunk — békévé oldja az emlékezés. Ha szerencsénk van. Mint e sorok 
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írójának, akit aznapi sétája alkalmával ismét azzal a személlyel hozta 
össze a véletlen (az elmúlt évtizedek alatt talán harmadszor), aki éle-
tének — íróvá válásának? — sorsdönt ő  figurája volt. 

Mert, akárhogy is forgatjuk a dolgokat, a Tündérlakból való elköltö-
zésünket mégiscsak befolyásolta emberem igen határozott és félreért-
hetetlen föllépése. Ha nem íródik, és nem jelenik meg a szerencsétlen 
novella (Isten szegényei) és ennek következményeként nem nyílik ki az 
a bicska emberem zsebében és kezében, velem született mozdíthatat-
lanságom folytán egy ereje teljében lév ő  ökörrel se tudtak volna kivon-
szolni imádott szülőfalum magához ölelő  sarából, s ha esetleg az els ő  
könyvem megjelenése után (abban olvasható az imént említett remekm ű ) 
folytattam is volna „irodalmi" munkásságomat, valószín űnek tartom, 
hogy azzal a csekélyecske becsvággyal, amivel — hál' istennek? — meg-
áldott a sors, előbb váltam volna ügyes kavicsdobóvá, mint ügyes toll-
forgatóvá. (A gabonaforgalmi vállalatban, ahol dolgoztam, üres óráim-
ban az unatkozó zsákolókkal, kocsisokkal bizonyos távolságból kavicsot 
dobáltunk a tűzvédelem számára fölállított vashordóba; akinek legke-
vesebb találata volt, az fizette a következ ő  „kört" a szomszédságban 
lévő  kiskocsmában.) Vajon a kett ő  közül melyik ténykedésem lett volna 
a magyarság, s azon túl az emberiség szempontjából az üdvösebb? Szinte 
bizonyosra vehetem, hogy ha kavicsdobó bajnok válik bel őlem, most 
nem kényszerülök „vallomástételre" e tiszta, kérd őn-számonkérőn? — 
rám tekintő  papiros fölött. 

Miként tehát azt a vajdasági és délvidéki magyar irodalomtörténet 
följegyezte, vagy föl fogja jegyezni, a bicskás fenyegetésre a most már 
könnyebben engedve a Város csábításának is, odahagytam őslakomat, 
s a nagy gabonaforgalmi vállalat kis fiókintézetét, odahagytam szüleimet, 
barátaimat, de a bicskás történetet nem tudtam odahaza hagyni, annak 
az emlékeit magammal cipeltem, minduntalan sajnálva, hogy sor került 
rá, pedig nem én követtem el. Holott dehogynem! 

Hogyan lehetne a végére járni? Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkez őknek. Nem megy olyan könnyen, 
mint a Miatyánkban. „Csak még egyszer találkozzak vele, nem ússza 
meg szárazon!" — hallottam innen is, onnan is emberem nekem szánt s 
mások által fölröppent üzeneteit. 
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Így teltek-múltak az évek, évtizedek, hazalátogatásaimkor némi ret-
tegéssel: nehogy emberem belém botoljon egy sötét, néptelen utcán! 
Hiszen, terjesztették róla, kiszámíthatatlan, minta végzet. 

Hát most itt gubbaszt a bolt előtt azon a kidöntött öreg farönkön. S 
mert háttal a járdának, már akkor ismerem föl, amikor jómagam is sörös-
üveggel a kezemben mellé telepszem. Meg se kérdezve, hogy szabad-e a 
hely. Hiszen szemmel láthatóan szabad, hosszú a farönk, elférnénk rajta 
akár tízen is. És hát otthon vagyunk, ismer ős „terepen", minek finomkodni. 
Azért az illendő  adjisten Persze nem maradhat el. 

Oldalvást rámpillant, abban a minutumban látom, ő  is fölismer, s 
üdvözlésemet barátságosan fogadva, mintha évtizedek óta erre a talál-
kozásra várt volna, örömteli hangon kérdezi: „Pistám, mi újság tifelétek, 
Újvidéken?" 

Pistám? Igy csak a jó barát, gyerekkori cimbora szólítja meg az embert, 
nem pedig az, akitől másfél emberöltön át azt hittem, hogy esküdt 
ellenségem. Ebben a megszólításban nem volt semmi fenyeget ő , ellen-
kezőleg: már halvány jele se annak az indulatnak, amely egyszer, valaha, 
réges-rég kis híján végzetes lépésre ragadtatta. 

Pistám? Hiszen mi sohasem bratyiztunk, ama bizonyos incidens el őtt 
még csak nem is ismertük egymást. Jóllehet mindössze hét év közöttünk 
a különbség, mindig is a korát jócskán méghaladó férfinak találtam, 
talán ősz üstöke, megviselt, de rendkívül kemény, már-már híres név-
rokonára emlékeztet ő  arcvonásai, mindig elszánt tekintete miatt, meg 
amiatt, ahogy sietve járt-kelt, valami állandó bels ő  feszültségtől fű tve, 
mint aki perben van az egész világgal. Egész lényéb ől valami izgága 
nyugtalanság áradt, épp ennek, izgágasága következtében annak idején, 
úgy hallottam, többször is ült hosszabb-rövidebb ideig börtönben, most 
meg, íme, egy szelíd, de még mindig nem megtört öregember ül mellet-
tem, illetve én ülök ő  mellette, s hallgatom sorsának mostani alakulását, 
jóllehet ő  tette fel nekem a kérdést, hogy mi újság van Újvidéken. Semmi 
különös, Sándor bátyám, hát idehaza? Reggel, mondja, ha az id ő  engedi, 
megyek ki kapálni, mert az a kis harcosnyugdíj, amit adnak, a fél fogamra 
se elég, egyedül vagyok ugyan, mint az árva szamár, de nekem se adják 
ingyen sem a kenyeret, sem a villanyt, de néha a sört megkívánja az 
ember, ez az egyetlen szórakozásom, esetleg a kártya a nyugdíjasoknál — 
ugye te voltál az, aki múltkor ott a vállamra tetted a kezed, s egy kicsit 
még a csontomat is megszorítottad? —, hát kell egy kis kereset, levesre, 
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tüzelőre, néha még valami rongyra is, ezért átadtam a házamat a községnek — 
tudod, itt van a temetősoron — átadtam, mert ha már úgy sincs örökösöm, 
legyen az a háza községé, havonta ezáltal is kapok valamit, de még ez 
se elegendő  a harcosnyugdíjjal együtt se, így kénytelen-kelletlen nap-
számba járogatok, holnap kapálni megyek, pedig az asztma csúfoskodik 
velem, mégis az a legnagyobb baj, hogy megöregedtünk .. . 

Úgy beszélgettünk, mint.régi jó ismer ősök, miközben magamban nem 
győztem dicsérni „Sándor bátyámat", mert jóllehet egyes-egyedül van, 
asszony, feleség nélkül, mégis olyan, mint akit skatulyából húztak el ő , 
minden tiszta és rendes rajta, nem hanyagolja el magát, valószín űleg 
ilyen lehet az otthona és tűzhelye is, valami komisz rendet tarthat maga 
körül, mint rég megboldogult kisöregapám, hát ez valahogy most külön 
tiszteletet ébreszt bennem „Sándor bátyám" iránt, és alig tudom elhinni 
róla, hogy többszörös börtönviselt, alig tudom elhinni róla, hogy valaha 
valakire is kezet, azt meg kivált nem, hogy bicskát emelt volna, ellágyulva, 
részvéttel hallgatom sorsának jelenlegi alakulását, s már-már mozdul 
bennem a szándék, hogy kezemet biztatótag, meg a barátság (kibékü-
lés?) félreérthetetlen jeleként a vállára tegyem, ehelyett azonban meg-
kérdezem, hozhatok-e még egy sört a számára is, nem tiltakozik, hát 
hozok, koccintunk és — anélkül, hogy kimondanánk, mert nem is kell 
kimondani — szint a béke. 

Ha most látna bennünket — mert lát bennünket! — és szánna ránk egy 
percet az Úr, azt mondaná az Ő  világot betöltő  néma hangján: így vagytok 
nekem kedvesek! 

Úgy látszik, nemcsak az Úrnak, egy fiatal házaspárnak is így vagyunk 
„kedvesek", mert elhaladva el őttünk a kocsiúton a rácsodálkozás örö-
mével üdvözölnek bennünket: 

— Ni csak, R. S., a vén betyár és N. I., az írónk! 
Bizonyára olyan helybéliek voltak, akik hallottak valamit a „vén betyár" 

és az „írónk" viselt dolgairól. Most mintha örömmel tapasztalták volna, 
hogy mindez a múlté. 

Érthető  hát, hogy az öröm bódító mámorával a szívemben ereszkedtem 
lefelé a Moholi úton. Talán egy cseppel a ser okozta mámor is hozzájárult 
ehhez. A testem, egyre inkább elnehezül ő  tagjaim, pehelykönnyűvé váltak, 
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úgy éreztem, ha elrúgnám magam az anyaföldt ől, repülni tudnék, a lejt ős 
utca, akár egy sílesikló, szinte önként kínálta a lesiklásnak, illetve a 
fölemelkedésnek, a földtől való elrugaszkodásnak ezt a lehetőségét. Győztem 
volna? Dehogy is! Csak boldog voltam, hogy véget ért egy túl hosszúra 
nyúlt, gyötrelmes álom. Hogy már réges-rég véget érhetett volna? Egy 
mozdulatot se tettem ennek érdekében. Most is csak a véletlen talál-
kozáson múlott. S talán hozzájárult, hogy most így folytatódjék az a 
szintén véletlen találkozás ott a nyugdíjasotthonban, a kártyaasztal 
felett. De mit gondolhat most magában R. S.? Vagy ebben az ügyben 
már réges-rég nem gondol semmit? Ennek soha semmi jelét nem mutatta. 
S most se kért elnézést a történtekért. S én sem, hogy családját, n ővérét 
nyomtatott betűk formájában „meghurcoltam". Mert azért máig hatóan 
bánta dolog. Hogyan élték át az érintettek azt a „novellát"? R. S. akkori 
felindultságából sejthet ő . A történetből nem az ifjú író indulata és a 
szegények iránti részvét ragadta meg őket, hanem a letagadhatatlan, az 
elkendőzhetetlen tény, hogy a történet róluk magukról szól, az ő  sze-
génységükről és nyomorúságukról, amelyet mind ez ideig féltékenyen 
takargattak a világ szeme el ő l. S jött valaki, aki épp ezt a „szégyenüket" 
takarta ki, ha nem is a nagyvilág, hiszen őket a nagyvilág szépkeveset 
érdekelte, hanem a falu el ő tt! 

Miért foglalkoztat még mindig, több mint negyven év múltán is ez az 
„elhanyagolható", „semmis" ügy? Mert, úgy látszik, nincsenek semmis 
ügyek. Tartóssá, naggyá nőhetnek az emberben. Meghatározhatják ké-
sőbbi magatartását, cselekedeteit, sorsát. „Beleszólhatnak" szándékaiba. 
A jelen sorok írójáéba például úgy, hogy a történtek után jobban 
odafigyelt arra, mit vet papírra. Persze még ezután se mindig olyan 
mértékben, ahogyan az egy komoly írástudótól elvárható. 

Sajnos kisebbségi s egyéb körülményeink nem mindig tették lehet ővé, 
hogy talajunkon komoly, felelősségteljes írástudókról beszélhessünk. 
Bár erre sem a kisebbségi, sem egyéb körülmények nem szolgálhatnak 
mentségül. És a szóban forgó „üggyel" kapcsolatban nem is ide akarok 
kilyukadni, lényegében azonban minden ide torkollik: ama fenyeget ő  
Intés után olyanformán alkudtunk meg önmagunkkal, hogy a leírt, 
megszólaltatott emberek arcának lehet őleg nem a rejtett, árnyékban 
lévő  oldalát mutassuk meg, hanem azt a felét, amelyet ők maguk is 
vállalnak, tehát a fény felé fordított felét. 
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Persze ez a „megalkuvó szándék" nem biztos, hogy kifejezésre jutott 
a „művekben" is. Ne vegyük el a bogarászó kutatók kenyerét. Az író 
azon igyekezetét, hogy írjon, a vallomás kényszere f űti. 

Könnyű  szárnyakon ereszkedem tehát lefelé az ellenkez ő  irányban fölfelé 
kapaszkodó híres történelmi Moholi úton, amely egyszer volt mára hadak 
útja is. Itt vonult be ugyanis a Vörös Hadsereg. A Szerb Királyi Hadsereg 
bevonulásáról nincsenek fölidézhető  emlékeink, hiszen ama sorsdöntő  for-
dulatkor még meg sem születtünk, de feltételezhet ő, hogyyvolt ilyen bevonulás 
(volt; Dudás Kálmán egyik verse a tanú rá), s Szekics fel ől történt, a 
Honvédség viszont Topolya fel ől érkezett. Az volta szerencse, hogy 
a három hadsereg nem egyszerre közelítette meg a falunkat, mert nagy 
csetepaté lett volna bel őle. A Vörös Hadsereg minden bizonnyal a 
testvéri Királyi Szerb Hadsereggel szövetkezve támadta volna a Hon-
védséget, aminek a falu lakossága itta volna meg a levét. Persze így is 
ő  itta meg, hogy különböző  korokban különböző  hadak vonultak át 
rajta. Házgyújtogatás egyszer se volt, a lelkekben azonban annál nagyobb 
zűrzavar keletkezett. A Tiszántúlról idetelepedett őseink természe-
tesen nem tudhatták, mi vár majd leszármazottaikra új otthonukban. 

Gál Sándor írja naplójegyzeteiben: 
„Annak a területnek — földrajzi térségnek — a külön-történelme, 

amelyhez a mai szlovák hatalom foggal-körömmel ragaszkodik, nem 
1938-ban kezdődött. S nem azzal, hogy Dél-Szlovákiát a magyarok 
megszálltál mint ahogy ezt a mai kortárs szlovák történészek állítják. 
Hanem azzal, hogy a trianoni diktátum alapján er őszakkal kiszakították 
ezt a térséget az egységes Magyarországból. 

Vagyis: a mai Dél-Szlovákiát a szlovákok és csehek szállták meg 
Trianon után, s ez a megszállás tart ma is. A szláv elem folyamatosan 
foglalja el ezt a térséget; s több hullámban, hét évtizede immár." 

Szárnyaim még mindig könnyen röpítenek a bolt előtti farönkön 
történt kiengesztelődéstől (mikor ezeket a sorokat rovom, Magyaror-
szágtól ezerhatszáz kilométerre keletre, egy alig hatszáz lelket számláló 
orosz falucska határában avatják fel azt az emlékm űvet, amelyet a 
Don-kanyarban elpusztult százötvenezer magyar katona és munkaszol-
gálatos mind ez ideig jeltelen sírja fölé állítottak, több mint ötven évvel 
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a háború után), könnyű  szárnyakon röpít a kiengesztelődés, a kibékülés 
fölött érzett örömem, midőn a piactérre érve ugyanaz a muzsika szólal 
meg, amely néhány órával ezel őtt, a falu egy másik pontján, az égig ér ő  
nyárfák alatt sírt fel. Úgy tör rám, mint egy árhullám, betömi a fülemet, 
a számat, magával sodor, nincs mibe megkapaszkodnom. Hiába tudom, 
hiába próbálom megérteni, hogy azoknak, akik a falu kell ős közepén 
ezt a muzsikát bömböltetik, erre oly nagy szükségük van, mint a leveg őre, 
mert ezen a muzsikán kívül semmijük sincs ebben az elviselhetetlen 
idegenségben, mindenüket elveszítették a háborúban, számukra csak 
ez maradt, a muzsikájuk, amelyet most a jajveszékelésig fokoznak, mert 
számukra most ez az egyetlen bizonyosság. Bennem viszont riadalmat 
kelt. Vagy inkább valaminek a féltését. 

Így a ház elé érve, amelynek a nyitott ablakában a maximális hanger őre 
álhított rádió szól, lapítva tekintek körül, mintha tilosban járnék. Pedig 
otthon vagyok, a falu szívében vagyok. A piactéren egy lélek sincs, a tér 
mégis fullasztóan túlzsúfolt, minden pillanatban szétfeszítheti, szétvetheti 
az az egyfolytában tomboló jajveszékelés. Siratják a szül őföldjüket. Ők az 
elvesztettet, én az elveszend őt. 

* 

Nemcsak „hallható", „látható" is a menekültek jelenléte a faluban. 
Számuk csupán Bácskában meghaladja a második világháború után az 
egész Vajdaság területére betelepítettek számát. Nem csoda, hogy jutott 
belőlük Kishegyesre is. Nyomukban a házak ablakaiban megjelentek a 
szerb nyelvű  hirdetések. Már azon házak ablakaiban, amelyekben ideigle-
nes vagy állandó otthonra találtak. A faluban több mint kétszáz ház eladó, 
azt hihetnénk, e házak áruba bocsátóinak kapóra jöttek a menekültek, 
mégsem ez a helyzet. Sehol se találkoztam ilyen hirdetésekkel ezeknek a 
házaknak az ablakaiban: KUĆA NA PRODAJU. Bizalmatlanok lennének 
a jövevények iránt? Pedig, állitólag, van márkájuk. A házaikat kínálók 
szeretnék, ha ezeket helybéliek vennék meg, vagy ha vidékiek, akkor 
is magyarok. Ez aligha lehet valamiféle hallgatólagos ellenállás; a falu 
keletkezése óta egynemzetiségű  volt, a lakosság, úgy látszik, ehhez továbbra 
is ösztönösen ragaszkodik. Persze a „vendégekkel" szemben nem követ el 
semmit, olyasmiről, hogy valamiben is bojkottálták volna őket, nem hal-
lottam. Tudják, hogy meg kell őket tűrniük maguk között, el kell őket 
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viselniük. Ső t azt is tudják, hogy els ősorban a menekültek vannak 
„idehaza". Az őslakosokat esetleg elűzhetik otthonaikból (ha a faluban 
nem is, másutt volt már rá példa!), az új lakókat innen senki el nem 
űzheti. Ez az állapot meghatározza a helybeliek viselkedését. Sunyíta-
nak. Várnak. Hallgatnak. Nem valamiféle bosszúra, azt várják, abban 
reménykednek, hogy a dolgok végül is rendez ődni fognak. A javukra? 
Nem. Csak úgy. Általában. Valójában maguk se tudják, hogyan. 

Azt már látják, hogy a menekült családok gyermekei számára az 
iskolában szerb tagozatot nyitottak, de nem ezen lep ődtek meg, hanem 
azon szisszentek föl, hogy erre az új tagozatra néhány közülük való 
szülő  is beíratta a gyermekét. Tehát .. . 

Mióta falu a falu, itt mindig magyar iskola m űködött, kivétel csupán 
a királyi Jugoszláviában történt, amikor is a nevük után szláv eredet űnek 
hitt gyerekeket szerb iskolába terelték. Jömagam, a nevemnek köszön-
hetően, magyarba járhattam. A harmadik és a negyedik osztályban már 
velünk is kezdték megismertetni a szerb nyelvet. Egy olyan tanító által, 
aki valahonnan a Dunántúlról származott, s az impériumváltozás után 
ittrekedt. Annyit tudott, tudhatott szerbül, minta diákjai, akik szerb 
szót életükben az ő  szájából hallottak először. Két új tantárggyal ismer-
kedtünk, a zemljopisszel (földrajz) és az istorijával (történelemmel). 
Természetesen nem a magyarok történelmével. Mondatokat, oldalakat 
magoltunk be a tankönyvekbő l, amiből egy kukkot sem értettünk. Máig 
fújom: „Josip Juraj Štrosmajer bio je srpski vladar." Persze hogy Štros-
majer sohasem volt szerb uralkodó. Mit sem számított! Az volta fontos, 
hogy fújjuk a leckét egy számunkra teljesen idegen, ismeretlen nyelven. 
„Su-á, pu-á, mu-nu-lu-futu-pu!" Egyik társunk így fútta az ábécét. Mégse 
rokkantunk bele. S mert az egész osztály ugyanabban a „pácban" volt 
tanítóstul, még mulattunk is önmagunk nyomorúságán. 

Hogyan zajlotta bet űkkel és a számjegyekkel való ismerkedés a „lenti 
iskolában", azaz a központiba?i, ahová a Czékus, Kovalcsik, Gálik és 
egyéb „szláv hangzású" gyerekeket kényszerítették, s ahol rögtön az 
első  osztály első  órájától kezdve az államnyelven folyta tanítás? Nincs 
róla tudomásom. Jóllehet a mi utcánkból is járt oda cimbora, err ől a 
dologról nem esett köztünk szó, hiszen akkor még az iskoláért egyikünk 
se rajongott túlságosan, nyűgös kötelességnek éreztük mindnyájan, a 
magyar iskolába járók éppúgy, minta szerbbe járók. Az iskola ilyen, 
annak ilyennek kell lennie, süllyedt volna el, aki az egészet kitalálta! 
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Számunkra egyetlen fontos és izgalmas dolog volt, hogy egy utcában 
lakhattunk, hogy a különböző  iskolákba való járás ellenére mindennap 
találkozhattunk, bandába verődhettünk, hogy minden szülői szigor és 
királyi kényszer dacára szabadok voltunk, boldogok, anélkül, hogy ezt 
fölfogtuk volna. Az iskolából hazahozott „körmösök" parazsát lefújtuk 
ujjaink begyéről, s gyúrtuk a sarat, éltük a gyerekek külön, titkokkal s 
ártatlan gonoszságokkal teli világát. 



ROKONOK ÉS ISMERŐSÖK 

KEREKES LÁSZLÓ 

Ángyi és Sógor, az atlanti parton, a hullámaival dübörögve a fövenyre 
csapódó tengernek fordulva, egymástól egy k őhajításnyi távolságra 
állanak. Pontosabban, körülbelül fél méterrel a talaj felett lebegnek. 
Es egyszerre, egy id őben, a torkukszakadtából mondják a magukét, a 
kékes-ködös végtelent, mármint egészen a látóhatárig szabad teret 
ábrázoló, sirályos fotótapétának. 

Angyi: 	 Sógor: 

„Szeretnék még hazamenni, sze-
retnék még hazamenni! Elmúlás 
porában lapátolva, a hamuba egy 
fát elültetni, könnyeimmel meglo-
csolni! Szeretnék Ausztráliába el-
menni, szeretnék New Yorkból jót 
üzenni, Kanadából integetni, sze-
retnék még hazamenni! Szeretnék 
még hazamenni, arcotokba bele-
nézni, a súlyokra nem gondolni, 
kezetekbe belecsapni, tetteitek 
megtapsolni! Szeretnék még imád-
kozni, akiktől kell elfordulni, so-
kakat még felkeresni! Szeretnék 

„Szeretnék még hazamenni, sze-
retnék még hazamenni! Elmúlás 
porában lapátolva, a hamuba egy 
fát elültetni, könnyeimmel meglo-
csolni! Szeretnék még hazamenni, 
akikkel kell, mint réges-rég, újra 
egyszer dorbézolni! Szeretnék Ar-
gentínába elmenni, tűrőn egysze-
rűnek lenni, sokakat még felkeres-
ni! Szeretnék még hazamenni, egy 
pohár vizet kérni, áradatról nem 
beszélni! Szeretnék még hazamen-
ni, az eszemet is kikapcsolni, a lá-
bammal dobogtatni! Szeretnék 
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még hazamenni, szeretnék még 
tam-tamolni! Szeretnék még haza-
menni, egy ládányi, szürke vekke-
rórát hazavinni! Szeretnék még ha-
zamenni, ami már nincs lefilmezni, 
szeretném még, a hazamenést meg-
színlelni! Szeretnék még hazamen-
ni, a macskának tejet adni, elmúlás 
porában lapátolva, a hamuba egy 
fát elültetni, könnyeimmel meglo-
csolni! Szeretnék Brazíliába men-
ni, szeretnék még jönni-menni, 
szeretnék még társalogni, ablak el őtt 
elsurranni, szeretnék még tam-ta-
molni, szeretnék még hazamenni, 
szeretnék még hazamenni, hátrafé 
bandukolni!" 

még hazamenni, a világról ragadós 
meséket mesélni, a földet is megren-
getni! Szeretnék még hazamenni, 
benneteket ünnepelni! Szeretnék 
még hazamenni, Prágában ottho-
nos képeket remélni, humott 
szemmel hátrafelé bandukolni! 
Szeretnék még hazamenni, elmú-
lás porában lapátolva a hamuba 
egy fát elültetni, könnyeimmel 
meglocsolni! Szeretnék még kér-
dezgetni, válaszoktól tántorogni, 
szeretnék még énekelni! Szeret-
nék még hazamenni, a lábammal 
dobogtatni, már nem tudnék meg-
hajolni! Szeretnék még jönni-men-
ni, szeretnék még hazamenni, vagy 
szó nélkül bandukolni!" 

TÁMASZPONT 

nena: Nee, milyen jó, hogy végre fölé állítottak bennünket a do-dol-
goknak! 

ángyi: Le-lehet, igazad van, ámbár mi már sohasem tudunk felkapasz-
kodni majd, éppen oda, ahová mindig is görcsös törekvéssel szeret-
tünk volna. 

batya: Igen-igen. Hisz a napsugár utáni örökös kapkodás maradandó 
hátránya, hogy a lapulók kínos egyszer űségének szürkeségét, ha kell, 
ha nem kell, még itt is a nyakunkon viseljük. 

sógor: Beszélsz zöldeket a filozófiáról! Helyi szinten, a ma-magunkfajta, 
mindig meg tudja találnia helyét. És az okos nem hadonászik ha-
szontalanul a semmiben, hanem a magával hozott batrilámpa-lencsé-
jével a zsebéből, száraz falevelek segítségével, egykönnyen tüzet 
gerjeszthet. 
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nena: Mi a fenének. Aki az URhajójával, az örökkévalóság rétegei  
között kalandozik, az már nem azzal van körülvéve, ami miatt imád-
koznia kellene.  

uncle: I try to look at the whole thing, but as always, I'm only able to  
recognize the concrete parts.  

aunt: Then it would be better to try flying across the barriers of visable  

lovi.  
mother: Hmm, wherever уои  turn уои  can see yourself.  
father: But then, we would be going back to where we began our  

changing!  
aunt: It's obvious, if уои  go anywhere, up or down, south or east, I can  

feel your blood again.  
uncle: Never mind, here I can't remembering уои  until уои  understand  

silence.  

sógor: Fü-FÜ-fii-fütyii, szól a mozgással tovavészó, az elhaló duda,  
mozdonyfütty. Reggeli mosakodás, formalinos lavórból, viaszosvá-
szon törülköző ; hallom viszkető  füleMMel. Mu-MU-mu, szólhat a  
KItömött tehénpreparátum, gondolom, a fényesre lakkozott istálló-
múzeumban. O-O-O, szólna az ökör a lovaknak. O-oO-O-HA-Hó,  
hallanám a szólításom, a fi-Feneketlen kútnak hajolva, ott ahol lent  
a mélyben is, a Nap tükrözik; az udvarban, bár én most, ott nem  
vagyok. Es Schluss! Jawohl!  

batya: Nyí-nyí-nyí-Fű-nyírógépszerelő  ko-KO-kollégákkal véltem talál-
kozni a minap. Szótlan lett a PALinkás öröm. A fejünkben.  A 
gépcsarnok már-már-márványterem. És Schluss! Jawohl!  

ángyi: NEM. Nem tudok ellenállni. Az érzéseknek megvan a maguk  
helye. Jel-jeladásokat végzek könnyes zsebkend ővel, a mi-mi-miná-
lunk ragadt LELkem felhasználásával. OTThonosan, pedig most, itt  
vagyunk. Az idegen szférákból, valahonnan me-ME-me-mekegünk.  
Es Schluss! Jawohl!  

mother: Sowieso. This is the end! We had to change ourselves, they  

said, to havi at once our own appartments. Fortunately for our souls  

that they have nothing more to take from us.  

aunt: Yes, maybe we weren't good enough slaves of life.  
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father:.It's strange, they promised that the whole world should be our  
home.  

uncle: That тау  be so, because we had to know, which language they  

used long ago to understand between what is good and what is bad.  

However, I would like to be a dog once again.  

father: What a damm pity there wasn't enough time. I wanted to be a 
violin player.  

aunt: I was cat.  

sógor: Mielő tt meg-megoperáltak bennünket, mindiga jószív űség elve  
mellett fej-fejeztem ki magam a leg-legodaadóbban. Szóval és tet-
tekkel bizony.  

ángyi: Én meg emlékszem, amikor az utca közepén egyszer megnyílott  

váratlanul a föld! Rémületünkre akkora repedés keletkezett, hogy  

abba majdnem párosával hullottak be-bele az emberek.  

nena: Mindegy. Józan ésszel korábban mi mindenre felkészültünk. Csak  

mi-minek kellett azt a drága villámhárítót a háztet őre felszereltetni.  
batya: Aki a hűségre fel-felesküszik, annak vigyázzállásban kell ledol- 

goznia a becsületet. Ezért aludtam mindig hordágyon.  

uncle:  Ali around us is just the same stuff. I just don't see the borders  

between things.  
mother: Yes, there is simply nothing as before. That's the difference.  

aunt: And what is momentarily beautiful, they show us every дау, tol.  
We just have to follow the development.  

uncle: That's funny, because instead of being interested in images of  
truth, уои  are really busy with your heart and with food as if уои  
havi an ass for a brain.  

aunt: Oh ту  God, what punishment. I got a headache, some pressure  
in ту  head! Maybe from that endless double viewing and turning  
around.  

sógor: „Sohasem gondoltam volna, hogy a várakozás ennyi nehézséggel 
jár majd / majd." Amikor az egész megsz űnt, fel kellett fognom a 
lé-létezés összefügg ő  értékrendszerét. A zsebórámra villanyvezeté- 
ket kötöttem, a másik végét meg bedugtam a stekkerbe. 

batya: Ami volt, az volt. 
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father: That's because time has fi  importance for us. Maybe we were  

betrayed, or maybe they are weaker than us.  

aunt: Their eternal power is in that they  havi  nothing  mire  to say.  
father: I see maybe уои  can't hear.  
uncle: For sure. There's  fi  danger. I beleive in yesterday.  
aunt: Not  re. I was always a child of the future, even our lives  havi  

became abstract.  
father: I can't help уои . I'm sorry your father has died.  
mother: I am so tired and formless. I havi  to get back to ту  cleaning.  

INTERNET  

web homepage. please select your location!  

szeretnék még lopó lenni. szeretnék még hazamenni. szeretnék még  

ha-halpaprikásra búr-burgenlandit inni. szeretnék a maradikhoz karé-
liéba elmenni. szeretnék még katalóniába elmenni. szeretnék még mold-
vába elmenni. szeretnék még dél-tirolba elmenni. szeretnék még san  

sebastianba is elmenni. szeretnék még a kárpátokra, vándorok botjával  

felkapaszkodni. szeretnék még korzikára elmenni. szeretnék még, a  

kirakatjuk csikágói operájában, cigányok báróival barátkozni. szeretnék  

a gondoskodás aranybányájából mondattani mintákat kiszedni. szeret-
nék még belgiumba menni. szeretnék macedóniéba menni. szeretnék  

albánfába menni. szeretnék szlovákiéba elmenni. szeretnék még észak-
írországba menni. szeretnék a perzsasz őnyeg alá nézni. szeretnék kur-
disztánba menni. szeretnék palma de mallorcában újra tisztára fürödni.  

szeretnék banja lukéba menni, erd ő  szélén elfásulni. szeretnék még  

kninbe is elmenni, kővé dermedni, s nehezékként mostarba repülni.  

szeretnék-e dánfában, eszkimónak lenni. egyszer űen, szeretnék még, a  
balti államokba menni. szeretnék még, a tenger sójáért, egységes pénz-
nemmel, a lélekkel adni-venni, s szeretnék még, a gyarmatáru közt is,  
gyönyörködve válogatni. nem szeretek beduinnak lenni, de szeretnék  

még indiánert, vagy fiuméban palacsintát enni. onnan meg gőzössel,  
pálmamentes övezetbe, kelet-timorba hajózni.  

(Berlin, 1997 januárjában) 



NAGY ZSUZSA VERSEI 

VALAHOL BELÜL 

Valahol belül megül, 
mi fáj. 

Nappalok fényére 
ritkán jár, 
színre veti, 

majd süllyeszti 
ár. 

FA LENNI 

Ha nagymamáim 
látnák fáim, 

fa lenni szeretnék. 
Lábam lógatnám százlombomból, 

szípnék üde árnyékomból .. . 

Nagymamáim 
vakok. 

Nagymamáim 
nincsenek. 
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ÚJRAJÁRNÁM KERTJEIDET... 

Újrajárnám kertjeidet Nyár .. . 
Arva a kezem, 

mely kezed simítná. 
Ereket álmodom benned 

s gyöngyszemtót, 
kereket, 

hol vízfény derűk tükröznek 
egeket. 

Medredet vágyom, 
hol megvetném ágyam: 

meglestem, 
láttam, 

te is vársz. 

ÍGÉRET 

Ezer vágyamra válaszul 
kaptam ígéretet, 
ha a Tavasz nem, 

hoz majd a Nyár meleget. 
Erezete dús 

s színesek képei, 
bokrai buják, 

s valók ígéretei. 

Szép, ó, szép, 
igazán, 

hogy telek után 
Tavasz jár, 
s utána jő  a 

Nyár. 



TÖRÉSPONT 

SZ Ű TS ZOLTÁN 

— A történetek szétestek. Egyetlen olyan egységes sem létezik, mely 
összefogná a sok kicsit, rendszerezné őket, és bizonyos hierarchiát 
teremtene közöttük. Mindegyiknek megvannak a maga törvényei, s ezek 
az adott helyzetben tökéletesen funkcionálnak, feltétlenül igazságosak, 
de egy szomszédos elbeszélésben már hamisnak bizonyulnak, zavart 
keltenek és nem alkalmazhatók. Az új történet Ott kezd ődik, hol az 
előző  törvényei már nem érvényesek. Igy létezik egymás mellett a sok 
sztori kezdet és vég, tanulság, tanúság, tanítás, fordulat, csattanó és 
bármi fontos megjegyezendő  nélkül. Nincsenek jó vagy rossz, nagy vagy 
kicsi, irgalmas vagy kegyetlen h ősök, mindenki egyszerre igazságos és 
igazságtalan. Attól kezdve, hogy valaki elmondott egy sztorit, tegyük fel 
egy történetet a történetben, az egész már érdektelenné válik a számára, 
s többé nem is köszön hőseinek. Két tetszőleges pont között húzódik 
a történet, nem is feltétlenül feszül. Ebb ől a szakaszból nem lehet átlátni 
a törésponton, míg az el őírt dolgok be nem teljesednek. Addig minden 
megtörténik (unalomból, s mivel a formalitások elvégzése tarthat egy 
ideig, egy és ugyanaz többféle módon is lejátszódik), s utána még semmi 
sem létezik. S amikor eljön a töréspont, mely bárhol lehet, de léteznie 
kell, a hős egy pillanatra meghal, majd feltámad. A töréspont utáni sztori 
valójában ott van ikon állapotban a háttérben, csak a pontra kell rálépni. 
Ha történetesen vasárnap vár egy eseményt, mely érzelmileg és értel-
mileg telített, de nem kell feltétlenül várnia bármit, akkor addig a 
vacsora, fogmosás, s egy óvatlan pillanatban beszélgetés közben is be- 
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ugrik a vasárnap, mert annyira kézzel fogható, érinthet ő  a léte, hogy 
biztos töréspontként létezik. Mókás, nem? A kisasszony mindezt egy 
szuszra mondta ki, nagy leveg őt vett, majd jobbra billentette a fejét, s 
így a levegőben megállta sima, vállig érő  fekete haja. Ahhoz képest, 
hogy az előző  történetben csak hallgatott és a tengert nézte, ez a szerep 
számára egyértelműen haladás, és ezt kés őbb szóvá is tette. 

A két férfi csendben maradt, elraktározták a hallottakat és elgondol-
koztak rajtuk. 

A biztonsági őr lassan tért magához, szerencsésnek tartotta, hogy ilyen 
óvatosan ébredt fel, és nem nyitotta ki hirtelen a szemét, mert ezzel 
elárulta volna, hogy felébredt. Furcsállotta, hogy az ütést ől, melyet a 
köpés után kapott, ilyen simán és gyorsan ájult el, és érdekelté, hogyha 
előtte erősen koncentrál valamire, akkor is ilyen könnyen esik-e össze, 
mert lefekvéskor addig nem tud elaludni, míg félre nem teszi gondolatait. 
Félt, hogy valami rendellenesség állhatna be ilyenkor, ami még soha 
senkivel sem történt meg, s egy eddig ismeretlen tudatállapotba kerülne, 
nem zajlanának le a tőle független természetes folyamatok, sohasem 
ébredne fel, vagy nem tudna többé beilleszkedni a környezetébe, mert 
annyira koncentrál saját létezésére, hogy begolyózik. Mindenesetre 
kellemetlenül érezte magát a páncélteremben, s nehéz volt csukva 
tartania a szemét, most, hogy ilyen tudatosan figyelt erre. Érezte, hogy 
semmibe van véve, s ez nagyon bántotta. 

A kisasszony ruhája a harmincas éveket viselte. Szerette minden 
darabját, ha véletlenül besározta volna is a kabátujját, ami egyébként 
teljesen kizárt, ezt senki sem venné észre. Míg a bankban tartózkodó 
többi ember egyszerűen elment, addig ő  nyugodtan besétálta széfhe-
lyiségbe F. és Z. úrral, aki maga után húzta az eszméletlen biztonsági 
őrt. 

Végre szétnéztek a helyiségben, és azt látták, hogy minden széf alatt 
egy kód áll. Jó kapucsinót ivók méltóságával, nyugodtan álltak ott, de 
akár kávézóban is ülhettek volna. 

— A legjobb kávét Szlovéniában ittam — mondta Z. úr. — A cukor csak 
a csészében olvadt, a tenyérben soha, a tejet adó tehenek pedig naponta 
végighaladtak a macskakővel beszórt széles hegyi ösvényeken, időnként 
gátakat emelve a keskeny hegyi patakok útjában, kifújták az összes 
levegőt a tüdejükből, hogy teletömhessék fenyőillattal, a jugoszláv zászló 
mellett elhaladva pedig félrerántották fejüket, és összeráncolták a sze- 
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möldöküket, s elégedetten tapasztalták, hogy az utcán a sok szakállas 
fiatalember mind a kellemes h őmérsékletű  templomba megy. A kiska-
nálnak, mellyel kevertem — folytatta —, saját élete volt, nem lehet 
megállapítani, melyik korból származik, mert id őtállónak tűnt, és nem 
félt semmitől. Egy olyan bolt kirakatában állt el őzőleg, mely látszólag 
már évek óta nem nyitott ki, bár hivatalosan még m űködött, s az 
elárusítót, aki egyben a tulajdonos is volt, néha felkeresték a régi vev ők, 
valami apróságért jöttek általában, amit máshol nem lehetett beszerezni, 
olykor egy parányi alkatrészért, mely pont beleillett a régi kávédarálóba, 
egy izzóért, mely megszólaltatta a régi rádiót, s ilyenkor csak jazz szólt, 
a trombita lágy hangja betöltötte a szobát, szelíden röpült, gázként 
bomlott darabjaira, hogy eljuthasson a régi lakások legtávolabbi részeibe 
is. Ilyenkora poros kirakat mögött (melyben az id őnként arra elhaladó 
nők megnézték magukat, s ezzel nem tettek olyat, amire senki sem 
gondolt volna) barna kockás vastag szövet ű  öltönyökben és csokornyak-
kendőben a félhomályban egy kis asztalkánál ült a tulajdonosa vev őkkel; 
akik már időközben barátaivá lettek, és évekig tudták innia kávét, egy 
helyben illve anélkül, hogy bárhová el kellene menniük, vagy bármit 
előre tervezniük. A csésze és a kistányér — mesélte tovább Z. úr — pedig 
egy tengerparti villa kredencének díszpolcán állt. Alkonyatkor, amikor 
a szél hidegebb lett, de sohasem kellemetlen, a kék porceláncsészék 
egy kicsit megrezzentek, és egy nagyon picit ki is h űltek. 

—Egy ilyen kévának lelke van — szólalt meg F. úr. —Magában hordozza 
a hajnali lábnyomokat a homokban, a sirályokat, melyek a házak között 
repülnek, megnézik magukat az ablakokban, és nem félnek az embe-
rektől. Átböngészik a hirdetőoszlopra ragasztott és már szakadt múlt 
évi moziműsort, és vásottkölyök-pofát vágnak elhaladva a nyugodt nagy-
mamákelőtt. Bár ez nem vonatkozik a montenegrói tengerparton f őzött 
kávéra, s végképpen nem az undergroundira — tette hozzá. — Ilyennek 
mindig érezhető  az ízén, hogy pénzért vették. Feszültségek, azok-okozat 
viszonya oldódik fel benne, ezáltal lesz zavarossá és megkeseredetté. 
Aki megissza, megtörténhet vele, hogy nagy sorban találja magát egy 
bank előtt, kétségbeesetten tolakszik, szitkozódik, és ki akarja menekí-
teni pénzét, s bár úgy t űnik, csődről eddig szó sem volt, ha elég sokan 
zárolják számlájukat, akkora katasztrófa valóban bekövetkezik. Külön-
ben hatása sincs ennek a kávénak, mert csak álmossá és álomszer űvé 
tesz mindent, elnyújtja a háborúkat, melyeket az nyer meg, aki el őbb 
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jelentette be, hogy egy stratégiailag fontos pontot foglalt el. Maga a 
bombázás híre a valóbani bombázás megkezdése el ő tt jut nyilvánosságra, 
s így nem létező  történet lép az igazi helyébe, de mivel történet mégis 
létezik, idővel ez veszi át a valóság szerepét, majd teljesen beilleszkedik 
annak helyébe, s újabb történetek épülnek rá, az egész szerteágazik, és 
beláthatatlan lesz. 

Ne beszéljünk nehéz kávékról. Ezek nem elég komolytalanok, s 
megfekszik a gyomrot — szólalt meg a kisasszony. F. és Z. úr beleegyezett. 

Mivel az úr felébredt — fordult Z. úr a biztonsági őrhöz —, legyen 
már olyan kedves kinyitni egy széfet. 

Az idő  csak a biztonsági őr ujjai és a széf nyitása között tartott, amíg 
elhelyezi a kulcsot a zárban, és megjelenik a pénz, s a nyitással együtt 
mind egy pillanattá s űrűsödik, a kulcslyukba rándul a leveg ő  a tüdőkbő l, 
és senki sem tud megszólalni. 

Valóban zavaros az undergroundi kávé, és évszázados feszültségek 
[orrnak a vizében. Összekeveredik benne az ok-okozat viszonya, s 
kétségbeesetten tolakszik az ember a bank el ő tt, s bár úgy tűnik, csődrő l 
eddig szó sem volt, mégis valós egy távolabbi katasztrófa beállta, de a 
bank egy őáltala előre legyengített cs őd vírusával megküzd a nagykö-
zönség elő tt, majd a végén le is győzi, s ezzel megnyeri mindenki 
bizalmát, hogy később senki sem higgyen a valódi vírus eljövetelében, 
s ezzel egy nem létez ő  történetet helyez a valóság helyébe, majd ez, 
mivel mégis történet, lassan beépül, és más történetek rakodnak rá, s 
az egész szerteágazik — törte meg a hallgatást F. úr. 

Kérem, ne beszéljünk nehéz kávékról — szólalt meg mosolyogva a 
kisasszony. — Megfekszik az ember gyomrát, s nem hasonlítanak azokra, 
melyeket szombat délután isznak a kislányok édesanyjukkal, s próbálnak 
komoly témákról beszélni. 

Z. úr úgy vette ki a m űanyag poharat a széfb ől, mintha aludttejet 
emelne ki fonott kosárból a sok alma, körte, retek és mezei virág közül, 
majd a szájába ürítette. — Most arra kérném az urat — fordulta biztonsági 
őrhöz —, hogy egy olyan széfet nyisson ki, amelyben pénz van. 

Azt a kávét, amit Szlovéniában ittam, sohasem felejtem el. Nagyokat 
csobbant, amikor a kávéba tejet adó tehenek a patakba léptek, s ilyenkor 
elégedett fáradsággal baktattak haza a macskaköves hegyi ösvényeken, 
húzták a lábukat a porban, és rugdosták egymásra a kis kövecskéket, 
azt képzelve, hogy osztálykiránduláson vannak. Ilyenkora jugoszláv 
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zászlóra úgy tekintettek, mint az osztályfőnökükre, és összeráncolták 
szemöldöküket, majd összeesküv őkként kacsintottak a sok szakállas 
fiatalemberre, aki a mindig kellemes, nyáron h űvös, télen pedig meleg 
falusi templomba ment, hogy ott nyugodtan üljön a padban, és részt 
vegyen a szentmisén. A kiskanál, mellyel kevertem — folytatta Z. úr —, 
a bolt kirakatában is biztonságban volt, hisz a tulajdonos sohasem akart 
megválni tő le. S ilyenkor, amikor barátai — a régi vev ők — meglátogatták, 
mindig megtalálták a nekik kell ő , évekig porosodó alkatrészt, el ővették 
a kiskanalat, megkeverték a kávéban a cukrot, sokáig lapozták a meg-
barnult, nyugodt délutánokat örökösít ő  fényképekkel teli családi albu-
mokat. Újramesélték a régi meséket, a tánccip őket elővették a poros 
ládából, s emlékeztek, hogy melyik nőn milyen ruha volta báiakkor. A 
kék porceláncsészék — mesélte tovább Z. úr — a nap végén egy picit 
összerezzentek, megkoccantak, majd lepihentek. 

F. úr odament a széfhez, amit a biztonsági őr most nyitott ki, kivette 
a műanyag poharat, és megitta a tartalmát. 

Most arra kérném az urat — mondta Z. úr —, hogy nyissa ki az összes 
széfet. 

Egy ideig tartott, míg kinyitotta a széfeket. — Pénzt úgysem találnak, 
mert ez egy spermabank — mondta a biztonsági őr, s a fiatal, kopaszodó, 
Piros fejével idétlenül vigyorgott a sok m űanyag pohár elő tt. 

F. és Z. úr nem nézett is egymásra, hanem nagy nyugalommal vették 
elő  a pisztolyaikat, és négy tárat a biztonsági őrbe lőttek. 

Köszönöm, és elfogadom a meghívást a kávéra, gondolom tenger-
parti lesz — mondta a kisasszony, és kezét a fehér zsebkend őjébe törölte. 

Még szép — mondta mosolyogva Z. úr, és biztonságba helyezve szemét 
kimérten bólogatott, ami egyben azt is jelentette, hogy 'természetesen'. 



EZERSZÁZ (X.) 

BRASNYÓISTVÁN 

IX. 

ZÁRADÉK 

Ótvösök kalapálják a bronzvörös alkonyati égboltra csaták felmutatni 
érdemes jeleneteit, melyek szellemképekként süvítenek megelevenedve 
a szél alatt, a villózásuk égövre szóló 

És micsoda nyarak után érkeznek majd az ősz elhagyatottan lengő  
szárnyú kapuiba! 

Ahogyan a felkantározott Mindenség dübörögne el ő  az este kihunyó 
fénnyel kerített udvarára, ez a lehunyt szem ű  átmenet libben fel a látófák 
hegyébe, fekszi meg a dobok messzeségből felrémlő , ingerült szavát, 

S mint ujjongás tör fel, mint üdvrivalgása látvány, lobogók sötétbe 
fúló csapdosása: a tengelye körül megperdül ő  szélrózsa minden irányába 
szétfuttatott hírnökök hírverése, a szarvkürtök riogása, a tudatban vissz-
hangot ütő  világrész hangja, 

Reszkettetve a nyelv idegszálait, hangzók fullánkos zöngéit dönögtet-
ve, miként távoli dallamot, megtépázottan a szaggatott légzést ő l, s ontva 
közben a roskadásig futtatott, tajtékos lovak verejtékszagát, miközben 
minden látható és láthatatlan dolgon felrémlik az éjszaka ujjlenyomata; 

A fejedelem máris a térségre léptet magasra emelt jelvényeivel és 
jelvényeinek hordozóival, és kiválasztott, kis számú népével, seregek 
élenjáróival, 

A hírlelés sebes ménje ahogy távoli földeken s idegen mez őkön vágna 
keresztül, eltévedt madár suhanásával, a vakszerencsére bízva útját: ez 
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méri a megtett távolságot, amely mindegyre növekszik s áradat dagá-
lyával emelkedik, suvadása nagy sóhajtásként fekszi meg a bronz hátter ű  
vidéket, 

És a látkép talaját homok futja el, melynek azonban égi szitálása 
megszűnik, tiszta, és mint római üveg, csillámló a leveg ő , amelynek 
tükröződésében tüzek gyúlnak, de felszínét nem kormozza füstjük, s 
áttetsző  marad, mintegy minél hosszabban őrizni szándékozva az alakok 
és árnyuk lenyomatát, 

Felvésetten a háttér elvesz ő  hegyeinek szikláira, erd őktő l körvonala-
zottan, melyek magukba fojtották a rajtuk áthaladók zajongását, és 
visszataláltak a némasághoz, amelyben hajnalonként még az utolsó 
nimfák gyűjtik kelyhükbe az éjszaka hosszán lehullott b űbájos harmatot. 

És mire felszáll a harmat, vele együtt enyésznek el, nincsenek többé 
nimfák, majd alkonyat jöttén immár merőben más alakzatok özönlik el 
e tisztásokat: boszorkányok és lidércek csapongása, csupa ártó szellem 
a világ hátterében, és velük szemben állva a tündérek mindenkori népe, 
sötétség még elszántabb, csillagkoronás csapatai, 

De a síkokon a valós seregek — csupa talány, honnan vet ődtek ide, 
hadrendbe állva —, íjászok, akik folyamok túlpartjáig nyilaznak, s útjuk-
ban hány és hány folyam áll ... Mint akik szent könyvek lapjain haladnak 
által, száraz lábbal járva a vízen, miként találomra fölütött lapokon. 

Szemükben sós sivatagok tükre, és ropog foguk alatt az ázsiai homok, 
ez fogja nyelvük hangjait simára s érthet őre sikálni, fénylőre, mint aki 
pengéket csendít össze és sípjába fú, áldozatot mutat be, s helyet 
választva magának, nemzetségével a puszta gyep űre települ, érezve 
szakadatlan az idegen fuvallatot, 

Miként akik az ércet ismerik, és kohókat állítanak, és fémeket olvasz-
tanak, melyeknek izzó méze sokára egyszer csak vékony érben megered, 
nyelvét öltögetve tapogatózik, táncoló sámánasszonyként forgó 
szemmel, 

Ekképpen készülve minduntalan, nemzedékr ő l nemzedékre egy 
hatalmas, világméretű  portyára, melynek csak tengerek fövenye és 
sziklazátonyai állhatják útját, 

S ekkora vitorlákat fölvonva tengerre futamodik lovasságuk el ől a 
megriasztott hajósnép, mint alacsonyan szálló, fekete fergeteges fellegek 
elő l, 
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És a lovak, lábukat megvetve az Óperenciás-tenger vizébe nyalnak, 
amelyrő l eddig :a lovasoknak hallomásuk ha volt, s íme, most itt állnak 
a partokon, sohasem látott vizek fövenyén, 

Énekesek ha tudtak róla, fejben tartva a régi, homályos értelm ű  
énekeket, fejedelemhősökrő l szólókat, akik már rég csak messzirő l 
néznek utánuk, égben föltetszett csodaemberként, 

Vagy fejedelemnő-anyánkként, aki átadta számukra feledését. 
Itt más népek táncoltatják kihívóan lovaikat, mint akik nem ismerik 

a félelmet, olyan istennek oltalmában, aki minden bajtól védelmezi őket, 
csak az erősebbiktő l nem képes megvédelmezni, úgyhogy a gyengeség-
bő l kell felépülni, és erő t a semmibő l kell meríteni — táltosok pergessék 
révületükben naphosszat a dobokat, jövend ő t lássanak, és ne csupán 
azt, ami múlttá élemedett, 

Meg azokat, akik halálra váltak. 
Keményebb szavú regöléssel üssenek az éjszaka közepébe, és a hajnal 

már útra készen érjen mindeneket, fölcicomázva, indulólélben a világ 
vásárára, 

A balszerencsét csapják széjjel és a balvégzetet, akár a füstöt, és a 
szablyák élét meg a nyilak hegyét mérjék föl, fejlevágó álmot hozzanak 
azokra túlnan, nyaklevágó álmot, 

Égihez fogható hatalmat a föld horpaszai felett, minél messzebb esik 
járásuk, annál bizonyosabbat, elhalt bálványaink háborgásánál is bizo-
nyosabbat .. . 

Aki átmetszené a világ fenevad torkát, még nem él, még nem született 
meg, földjének möge egészen ismeretlen, és alvilági fekete véres vége 
sötétté omlik, közben ül majd tűzhelyes háza végén, azt ő rizve. 

De nem mint aki jöttön jő  egykori hazájából, mert itt támadott, füves 
eleségnek bővében, ám mégis akad, aki ellene kiált; 

És semmibe véve a gyepüket, hatalmas lován el őretör, ezüstpáncélja 
vakító szín ű , mint aki égbeli vértezetet visel, és lovát is égszínkék takaró 
borítja: 

E látványt tűzdelik meg a csodaíjakból kiröpített vashegy ű  nyilakkal, 
íjjártók mesteri leleményével, és csákánnyal törik fel az ezüstló vértet, 
vájkálva immár Európa szíve után. 

A hadmögi ifjabb férfi vesszőre rója kevés szavát, nyilát a mennyek 
felé lövi, ahonnan vissza soha nem hullik, rés nem marad utána: ösz- 
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szezárul a mennybolt átlő tt torka, mintha megszakadna az átjárás, oda-
veszne az ösvény, 

A rajta vágtatóknak visszafordulásuk így esik, miként ha patkójukat 
vesztették volna lovaik, váratlan visszatérésük így esik, letévedve útjuk 
mentérő l, 

Hiába űzik üldözve a sehova sem torkollót, a forrásra soha vissza nem 
térőt, ahogy szárnyra kapott madarat, 

Amely vaskos kő fala mögött jajong és miséz turbékolva, elejét véve 
bebocsátásuknak, mert szilárdan tartanak az égig ér ő , feltornyozott 
falazat alapjai, 

A hadmögi idősebb férfi hiába kerülgeti, akit vezérnek szemeltek ki, 
lóhalálában mindhiába is kerülgeti, 

Baltájával hiába döngeti — 
Kongat, miként a faharang, 
Szemben az ércharangokkal, amelyek feje fölött hosszan nyelvelnek, 

és zúgásuk az üres sisakokban üt visszhangot, mordul a kihalt vértek 
üregeiben, mint vízbő l kivettetett tengeri csigahéj tekervényes bense-
jében; 

Zengésére seregek vet ődnek a pusztulásba, az éjszaka iránt tartó 
feledésbe, másfelől a felmagasztosulásba: ekként beszél szószólójuk az 
idő  színe előtt, múltak tartós ünneplésébe fogván, örömtüzeket rakatva 
a munkeszi Hadisten városa alá, 

Felmondva aBálvány-hegyfoki éneket, szóról szóra, mintha magától 
támadna, kelne valahonnan a zengés, 

Mintha nap fénye t űzne szemükbe, 
Mintha hold fénye csillanna szemükben, mialatt ébrenlétük ült ő  he-

lyükben iparkodik olvasni az idegen álmokban, csodáktól telten mélyed 
el bennük rezzenetlen szembogaruk. 

Ám nem tudományuk okán ülnek itt körben megvirradt virradatig, 
elnyeletve sötétlő  látomásoktól, 

Sokkalta inkább hét üstökös fej ű  bátorságuk okán, 
Hat hirtelen kezű  elszántságuk okán, 
Nem is hajlandók hallgatnia történetet, oktalanság volna belekezdeni, 

porcos fülük bezárul előtte, 
Oket a vad kicsapongás gondolata hevíti, a szokásokkal szembeni 

kilengés heve fű ti, 
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És az útra kelések örökös vágya sarkallja, ez tartja bennük éberen a 
sóvárgást, 

Mit sem törődnek a tulajdon vesztükkel, amelybe csörtetve rohannak, 
feledve visszautat; 

Nem szégyent hoznak magukra, vélik, hanem dics őséget hordoznak, 
ez futja be arcuk színét, ez a sietség, 

Ez barázdálja leginkább homlokukat, az elragadtatásnak ez az üstöke 
röpdös vészmadárként fejük körül, e vész el őérzete által megy végbe 
sasszárnyakkal való megkoszorúzásuk, ridegen tartott barmaik égbolto-
zatot felnégyelő , szűknek talált karámjaiban. 

(Yége) 



AZ ÉSZAKI FAL (XI.) 

Regény 

DRAGAN VELIKI Ć  

34. 

Olga és Andrej Tóthéknál szilveszterezett. Éjfél után az egész társaság 
kivonult a Stefanplatzra. Az utcákat elborította az üvegtörmelék, amely 
azonban reggelre már elt űnik a járdákról. 

A Grabenban, hogy az 1994-es esztend ő  boldog legyen, Andrej egy 
kis porcelán szerencsemalacot vett Olgának. Puncsot ittak, és fánkot 
haraptak hozzá. Reggel felé Olga, Rita, Tibor és Andrej betértek a 
Havelka Cafébe forró buktára, de a nagy tolongás miatt hamarosan 
nyugalmasabb helyet kerestek. Már megvirradt. Az elnéptelenedett 
utcákon kóboroltak, s a hosszú séta végén kibukkantak az Egyetemnél, 
majd a Gürtelen. A 6-os metró korridora alatt megpillantották a Grill-
parzer Cafét. 

Micsoda észbontó hely, mondta Olga. — Kávéház a vágányok alatt. 
Mintha étkezőkocsiban ülnénk, jegyezte meg Tibor. —Még els ő- és 

másodosztály is van. 
Csakugyan? — ámuldozott Olga. 
A pincérek kalauz-egyenruhában szolgálnak fel, folytatta spiccesen 

Tibor. 
Wann steigt der Kaiser zu Pferde? , skandálta Rita. 
Tibor és Andrej elnevette magát. 
Mi van ebben nevetséges? — kérdezte Rita. — Nem tudom, egyáltalán 

megértettétek-e, mit mondtam. 
Wann steigt der Kaiser zu Pferde, ismételte meg a kérdést Olga. — 

Mit jelent ez? 
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Ezt a jelen levő  urak sem tudják, felelte Rita. — Ez Grillparzernak, 
az írónak a közismert mondata, amely szállóige lett a Monarchiában, 
hogy a Habsburgok tegyenek már valami radikálisit, oldják már meg 
ezt vagy azt a problémát, ha kell, akár er őszakkal is. A Habsburgok 
hosszú életének titka azonban éppen abban rejlik, hogy nem túlságosan 
gyakran szálltak fel a lóra. 

S ha fel is szálltak, igencsak a ringlispílr ől ismert falovat ülték meg, 
epéskedett Tibor. 

Hát bizony, a magyarok is sokáig kocsikáztak ezen a ringlispílen, 
vélekedett Rita. 

Rita meg Andrej néhány lépésnyire lemaradtak, úgyhogy amikor a 
villanyrendőrhöz értek, kigyulladt a Piros gyalogos. Olga meg Tibor 
pedig már az utca túloldalára kerültek, és onnan integettek vissza, 
mintha hajó fedélzetén volnának, és a hajó lassan, de biztosan távolodik 
a parttól. 

Hadži Ristić  tőzsér második mennyei esztendejét taposom, szólalt meg 
Tibor cinkos hangon. — Szeretném, ha most elmehetnénk a Sankt Marxer 
temetőbe. Kettesben. 

Olga csak megvonta a vállát. Rita és Andrej éppen átkeltek a Gürtelen. 
A Grillparzer Café félig üresen kongott. Tibor egy üveg pezsg őt 

rendelt, Olgának pedig egy csésze forró csokoládét. A reggeli csendben 
odahallatszotta metró távoli dübörgése. 

Gyönyörű  egy hely, jegyezte meg gúnyosan Rita. 
Szerintem a hely eszményi, viccel ődött Tibor is. — Itt mindennap 

egy-két órát utazhat az ember anélkül, hogy elmozdulna székér ő l. 
Akár a ringlispílen, tódította Rita. 
Tibor erre csak fanyarul elmosolyodott, majd megemlítette, hogy 

hamarosan útra kelnek. Tirolba mennek telelni. 
Rita szereti a hegyvidéket télen, ámbár gyenge síel ő , közölte Tibor. 
O, igen, a magyarok közismert síel ők, jegyezte meg Olga. — Es még 

jobb tengerészek. 
No de azért nekünk is volt egy híres tengernagyunk, a Horthy, mondta 

Tibor elégedetten nyugtázva Olga szellemességét. 
Amikor a pezsgőspoharak kiürültek, Andrej hazafelé indított. A Gür-

telen váltak el. Rita meg Tibor taxiba ültek, Olga és Andrej pedig a 
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6-os metróval folytatták útjukat a Westbanhof felé. Az üres kocsiban 
AAdrej magához szorította Olgát, és gyengéden a hajába csókolt. 

Ez jelentős év lesz, mondta. 
Inkább boldog legyen, mondta Olga, és a tenyerében nyomott el egy 

ásítást. 
Fáradt vagy? 
Egy cseppet sem, válaszolta Olga. — De alig várom már, hogy haza-

kerüljünk a mi odunkba. Az oroszok biztosan alszanak. 
Majd holnap meginvitáljuk őket. 
Natasának egy kis ajándékot vettem. 
Dmitrij meg belenéz egy kicsit a kártyákba, és majd megmondja, milyen 

esztendő  elő tt állunk. 
Amikor a Westbanhofnál kiszálltak a földalattiból, körülpillantottak 

a néptelen Europaplatzon. Egy üres villamos keresztezte a Mariahilfer 
utcát, és leereszkedett a Gumpendorfer felé. 

Az év vége olyan, mint egy regény vége, mondta Olga. — Mindig tudni 
szerettem volna, mi történt a h ősökkel később, ezért bányásztam annyit 
utána az írói életrajzokban. 

Andrej hallgatott. 
Az irodalom világát kísértetek népesítik be, mondta Olga, miközben 

fölfelé lépegettek a lépcs őházban. — Ebben a házban fél évszázad múlva 
is lakik majd valaki, mint ahogyan ötven évvel ezelő tt is laktak itt. És 
nem fogja tudni, hogy az ablak alatt villamos csöngetett. 

Amikor a zárba csúsztatta a kulcsot, Andrejt ugyanaz az izgalom fogta 
el, amelyet a páciens arca fölé hajolva a fogászszék mellett érez. Olga 
abban a pillanatban ismerte föl ezt a felindulást, amikor férje levette 
róla a sálat, és két melenget ő  tenyere közé szorította hideg arcát. 
Szótlanul vetkőztek. Andrej az ágyhoz vezette asszonyát, és gyengéden 
felnyalábolta. Olga hasa láthatatlan élettel lüktetett. A s űrű  függönyö-
kön beszűrődött a szürke, borús reggel, amott a sarokban pedig meg-
pillantotta Olga meztelen hátát meg a saját arcát, ahogyan a felesége 
hajához szorítja. A tükörben látott jelenet még csak tetézte a férfi 
izgalmát. Az utóbbi időben észrevette, hogy erekciója különösen er ős, 
amikor egyébként nagyon fáradtnak érzi magát. Olga er ő teljesen léleg-
zett, egy-egy heves rándítással mind magasabbra vetve testét megfele- 
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lóképpen mozgott, úgyhogy a haja, s ez a tükörben látszott, id őnként 
eltakarta Andrej arcát. O pedig, mivel a tükörképben kedvét lelte, 
halogatta a csúcsot. Olga nyöszörgése meg lázas suttogása, mellyel a 
férfi nevét hajtogatta, volt az egyetlen nesz újév reggelének csendjében. 

35. 

Januárban Olga abbahagyta a judenplatzi tanfolyam látogatását, azon-
ban ha az időjárás megengedte, továbbra is eljárt sétáira. Valamelyik 
meredek utcán leereszkedett a Gumpendorferra, majd nézel ődve — az 
épületek homlokzatai és a kirakatok kötötték le figyelmét — lassan 
ballagott a Karlsplatz felé. Az utcán kiborotvált arcú, csokornyakkend ős 
férfiakkal és a Kelet fejkend őbe savanyított asszonyaival találkozott. 
Olga szeme előtt maga a történelem e bécsi negyedbe szorult, és ott 
felhígult darabja játszódott le. A következ ő  generációban a jómodor 
fátylat vet a múltra, a származásra, és az újszülöttben, akinek török atyja 
gyümölcsöt árul a Naschmarkton, már kitörölhetetlen nyomokat hagy-
nak a monumentális homlokzatok. 

A téren, ahol a Gumpendorfer utca váratlanul jobbra kanyarodik, 
Olga megállt az Apolló-mozi vitrinje el ő tt. Korunk hősei: a Superman, 
Rambó .. . 

Az üresség enónokban mérve kong. 
Körülnézett a téren, melyet mintha egy párizsi külvárosból telepítettek 

volna át ide, balra fordult, majd a templom mellett elhaladva a Maria-
hilfer utcánál bukkant ki. Egy sz űk mellékutcán leereszkedett a Volks-
theaterig, megkerülte a parkokat, és a metróval hazament. 

Orvosi tanácsra mindennap sétált egyet. Néha Rita is vele tartott. 
Olga azonban jobban szerette, ha egymagában ér ki a villamos-végállo-
másra, ilyenkor ugyanaz az öröm dagadozott keblében, melyet aligha-
nem a tengerjáró hajós érez, amikor hosszú-hosszú hajóút után megér-
kezik a világ valamely eldugott szögletébe. 

A Matrozengasse. A villamossínek az éjszakában. 
Olga a 60-as villamossal kijárt Rodaunba, vagyis a város legszélére, 

azután meg pontosan ellenkező  irányban, a Duna-csatornán át, Erd-
bergbe utazott. Egyszer pedig, egy havas napon, a práteri erd őbe vette 
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útját. S Andrejt képzelte maga elé, amint a páciens fölé hajolva szépíti 
ezt a felhígult vérű  népet, melynek vérképét azoka fiatal törökök 
javítgatták, akik négyszáz év múltán újból idejöttek, hogy bevegyék 
Bécset. De nincs többé Sobieski, hogy útját állja a keleti áradatnak. 
Manapság pan Sobieski is Bécset ostromolja. 

Lengyelek, csehek, szlovákok, bosnyákok, horvátok, románok, magya-
rok, szerbek robotolnak feketén az épít őhelyeken. 

A fiatal jövevények forró vérét ől erőre kapnak a beteg lipicaiak, és 
új emberfaj születik. 

A januári napok csak lassan teltek-múltak, a havazás elállt, a Maria-
hilfer utca kirakatai pedig ragyogtak a korai szürkületben. Január végére 
eltűnt a karácsonyfa a Pannónia Szálló üvegkupolájából. 

Olga íróasztala fölött ott lógott A víz alatti táros. Hosszú levelet írt 
Borisnak. A nagy távolságtól vérszemet kapott, így aztán beleírt egypár 
sejtelmes mondatot, amelyeket Boris majd nem kerülhet meg válaszá-
ban. A Matrozengassén lerohanta Westbanhofon lev ő  postára, s amikor 
a tisztviselő  áthúzta a borítékot az automatán, Olga végre megköny-
nyebbülten távozott a tolóablaktól. Magzatával egyid őben egy másik 
Olga is növekedett benne, aki mindenféle aggályt sutba vágva távolodik 
a Jóreménység foka felé. 

Ezt az eretnekséget dédelgeti majd magában ezen a télen. A szíve 
alatt hordott gyermek nem ébresztette fel anyai érzéseit. Néhanap 
elképzelte, hogy egy reggel terhe nélkül, karcsún fog felébredni, s hogy 
terhessége csak egy furcsa álom. Mindennap hidegebb lett Andrej iránt, 
s képtelen volt belenyugodni, hogy a gyermek véglegesen összekapcsolja 
kettejüket akkor, amidőn pedig a nyílt tenger az egyetlen bizonyosság. 

36. 

De a fekete könyökvéd őt mégiscsak fel kellett húznia vékony karjaira 
a következő  év nyarán, Rómában. Nóra újból áldott állapotban van. 
Róma nem nyűgözte le Joyce-ot. Csupa romhalmazt látott, ez pedig 
kevés a nagy hajóutakhoz. 

Napközben szerződéseket és üzleti leveleket fordította Nast, Colb 
és Schumacher Bankban, éjszaka pedig írt. Regényének, a Stephen, a 
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hősnek a kézirata kétezer oldalnyira duzzadt. A fekete könyökvéd ő t  
ugyanannyi ideig viselte, mint Nóra a magzatát. Noha római tartózko-
dásukat sikertelen epizódnak tekintette, James csupán a szépséges  

romok városában ébredt rá, hogy hol az ő  fix pontja a földtekén. Hát  
Triesztben, s 1907 márciusában vissza is térnek oda.  

Siettek vissza városukba. Amikor az egyik kanyarban, a vasúti kocsi  

ablakán át megpillantotta a tengert meg a Miramar kastély habszer ű  
tornyait, James abban a pillanatban felpattanta helyér ől, és egészen  
Triesztig kint állta folyosón cigarettázva. Triesztben pedig Stanislas,  

ismerős arcok és épülethomlokzatok várták őket. Ezúttal sem cáfoltak  
rá szokásukra, hogy ha lakásról van szó, azt igencsak zajos terek, vas-
útállomások és olyan éttermek környékén találnak, ahol a vendégek  

főleg külföldiek. Nóra fáradt volt, s amint elaltatta George-ot, kinyúj-
tózott az ágyon. James és Stanislas esti körsétára mentek a városban.  

James szeretett volna miel őbb rendet teremteni emlékei között.  

Július végén Nóra világra hozta Luciát.  
James ismét a Bеrlitzben kap állást. Az évek múlnak, az ő  ideje pedig  

hosszú hajóutak lakjában telik el. A m űvészet végleges világát sohasem  
párosította banalitásokkal, melyek a Történelemnek nevezett illúziót  

keltik.  
Hozzá tnéltó beszédtársra egyik gazdag tanítványában, gyárosban és  

íróban, Ettore Schmitzben talált. Mára Villa Venezianában való els ő  
találkozásukon elérzékenyedett, amikor Schmitz megajándékozta Seni-
litá című  regényének egy fel nem vágott példányával.  

Valamikor én is író voltam, mondta Schmitz szemérmesen.  

Bizonytalansága valóban lehangoló volt, és James megbánta már, hogy  

annyira kíváncsiskodott. Hat nappal kés őbb azonban, amikor újból  
ellátogatott a Veneziana villába, hogy órát tartson, a dublini tanár  

ragyogó memóriájából csak úgy patakzottak a Senilitn egy egész feje-
zetének mondatai.  

Ön a legnagyobb élő  olasz író szememben, mondta James egzaltáltan. —
Miért nem ír többé?  

Írni, ismételte meg többször is a szót Schmitz. — Sohasem sikerült  

kilépnem a középszer ű  íróra vetődő  árnyékból, aki literátori kalandjá-
nak kezdetén áll. Miközben új elbeszélésen vagy regényfejezeten töröm  
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a fejem, gyötör a tudat, hogy középszer ű , vidéki író vagyok. A kritikusok 
ritkán hallattak magukról, s ha véleményt mondtak is, az lesújtó volt. 
Lehetséges, hogy a fiatal írónak excentrikusnak kell lennie. 

Igen, az excentrikusság, no persze. Ez tényleg jó recept. Én is az 
vagyok, csakhogy énnálam mindez természetes, morfondírozott magá-
ban Joyce. A fekete pelerin is meg a k őrisfa bot is. Rekvizitumok, 
melyekkel markírozom a világot. 

Önnek írnia kell, szólt emelt hangon Joyce. — Ne tör ődjön a kritiku-
sokkal. Érthető , hogy ellenállást kelt bennük. Mert egy csepp vigasz 
sincs az ön regényében, azért. Engem azonban sohasem érdekeltek a 
banalitások, amelyeket pedig a történészek sorra följegyeznek. Mindaz, 
amit elgondolok, mondta James, és mutatóujját a homlokához támasz-
totta — egyszer meg is fog valósulni. Ez a m űvészet törvényszer űsége. 
Csupán az a fontos, hogy az ember kell ően távol tartsa magát a kritikusok 
ugatérozásától. Mert ahhoz, hogy felfedezze a lángész szikráját mások-
ban, annak a kritikusban is ott kell pislákolnia. Ilyen ítésszel pedig még 
nem találkoztam. 

Triesztben élni annyi, mint sehol sem élni, mondta Schmitz. — Itt 
írónak lenni, az nem foglalkozás. Engem itt egy olyan úriembernek 
ismernek, aki naplót vezet. 

Most, amikor látta, hogy angoltanára milyen őszintén lelkesedik re-
gényéért, tizennyolc évi szünet után Schmitz újból írni kezdett. A trieszti 
gyáros ismét Italo Svevo lett. 

Ez a Schmitz, szólt róla este otthon Joyce — meghívott bennünket 
vacsorára. — Ez a Schmitz? Mért, hogy akik valakik, kétkednek benne, 
akik pedig senkik, azt hiszik, hogy ők valakik? Ah, krumpli, kiáltott fel 
James. — Megint krumpli van vacsorára. Ó, igen, jót tesz a reuma ellen. 
De a nyers krumpli, zsebben. 

37. 

Februárban újra behavazott. Olga meg Andrej vasárnaponként az 
Augarten néptelen sétányait rótta a Duna-csatorna túloldalán. Belgrád-
ból továbbra is riasztó hírek érkeztek. Az inflációt milliárdokban szá-
molták. 
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Mindig is sejtettem, hogy Belgrád földrengéses vidék, mondta Olga, 
és tenyerével lesöpörte a havat az egyik padról. 

Egy szusszantásnyira leültek. 
Mi teszi olyan reménytelenné ezeket a mi országainkat? 
Andrej kifejtette, hogy a rend az évszázados rituálékból sugárzik, hogy 

minden egyes bécsi padlás maga a folytonosság, itt mindent pedánsan 
rendbe raktak és elkönyveltek. Ezzel szemben a balkáni káoszt, ezt az 
örökös háborús őrületet a szilárd struktúrák hiánya okozza. — Szerbiában 
a következő  száz évben is haramiák lesznek a mindenhatók, mindegy 
minek, üzletembereknek vagy kormányelnöknek fogják-e nevezni őket. 
Nézd csak meg, micsoda népség garázdálkodik ma Belgrádban, ezeket 
a mucsaiakat, akiknek egyetlen célja, hogy uralmuk alá vonják a várost. 
Jöttmentek és primitívek, persze, mindenütt vannak, a szerbek azonban 
még nem dolgozták ki a közéleti viselkedés kódexét. Hát ezért nincs 
jövő , ehelyett csak horizontálisuk vannak, és puszta túlélés. Rend őrségi 
kreatúrák és a csőcselék kezében vagyunk, amelynek semmi köze a 
nemzethez. 

De hát mért van az, hogy mindig ez a faszi gy őz? — évődött Olga. —
Néha olybá tűnik, hogy egész életem szüntelen menekülés a primitiviz-
mus elől. Az én gyerekkorom az a közfal, amely mögött a Vasiljevi ć  
felügyelő  lakik családjával. Egy besúgó, aki három évtizeden keresztül 
rombolta a szilárd struktúrákat, hogy aztán az utóda is ugyanezt csinálja, 
csak más eszközökkel. 

Szerbiában a primitivizmust nem virágcserépben, hanem egész ültet-
vényeken termesztették, mondta Andrej. 

Virágcserepek, visszhangozta Olga. — Virágcserepek, ez a mi életünk. 
Nem vagyok bizonyos benne, hogy a csomagolás a téresség illúzióját 
keltheti. Eddigi tapasztalataim szerint úgy t űnik, az a legszebb, amikor 
az ember beül az Avala expresszbe, ide-oda utazgat a végeláthatatlan 
magyar síkságon, és mit sem tör ődik vele, hogy hová viszi a vonat, 
Belgrádba-e vagy Bécsbe. 

Az emberpár felkelt a padról, és elindulta park kijárata felé vezet ő  
sétányon. 
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38. 

Amíg Belgrádban élt, Olga többször eljátszadozott a gondolattal, hogy 
is lenne, ha valamely más városban telepedni 1e. Itt kezd ődnek azok 
az öreges tépelődések: hej, ha én akkor ... így meg úgy?! .. . 

Amikor pediglen tényleg egy másik színpadon t űnt fel, az anglista, 
akinek egy portugál a kedvenc költője, Bécsben viszont Belgrád életét 
élte. Mert hogyan ellenállni Olgának, aki nem ment feleségül Andrejhez, 
vagy Olgának, aki egyetemi karrierjét egyengeti, vagy annak az Olgának, 
aki mégiscsak Pavle bácsi nyomdokain halad? Hát még ez az Olga: 
Pessoá, Kavafisz, Joyce ábrándos követ ője. 

Ezekben a téli napokban, amikor meg a magzata volt az egyetlen 
követője, és megkísérelte elképzelni jövend ő  vonásait, Olga másfelé is 
elkalandozott: arra az Olgára gondolt, aki a Jóreménység foka felé 
hajózik. 

Domborodó hasát simogatva tenyerével, Olga átnyergelt a jöv őbe. 
Képes volt látni magát az öregség küszöbén, elképzelni a bécsi villamo-
sok világűri modelljeit, Andrej püffedt arcát és valamelyik café félho-
mályát, ahol törzsvendég. A méhében pulzáló magzat majd határt szab, 
igen, csak még egy lépés a végs ő  nyugvóhelyig. Olga már nem az a 
hajdani kislány, aki gondtalanul álomba szenderülve a nagymama és a 
nagyapa, később pedig a szülők kicsiny figuráit kínálja az éjszaka an-
gyalának. Ott álltak alázatosan a sakktáblán, készen arra, hogy bármikor 
feláldozzák magukat a sötétben leskel ődő  Nagy Sakkozó oltárán. Mos-
tanra, lám, kevesebb figura maradt a táblán. A hasában dagadozó új 
figura érkezése már be van jelentve, s egyúttal jelzi, milyen kevés id ő  
maradt hátra a játék végéig. 

Valamelyik olasz Opera behízelg ő  áriája, melyet Dmitrij emelt át a 
falakon is, élét vette Olga gondolatainak. Az új figura érkezéséig, 
melynek ideje június közepére esett, a kismama, bár egyre nehézkeseb-
ben, még számtalanszor lesétálhatott a Matrozengasséban kanyargó 
sínek mentén. Ezek a használaton kívül helyezett vágányok pedig a 
belgrádi Olgához vezettek. Az ablakban ült, közben idegesen zongorá-
zott ujjaival, mert terhessége elején abbahagyta a dohányzást, most azzal 
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szórakozott, hogy sorra látogatta lehetséges életrajzának színhelyeit. A 
belgrádi Olga elképzelhetetlen lett volna néhány jelent ős figura nélkül. 

39. 

Minden városban, faluban és településen, a f őváros minden kapual-
jában egyszerűen csak felbukkant, amikor az ország 1945-ben lassan 
kievickélt a háború meg a forradalom kett ős leple alól, ahol is a háborút, 
azt a külső , sötétebb drapériát, a világnak gondolták mutogatni, míg a 
forradalmat, ezt a tüllszer űen áttetsző  részt, a hazai terep homályos 
szögleteibe szánták. Ott pedig mind kevesebb tanú akadt. A nagy 
hochstapler remekül lejátszott sakkjátszmája azzal a reménnyel kecseg-
tette klónjait, hogy ötven évvel kés őbb a partit meg lehet ismételni. 

Ugyanazzal a verklivel, ugyanarra a zenére, ugyanazokkal a táncosokkal. 
Amikor a gépezet kicsiny tollacskája megpendítette a dallamot, a 

megfáradt fejekről lehullotta por, és a bábuk táncra perdültek. 
Kolonisták gyerekeként egy vajdasági mez őváros porából szökkent 

talpra és indult el azon a kitaposott úton, amely a községi választmá-
nyoktól a városi komitékig vezet, majd a szocialista szövetségeken 
keresztül a diplomáciáig ível. Hősünk valahol a félúton megtorpant. 
Tizenhét évesen az ifjúsági vezet őség titkára városkájában, és kit űnik 
a búza kényszerfelvásárlására irányuló akciókban. Tehetséges, és korán 
elsajátítja a mimikri titkait. A tanítóképző  elvégzése után Belgrádba 
jön, s itt veszi az els ő  leckéket az ő  „egyetemein". Belgrád a káderek 
Eldorádója. Egy ideig a délszláv irodalom köréb ől folytat tanulmányo-
kat, s mellesleg népi tánccsoportot vezet. Ropják ám veszettül Kínától 
Amerikáig. 

Abban az időben, amikor Olga megismerkedik a sorstól neki kiszemelt 
káderfelelőssel (ezt a figurát egyszer űen lehetetlen volt bárhol megke-
rülni az iskolától a fakultásig, a gyártól a tudományos intézetig, egyszóval 
mindenütt), ő  a Központi Könyvtár élén állt, két egymást követ ő  meg-
bízatási időre, mi több, ide is láncolva, amikor világossá vált előtte, hogy 
a diplomáciából nem lesz semmi. Ennek ellenére a komité kiutalja neki 
egy volt diplomata lakását, egy négyszobás kis fészket a város központ-
jában. 
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Olga „káderfelelősét" Teodor Dedi ćnak hívták. 
Amikor először lépett be Teodor Dedi ć  irodájába, ez a magas, sasorrú, 

kimért modorú férfi valósággal elkápráztatta sokoldalúságával Olgát. 
Sugárzott belő le a tetterő , fejtegetésében eltöprengő  szüneteket tartott, 
midőn csupán egy-egy homlokráncolás árulkodott a fejében rajzó gon-
dolatokról. A lányt meglepte, hogy Dedi ć  mennyire művelt, és ezt úgy 
könyvelte el, hogy az ő  „káderfelel őse" szabályt er ősítő  kivétel, vagy 
hát olyan idők jönnek, amikor majd új emberek veszik kézbe a m űve-
lődésügy irányítását. Teodor Dedi ć  egy pillanatban bizalmasan közölte, 
tudja róla, hogy tanársegéd-jelölt volt az angol szakon. A tanszéki 
bizottság egyik tagja, véletlenül, az ismer őse. Azután határozatlanul 
megvonta a vállát, mintha olyasmit akart volna mondani, hogy istenem, 
a sorssal szemben tehetetlenek vagyunk: A nagy európai könyvtárakról 
beszélt, Vuk Karadžićról meg Dositej Obradovi ćról, a terveirő l mesélt, 
a fiatalságról, mely mindennek a hordozója, motorja, ő  pedig csak azért 
van itt, hogy segítsen ennek a fiatalságnak. 

Amikor pedig bódultan, mint aki lerészegedett, kifordult Dedi ć  igaz-
gató irodájából, Olga nem is sejtette, hogy az alatta negyven perc alatt, 
amíg bent volt nála, a főnök előadta az egész repertoárját, miként a 
színész, aki a darab századik el őadását játssza. Fél évnek kellett eltelnie, 
hogy Olga ráébredjen Teodor Dedi ć  meddő  tehetetlenségére, arra a 
szükségletére, hogy örökösen romhalmaz vegye körül. A pártbizottsági 
klónoktól vezetett országa szakadék felé rohant. S amid őn hét év múltán 
otthagyta a Központi Könyvtárat, Olga egy csipetnyi melankólia nélkül 
vette tudomásul, hogy Teodor Dedi ć  elpusztíthatatlan, mert az általa 
megtestesített archetípus egyúttal a rendszer legmélyebb pontja, ekkép-
pen kiirthatatlan, akár a nagyvárosi patkányok,. melyek a kataklizma 
után is még esztendőkig fognak rohangászni a csatornahálózatban. 
Teodor Dedićet miben sem kötelezte bármilyen vélemény vagy világ-
nézet, mindig készségesen a gy őztesek szolgálatába szeg ődött, azokhoz 
az örökös foglyokhoz tartozott, akik a mindenkori hatalom tágabb keretét 
alkotják. 

Ilyenféle kísértetek népesítették be fiatalkorát, ott silbakoltak a kijá-
ratnál, akárcsak II. Lajosnak azoka bábui, melyekr ő l Pavle bácsi mesélt. 
Remélte, hogy — mintha porból volnának —egy pillanatban összeomla- 
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nak, hamvukba hullanak. Közben tehetetlenül meredt a falra, ugyanarra,  

amely Vasiljević  felügyelőéktől választotta el őket. Noha az a fal már  
régóta a lakásukon belül van, és semmit sem választ el többé, semmit  

sem két szobán kívül. A fal arrább mozdul, és új topográfiát képez.  

Így történt, hogy Belgrádból való eltávozásával egy másik Olgát ha-
gyott hátra, hogy az kóboroljon a Központi Könyvtár labirintusaiban.  

Később, már a Mollardgasse utcai lakásból követte gondolatban a belg-
rádi Olga útjait. Azt szerette volna tudni, hogy az otthon maradott Olga,  

mindenestül elmerülve abban a papírvilágban, ugyan megtalálta-e  

nyugalmát.  
A kelet-európai mennyország széthullásával a jég olvadásnak indult,  

a férgek pedig nem tudták elképzelni a félelem nélküli életet.  

Jól fűtött lakásában, a fotelben üldögélve, gyakran elt űnődött Teodor  
Dedićen. Maga előtt látta félmosolyra húzódó, duzzadt ajkát, az arcát,  

mely mindig résen volt, nehogy bármiféle érzelemr ől árulkodjon. S  
mostanra immár semmi sem nyújt biztos támpontot, sem a történelem-
órák, sem a földrajz, sem az irodalom, nincs többé semmi, ami becsapja  

az ajtót a házkutatások előtt volt hazájában. Olga múltja darabokra  
hullott.  

*  
**  

Mikor ül fel a császár a l бra?  
Magyarul: Italo Svevo: A vénülés évei, 1965. — A fond.  

BORBÉLY János fordítása  

(Folytatjuk)  
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A SZIVERI JANOS MUVESZETI SZINPAD 
VERSPÁLYÁZATÁNAK ANYAGÁBÓL 

EPER KÁLMÁN VERSEI 

HA ÉN EZ MEG AZ LEHETNÉK 

(part mi)  

ha én rembó lehetnék 
hátamon szövegnyomtatóval járnám a várost 
és a film végére mindenkibe 
lőnék én is egy-egy elemet, 
és azt ordibálnám olyankor, hogy 
nesze nektek századvégi irodalom, 
érezzétek, hogy robbant fel mindent 

a remekmű, a hatalom! 

SZÓ, AMI SZÓ 

(kibfSvítve — cenzurálva) 

szinte tökéletes sziluett, 
kicsit szikár, kicsit molett, 
itt is van — de hova lett? 
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(tudom: történetem enyhén homályos. 
folytatnám, 
de tudj átok, hogy van: 
ragályos ez, 
ragályos.) 

MEFISZTÓK MESÉJE 

„És három Király — mint kő  a vesébe —  

a semmib ől belép a betlehemi mesébe.  
Túl a kialvatlan égen  
nem hat a narkózis. Végem. "  

(Sziveri Ј .)  

a káprázatból csak mi vettünk darabot,  
hálából eltemettünk egy-két arabot,  

de kopott arcunkra fagyott a festék — harci szín.  

nézted, és szemedbe mart egy csipetnyi szenvedés,  

egy csipetnyi kín,  
és most mi legyen? jöjj velünk, kedvesem!  
— nem szóltunk, tettünkbe ékeltünk szótagot.  
Isten nincs — nem mondtuk — ha van is, elhagyott.  

aztán beszélni kezdtünk. beszéltünk a hangattakról,  

szóltunk élőkrő l, szóltunk halottakról,  
megnyugtattunk: nem jár itt már együtt becsület és ész,  

hét napra rá megkérdeztünk: félsz, barátom, félsz?  

végül is, egyre megy, eljöttünk érted és kész,  
és hiába volt, hiába lóg ki a lóláb valahol,  
alkohol és kevert — hiába duruzsol füledbe  
Ginsberg mondata: és még mindez csak képzelet!  
hiába minden, ég veled! és legyen ez a nóta vége,  

és legyen e vers régészeti lelet! s most:  

leheld ki a lelkedet!  
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SÁNDOR ZOLTÁN VERSEI 

EUFÓRIA 

Elvesztem eszméletem. 
Szabad leszek. 

PILLANTÁSOM ELTŰNIK A MESSZESÉGBEN 

Pillantásom eltűnik a messzeségben, 
a messzeségben tűnik el minden. 
Engedem, hogy elbűvöljenek a kezek, 
halott fellegek táncát figyelem. 

És süppedek valahová .. . 
Valahová ezen a világon túl. 
És gondolkodik. 
És hallgatok. 

MÁR MEGINT 

Az Isten a földön járt. 
Osztott valamit. 
Átaludtam a napot. 

AGÓNIA 

Nevet adtak. 
Halálra ítéltek. 
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SZŰTS ZOLTÁN VERSE  

S HOGY A VERS EREJE ERŐ  MARADJON 

s hogy megmarad a 	-ként 
robbanó sor 

a lappangva létczű  sor 
az új költészetet teremt ő  sor 

s megszökik a rím: 
porondon London, 

s hogy a vers csak nyitott lehet, 
s hogy megigazítod hajad, 

vagy őszinteségre kényszerítesz, 
ahogy mindannyiunk vonalként 

futunk össze mennyben, 
s Krisztus teste kifeszített 
híd mindannyiunk között, 

s ahogy a vers 
ereje erő  marad, 

s hogy a teljességet már 
nincs szükség 

fogalmakba zárni: 
---ezért marad a keresztény 

költészet odabenn, 
s csak pillantásokban, mosolyokban, 

szolgálatot végző  mozdulatokban 
-ható le, 

s hogy a vers ereje 
erő  maradjon, 

hogy a drámában (emléksz е l) 
mikor megfogom a ' -d, 

mondom, hogy nem tudom, 
mi lesz, de Isten 

a gyengeségemen meg sem zökken 
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A KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE  
MŰFORDÍTÁSI VERSENYÉNEK ANYAGÁBÖL  

ÚTBAN HAZAFELÉ  

WILLIAM SAROYAN  

Ez a völgy — gondolta —, ez az egész vidék itta hegyek között az enyém, az  

otthonom, az a hely, amelyrő l álmodozom, és minden olyan, amilyen volt,  
semmi sem változott: az öntöz ők még mindig körbe-körbe fröcskölnek a  

Bermuda-füves gyepen, a régi j б  szülőváros egyszer űségével, valóságával.  
Amint az Alvin utcán sétált, örömmel töltötte el az, hogy megint itthon van.  

Minden szép volt, mindennapi és j б , a föld, a készülő  vacsorák, a füst illata,  
a fejlődő  növényekkel teli völgy gazdag nyári leveg ője, a növekedő  sző lő tőkék,  
érő  sárgabarackok, az édes illatot árasztó leánder, olyan mint valaha. Nagyot  

lélegzett, mélyen beszívta tüdejébe az otthon illatát, és mosolygott magában.  

Kánikula volt. Érzékei már évek óta nem reagáltak ilyen tisztán és világosan  

a földre, most pedig még lélegezni is öröm volt. A tiszta leveg ő  mindent annyira  
élessé tett, hogy séta közben érezte a létezés nagyszer űségét, az anyag, az alak,  
a mozgás és az értelem birtoklásának dics őségét, a puszta földi lét megtartá-
sának áhítatát.  

— Víz — gondolta, hallva a gyeplocsoló puha csobbanását — ,  megkóstolni az  
otthon vizét, a völgy tökéletes, h űs vizét; egyszerűen szomjazni, és vízzel oltani  
azt el: ez maga a beteljesülés, az élet értelme.  

Megpillantott egy öregembert, aki egy locsolócsövet tartott néhány muskátli  

fölé, és a szomja odaküldte hozzá.  

— Jó estét — mondta csendesen —, kaphatnék egy kis vizet?  

Az öregember lassan, nagy árnyékával a falon megfordult, hogy a fiatalember  

arcába nézhessen, csodálkozott és elégedett volt.  

— Noná — mondta — ,  tessék — és a csövet a fiatalember kezébe nyomta. — Ez  

oszt víz — mondta az öregember. — Ez a San Joaquin völgynek a vize, fogadni  

merek, hogy a legjobb. Attól a vízt ő l ott fenn, Friscóban, felfordul a gyomrom,  
semmi íze. Es lent, Los Angelesben, no, annak meg olyan az íze, minta ricinus-
olajnak, nem is fér a fejembe, hogy tud annyi ember ott lakni éveken át.  

Míg az öregember beszélt, 6 azalatt hallgatta, amint a víz a cs őből vékonyan  
szökellve, tisztán a földre esett, és gyorsan beszívódott a talajba.  
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Igaza van — mondta —, igaza van. A mi vizünk a legjobba világon. 
Odahajtotta a fejét a ki бmlб  vízhez, és inni kezdett. A víz édes, finom íze 

csodálattal töltötte el, és ivás közben ezt gondolta: Istenem, ez pompás! Érezte, 
ahogyan a víz szétárad benne, felfrissíti és leh űti. Mikor már kifogyott a 
szuszból, felemelte a fejét, és ezt mondta az öregembernek: —Elég szerencsések 
vagyunk, mi, völgyi emberek. 

Ismét lehajtotta a fejét a vízhez, és élvezettel nevetve magában megint 
kortyolni kezdte a csobogó nedüt. Úgy érezte, mintha nem tudna eleget inni, 
minél többet ivott, annál jobban ízlett, és annál többet kívánt bel őle. 

Az öregember elámult. 
Te majdnem félvödörnyit ittál — mondta. 

Még mindiga vizet kortyolta, de hallotta, amit az öregember mondott, és 
ismét felemelte a fejét: — Azt hiszem, igen. Tényleg j б  íze van. 

Megtörölte a száját egy zsebkend ővel, de még mindig szorongatta a csövet, 
még mindig inni akart. Abban a vízben benne volt az egész völgy, minden 
világosság, minden jóság, egyszer űség, valóság. 

Te jб  isten — mondta az öregember. —Tényleg szomjas voltál. Mégis, mikor 
ittál utoljára? 

Két éve — felelte —, úgy értem, két éve annak, hogy ebb ől a vízbő l ittam. 
Távol voltam, utazgattam. Epp most jöttem vissza. Itt születtem a G. utcán 
túl; két évig voltam távol, és épp most jöttem vissza. Nagyon is j б  visszajönni, 
elhiheti. Szeretem ezt a helyet. Majd munkát keresek és letelepszem. 

Megint a víz fölé hajtotta a fejét, és ivott még néhány kortyot, majd odaadta 
a csövet az öregembernek. 

— Te aztán nagyon szomjas voltál — mondta az öregember. — Még életemben 
nem láttam bárkit is ennyi vizet inni egyszerre. Nagyon jó volt nézni, ahogyan 
azt a vizet nyelted. 

Továbbment az Alvin utcán mormogva magában, miközben az öregember 
bámult utána. 

J6 visszajönni — gondolta a fiatalember —, a legóriásibb hiba, amit valaha 
is vétettem: így visszajönni. 

Minden hiba volt, amit valaha is tett, és az a hiba egyike volta j б  hibáknak. 
San Franciscóból jött délre, anélkül, hogy a hazatérésre gondolt volna; úgy 
tervezte, hogy egészen Mercedig jön délre megállapodva Ott egy darabig, és 
utána visszamegy, de amikor már erre a vidékre került, az már sok volt. Élvezte, 
hogy városi öltözékben az országút mellett állt és stoppolt. 

Egyik kisváros jött a másik után, és íme, itt találta magát, este hétkor 
szülővárosának utcáin sétálva. Ez óriási volt, nagyon mulatságos, a víz pedig 
pompás. Nem volt messze a várostól, magától a központtól, és így láthatott a 
magasabb épületek közül egyet-kett б t, a Pacific Gas & Electric Buildinget, 
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teljesen kivilágítva színes fényekkel, és egy másikat, egy magasabbat, amelyet 
még eddig nem látott. 

— Ez új — gondolta —, akkor építhették, mialatt távol voltam; nocsak-nocsak, 
fejlбdünk! 

A Fulton utcánál elfordult, és a város felé vette az irányt. Nagyon jól nézett 
ki onnan, messzinek, szépnek és kicsinek t űnt; nagyon eredeti, igazi csendes 
kisváros, olyan hely, ahol élni lehetne, letelepedhetne, megn бsülne, otthonra 
lelne, gyerekekre, munkára és a többire, ami ezzel jár. Ez volt minden vágya. 
A völgy levegбje, vize, és az egész hely valósága, a völgyi élet tisztasága, az' 
emberek egyszer űsége. 

A központban minden a régi: az áruházak nevei, az utcán sétáló emberek 
és a lassan haladó autók: fiúk kocsiban lányokat próbálnak felszedni, ez mindig 
is így volt, semmi sem változott. Arcok haladtak el melletti, akiket még 
kamaszkorában ismert, emberek, akiket névr ől nem ismert, és azután látta 
Tony Roccát, a régi pajtását, amint az utcán éppen felé haladt, és látta, hogy 
Tony felismerte dt. Megállt, megvárta, míg Tony a közelébe ér. Minden olyan 
volt, mint egy álombeli találkozás: különös, majdnem hihetetlen. Már álmodott 
kettбjükrб l, amint meglógtak a suliból, hogy úszni menjenek, hogy kimenjenek 
a nagy vásárra, hogy beosonjanak egy moziba, és most megint itt van ez a nagy 
legény lusta, hanyag járásával és egy víg olasz vigyorral. Jó érzés töltötte el és 
örült, hogy tévedésbб l visszajött. 

Megállt, megvárta Tonyt amint a közelébe ér, mosolygott rá, képtelen volt 
megszólalni. A két fiú kezet fogott, szeretettel ütögetni kezdték egymást, 
hangosan nevetve és egymást szidva. 

— Hol a fenében voltál? — kérdezte Tony, és hangosan nevetve hasba ütötte 
a barátját. 

ToПykám - mondta —, jó, öreg ütбdött Tony. Istenem, de j б , hogy látlak! 
Azt hittem, talán már meghaltál. Mi a fenét csináltál, mióta elmentem? 

Félreugrott egy másik ütéstб l, és odavágott a barátja mellkasára. Olaszul 
szidta ToПyt azokkal a szavakkal, melyeket évekkel ezel őtt Tonytól tanult, és 
Tony oroszul szidta ő t vissza. 

Haza kell mennem — mondta végül. — Nem tudják, hogy itt vagyok. El kell 
mennem megnézni őket. Alig várom, hogy láthassam Paul öcsémet. 

Továbbment az utcán, és közben To Пyn mosolygott. Megint nagyon jól 
elszórakozhatnának. Megint elmehetnének úszni úgy, mint mikor még gyere-
kek voltak. Óriási volt visszatérni. 

Amint az üzletek elб tt haladt 11, arra gondolt, hogy venni kellene az édes-
anyjának egy kis ajándékot, valami apróságnak megörülne. De kevés pénze 
volt, és minden, amit elfogadhatónak talált, drága volt. — Majd kés őbb veszek 
neki valamit — gondolta. 
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A Tulare utcánál nyugatra fordult átszelve a Southern Pacific vágányait, 
odaért a 6. utcához, azután délnek fordult. Néhány perc múlva otthon lesz, a 
régi kis ház ajtajánál lesz; minden olyan, mint valaha; az öregasszony, az 
öregember, a három húga, az öccse, mindannyian a házban változatlan min-
dennapjaikat élve. 

Már messziről látta a házat, és a szíve hevesen dobogni kezdett. Hirtelen 
rosszullétet és félelmet érzett, valamit elfelejtett err ő l a helyrő l, arról az életről, 
amelyet mindig utált, valami csúnyát és rosszat. De továbbment, és minél 
közelebb ért a házhoz, annál lassabban lépkedett. A kerítés kid őlt, és senki 
sem javította meg. A ház egyszerre nagyon rondának t űnt, és azon tűnődött, 
hogy az öreg mi a fenéért nem költözött át egy jó szomszédságban lev ő  jobb 
állapotú házba. Újra látva a házat, érezve a régi valóságát, újra felébredt az 
iránta érzett össz gy ű lölete, és újra távol akart lenni, ahol nem láthatta. Megint 
azt érezte, mint mikor gyerek volt, a mély, nem igazán érthet ő  gyűlöletet, ami 
az egész város ellen irányult, a hamissága, hitványsága, a benne él ő  emberek 
együgyűsége, az elméik üressége, és úgy t űnt neki, hogy sosem tudna visszatérni 
egy ilyen helyre. A víz, az jб  volt, pompás volt, de hát ott volt még annyi 
minden más. 

Elsétált lassan a ház el őtt, mintha nem is tartozna oda, idegennek és 
kívülállónak érezte magát, mégis érezte, hogy ez az otthona, az a hely, amelyr ő l 
álmodott, az a hely, amely kínozta, bárhová is ment. Attól félt, hogy valaki 
talán kijön és meglátja, mert tudta, ha észreveszik, még tán futásnak ered. 
Mégis, látni akarta őket, mindannyiukat, azt akarta, hogy ott álljanak a szeme 
előtt, érezze a testük teljes jelenlétét, még meg is szagolná őket, hogy érezze 
azt a régi, erős orosz-szagot. De ez már túl sok volt. Gy űlölt mindent a városban, 
és továbbment a sarokig. Ott állt az utcai lámpa alatt megtévesztetten és 
undorodva; látni akarta Paul öccsét, hogy beszéljen vele, hogy megtudja mi 
jár a fejében, hogyan viseli el azt, hogy ilyen helyen van, ilyen életet él. 
Emlékezett rá, hogyan volt ez ővele, mikor olyan idős volt, mint most az öccse, 
és remélte, hogy adhat majd neki egy kis tanácsot arról, hogy olvasással 
megóvhatja magát az egyhangúságtól és rondaságtól. 

Elfelejtette, hogy reggel óta nem evett, és már hónapok óta arról álmodozott, 
hogy a konyha régi asztalánál ül, s még egyszer eszik az anyja fбztjéből, nézi 
anyja nagy, pirospozsgás arcát, az anyja pedig komoly és bosszús vele szemben, 
mégis szereti őt, de elvesztette az étvágyát. Eszébe jutott, hogy várhatna a 
sarkon, az бс  se talán sétálni indul, és láthatná a fiút, beszélhetne vele. — Paul —
mondaná, és oroszul szólna hozzá. 

A völgy csendessége nyomorgatni kezdte, elvesztve áhítatát, a völgy egyhan-
gúságának csupán egy formájává válva.  
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Mégsem tudott elmenni a háztól. Jól láthatta a sarokról, és tudta, hogy be 
akar menni, hogy az övéi közt legyen, része akart lenni az életüknek; tudta, 
hogy már hónapok óta ezt akarja, be akar kopogni az ajtón, meg akarja ölelni 
az anyját és a húgait, be akarja járnia házat, ülni akar a régi székeken, az 
ágyában akar aludni, beszélni akar az öreggel, az asztalnál akar enni. 

És most hirtelen ott termett valami. Valami, amit elfelejtett, amíg nem volt itt, 
valami igazi, de rút abban az életben, megváltoztatva mindent, megváltoztatva a 
ház, a város, az egész völgy külsбjét és értelmét, rúttá és valótlanná tette, arra 
késztette бt, hogy elmenjen, és sose térjen vissza. Sosem tudna visszajönni. Sosem  
tudna újra belépni a házba, és folytatni az életet ott, ahol abbahagyta. 

Egyszer csak a sikátorban találta magát, s arra döbbent rá, hogy átmászik a 
kerítésen, és átsétál az udvaron. Az édesanyja már elpalántálta a paradicsomot 
és a paprikát, s a fejl ődő  növények illata sűrűnek tűnt, fanyarnak és nagyon 
nyomasztónak. A konyhában világos volt, és 6 csendesen odalopózott remélve, 
hogy lát majd közülük valakit anélkül, hogy б t bárki is észrevenné. Odament 
a házhoz, a konyhaablakhoz, és mikor benézett, a legfiatalabb húgát, Mártát 
látta, amint éppen mosogatott. Látta a régi asztalt, a régi t űzhelyet és Mártát, 
aki háttal állt neki, s ekkor minden olyan szomorúnak és szánalmasnak t űnt, 
hogy könnybe lábadta szeme, és cigarettára akart gyújtani. A cip ője talpán 
meggyújtott egy gyufát, beszívta a füstöt, miközben a kishúgát nézte az öreg 
házban, mint egy darab egyhangúságot. Minden nagyon nyugodtnak, nagyon 
tisztának és borzasztóan szomorúnak t űnt, de remélte, hogy az anyja bemegy 
a konyhába; látni akarta még egyszer. Meg akarta tudni, hogy a távolléte 
megváltoztatta-e nagyon? Milyen most? Bosszús-e még mindig az arca? 
Haragudott magára, amiért nem volt jó fia, amiért nem próbálta meg az 
édesanyját boldoggá tenni, de tudta, hogy ez lehetetlen. 

Látta, amit Paul öccse bement a konyhába egy pohár vízért, és egy pillanatig 
úgy érezte, hogy a fiú nevét akarja kiáltani, látta minden benne rejl б  jóságát, 
minden szeretetét, meg akarta ragadni öccse arcát és lényét, de türt đztette 
magát, mélyeket lélegzett, s ajkait összeszorította. 

A fiú a konyhában elveszettnek, zavartnak, bebörtönzöttnek t űnt. Az öccsét 
nézve halkan sírni kezdett. 

Most már nem akarta látni az anyját. Annyira feldühödne, hogy valami 
бrültséget csinálna. Halkan átment az udvaron, átemelte magát a kerítésen, 
kiugrotta sikátorba. Elindult, és a bánata egyre növekedett. Mikor már elég 
messze volt, és senki sem hallhatta, zokogni kezdett, szívében szenvedélyes szeretet 
tört fel irántuk, viszont utálta az életük rútságát és egyhangúságát. Arra ébredt, 
hogy elsiet otthonról, az övéit ől, keserűen sírva az éjszaka sötétjében, mert semmit 
sem tehetett, semmit az égadta világon. 

DÖMÖK Márta fordítása  
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TÖRTÉNET, AMITŐL ELPIRULUNK  

DANILO  KIS 

Este a nyílt tengeren a homokos korallzátony közelében. Ellen őrzöm a  
pisztolyomat a párna alatt. Igen, minden rendben van. Ha esetleg fellázadnának  
a matrózok, vagy Mamut Dzs б  emberei megjelennének a hajón. Csak egy kicsit  
kell kijjebb nyitnia kabin ablakát: a tr бpusi éjszaka párás. A sirályok rikol-
tozása hallatszik. Ki kell aludnom magam. Holnap nehéz nap vár rám.  

„Hej, Sam, hogy dolgoztad ki a feladatodat?"  
„Nem tudom. Azt hiszem, jб  lesz."  
„Mirő l lehet itt egyáltalán írni? Ez hülyeség. Te mir ő l írtál?"  
„Arról, hogyan megy édesanyám Baksába, és én várom a folyó mellett, míg  

a beleim úgy csikarnak, mint az éhes farkasé. Akkor jön ő . Ez minden. Leírtam  
a kenyér mosolyát a kosarában."  

„Sam, te mindig fantaziálsz. Miféle kenyér mosolya? Mit jelent ez?"  
„Úgy. Talán a kenyér illata. És te mirő l írtál?"  
„Arról, hogyan sütik a kenyeret. Ahogy édesanyám fölmegy a padlásra, hoz  

lisztet, tudod már, a sütőbe rakja a kenyereket, és utána kiveszi őket. Ezt.  
Mindenki ugyanezt írta. Csak te fontoskodsz."  

„Gal, nekem nagyon kell pisilnem, csak lusta vagyok megmozdulni. Itt  a 
hűvösben olyan jó, nem vagyok képes elmenni a vécéig."  

„Nálam is ugyanaz a helyzet. Rögtön bepisálok. Te meg megint finomkodsz.  
Vécé! Azt kitérőnek vagy klozetnak hívják, vagy: ahova még a császár is gyalog  
jár!"  

„Mindjárt csöngetnek, mi pedig be fogunk pisilni. Pontosan. Bár velem ez  
a helyzet."  

„Fordulj meg oldalra, és pisilj ide. Majd én eltakarlak."  
„Már gondoltam erre. De erre jöhet egy lány is. És azt hiszem, nem is indulna  

meg."  
„Természetesen, te megint fontoskodsz. De mindegy. Itta kezem, és probálj  

meg fölkelni. Most nem azért segítek, mert az egész iskolában az egyetlen  
barátod vagyok, hanem mert nekem is kell pisilnem. De ha becsöngetnek,  
akkor készek vagyunk ..."  

„Sam, te úgy vizelsz, mint egy ló. Úgy t űnik, már egy órája pisálok."  
„Csöngettek már?"  
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„Nem még, de minden valószín űség szerint ez egy tévedés. Lehet, hogy Rigo  
asszony fontos dologgal van elfoglalva. Vagy már csöngettek, csak mi nem  

hallottuk?"  
„Hol vannak a többiek? Látod éket? Hallasz valami hangot?"  

„Nem tudom pontosan. Az a benyomásom, hogy már bementek. Az isten  

szerelméért Sam, nem tudod abbahagyni? Egyszer űen állítsd meg a csapot.  
Zárd el a vízcsapot. Ha én pisálok, és valaki arra jön, úgy teszek, mintha  

keresnék valamit a bokorban vagy a fa mögött, és ha az a valaki elmegy, újból  

kinyitom a vízcsapot és befejezem. Sosem történt ez meg veled? Te pisilsz, és  
egy lány arra jön. Vagy Rigo asszony. Vagy akárki más."  

„Gal, te csak menj el. Nem mehetek így órára. Ki kell ürítenem a húgyhó-
lyagomat, és itt nincs mit tenni."  

„Sam, nem bírod egy kicsit megfékezni magad?"  

„Menj csak. Az az érzésem, hogy a vízesés mindjárt csökken. De úgy t űnik,  
nekem meg pisilnem kell. Itt van, most megkönnyebbültem ..."  

Egyszerre, iszonyatként ér a tudatomba. EN EZT ÁLMODOM, ÉN EZT  

ALMODOM, és meleg folyadék vesz körül a csípőm tájékán. Úristen, mit fog  
mondani erre édesanyám. De még Anna!  

Egész hónapban piszkálni fog, és lehet, hogy el is mondja valakinek. Meg  

kell vizsgálnom, mennyire áztam el. Lehet, hogy nem ért el a leped őmig. Abban  
az esetben meg vagyok mentve. Felveszem a nadrágomat a vizes gatyámra, és  

majd megszárad az iskolában. Felemelkedve a csíp бmre, a tenyeremmel meg-
tapogatom a lepedő t. Szörnyű ! Egy óriási tócsán fekszem, amely egyre terjed.  

Pedig hányszor megfogadtam már magamban, hogy ez velem nem fog többé  

előfordulni. És eddig mindig sikerült fölébrednem az utolsó pillanatban.  

Majdnem mindig. És most becsapott. Tényleg, szégyenkeznem kellene. És hogy —  

hogy nem jutott eszembe. Röhejes. Pisilni egy egész órán át az iskolaudvarban.  

Egy kétéves gyerek fölfoghatná, hogy ez csak álom. Ez biztosan az az átkozott  

keserű  tea miatt van, amit tegnap egész nap ittunk.  

Édesanyám felé hajolok, és halkan a fülébe súgom, hogy Anna ne hallja  

meg:  
„Anyu, bepisiltem."  
Anyám lassan ébredezik, föl sem fogva szavaimat.  

„Azt álmodtam, hogy az iskola vécéjében vagyok, és bepisiltem."  

Anyám lassan, még félálomban megfogja kezével a leped ő t alattam, és  
megtalálva a tócsát, elkezd mosolyogni. Elveszi az órát az éjjeliszekrényr ő l és  
a füléhez teszi, hogy megnézze, nem állt-e meg véletlenül.  

„Át kell öltöznöd", suttogja összeesküv ően. „Ideje, hogy elkészülj az iskolába."  

Azután lassan, hogy föl ne ébressze Annát, felkel az ágyból, kinyitja a  
szekrényt és ruhát ad, hogy átöltözzek. Valami piszkos, nedves és mogorva  
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őszi hajnal lopózik be a szobánkba. A felkelés, az esi, az iskola gondolata 
vesztesként hat rám. Ez a hirtelen fölriadás az álmomból, ez a szégyen, amellyel 
az álmom kicsúfolt és bosszút állt, még jobban lehangol. Az anyámmal a 
konyhába megyek, a fazékból kis vizet önt, amellyel a szemem és az orrom 
dörgölöm. Most már jobban vagyok. Szerencsésen áthidaltam azt a piszkos, 
langyos folyót, amely az álom és az élet között terül el. A testembe valami 
állati melegség költözik, és már látom magamat, amint mezítláb szaladok az 
iskoláig, ahogy bemegyek, és elázva, átfázva a kályha mellé ülök, csendesen, 
tudva, hogy szánni fognak, a szánalmat a meztelen lábam és átázott rongyaim 
váltják majd ki. És utána, mikor megszáradok és a helyemen ülök (a lábam 
nem látszik, a vörösség a kezemrő l elszökött, mintha fehér keszty űt húztam 
volna), újból megkapom az osztályell ők glóriáját, és ülni fogok azzal a koro-
nával, büszke tartással, minta bagoly, meg Rigo asszony olvassa a legjobb 
dolgozatot (az enyémet) felemelt és énekl ő  hangon, majd az osztályban csend 
lesz, míg Rigo asszony nem tér magához az izgalomtól és bejelenti, hogy ezt 
a feladatot odaadja kinyomtatni a JÓ PÁSZTOR-ban a tanulsága és lelkese-
dése miatt. 

RUDICS Orsolya fordítása 

MINTASZÉL 

SABINE NEUMANN 

A nagy nyereményjáték kérdéseire egyedül ő  tudott válaszolni. Büszkén 
nézett át a zöld fotelból a kanapéra, majd felállt, és a hálószobából hozott 
még egy üveg sört, miközben gyorsan szívta föl az orrába a leveg őt, mert a 
tabak csiklandozta, a mentolos tabak a kerek dobozból, amib ő l én is vettem 
néha, mire ő  nevetett, anyám pedig figyelmeztetett: 

— Vigyázat, ez egyenesen az agyba megy. 
És 6 újból leült a zöld fotelba, karját föntrő l az ingébe lógatta, nyomogatta 

és vakarta a mellét, mire a n ővérem felnyögött a kanapén, és kiosontunk a 
konyhába. Pár perc múlva utánunk jött, „hát itt ültök ti" mondta, majd 
visszament a nappaliba a söröspohárhoz, ami a lepkés alátéten állt, és a 
Tetthelyhez, Derrickhez, Dalli-Ddallihoz, Horst Tapperthoz és Fritz Wep-
perthez, Wim Toelkéhez és Hans Rosenthalhoz. 
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A burgonyát nem volt szabad késsel vágnunk, és a gombócot sem. És az  

evőeszközt egymás mellé kellett a tányérra tenni. És az utolsó iskolanapon  

előhúzta hátsó nadrágzsebéb ől laposra ült tömött pénztárcáját, és pénzt nyo-
mott a kezünkbe. Majd felvette a kalapját, és elment a munkahelyére, s  

integetve visszafordult. Anyám mosogatott, friss kávét főzött, én meg elmentem  
a Butz pékhez és túrós táskát vagy fánkot hoztam.  

És este hazajött, leült a zöld fotelba, kezét föntr ől az ingébe lógatta, mire  
anyám azt mondta, hogy teljesen ki fogja nyújtani, erre felhúzta és megvakarta  

a szőrös hasát, mire a n ővérem élesen szívta a levegő t a fogai közt. És amikor  
incselkedve megcsiklandozta a n ővérem nyakát, az felkiáltott, és kimentünk  

a szobából, és az ágyunkon fekve hallottuk, ahogy kinyitotta a hálószoba ajtaját;  

és a Piros műanyag táskával lement a pincébe, és amikor feljött, összekoccantak  

az üvegek, 6 meg csöndesen fújtatott, és anyám a fejéhez kapva kijelentette,  

hogy egyszer még megőrjíti mindez.  
Amikor nagyanyámnál a fekete fejtámaszú kanapén ültem, azt mondta, hogy  

megmoshatnám apám lábát és megihatnám a vizet, olyan j б  ember 6. Ott egy  
fekete műanyag keretű  szemüveget viselt és hosszú szakállat, s egy fekete-fehér  

Ford Taunust hajtott, felcsukható tet ővel.  
És ott egy négyszögletes fémkeretes szemüveget hordott, színezett üveggel,  

ami a napon sötétebb lett, és egy zöld négyajtós Ford Taunust hajtott. Ott  

bajuszt növesztett, a szakálla le volt borotválva, az inggalérján korpa volt, és  

ha nevetett, a szája sarkából kivillant egy arany fog, és ha evés közben egy  

kőre harapott, fájdalmas kiáltás tört ki bel ő le, és a nyelvével tapogatta a fogát.  

Amikor a zsír az ingére csapódott, felállt az asztaltól, a feje vörös volt, és  

verejtékcseppek gyöngyöztek a homlokán, és amikor visszajött a fürd őszobá-
ból, a hasa közepén egy nagy vízfolt éktelenkedett. Ott egy sötét napellenz ő t  
hajtott a szemüvegére, és felhajtotta a zöld Ford ablakát, és teli torokból  

énekelte: „Ilyen az élet." És este a televíziót olyan hangosra csavarta, hogy az  

anyám megállapította: „Kis id ő  múlva hallókészülékre lesz szükséged." Es  
gyorsan elfordította a fejét, ha meg akarta csókolni. És kalapjával a fején  

kiment a házból, és anyám rámparancsolt, hogy integessek apámnak, és ő  
visszafordította fejét az autóból, és integetett. Kétszer naponta: egyszer reggel,  

és egyszer délután.  
És a vállalatban a szekrényhez ment, és a kezembe nyomott egy vonalzót  

vagy egy ceruzát. És én egy széken ültem és játékbabákkal játszottam, ő  
keresztülment a szobán, és az ajtó el ő tt azt mondta nekem, hogy az emberek  
engedelmeskedni akarnak, és szükségük van valakire, aki megmondja nekik,  

hogy mit kell csinálniuk.  
Ott egy kanapén ült a jб  ételtő l telve. Haja simán a fejére volt fésülve, s  

mellette a nővérem ült, az ölében meg én, kerek arccal és nagy szemekkel, és  
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ő  úgy nevetett, hogy a rosszul n б tt fogak láthatóak voltak. Ott egy kicsi 
kalapban, népviseletben áll anyám mellettem, és én egy rövid vállkend ő t 
viselek, amely csiklandozza a nyakamat, és a lábaink lemaradtak, mert a 
nővérem készítette a képet. Ott egy sárga szalmakalap van a fején, és barnára 
sülve nevetett. És ott az Eiffel-torony el ő tt állt Párizsban, és amikor hazajött, 
anyámnak egy kendit hozott, amin ez állt: „Paris, Pigalle, Notre-Dame, Tour 
d'Eiffel." 

És volt egy kép egy jóvágású férfival, a haját hátrafésülve viselte, egy tincs 
a homlokába hullott, és ironikusan nevetett a kamerába, és az egyik kezében 
cigarettát tartott. És a nappali szoba szekrényében találtam egy fekete jegy-
zetfüzetet e fiatal férfi verseivel. 

Az írás ismerбs volt, csak puhább, mint ma, és elkezdtem jelek után kutatni, 
hogy ez a férfi még ma is megvan, de a n ővérem lemondóan állapította meg, 
hogy már nem létezik „a te szép fiatal férfid, el kell felejtened örökre, keress 
magadnak egy másikat". „Nem t űnhetett el nyomtalanul — mondtam önma-
gamnak — megtalálhatjuk valahol", de a névérem csak sajnálkozva csóválta a 
fejét, és azt mondta: „Használd a szemed." 

Hétvégén ebéd utána kanapéra feküdt, újságot vett a kezébe: a Sternt, a 
Quicket vagy a Neue Revue-t, és addig olvasott, amíg el nem aludt. Majd 
fejébe nyomta a kalapot és bejelentette, hogy megy a kártyabajnokságra, és a 
kalapját felemelve üdvözölte a szomszédokat. A parkol бkerítést megkerülve 
a garázshoz ment, és a bal lábával sántított, anyám lemondóan lépett el az 
ablaktól és megállapította, hogy a kényessége soha nem fog megváltozni, és 
hogy nem bírja ezt nézni. 

Péntek esténként Ruckdaschel és Silberbauer úrral kártyázott, és miel б tt 
elment, a fürdőszobában borotválkozott, én mellette állva figyeltem, és néha 
leborotvált egy darabot a hónaljam pihéjéb бl, és azt mondta, hogy ha az 
arcomat leborotválom, akkor szakállam n ő . Nem autóval ment, mert különben 
nem bírt volna inni, és kés őn jött haza, és anyám azt állította, hogy ez az 
egyetlen élvezetes este a számára. 

Apák napján a férfiak és a nők külön sétáltak, és a vendégl бben találkoztak. 
Disznósültet rendelt, és mindig 6 kapta utoljára az ételt. Az arca vörösre vált, 
és a névérem a keze rejtekében nevetett. Majd kártyázott, és rossz lapjai voltak, 
s ököllel úgy az asztalra csapott, hogy távol kellett t б le ülnöm. Hazafelé anyám 
vezetett, ő  mellette aludt a kalapjával, és amikor beálltunk az autóval a 
garázsba, felkeltettük. 

Egy képen hétévesen állt az anyjával egy nagy hajó el őtt, és mindketten 
gondtalanul nevettek. Egy másik képen a családjával állt egy ház el ő tt mat-
rózruhában. A harmadik képen az apján egyenruha volt, és a karjai között 
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egy fiatal nő t tartott, mert a másik meghalt, és az újnak idegen hangzású neve 
volt, s szép volt. 

Mesélj anyád haláláról — kérem. 
Mit meséljek, alig emlékszem rá — felelte. 
Igaz, hogy öngyilkos lett? 
Nem tudom, ki mesélte ezt neked, én sem tudok semmit a haláláról — 

állítja. 
— Állítólag okos asszony volt — mondja —, de már nem emlékszem. Az ember 

elfelejti a gyermekkorát. 
— Én sok mindenre emlékszem — mondom. 

Igen, te — viszonozza —, de majd meglátod, vannak dolgok, amiket jobb 
elfelejteni. 

Jöttmentként érkezett városunkba. Anyám azt mondta, hogy a romlott 
agglegényből, az otthon s család nélküli menekültb ő l embert formált. „Miket 
nem mesélsz — nevet apám —, inkább én szabadítottalak ki a szül ő i házból, és 
ezt ne felejtsd el." 

Mit csinálsz az irodában? — kérdezem. 
Köveket árulok — feleli. 
Szívesen teszed? 

— Nem minden okoz örömet az életben — sóhajtott —, mit tudsz te egyáltalán? 
Nagyon keveset tudsz te még. 

Mi akartál azelб tt lenni? — faggatózom. 
Hogy mi akartam lenni? — kérdez vissza ironikusan — engem nem kérdezett 

senki. Tizennégy évesen katona voltam. 
— És utána? — kérdezem megszeppenve. 

Utána köveket árultam, és ezt csinálom még ma is. És most fejezzük be 
a beszélgetést, úgy sem jutunk vele semmire. 

És most egy fémes kék Renault-ja volt, s szerdánként tekézni mentek, és 
anyám születésnapjára egy tekés felszerelést ajándékozott neki, 6 meg anyám- 
nak egy sporttáskát. És pénztáros lett, hetente kétszer tekéztek és Leierseder- 
nek rákja volt, a parasztasszonynak meg új barátja és Seiwald bátyjának 
szívinfarktusa volt, Schirner kedves fia végre talált egy lányt, egy szégyell бset, 
és Kohlemeyerék Petrája egy férfival élt, akár az apja is lehetett volna, és a 
nбvére a postán dolgozott, és a Steiner fia most fejezte az egyetemet, és 4000 
márkát keresett. 

És vasárnap ebéd utána zöld fotelban keresztrejtvényt fejtett, és mindent 
meg tudott fejteni, és az újságot azon az oldalon hagyta nyitva. És tavasszal 
az egyesülettel karajvadászatra menta bayeri erd бkbe, és felismerte Cezanne 
festményét, mire a csapata gy бzött, és a vendéglбben egy kolbásztállal tüntették 
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ki, ekkor felállt és felolvasott egy hosszú verset, amit đ  írt, és mindenki tapsolt  
és azt mondta, hogy csodálatos.  

Néha még hazajöttem vasárnaponként.  

Igen — mondta — az okos könyvek, amiket olvasol, túl magasak nekem.  

Es ha egy könyv a nappali asztalán maradt, felvette, belelapozott, majd  

visszatette az asztalra.  
És néha délután sétáltunk Adlersbergbe, és a szántóföldek barnák voltak. És  

néha mellettem ment és beszélt hozzám, és én vártam a beszéd végét, és amikor végre  

befejezte, már nem tudtam, hogy mir đl is volt szó.  
És néha még felhívott reggel és megkérdezte, hogy felkeltett-e, majd elme-

sélte, hogy nyolcvan pontja volt a tekézésben, és hogy anyám elsorvasztotta a  

visszereit, és hogy a hétvégén Englmarba mennek, és ezenkívül nem történt  

semmi újdonság. Es küldött egy nagy fényképet rózsaszín háttérrel, a karját  

anyám vállán nyugtatta, és azt írta, hogy ez az élet elmúlik, mint a szél, de  

még sok minden áll elбttünk.  

PESEVSZKI EvelyП  fordítása  

NOVEMBER  

ISIDORA SEKULI Ć  

Mindenhol csend és téli rettegés. A falusiak még alszanak. Az országúton  

szél és hideg utazik. A mezőn minden sérült és fájó.  
A fű  teleszívta magát köddel, lelankadt és megd ő lt, és mint az északi moha,  

megkékült a fagytól és a dért ől. Itt-ott néhány szál átfázott mezei virág. A  

nyár ejtette el, miközben a tél el ől menekült, és most fekszik és haldoklik,  
mint a sebesült, akiről megfeledkeztek és elkerültek.  

Az országút szélén meztelen tüskék đ lelkeznek. Körös-körül száraz, piszkos  
és rothadt, már elfelejtett levelek halmai. Egy tüskére felt űzve forog az utolsó  
zöld levél. De már őt is szegélyezi a növényi halál arany kerete, és döglötten  

fekszik rajta egyike azoknak a finom, kerti pókoknak, amelyek a kislányok  

kibontott hajába hullanak, és a sárga és a Piros tulipánok koronáiban alszanak.  

Az árok mélyén hallgat a pocsolya, és retteg az eljövend ő  első  jeges kéregtő l.  
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Egy mély, emberi lábnyomban, mint a kiásott sírban guggol egy veréb.  
Fejecskéje reszket, apró szemeiben pedig könnyek nélkül sír a bánat és a  

szemrehányás. Holnapra Isten betemeti hóval a madarat, amelyet megölt.  

Lassan virrad. Az égen két-három síró csillag, a leveg őben két-három fagyott  
holdsugár.  

A mező  alján fekete, vastag fatörzsek sora áll, az egymást keresztez ő  fada-
rabokon pedig látszik, hogy az erdő  nem él.  

Ott oldalt egy bika éli meg a kés ő  őszi reggelt.  
Fekszik és szélesen, forrón lélegzik. Alatta és körülötte elolvadt a dér, és  

füstölög a föld.  
Szarvai mellett bodor szőrének tincsei berzenkednek, kipúposodó, fekete  

homloka alatt pedig az álmos szemek nedvessége fénylik.  

Lehajtja a fejét, és nyálkás orrlyukaival szagolgatja a földet és a füvet.  

Egyszer csak, úgy csúfosan és nehezen, megtántorodik és térdre esik, és az  

ősrégi állati szörnyetegek félelmetesen üres hangján b őgve üdvözli a Nap  
istenét.  

Azután pedig még sokáig csend van és felh ős az ég, az erdőbő l pedig rothadt  
fák és halott rovarok szaga száll, és az ökör minden szőrszálán az őszi fény  
cseppje áll.  

FEKETE Angéla fordítása  

PHILEMON ÉS BAUCIS  

Ógörög mitolбgia  

Évezredekkel ezelőtt történt; késő  ősszel a nap estefelé már lemen őben volt.  
Két utazó fáradtan odaballagott a patakhoz, amelyet már messziről megláttak,  
majd leültek egy fa alá. Levették a szandáljukat, poros lábukat pedig a hideg  

vízbe mártották.  
Az idősebb ember hátrakönyökölt, elfordította a fejét, és végigtekintett a  

hatalmas völgyön, ahol egész nap gyalogoltak. Nagytermet ű  és erős ember  
volt, finom vonású arccal és szürke szakállal. Nézte a völgy távoli házaiban és  
kunyhóiban egymás után felbukkanó fényeket.  

— Valahogyan meg kell őket büntetnünk — mondta csöndesen.  

Útitársa, egy vékony és igen j бképű , fiatalabb férfi, felnézett és bólintott.  
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— Bizonyára úgy kell tennünk.  
A két ember aznap hosszú mérföldeket gyalogolt. Minden háznál és kuny-

hónál megálltak, hogy ételt és menedéket kérjenek, de mindenhol visszauta-
sították őket. Néhányan kбvel dobálóztak, mások kutyákat uszítottak rájuk,  

így kergették el a vándorokat.  
Az idősebb ember kivitte lábát a vízb ő l, és ismét felhúzta szandálját.  

Induljunk! Folytassuk utunkat! Még egy kunyhó hátravan. Nézzük meg,  

vajon hogyan fogadnak ott bennünket. Feltételezem, van ebben a völgyben  

legalább egy olyan család, amely ismeri a vendégszeretet fogalmát.  

Phrygia földjén? Kétlem.  
— Majd meglátjuk!  
Fölkerekedtek, már egyre jobban sötétedett. Nemsokára megláttak egy  

gyenge fénysugarat a bal oldalukon elterül ő  domb tetején. Feléje fordultak,  
és megindultak fölfelé. Ahogyan közelebb értek, észrevették, hogy az egy igen  

szegényes kunyhóból sz űrődik ki, amely sárból és szalmából készült.  

— Nem hinném, hogy szerencsével járunk — jegyezte meg a fiatalabbik. — Itt  

nincstelenek lakhatnak. Saját maguknak sincs elég, nemhogy a magunkfajta  

betolakodók számára.  
Amikor odaértek, a kunyhó ajtajában egy öregember jelent meg.  

— Isten hozta önöket, idegenek! — köszöntötte őket mély, kellemes hangon. —
Fáradtnak látszanak. Jöjjenek be, egyenek, igyanak és pihenjenek! Túl sokat  

nem kínálhatunk, mivel szegények vagyunk, de szívesen megosztjuk önökkel  

azt a keveset, amink van. Egyébként is, kés őre jár már az idő  az utazáshoz.  
Kerüljenek hát beljebb!  

Az idősebb utas felsóhajtott, és társára pillantott.  

Végre! — a bejáratban álló férfihoz fordult. — Nagyon kedves fogadtatás.  

Köszönjük.  
Az öregember félreállt, amikor beléptek az egyszer ű  kunyhóba. Az egyedüli  

szobát egy tál olívaolajban égő  kanóc világította meg, amely a kemény sárpadló  

közepén lévő  érdes asztalon állt. Két b őrrel takart fakanapé helyezkedett el  

a két fal mellett. A farönk füstölögve égett a t űzhelyen.  
Egy öregasszony kedvesen mosolygott rájuk ahogyan beértek.  

Jó estét, idegenek! Isten hozta önöket! Baucis a nevem, ő  pedig, aki nem 
mutatkozott be, a férjem, Philemon. 

Amíg beszélt, meglökte a tuskót. Az kibocsátott még egy adag füstöt, majd 
lángra lobbant. Elvett még egy rönköt a t űzhely mellett álló kicsiny kupacról, 
és óvatosan a már égő  tetejére tette. 

Ez az! Most már figyelmesebbnek kell lennünk. Üljenek le, és pihenjék 
ki magukat. 

A két kanapét a tűz mellé húzta. 
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— Jöjjenek, kérem! Melegedjenek meg!  
Ránézett a férjére.  

Menj, és hozz egy káposztát a kertb ől, Philemon, és töltsd meg a lábost  
vízzel, kérlek. Disznóhúst fogunk enni káposztával.  

A két utazó leült, majd lefeküdt a kanapéra.  
Nagyon kedvesek — mondta újból az öregebb. — Attól félek, hogy zavarunk.  

Az öregasszony megrázta a fejét.  
Nem uram. Senki sem teher számunkra. A nagy istenek j бk voltak hozzánk,  

a férjemhez és hozzám. Szegének vagyunk, de megtanítottak bennünket,  
hogyan élhetünk boldogságban. Igy örülünk, hogy megoszthatjuk önökkel azt  
a keveset, amink van. Es most, elnézést kérek, amíg elkészítem az ételt.  
Aludjanak egy kicsit! Majd szólok, ha kész a vacsora.  

Az utazók becsukták a szemüket, és gyorsan elaludtak. Philemon, az öreg-
ember keltette őket néhány órával később.  

— Kész az ennivaló. Nekiláthatunk?  
A kanapékat az asztal mellé tolták. Középen állta g őzölgő  edény, amely  

étvágygerjeszt ő  illatot árasztott. Mellette a kancsó bor. Az öregasszony egy  
nagy fakanállal a négy tányérba ételt szedett. Az öregember a négy csészébe  
bort öntött. Leült, és felemelte poharát.  

— Egészségünkre!  
Egészségünkre! — követtéka többiek is, és ittak egy nagyot.  

Philemon felvette a kancsót, hogy újra megtöltse a poharakat, és összerez-
zent. A korsó ugyanolyan tele volt, mint amikor a vacsorához készítette. Csak  
bámult csodálkozva, mert biztos volt benne, hogy felesége nem bántotta.  
Elgondolkozva öntötte teli a négy csészét.  

Csönd honolt, amíg a négy ember evett és ivott.  
Kicsit később Philemon ismét a borosedényért nyúlt. Most már felnyögött,  

amikor meglátta, hogy ezúttal is csordultig van. Felesége felemelte a fejét.  A 
két utazó folytatta az evést, nem figyeltek oda. Philemon ijedten nézett az  
asszonyra, majd a korsóra. A nő  követte pillantását. Egy percig nem értette,  
hogy férje mit szeretne neki mondani, majd szájához kapott. Gyorsan felállt,  
és a férfi mellé húzódott. Belékarolt. Arca elsápadt.  

Az idősebb utazó ekkor fölnézett.  
— Mi történt?  
Philemon sokáig bámult rá. Aztán a boroskorsóra tekintett. Lassan bólo-

gatott.  
Önök biztosan istenek — hebegte. — Nem lehetnek egyszer ű  emberek. 

A fiatalabb utazó elmosolyodott. 
Igen. Igaza van. Istenek vagyunk. 

Fejével társa felé mutatott. 
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Ó Zeusz.  
Baucis fölsikoltott.  

Ó, nem! Zeusz! Az istenek királya, személyesen!  

Igen. És én vagyok Hermész.  
A két öregember meghajolt. Philemon felesége dereka köré fonta kezét, és  

védelmezően magához húzta.  
Miért jöttek hozzánk? — kérdezte reszket ő  hangon. — Szent méltóságuk  

miért pont a mi szegény házunkat tisztelte meg?  

Zeusz ivott egy kortyot, majd így szólt:  

— Én, bizonyosan tudják — kezdte —oly sok más dolog mellett a vendégszeretet  

védőszentje is vagyok. Időrő l idб re lejövök az Olümposzról, egyszer ű  ember-
nek öltözve, hogy lássam, hogyan viszonyulnak egymáshoz az emberek. Ilyen-
kor a jóindulatot megjutalmazom, a barátságtalanságot és a kegyetlenséget  

megbüntetem. Elfordította a fejét, és a t űzre nézett.  
Phrygia földjét megbüntettem. Jöjjenek, és nézzék meg!  

Fölemelkedett a kanapéról. Hermész követte. Kimentek a kunyhóból az  

éjszakába. Philemon és Baucis is utánuk indultak. Kint felsikoltottak, amint  
a szemük elбtt elterülő  látványt megpillantották.  

Az egész völgy egy óriási tóvá változott, ami ragyogott a holdfényben.  

Ó, nagy Zeusz! — suttogta a két öregember, közben rémülten bámulták a  

víztömeget.  
Zeusz beszélni kezdett:  

Ezen a földön szállást kellett volna kapnunk, de csak barátságtalansággal  

és gonoszsággal találkoztunk. Meg kellett hát büntetnem őket, egyszer és mind-
örökre. Önök viszont rendes emberek. Forduljanak meg! Vessenek egy  
pillantást a házukra!  

A két öregember megfordult, és újból fölsikoltott.  

A szegényes sárkunyhó helyén egy gyönyörű  palota állott fehér márvánnyal,  
méltóságteljes oszlopokkal és aranyozott tet ővel.  

Ez — magyarázta Zeusz — mostantól az otthonuk. Vendégszeretetük jutal-
ma. De mondják! Van-e még valami kívánságuk?  

Baucis keze ismét férje tenyerébe vándorolt. Hallgattak, csodálkozva me-
redtek a palotára.  

— Most elmegyünk — szólt Hermész. — Válaszoljanak a nagy Istennek! Van  

még valami, amit szeretnének?  
Philemon lassan Zeusz felé fordult, és megnedvesítette ajkait. Meghajtotta  

a fejét.  
Van egy kérésünk. Talán érzelg ős dolog, de egész életünkben nagyon  

boldogok voltunk együtt öreg feleségem és én. Szeretnénk egyszerre meghalni;  

ne egyikünk előbb, másikunk pedig később.  
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Zeusz bólintott. 
Teljesítem a kérésüket. Isten velük, mindkett őjükkel! 

Philemon és Baucis köszönetteljésen és mélyen meghajolt. Amikor kiegye-
nesedtek, az istenek már elt űntek. 

A két öregember, évek hosszú során, Zeusz f őisten tiszteletére a palotát 
gyönyörűen rendben tartotta.  

Egy estén, amikor már mindketten több mint százévesek voltak, a nagy tó  

szélén álltak, egymást átölelve csodálták az ötven yardra lév ő  palota törékeny-
ségét és szépségét.  

Tudod, drágám — kezdte Philemon — ,  öreg és nagyon fáradt vagyok. Azt  
hiszem, felkészültem a halálra. Bármikor, amikor Zeusz úgy gondolja.  

Felesége feléje fordította a fejét.  

Igen — válaszolta édes mosollyal ráncos, öreg arcán. — Én is. Szeretném  

tudatni ezt vele.  
De erre nem volt szükség. Amíg Baucis beszélt, egy hársfa kérge teste köré  

fonódott, férje alakját pedig egy tölgyfa kérge borította be. Ott álltak, karjuk  

egymás vállán pihent, anélkül, hogy észrevették volna, mi történik velük  .. . 

Ma, emberek ezrei a világ minden tájáról megcsodálják az elegáns hársfát  

és az óriási tölgyfát, amelyek egy gyökérb ő l nőttek a Phrygiai-t б  peremén.  

SÓTI Nóra fordítása  

AZ ELHALÁS HÓNAPJÁRÓL  

VLADIMIR ARSENIJEVI Ć  

November vége felé járt az id ő. Az októberben lebombázott Dubrovniket  

felváltották a hideg zuhanyként érkez ő  vukovári zavargások. Anđela könnyes  
szemekkel támaszkodott az állával a pamlag támlájára, a romba d őlt településeket  
szemlélve a Dunán és a Vukán; valahol a rusztikus jellemvonalú, háborús  
tévétudósító fárasztó ömlengései mögött. A képerny ő  görbe vonalai között  
elfásult arcú emberek sora kígyózott, száz nap után el őbújva a pincékbő l —
szégyellósen mosolyogva — csorba fogaikat mutogató meg őszült gyerekek. Az  
egyik férfi fejével támaszkodott az egyik rom falához, ami lehet, hogy valamikor  
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az otthona volt. A fején egy halom törmelék, méltatlankodott. Az egyik csontig  

égett katona fekete tömege még mindig undorítóan füstölgött. Láttunk egy  

fiatalasszonyt is fél feje nélkül, a sportcsarnokban fagyoskodó menekülteket,  

emberek és állatok hulláit szétszórva egy lehangolt város utcáin, ahol valamilyen  

emberek száguldoztak a terepjáróikkal a befejezett munkájuk után. Aggód-
tunk, hogy ebben az őrültségben meg ne pillantsuk Lazart; a többi felszaba-
dítóhoz hasonlóan féktelenül, részegen és borotválatlanul.  

Ilyen aggodalmak között kapcsoltuk ki a tévét. Úgy éreztük, hogy egyszer űen  
nem vagyunk abban az állapotban, hogy ilyen látványokkal foglalkozzunk.  

Fáradtan a rettegést ől és tudatában annak, hogy a Halálba való beletör čSdés  
tovább fog tartani és fájdalmasabb lesz, mint ahogyan azt a saját naivitásunkban  

és gőgünkben számítottuk. Lazar sorsáért aggódtunk — jobban, mint valaha — 
és az újévhez fűződő  gondolatainkkal vigasztalódtunk. A pénztelenség, amely  
utolért bennünket, elviselhetetlen volt. Sohasem voltunk ett ő l rosszabb hely-
zetben. Szerencsére a születend б  gyerekünkkel voltunk elfoglalva, különben  
már mindenféleképpen egymást martuk volna. Így azonban sétáltunk a város-
ban; kis ingecskét vagy játékokat vásároltunk, mert valami nagyobbra már nem  

volt pénzünk. Az elárusítón ők még így is hálásan kísértek ki bennünket.  
Azonban ez sem gyógyította be a vukovári látványoktól nyílt sebeket. An đela  
egyre sűrűbben csóválta szemrehányóan a fejét. Egyszer a konyhában — mikor  

azt hitte, hogy nem látom — mérgesen lekent egy pofont a hasának, de azonnal  

felriadt és felzokogott —elnehezült testével egy székre roskadva. Tudom, hogy  

akkor kellett volna bátorítanom és a szerelmünk örökké virult volna, de nem  

tettem. Csak gyáván visszahúzódtam a nappaliszobába — és azt is lábujjhegyen,  

hogy Anđela nehogy véletlenül is észrevegye jelenlétemet. Valamilyen bánat  
fogott el azon az éjszakán. Míg An đela szorgalmasabban, mint általában, a  

terhességi gyakorlatokat végezte. A hátán fekve el őször az egyik, majd a másik  
lábát emelve a levegőbe. Hátulról odaléptem hozzá, letérdeltem és megcsó-
koltam a nyakát. Hirtelen — mintha esne — megragadott és er ősen kapaszkodott,  
mert valóban, szakadék tátongott alattunk.  

Másnap, de lehet, hogy a rákövetkező  napon, Anđela az örömtől tündökölve  
várta munka után. Valakitő l sikerült neki hírt szereznie Lazarr б l. Már néhány  
napja az idő  alatt, amelyet én az irodában töltöttem, hiábavalónak t űnő  
nyomozásba kezdett a belgrádi kaszárnyákban, ahol a mozgósított személyek  

ideiglenes elszállásolása volta háborús övezetekbe való végleges beosztás el ő tt.  
Ahogyan mesélte, elment a katonai ügyosztályra, ahol azt állitották, hogy nem  

tudnak róla semmit, csupán azt, hogy Lazar szabályosan eleget tett a behívásnak — 
és ez kielégítette összes elvárásaikat. Lazar barátai —ahogyan ők egymást  
maguk között nevezték — semmivel sem voltak közlékenyebbek. Amikor An-
đela meglátogatta őket a szentélyükben, szélesen mosolyogtak rá, és a Hare  
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Krishnát énekelték. Megvendégelték vegetariánus ebéddel — ami jólesett neki —,  
de többet megtudva a gyöngyeikrб l és a frizuráikról, minta testvérér ő l —
távozott tőlük. Lehet, hogy valóban nem tudtak róla semmit, de lehet, hogy  
csak elhallgatták el őtte, mert teljesen lehetséges, hogy egy lenézett és meg-
alázott embert láttak benne, aki nem tud ellenállnia kísértésnek, vagy talán  
szégyellték magukat?  

Így történt, hogy a fáradt An đela — az autóbuszban — hazatér őben a szen-
télybő l, nem tudván kihez fordulni, találkozott egy ismer бsével, akitő l meg-
tudta, hogy az annak a barátja, vagy rokona, vagy valakije (ezt a részét  a 
történetnek elfelejtette — annak a hatására, ami ezután következett) hazajött  
Bršadinból, ahol egy szakaszban volt Lazarral. „Mit mond, hogy van Lazar?" —
kérdezte az izgalomtól el-elfulladva An đela. „Jól van" — válaszolt az ismerés  
és vállat vont: „Talán."  

Lazar három nappal kés őbb meghalt. Telefonon jelentette a hírt — elcsukló  
hangon — Vida asszony. Anđela egész nap hányt, én meg nem mentem be  a 
munkahelyemre, hogy mellette lehessek. Aggódtam a még meg nem született  
gyerekünkért. Milyen világ vár rá — kérdeztem magamtól An đela hideg verí-
téktő l ragadós homlokát tartva — mi szépet tudunk majd neki nyújtani, mire  
tanítjuk majd meg, és hol van az a kevés fénysugár a létünkben?  

SENDULA Róbert fordíthsa  

A HÓBA FAGYOTT MACSKA 

WOLFGANG BORCHERT  

Férfiak mentek éjjel az úton. Dúdoltak. Mögöttük vörös folt volt az éjsza-
kában. Csúnya vörös folt. Mert a folt falu volt, és a falu égett. A férfiak  
gyújtották fel. Mert a férfiak katonák voltak. Mert háború volt, s a hó ropogott  
szöges bakancsaik alatt. Csúnyán ropogott a hó. Az emberek körülállták  
házaikat. És a házaik égtek. Fazekakat és gyerekeket és takarókat szorítottak  
a hónuk alá. Macskák nyávogtak a véres hóban. És a néma hó a t űztál volt  
oly vörös. Mert az emberek szótlanul álltak a pattogó és recseg ő  házaik körül.  
Egyeseknél fára festett képek voltak. Kicsik, aranyban, ezüstben és kékben.  
Egy ovális arcú és barna szakállú férfi volt látható rajtuk. Az emberek vadul  
néztek a jókép ű  férfi szemébe. De a házak, a házak égtek és égtek és csak  
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égtek. E falu mellett volt egy másik falu is. Ezen az éjszakán ott álltak az 
emberek az ablakoknál, és a hó, a fehér hó néha rózsaszín űvé válta távoli 
lángoktól. És az emberek egymásra néztek. Az állatok dübörögtek az istálló-
ban. És az emberek bólogattak a sötétben, talán maguk elé. 

Kopasz férfiak állták körül az asztalt. Két árával ezel ő tt az egyikük Piros 
ceruzával vonalat húzott. Egy térképre. Ezen a térképen volt egy Pont. Az 
volta falu. És ezután az egyik telefonált. És azután a katonák megsemmisítették 
a pontot az éjszakában. A véres ég ő  falut. A rózsaszínű  hóban fagyoskodó 
nyarvogб  macskákkal együtt. És a kopasz férfiaknál ismét csendes zene szólt. 
Egy lány valamit énekelt. Es néha mennydörgött a távolban. 

Férfiak mentek este az úton. Dúdoltak. És érezték a körtefák illatát. Nem 
volt háború. És a férfiak nem voltak katonák. De akkor az égen megjelent 
egy vérvörös folt. Már nem dúdoltak a férfiak. És az egyik azt mondta: nézd 
csak, a nap. De többé már nem dúdoltak. Mert a virágzó körtefák alatt ropogott 
a rózsaszínű  hó. És a rózsaszín hótól nem szabadultak meg soha. 

Egy félig leégett faluban elszenesedett fával játszottak a gyerekek. És akkor, 
akkor ott volt egy darab fehér fa. Az csont volt. És a gyerekek, ők ütötték a 
csonttal az istállófalat. Úgy hallatszott, mintha valaki dobolna. Bumm!, hal-
latszott, bumm!, bumm! és bumm! 

Úgy hallatszott, mintha valaki dobolna. És örültek neki. Szép világos volt. 
A csont, egy macskacsont volt. 

BALZAM Csilla fordítása  
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CSÓKA IDŐRÉTEGEIRŐL  

CS. SIMON ISTVÁN  

Móra Ferenc szerint, aki 1907-t ől 1913-ig több alkalommal végzett eredmé-
nyes ásatást acsókai Kremenyákon —Csóka évezredek temet őjén épült —, errő l  
tanúskodik egyebek között a napfényre került ezer k őeszköz, ezerkétszáz  
csontszerszám, kétezer cserépdarab, ötven ép edény (amelyek között óriási  
méretűek is vannak). Néhány putrilakás omladékai alatt több mint ezer gyöngy-
szemre bukkanta kutató. A k őkorszaki ember kezdetleges házából tizenhétnek  
a sírját ásták ki. Az egyik rögdarabon pedig egy tenyérnek a helye látszott,  a 
tapasztó ősember tenyere. Talán abból a korból az egyetlen daktiloszkopikus  
emlék az egész világon. A csókai ősember a kőköszörülés mellett a szövéshez,  
a fonáshoz és a házépítéshez is értett. A sok ezer tárgy közül, amit M бráék  
föltártak a Kremenyákban, öt már vörösrézb ől készült.  

Nemcsak neolit kori, hanem népvándorlás kori leleteket is talált Csókán  
Móra (meg mások is). Említést érdemel, hogy a csókai Kremenyák őrizte meg  
síkságunkon az első  nagy lovas sírt. Sok csont, fegyver s a vezéri rangban lev ő  
vitéz lovának elkorhadt szerszámán nyolcvanhárom aranyboglárt tártak föl az  
ásatások során. Az említettek mellett számos más lelet került és kerül napja-
inkban is fölszínre, igazolva Mórát, hogy Csóka valóban az évezredek teme-
tőjén épült ... Az ásatásokról írt tudományos munkák ismertté tették Csókát  
a világ régészeti szakirodalmában, és világhír ű  régészek is ellátogattak az  
ásatások színhelyére. Nos, ezzel a színhellyel kapcsolatban egyebek között ezt  

írja Móra: „1907 őszén üzenetet kaptam a csókai paptól, hogy a Kremenyák  

tetején soka cifra cserép, érdemes volna kivallatnia földhátat. Hírb ől már  
ismertem a csókai papot, Farkas Szilárdot, tudtam, hogy róla meg lehetne  
faragni az emberi jóság szobrát. Gondoltam, ha egyebet nem is találok Csókán,  
Szilárd maga megéri, hogy kimenjek oda.. .  МѕПа p mára Kremenyák tetején  
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bogarásztunk a főúrral. Másfél méter magas kopasz halom volt akkor  a 
Kremenyák (a Zenta felé vezet ő  úton éktelenkedett kb. négy kilométerre  a 
Tiszától). A legelő  zöld gyepébő l úgy emelkedett ki, mint valami holttetem.  
Porhanyó földjét csak meg kellett rúgni, és marékszámra d б lt belő le a kova-
szilánk meg az apró cserépdarab. Érzett a fogásukon, hogy ezek sosem jártak  
a Zentai vásárban. Úgy két-három ezer esztend ővel ezelő tt, régi gölöncsérek  
remekelték az említett cifra cserepeket.  

A fбúr szerzett »hadsereget«, ásós, kapás, lapátos embereket, én meg az  
időmet méricskéltem ki. Úgy számítottam, hogy három hét alatt készen leszek  
a Kremenyákkal, de a hetekb б l esztendők lettek.  

A fenékig megásott halomnak egy göröngye sem maradt megfordítatlan.  
Dolgoztunk térdig érб  latyakban, bóraszaló h őségben (az embereim ilyenkor  
úgy hűsítették magukat, hogy gyíkot eresztettek az ingük derekába), csontre-
pesztő  hidegben, de megérte a fáradságot, mert a Kremenyákban klasszikus  
kбkorszakbeli őstelepet találtunk, ami a mi tájunkon kb. 4000 évvel ezel őtt  
ért véget."  

A régészeti leletek tanúsága szerint Csóka területén, tehát már az őskorban  
is éltek emberek, ám az elsó írásos emlék a település létezésér ő l 1247-ből  
maradt ránk. Chakának hívták akkor, feltehet ően személyi név volt, és kés бbb  
(bizonyos jelek szerint a 14. században) Csókává alakult át. Említésre méltó,  
hogy a Csóka nemzetség igen régi és történelmi „veret ű". Hédervári Kint  
Istvánnak egyik fegyverhordozóját is, kit Zsigmond király 1393-ban Budán  a 
Hováti párt lázongása miatt több elfogottal együtt lefejeztetett, Csókának  
hívták. Egyébként a Kárpát-medencében több Csóka nev ű  település található.  
P1. Baranyában is, azaz Csokaj Biharban, Csókakő  Fehérmegyében és Somogy-
ban, továbbá Csókás Lacháza mellett, de Hódmez ővásárhely határában, a  
várostól délkeletre, a mai Földeáktól pedig északra feküdt a hajdani Csókás  
(Chokas), amelyet a följegyzések szerint 1686-ban a tatárok söpörtek el, ám  
az egykori Csókás falu templomának az alapjai 1836-ban még meglátszottak.  
Az idevágó irodalom szerint Csóka a Csanád nemzetség ősi birtokai közé  
tartozott. Említésre méltó, hogy nem sokkal az ezredforduló után Csóka  
közelében, pontosabban Nagy ősz térségében lezajló sörsd бntő  csata után  
került Csóka a Csanád nemzetség tulajdonába. Ugyanis itt mért megsemmisít ő  
csapást Csanád vezére vidék teljhatalmú urára, Ajtonyra, aki nem értett egyet  
Szt. István király országalapító módszerével, törekvéseivel, vagyis útját állta  
annak, és ezért lakolnia kellett. A csatát követ ő  birtokadományozás is végs ő  
soron a központi királyi hatalom meger ősödését eredményezte, de maradjunk  
az első  írott emléknél, Csóka els ő  írásos említésénél. Nos, e szerint ez  a 
település 1247-ben Kelemen бs bán fiáé, Pongrácz ispáné volt; a Csanádi és  
aradi káptalan, amikor a birtokokat meghatárolta (amire a szörny űséges  
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tatárjárás miatt volt szükség), Csóka birtokában minden halastóival, szántó-
földjeivel, kaszálóival, rétjeivel s összes haszonélvezeteivel együtt, melyek a  
falu régi és megújított határmezsgyéi között húzódtak, meger ősítette a már  
említett Pongráczot. Utána is, az 1256. február 17-ei birtokosztály (osztozko-
dás)alkalmával is a Kelemenösfiak kapták Csókát halastóival együtt.1280-ban,  
amikor a kunok (akiknek a közeli Homokréven [Mokrin térségében] szentelt-
szikjük volt) földúlták, Csóka Pongrácz fiának, Tamás ispánnak a tulajdona  
volt. Tamása király előtt is bebizonyította, hogy ez a falu a Csóka nev ű  
halastóval együtt az 6 birtoka, de ekkor már el volt pusztítva, és sokáig nem  
is került sor újratelepítésére. Az 1333-1335. évi pápai tizedlajstromok nem  
említenek benne plébániát.  

Egyébként Csóka a Csanád nemzetség azon birtokai közé tartozott, melyeket  

Róbert Károly (király) h űtlenség címén elvett tб lük, de 1321. július 29-én  
Csanád prépost közbenjárására újra visszaadott a nemzetségnek. Az 1337. évi  
osztozkodáskora falu mezб  felöli része a Telekdy családnak, a Tisza felöli  
része pedig a Makбfalvi családnak jutott. Mind a két család arra törekedett,  
hogy a falu népessége jelentós mértékben növekedjen, és 1334. március 28-án  
a Telekdyek része megszaporodott; Makбfalvi Gergely fia Csókán levб  részét  
(amely neki és Dénes fia Pál fiainak az ún. örök osztály következében jutott),  
átengedte más birtokokért Csanád érseknek és unokaöccseinek.  

1360. október 22-én a Telekdyek megosztoztak birtokaikon, pontosabban  
háromfelé osztották szét uradalmukat: Telekdy Miklós fiai, György és Miklós  
kapták Csókát a halastóval és a Sula nevű  mocsárral együtt. Az említettek  
utódai közt azután apróbb darabokra esett szét aTelekdy-rész, s id бvel egyik-
másik darabja idegen kézre jutott. Így p1. 1469. június 23-án „a budai káptalan  
bevezeti Temerkény falu birtokába" (Tömörkény nevű  település Csбkátб l  
néhány kilométerre délre feküdt, és 1529-ben Bali bég rablóhadjárata során  
végzett vele), akkor már Sövényházi Albert deák özvegye, Telekdy L бrinc  
özvegye és Serjéni Orros László szerepelnek csókai birtokosokként. Velük  
kapcsolatban a krónikás azt is följegyezte, hogy „az els бnek képviseletében  
Nagy Márton, a másodikénak Thegez Jakab, s a harmadikénak Fejes L бrincz  
jobbágy szerepel".  

Említésre méltó azonban, hogy a vagyonos Telekdy István amennyit csak  
lehetett, visszaszerzett az említett javakból, és 1508. május 22-én Csóka faluban  
levб  részére is új adománylevelet kapott. A 16. század elsó felében jelent бsebb  
helység volt Csóka, hiszen Oláh Miklós 1536-ban írt munkájában megemlíti,  

illetve „érdemesnek tartja a nevezetesebb délvidéki falvak közt felsorolni".  

De ekkor mára mohácsi vész után vagyunk, és „mindkét földesura elköltözött  
a vármegyébő l (akkor még Csanád vármegyéhez tartozott Csóka). Jobbágysága  
lassan pusztulni kezdett, s 1552-ben, Temesvár eleste után tömegesen menekült  
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innen, s helyükbe a forrásmunkákban leginkább ráczoknak nevezett szerbek 
jöttek. Az 1557-58. évi török defter (adólajstrom) már csak tizenhárom lakost 
talál benne, ezek: Babrics Belos, Banics Gyuro, Branics Petok, Csakar Balázs, 
Farkas Ambrus, Halorovics Bor ... Kosmanovics Lázár, Lukács Fábián, 
Mladen Majo, Mosorovics B., Nikics Nika, Radivi Zorana és Vencsovics Petár. 

A király adórovója 1560-ban Csóka nevét a Maroson túl fekv ő  helységek 
között egyszerűen csak felsorolja, mert az adó behajtását akkor már meg sem 
lehetett itt kísérelni. A következ ő  évben, 1561. július 12-én, Nádasdi Tamás 
nádor Telegdy Mihálytól h ű tlenség címén (mivel hogy az „őrült dühében" 
János király fiához pártolt), elvette Csókán lev ő  birtokrészét, és Kerecsényi 
Lászlónak adományozta. Igy hát az említett évben Földvári István adórovó 
Kerecsényi László hét portáját jegyzi föl, amelyek 7 forint 70 dénár adót 
fizettek, ebből tíz dénárt kapott a falu bírája, minden bizonnyal azért, mert 
az adót behajtotta, és a kijelölt helyre eljuttatta. 

A Makó család utolsó férfisarja, László, 1563-ban készített végrendeletében 
csókai birtokrészét is n ővérének, Ilonának és annak fiának, Szokoli Györgynek 
adta. De „akár csak a holdban levő  birtokról intézkedett volna (a török félhold 
árnyékában). Kerecsényi is visszaadta Telekdy Istvánnak itteni részét, mert 
úgysem vehette hasznát, habár 1564-ben az adórovó a király (a Makó családtól 
átruházott birtokrész) és Telekdy István nevén 51/2 (öt egész egy ketted) portát 
meg tud még adóztatni, de Gyula eleste után teljes mértékben a török lett itt 
az úr". 

1582-ben tengődik még itt négy szerb juhász, a följegyzések szerint összesen 
1025 birkájuk volt, közülük a Gere Tovin néven feltüntetett csobán 506 juhot 
tartott. Ezután azonban száz évnél is tovább tartó homály borul a falura, jeléül 
annak, hogy teljesen elpusztult. A zentai csata leírásában sem említik, noha 
bizonyos, hogy 1697-ben a török tábor Csóka területén állott. 

A száz évnél is tovább tartó homállyal kapcsolatban célszer űnek tartjuk 
idézni a krónikást: „A s ű rű  erdőségek és az újból elhatalmasodott sás és nád 
és egyéb vad növények a vizek rendes folyását gátolván, ismét vizeny őssé s 
részben posványossá váltak olyan területek is, amelyek már azel đ tt szántóföl-
dek, száraz legelők és jó kaszálók voltak. Ehhez járult még, hogy a török 
védelmi szempontból — hogy e vidéket nyugat és észak fel ől nehezebben 
hozzáférhetővé tegyék —, azokat a területeket, amelyekre okvetlenül szükségük 
nem volt, és melyek megszállott er ősségeik körül voltak, még mesterségesen 
is elposványosították. Az erdőket kiirtották, hogy a meglepetéseket (rajtaütést) 
megakadályozzák, de a mocsarakat lehet ő leg szaporították, mert ezek a véde-
kezést könnyebbé tették." 

Sokáig tartotta török félholdas éjszaka, ám egyszer annak is vége szakadt. 
A zentai diadal után Csóka kövér legel őit ismét fölkeresték a szerb pásztorok. 
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Az 1717. évi összeírás szerint már negyven ilyen pásztor lakott itt, vagyis a 
helység lakosainak száma kétszáz körüli lehetett. Nem élhettek valami fénye-
sen, mert az osztrák hatóság új elnevezéssel ugyan, de fenntartotta a török 
adónemeket, ennek ellenére talán egy kicsit fontoskodva álltak ki viskóik elé 
1768. május 12-én, amikor II. József Nagykikindáról jövet Csókára érkezett, 
s innen a zentai csata színhelyének a megtekintésére, majd ismét vissza Csókára 
lovagolt. Csókáról aztán Temesvárra ment. 

1779-ben Bánátot ismét Magyarországhoz csatolták. Csóka és környéke 
Torontál vármegye törökkanizsai járásába került. Nem sokkal utána 1782-ben 
a kincstári javak árverésén Csókát Marczibányi L őrincz vette meg 95 500 
forintért (a kikiáltási ára 82 860 forint volt). Magyarokat és szlovákokat 
telepített ide, hogy birtoka megm űveléséhez biztosítsa a kellő  számú munka-
erő t. Marczibányi kieszközölte, hogy Csóka 1797-ben mezővárosi kiváltságot, 
majd néhány évvel azután országos vásárok megtartására jogot nyerjen. Mindez 
akkor igen jelentős elđnnyel járt. 

A magyarok újratelepítése tehát 1782-ben kezd ődött meg Csókán, de nem 
sokkal azután, pontosabban 1800-ban újabb hullám, vagyis még több ilyen 
család érkezett ide Tolna és Baranya vármegyékb đ l. 1806-ban és az azt kбvetđ  
néhány évben tótok (szlovákok) jöttek Liptó, Gömör és Trencsén vármegyék-
bő l, de közülük többen is visszatértek bölcs őhelyükre, illetve máshová költöz-
tek (a hegyvidékiek számára szokatlan volt ez a 81,5-82,5 méter tengerszint 
fölötti magasság, illetve az annál is alacsonyabban fekv ő  mocsár). 

1808 körül Csóka lakossága így oszlott meg: 240 szerb, 200 magyar, 60 tót, 
összesen tehát félezren laktak a faluban. 1860-ban már jelent ős változás 
észlelhetđ . A magyarok száma 1500-ra n đtt, a szerbek 800-an voltak, a tótok 
100-an, a zsidók pedig ötvenen. Az utóbbiak 1840-ben kezdtek betelepülni, 
és a következő  egy évszázad alatt igen nagy mértékben hozzájárultak Csóka 
gazdasági életének a föllendítéséhez.1890-ben még tarkábba falu nemzetiségi 
összetétele. A Történelmi ndnttár szerint 2392 magyar, 862 szerb, 34 német, 
24 oláh és 14 tót, összesen 3330 lakos élt itt. Most pedig j б  száz esztendő  
múltán Csóka lakossága hozzávetđlegesen 5,5 ezerre tehet б . A rendelkezé-
sünkre álló igen részletes adat 1971-b đl való, amikor 5214-en laktak itt. 1797 
háztartást és 1429 l аkást tartottak nyilván. A lakosság többsége, 65,2 százaléka, 
magyar. A szerbek 29,5 százalékban (1535 f ő), a más nemzetiség űek pedig 5,3 
százalékban (276 fб) képezték a lakosságot. 1981-ben 5414 lakos, 3420 magyar 
(63,2%), 1991-ben 5234 lakos, 3229 magyar (61,7%). 5,6%-kal csökkent a 
magyarok száma. 

Azt hiszem, hogy nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a mai Csóka alapjait 
Marczibányi Lórincz vetette meg, de nézzük, ki is volt đ , Puhói Marczibányi 
Lőrincz, aki 1754. április 4-én született, és 1786. január 8-án halt meg torok- 
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gyíkban. Apját ugyancsak Marczibányi L őrincznek hívták, és királyi tanácsos,  
valamint Csanád vármegye alispánja volt. Az újratelepít ő  Marczibányi Lőrinci 
édesanyjának a lánykori neve Kvass б tzky Juditha, testvéreit pedig Istvánnak 
(az ő  síremléke látható a csókai parkban) és Imrének (róla nevezték el a múlt 
század második felében lebontott Imretelek nev ű  falut) hívták. Lőrincz kez-
detben Torontál vármegye szolgabírójaként, majd alispánjaként vonta magára 
a figyelmet. Csókai birtokos volt már akkor, amikor feleségül vette nemes 
Kvassay Franciskát, aki 1784-ben szülte meg Márton István nev ű  fiukat, akit 
Tбrökkanizsán kereszteltek meg, mert akkor még Csókán nem volt katolikus 
lelkész, így szentély sem. Említést érdemel, hogy a görögkeleti templom 
létezésérő l 1773-ból már van adat. Második fiuk, Lajos, úgymond posztu-
musz, vagyis apja halála után, 1786. május 22-én született (a népi emlékezet 
szerint az utóbbi semmisítette meg a terjániak birtoklevelét). Ók örökölték a 
Marczibányi uradalmat. A Történelmi пdпttár szerint gondosnak nevezett 
apjukat (M. L. alispánt) pedig „eltemetvén a néhány évvel azel ő tt általa épített 
imaház alatt". 

A krónikás az újratelepít ő  hazafiságát és valláserkölcsiségét is kiemeli. A 
Csanádi püspöki levéltár okmányainak tanúsága szerint Marczibányi L őrinci 
még szolgabíró korában, 1783-ban folyamodványt írta koronához, hogy „Csó-
kán plébánia és tanítói állomás alapítassék". Az iskola megnyitására azonban 
csak évekkel kés őbb került sor, egyes adatok szerint a múlt század elején nyílt 
meg, és első  tanítója Budai Lajos volt, de azt, hogy mikor választották meg, 
és meddig teljesített itt szolgálatot, nem tudjuk, mert az idevágó iratok a 
magyar szabadságharc idején megsemmisültek. Említést érdemel, hogy a szer-
beknek 1773-ban nemcsak templomuk, hanem iskolájuk is volt. 

1784-ben Marczibányi Lőrinci a saját udvarában és költségén 300 embert 
befogadó hat öl hosszú és három öl széles imaházat építtetett, amelyet 1785. 
február 22-én Kassil Miklós óbeseny ő i esperes-plébános ünnepélyesen meg-
áldott, és a hívek rendelkezésére bocsátott. Az els ő  lelkészt Muhorai Ferencnek 
hívták, Ferenc-rendi szerzetes volt. Az említett Muhorain kívül káplánként, 
illetve mint curatusok a következ ők szolgálták még az ifjú csókai egyházköz-
séget 1785. augusztus 11-e és 1808. november 22-e között: Kiss István szerzetes, 
Gyárfás László Ferenc-rendi szerzetes és Paulik Alajos minorita szerzetes. 

A krónikás azt is följegyezte, hogy 1800-ban leégett a paplak, amit azonban 
az uradalom gyorsan fölújított és kib ővített. 1801-ben Csóka mezővárosi 
kiváltságot kapott, és jogot nyert évente négy országos vásár, és hetente egy 
hetivásár megtartására. Mindez a település anyagi és kulturális emelkedését 
(is) szolgálta. Nőtt a lakosok és a hívek száma, mindez a Marczibányi családot 
a követelményeknek megfelel ő  templom építésére késztette. 
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1803. október 15-én Szuló János uradalmi igazgató felügyelete alatt megve-
tették az alapját a párját ritkító csókai templomnak (amely a régiek szerint 
olyan nagyra sikeredett, hogy be se fért a faluba) az ún. Bara-part szélén, az 
uradalmi és lelkészlak közvetlen szomszédságában. (Azért itt, mert Csóka 
településmagja a falu déli részén alakult ki.) 

A templom alapkövének ünnepélyes lehelyezésével a püspök a temesvári 
Praisz Pál kanonokot bízta meg, aki 1804. július 29-én sátor alatt misézett, a 
helybeli és a szomszédos földesurak, egyházi férfiak és „roppant" néptömeg 
jelenlétében. „Hogy pedig az emelkedett templomtér a Barra vizét ő l és a Tisza 
kiöntésétő l megбvassék, az uradalom 1805-ben er ős kőfalat épített annak déli 
részén, köte сzvén magát gondoskodnia kőgát mindenkori fenntartásáról." 

1806-ban az újonnan érkezett tótok közül többen a Tisza vidéki hideglelés 
áldozatául estek, s ennek hatására többen visszatértek hazájukba. Ugyanekkor 
az uradalom három új haranggal ajándékozta meg az egyházközséget. Az els ő  
23 mázsásat a Szentháromság tiszteletére szentelték föl. A másodikat, a 11 
mázsa 26 font súlyút a boldogságos sz űz tiszteletére, a harmadikat, a 6 mázsa 
15 fontot „nyomót" pedig Szt. István tiszteletére ajánlották föl. Az említett 
három harangon kívül korábbról volt még két másik harang, ezeket az ura-
dalom alapítója, Marczibányi Lőrincz ajándokozta az egyháznak. Ezek egyike 
2 mázsa 15,3/4 font, a másik meg 46 font súlyú volt. 1813-ig ezek a harangok 
a lelkészlak elő tt lábakon (haranglábakon) függtek. 1807 őszén tető  alá ke-
rültek a templom falai. 1808-ban Marczibányi Lajos (Marczibányi L ő rincz fia) 
torontáli tiszt, aljegyző  és Marczibányi János (Marczibányi Imre fia) Csókára 
jöttek lakni, és átvették az uradalom irányítását. 

1809-ben elkészült a templom és a kripta. Az új templomot Bocskor István 
(egyházmegyei világi áldozár, aki püspök szeretett volna lenni Moldvában, de 
végül is 1817-ben Nagyszombatban a ferencesek zárdájában halt meg) áldotta 
meg, s kezdte el benne az istentiszteletet. 

1810-ben a Marczibányi család igen értékes kegytárgyakkal ajándékozta meg 
a templomot, amelyeket még Marczibányi L őrincz a zárdák eltörlése alkal-
mával vásárolt meg. „Nevezetesen egy 103 nehezéknyi monstrantiát tiszta 
ezüstbő l jól megaranyozva, mely a budai apácáké volt. Egy 52 nehezéknyi tiszta 
ezüst hasonitig jól megaranyozott ciboriumot, mely szintén a budai apácza-
zárdában vétetett. Egy 21 neh. ezüst kelyhet. Egy 26 neh. ezüst kelyhet, mely 
a pozsonyi Trinitáriusoké volt. Egy 48,3/8 neh. ezüst lámpát, a váczi domonkos 
zárdából. Egy 54 neh. ezüst füstöl ő t a budai karmeliták zárdájából" stb. 

1813. július 13-án Kőszeghy László püspök „ritka nagy ünnepéllyel nagy 
népsokaság jelenlétében consektálta a csókai templomot a Szentháromság 
tiszteletére. A templom ekkor minden szükségesekkel, díszes szertartási öltö- 
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nyökkel, drága eszközökkel, orgonával s igen gazdag alapítványokkal rendel-
kezett az uradalom vallásos kegyeletéb ő l". 

A keményfej ű  székelyként ismert Bocskor Istvánt Schönberger Ferencz 
temesvári káplán váltotta föl, aki hitoktató stb. is volt, és nagy kerül őkkel 
érkezett márczius 30-án ide a „rengeteg vízáradások miatt". Itt aztán kieszkö-
zölte egy „Csinos" lelkészlaknak az építését (tágas udvarra!, kerttél és k őkerí-
téssel), ahová Schönberger 1820-ban költözött be. 

1821-ben (október elején) segédlelkészi állomást szerveztek Csókán (mert 
a hívek száma tetemesen megnövekedett). Az els ő  csókai segédlelkész Bottyán 
János plébános volt. 

1822-ben Szt. Flórián tiszteletére k őszobrot állítatott a Marczibányi család 
az uradalmi épület és a községháza közti téren, amely még ma is áll, írja az 
Ortvay Tivadar és Szentklárai Jen ő  szerkesztésében és kiadásában Budapesten 
1874-ben megjelentetett Történelmi adattár. Mindezt most azzal igazíthatjuk 
ki, hogy régen nincs már ott a szobor, feltehet ően valamelyik fordulatban 
távolították el „hóhérai", mert nem annak vélték, ami, nem ismerték föl benne 
a tűzoltók védőszentjét. 

1826. május 23-án meghalt Marczibányi Imre királyi tanácsos és trencséni 
alispán puchói birtokán. 

1830. augusztus 29-én ismét nagy veszteség érte a csókai egyházat. „Nagylelk ű  
földesura, Marczibányi János cs. kir. tanácsos mid őn a megyei ülésre utazék, 
Beodránál betegség által lepeték meg, Nagy-Becskerekén elhunyt ..." Ugyan-
akkor a templompénz az újabb kegyes alapítványok és a tetemes kamatok 
által 20 432 forint 30 koronára emelkedett. Említést érdemel, hogy az el őző  
évben a templom pénzalapja 14 875 forint volt. 

1831 igen szomorú év volt, mert a katolikusok közü192-en, a szerbek közül 
pedig negyvenen estek hat hét alatt (Szt. Anna napjáig) az ázsiai kolera 
áldozatául. (Az akkor állított embermagasságú k đkereszt még ma is látható 
a katolikus temetőben, ám ezt a „koleráskeresztet", pontosabban annak a 
szövegét föl kellene újítani.) 

1832-ben fél évszázados itteni jubileumát ünnepelte a Marczibányi család. 
1834. december 3-án Pesten meghalt Marczibányi Márton, a csókai egyház 

nagylelkű  támogatója. 
1841. június 20-án „iszonyú zivatar dühöngött Csóka fölött, a vetéseket 

elpusztító, a villám többször lecsapott a templom tornyába, s akkori szokás 
szerint a vész ellen harangozó templomszolgát agyonsújtó, a toronykeresztet 
ledobta, s mindenféle mondhatatlan kórokat okozott". 

1847. július 19-én meghalt Marczibányi Lajos. Végrendeletében, melyet a 
váci káptalannál helyezett el, számos alapítványt tett a csókai templomra, a 
szegények megsegítésére, iskolókra stb. Hamvait Burghardt István nák6falvi 
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prépost a környékbeli papság jelenlétében július 21-én helyezte le a családi 
sírboltba. 

Marczibányi Lajos halálával a csókai javaknak az őt megillető  részét az 
özvegye, született Motesiczky Vinczentia asszony számára foglalták le, de mivel 
a juss fele része Marczibányi Antalt és L őrinczet illette, abban egyeztek meg, 
hogy a javakat (korabeli szóhasználattal jószágot) Marczibányi Antal igazga-
tására bízzák, és csak a jövedelmen osztozkodnak. (Ami azonban nem ment 
simán, pörösködtek az örökösök, végül Marczibányi Antal és L őrincz tulaj-
donában maradtak az említett javak.) 

Az 1848-1849-es magyar szabadságharc szomorú emlékeit is rögzítette a 
Történelmi пdattnr. Íme egy idézet: „Maga a plébános Szegedre követtea ráczok 
és szerviánok elől menekülб  híveit, kik 1849. január 24-én virradatkor oly 
sietséggel futottak, hogy a kocsik az utcák végén egymásba akadtak. A plébánia 
hiteles könyveiben, melyek magyarul voltak írva, az említett martalócok iszonyú 
pusztítást vittek végbe, úgy hogy most több évi anyakönyvek hiányzanak. A 
szerviánok 1849. február 2-án vonultak be Csókára, a mid őn az itt maradt 19 
kath. magyar közül a 73 éves jegyző t, Demény Istvánt, és a 66 éves Hornyák 
János bírót a községháza el ő tti eperfákra fölakasztották, T бrteli Györgyöt az 
utcán szaladtában agyonl ő tték, Lipб t Józsefnek pedig betegágyában vágták el 
a nyakát." 

A magyarok tehát Szegedre és vidékére menekültek, s csak április 27-ét б l 
kezdve szállingóztak vissza, miután egy önkéntesekb ő l alakult sereg megtisz-
tította a vidéket. A visszatér ők iszonyú pusztítással szembesültek, mindezt 
tetézte az újabb kolera és a másik, déli irányba történ ő  menekülés, ezúttal az 
„óhitűekre" járt rá a rúd. 

Az említett dúláson túl is sújtotta érzékeny csapás az egyházat, azzal, hogy 
a magyar nemzeti bankjegyeket megsemmisítették, és a Marczibányi L б rincz 
(az alapító hozzátartozója) által még a forradalom bukása el ő tt magyar pénz-
ben befizetett kamatok megsemmisültek, „máglyára ítéltek". 

1850-re esik Tornyai Marczibányi Liviusnak az utód nélküli halála, és ennek 
következtében a családi szerz ődések értelmében Csóka a patronátusi joggal 
Marczibányi Lőrinczre és törvényes utódaira maradt. 

1951-ben Marczibányi Lб rincz a romos paplakot felújította és kib ővítette. 
„Az egész épületnek a célszer űbb és kényelmesebb beosztását rendelte el." 
(Akkor nyerte el a paplak végleges alakját, sajnos évekkel ezel đtt lebontották, 
és ezzel Csóka egyik jelent ős épülete, ahol egykor az utolsó magyar sámánnak 
titulált Kálmánt' Lajos [is] és az ezeregy élet űnek nevezett Móra Ferenc is 
lakott, eltűnt a föld színéről.) A templom rendbetétele, „ékesítése" is erre az 
időre esik. „A kegyúr és a plébános szerz ődést kötöttek Maurer Pál Pesti 
művésszel, ki a főoltárt 5000 p. frtért, a szószéket pedig 1300 p. forintért 



710 	 HÍD 

gipszmárványból fölállította, a Szentháromság f őképet pedig Giergl Alajos  
pesti művész 430 p. frtért festette."  

Az ésszerű  gazdálkodáshoz nemigen ért ő  Marczibányi Lőrinci bizonyos  
Erdey Fülöp egykori borbélylegényt fogadta föl ügyeinek rendezésére, aki  
tevékenységét adósságcsinálással kezdte. 1854 tavaszán 1 200 000 p. forintot  
vett föl a kormánytól az uradalom részére, azzal a föltétellel, hogy azt tíz év  
alatt az uradalomban ezer hold földön termesztend ő  dohány jövedelméb ő l  
visszafizeti. Ennek céljából a forradalom idején elpusztított Terján helyén 91  
házzal az uraságnak hízelg ő  Lőrinczfalva név alatt feleseket telepített, akik  
óbeseпуб i bolgárok és kisoroszi magyarok voltak (460-an). A bolgárok azon-
ban a dohánytermesztéshez nem értettek, és rövidesen visszatértek a falujukba  
(emlékük azonban „bogarakként" megmaradta régi itteniek emlékezetében),  
s helyüket magyaroknak engedték át.  

1855-ben a Tisza kiöntött, átszakította a gátat, tetemes kárt okozott ezen  a 
vidéken. „Csóka, Feketetó, Monostor, T.-Kanizsa, Szanád, Tiszaszentmiklós  
és Padé szigetté lettek ..."  

Közben Erdey „hű tlen és csalárd" gazdálkodása iránta bizalmatlanság oly  
nagy lett, hogy a megyés püspök a plébánost utasította a „t őkéket betábláztatni  
a csókai birtokra", s erre a pör után sor is került. (A templompénztár ügyeit  
Bielek Vilmos nagybecskereki ügyvéd védte, sikerrel.)  

1856 decemberében mára bukás szélén állotta krónikás által szépnek  
nevezett csókai uradalom. Marczibányi L őri=cz természetesen menteni akarta  
a menthető t, 10 000 forint kölcsönt akart fölvenni Pesten, de Erdey „húzásai"  
miatt „hitelében annyira megingattatott", hogy senkit ő l sem kapott pénzt, ső t  
„oly lárma keletkezett, hogy a cs őd ekkor már kevésbé maradt el". Végre  
1857-ben Marczibányi elbocsátotta bajkever ő  bizalmasát, későn tette ezt, mert  
ekkor már annyira el volt adósodva, hogy a cs ődöt nem tudta elkerülni.  

1868-ban a csókai uradalmat Barber Agoston és Klusemann k őbányai  
sörfőzők vették meg 855 000 forintért, majd Sváb Károly tulajdonába ment  
át. (Ő  fejezte be a kastély építését.) Nem sokkal azután az uradalmat a Léderer  
fivérek vették meg, akik híres gazdaságot hoztak itt létre. (Föllendítették a  
növénytermesztést és állattenyésztést, kiváló ménesük, tehén- és göbölyállo-
mányuk, sertésfalkáik, juhnyájaik stb. voltak. A magtermesztésben, különösen  
a virágok szaporítóanyagának az el őállításában a párját ritkította a csókai  
uradalom, de a szőlészete és borászata is híres volt. Négy szeszgyár [száz éve  
épültek]: Árende majorban, Macahalmán, Réti majorban és Széki majorban  
ezek az ipari létesítmények, de napjainkban már csak a Réti majori „üzemel-
get", és szinte vég nélkül ontották a nyereséges gabonaszeszt és a mellékter-
mékként kapott olcsб  és jб  állati eledelt, a moslékot. Seregnyi munkás, a Tisza  
vidékiek mellett muraköziek is serénykedtek a mintagazdaságnak min ősült  
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uradalomban, ám a fejl đdés, a gazdasági föllendülés kevés embernek nyújtott 
jólétet.) A századfordulón emlékezetesen nagy aratósztrájkokra került sor. A 
legnagyobb ilyen sztrájk 1906-ban volt Csókán. Aztán pedig 1914-ben „meg-
zörgették a dobot", kitört az elsó világháború, amelynek következményeit még 
ma mi is nyögjük. Mint ismeretes sz űkebb szülбföldünket, Vajdaságot, a 
trianoni békeszerzбdéssel az újonnan alakult Jugoszláv Királysághoz csatolták. 
Adminisztratív szempontból Csóka továbbra is Torontál vármegye törökka-
nizsai járásához tartozott, majd a vármegye fölszámolása utána Dunai Bán-
sághoz csatolták. A két világháború közti társadalmi-gazdasági viszonyokkal, 
a szociális és politikai stb. helyzettel kapcsolatban célszer űnek tartom helyet 
adni az 1972-ben az újvidéki Forum kiadásában (Csóka 725. évfordulója 
alkalmából) megjelent kiadvány idevágó megállapításánainak. „Az agrárkér-
dést az 1919-es úgynevezett el őzetes földreform-el őkészítő  rendelkezések alap-
ján oldották meg. A Léderer testvérek uradalmának csak kis részét osztották 
szét a föld nélküli telepeseknek és a szerb hadirokkantaknak." (A kisebbségi 
sorba süllyedt magyarokat kirekesztették a földosztásból.) 

A következetlenül végrehajtott földreform, a fondorlatok, az uzsorakamat, 
a megoldatlan nemzetiségi kérdés, a nehéz munkaföltételek, acsekély kere-
setek, a kizsákmányolás és a politikai élet áldatlan pártküzdelmei jellemezték 
ezt az időszakot. A nehéz helyzeten nem sokat enyhítettek a termelésben elért 
eredmények: az ipar, az állattenyésztés, a sz б lészet és a borászat, valamint a 
virágtermesztés stb. fejlбdése. 

1941-ben új hódító gazda jelenik meg a vidéken. 1944. október nyolcadikáig 
Csóka a német megszállás nyomasztó éveit élte át. A Léderer-uradalomra is 
rákönyökölt a hódító, akinek nagy szüksége volta jól szervezett, „bejáródott" 
uradalomban megtermelt javakra. A németek racionalizálták a termelést, és 
csökkentették a korábban „nemlátomt6l-vakulásig" tartó munkaid ő t, persze 
a korábbi teljesítményt megkövetelték. A birtokon dolgozóknak pedig kez-
detben furcsa volt világos nappal hazamenni. Egyre csak tekingettek hátra, 
mint akikkel rossz tréfát akarnak űzni, folyton azt lesték, hogy mikor hívják 
őket vissza, de nem hívták бket vissza a teljesítményelv űséget szorgalmazó 
megszállók, akik 1942-ben Macahalmán fogolytábort létesítettek, nagyszámú 
elítéltet tartottak ott fogva. Az említett táborban sínyl ődők kiszabadítására 
1944-ben került sor. Az észak-bánáti elsб  partizánosztag az említett év augusztus 
negyedikére virradó éjszakán megtámadta a fogolytábort, és kiszabadította a 
foglyokat. A fogolytábor helyét emlékmű  jelöli a mind romosabbá váló 
Macahalmán. 

A fölszabadító harcok viharában Csóka és környéke jelent ős emberáldozatot 
adott, olvashatjuk az említett alkalmi kiadványban. (Csóka — 725.) Az igazság 
kedvéért azonban ezt a megállapítást ki kell egészítenünk a következ őkkel: A 
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már említett fölszabaduláskor a népfelszabadító mozgalom fegyveres er ő inek 
„mászárosai", akit a csókaiak emlékezete idegbajos partizánokként tart szá-
mon (nemükre és korukra való tekintet nélkül) több közülünk valót, 27-et,  

legyilkoltak bírósági ítélet nélkül. Az egykori dögtemet ő  helyén, ahová j б  
részüket még kiszenvedésük el őtt elföldelték, sokáig csak gaz burjánzott, ám 
újabban már virág, koszorú és imbolygó gyertyaláng is látható. Ama tömegsírba 
gépfegyverezettek hozzátartozóinak a görcse még ennyi idó, ilyen körülmények 
között sem oldódott föl. Ez szolgálhat magyarázatul, hogy ebben a Csóka 
időrétegeit nagyvonalúan vázoló írásban az áldozatok névsorát nem közöljük. 

Közvetlenül a fölszabadulás után megalakultak a néphatalom els ő  szervei. 
Megválasztották a népbizottságot, élén Onjon Svetozar elnökkel. Majd sor 
került a társadalmi és politikai szervezetek megalakítására is. 

Néhány keserves év után, a vörös csillag alatt kezdett kibontakozni az új 
világ, ahol a szándékos megszorítások, tévedések a gátlástalan diktátum elle-
nére is, megindult egy derűs-borús folyamat. A már említett vörös csillag 
fénykörének az évtizedékünkig tartó idején mégis történt tagadhatatlan el ő re-
haladás az élet számos területén. P1. az oktatás, egészség- és szociális védelem, 
lakáskultúra, sport stb. terén. Különösen a háborús gyalázatból nézve, illetve 
az iszonyatos infláció szorításából, 1993-ból visszatekintve, amikor a korábbi 
ezer, ezerötszáz márka érték ű  havi keresetek ötmárkányira zsugorodtak, t űnik 
az a megszorításoktól, besúgásoktól, szándékos tévedésekt б l sem mentes de-
mokratikus centralizmusként is emlegetett id őszak oázisnak. 

Jelenleg még nem látszik annak a jelképes alagútnak a vége, nagyon ritka 
körülöttünk a levegő , a fiatalok közül sokan áttelepültek Magyarországra, 
illetve más országokba. Ha meg akarjuk látogatni őket, illetve ha külföldre 
akarunk utazni, fejenként 100 dinár kilépőpénzt kell fizetni, mert hát a 
gazdaságban csak mímelt munka folyik, s a hatóságnak meg pénzre, sok pénzre 
van szüksége, s a már említett kilép őnél csak egy darab papír a „befektetés", 
s ennek fejében annak, aki netán gépkocsival szándékozik elhagyni ezt a vajúdó, 
porba sújtott országot, a már említett száz dinár mellett további kétszáz dinárt 
kell fizetnie a kocsi után. 

Jelenleg az ún. harmadik Jugoszlávia Csókájában több szerb és egy magyar 
párt, a VMDK működik (vegetál). Ennek helyzete és er őnléte nem teszi 
lehetővé, hogy általa végre kezünkbe vegyük a saját sorsunkat. A község élén 
a demokratikusan megválasztott vezet őség helyett kényszerigazgatás dívik, ún. 
távirányítású egyed, egyedek ügyködnek, és hát f ő leg nem a mi javunkra. 
(A jelenleg 1996 augusztusára értend ő , ui. akkor róttam, gépelgettem ezeket 
a hevenyészett sorokat.) 
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ADALÉK  

Gazdaság. Legnagyobb természeti kincsünk a föld. A csókai határ 5336 
hektáron fekszik, ebb бl a társadalmi szektorban 3643 hektár, a magánszek-
torban pedig 1693 (korábbi adat) található. A földm űvesek nagy része adós, 
kimerült ember, de a társadalmi vállalatok: a mez бgazdasági kombinát, a Rét 
mezбgazdasági vállalat és a földm űves-szövetkezet sincs irigylésre méltó hely-
zetben. Csókán és környékén nagy hagyománya van a dohánytermesztésnek, 
a még a múlt század második felében létrehozott dohánybeváltó dohányipari 
vállalatként napjainkban is m űködik. A húsipari vállalat 1932-ben alakult, és 
széles körben ismert. A fémipari vállalat 1967-ben létesült, a mez őgazdasági 
kombinát szerel бműhelyébб l fejlбdött ki. A Rad építб ipari vállalat 1962 óta 
működik, de újabb kori közművesítési vállalata is van a településnek, és a 
padéi Minta gyógynövényfeldolgoz6 üzem gyógykozmetikai üzemrészlege is 
itt található a malomban, amit már évtizedekkel ezel б tt megszüntettek. Társult 
vendéglátóipara vállalata, a Jedinstvo nev ű  kereskedelmi vállalata is újabban 
a húsipari vállalat keretében igyekszik a követelményeknek eleget tenni. 
Csóka kisipara jócskán elmarad a követelmények mögött, de kivétel itt is akad, 
pl. az Árok-pékség, amely szélesebb körben is ismert és elismert. 

Egészségvédelem. Számos nyavalyától terhelt Csóka lakossága. Az egészség-
ház orvosai túlterheltek, és nagyon módjával fizetettek. Az említett intézmény 
fölszereltsége, éppen úgy mint a gyógyszertáré is, javításra szorul. Csóka több 
neves orvost is adott az egészségügynek. Az els бt, akiről néhány mondat erejéig 
Torontál vármegye monográfiája is beszámol, Mazur Ernбnek hívták. „Mazur 
Ernő  orvos, szül. Csókán (valószínű , hogy a múlt század elején). Munkái: 
Orvosi értekezés a fürd ői életrendrб l. Pest, 1842. A bácsmegyei elhíresedett 
víziszonyellenes titokszer." 

Közoktatás és m űvelődés. A 18. századi följegyzések szerint 1773-ban a 
szerbeknek iskolájuk és templomuk volt. A magyar nyelvű  iskola a 19. század 
elején nyílhatott meg. Az egyház befolyása egészen a fölszabadulásig többé-
kevésbé drezhetd volt. Említést érdemel, hogy Csóka egyik nagy szülötte, 
Borbély Lajos (1843-1919) a rimamurány—salgótarjáni vasm ű  részvénytársaság 
vezérigazgatója, mérnök és újító, valamint a budapesti országgy űlés egykori 
tagja stb., igen haladó eszméket vallott, belátta, hogy a vegyes nemzetiség ű  
környezetben az emberek közti viszonyoknak a kölcsönös megbecsülésen és 
egyenjogúságon kell alapulniuk. Ettб l az elvtб l vezérelve az akkori korszel-
lemmel ellentétben, azzal a kikötéssel építette föl az új (Nagy) iskolát, hogy 
az intézmény mentes legyen az egyház hatásától, és biztosítsa minden gyerek 
iskoláztatását vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. 



714 	 HÍD  

Borbély cselekedetét emléktábla is hirdette az általa épített és még mindig 
használatban levő  iskola falán, de szemet szúrhatott valakinek, valakiknek 
Borbély neve, az aranyozott magyar bet űk csillogása, és a hatvanas években 
nyoma veszett. Természetesen végs ő  ideje volna visszahelyezni, mert ha 
Borbély Lajos nem szégyellte a Nagy iskolát fölépíttetni, akkor mi sem 
szégyellhetjük azt a táblát, s б t! 

A jelenlegi iskola Jovan Popović  Általános Iskolaként él a köztudatban. A 
felszabadulás után hatosztályosról hétosztályosra b ővült, azaz nem teljes ve-
gyes gimnáziummá, majd később nyolcosztályos általános iskolává vált. Ekkor, 
az ötvenes évek els ő  felében olyan kiváló pedagógusok tanítottak ebben az 
iskolában, mint Biri Imre, Odri Bálint, Letsch Erich, Lakatos Ferenc és mások. 
A felsбbb tagozatok 1956-ig kizárólag magyar nyelven m űködtek, ezután a 
szerb nyelvű  osztályok is megnyíltak. Az 1971/72. tanévben már huszonhat 
tagozat működött több mint 700 tanulóval és 30 pedagógussal. Ez az arány 
napjainkig sem változott nagyobb mértékben. A hetvenes—nyolcvanas években 
bővült az iskola, s javult az ellátottsága. 

A második világháború elő tt egy ideig, majd a háború után 1960-ig ipari 
tanulók iskolája is működött Csókán. 1961-t ől 1970-ig állattenyésztési szako-
sítású mezőgazdasági középiskola is volt itt. Jelenleg vegyészeti-élelmiszeripari 
középiskola működik Csókán. 

A Kiss Mihály Munkásegyetem 1960-ban alakult. A feln őttek általános 
iskolai, szakmai és társadalmi-politikai képzésében jelent ős tevékenységet 
fejtett ki. Említést érdemel, hogy a hetvenes évek elejét ől a kilencvenes évek 
elejéig kihelyezett főiskolai tagozatok is működtek Csókán. 

A Radost Gyermekkert önállóan 1960-tól m űködik. Az iskoláskor elő tti 
gyerekek „ajnározása" azel őtt az általános iskola keretén belül történt. A 
könyvtára munkásegyetem kötelékébe tartozik, most, 1996 nyarán 13 000 
kötettel rendelkezik, ebb ő l 5000 a magyar könyv, a bejegyzett olvasók száma 
450. A szűkös olvasóteremben öt napi-, nyolc hetilap és hat folyóirat áll az 
olvasók rendelkezésére. Az érdekeltek a Magyar Sz б  mellett a Családi Kört, 
a Szabad Hét Napot és a Jó Pajtást is átlapozhatják, valamint a Létünk 
folyóiratot is megtalálhatják. Említést érdemel, hogy az els ő  olvasókör néhány 
száz kötettel és több magyar, német és szerb nyelv ű  újsággal 1868-ban nyílt 
meg Csókán. 

A település művelődési életében hol kisebb, hol pedig nagyobb szerepet 
játszottak, játszanak a m űvelődési egyesületek is, így a Jedinstvo és a Móra 
Ferenc M. E. is. Az első  ilyen egyesület itt az 1880-as években alakult meg 
48-as Kör néven, és 1918-ig működött. A két világháború között néhány  

hosszabb-rövidebb ideig fennálló művelődési egyesület is működött, különbö-
ző  körülmények között és egymástól eltér ő  célkitűzéssel. 
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A felszabadulás után 1946-ban megalakulta Jedinstvo M űvelődési Egyesület.  
1949-ben pedig a József Attila M. E. Ebben az időben igen jelentős szerepet  
töltöttek be a művelődési életben, a m űkedvelés föllendítésében, tagságuk  
tömeges volt. 1954-ben a szerb és a magyar m űvelődési egyesületet Jedinstvo  
néven egyesítették, s a tevékenységük nem sokkal azután elsorvadt.  

1970-ben újra föllendült a m űkedvelő  tevékenység. Ekkor alakult meg  a 
Mбra Ferenc Művelődési Egyesület, és a Jedinstvót is ebben az id őszakban  
szervezték át. A Móra öt éve már népi tánctábort m űködtet Monostoron, s  
legjobbjai számos és számottevő  elismerést hoztak. Kiváló szavalók, énekesek,  
táncosok és citerások öregbítették az egyik legolvasottabb magyar íróról, s  a 
csókai Kremenyák „vallatójáról" elnevezett egyesület hírnevét.  

Sport. Az elmúlt fél évszázad alatt több sportegyesület alakult és sz űnt meg  
Csókán. A mezővárosnak nevezhet ő  település sportja figyelemre méltó ered-
ményeket tud fölmutatni. Az asztaliteniszez ők a legsikeresebbek. Szab б  István  
irányításával, de kés őbb is rengeteg érmet és serleget hoztak haza a tartományi,  
az országos és a nemzetközi versenyekr бl. Tucatnyi országos és számos  
Európa-bajnok nevelkedett itt. S ő t, aPalatinus—Perku čin páros az észak-
koreai pjöngjani világbajnokságon bronzérmes lett, mondhatnánk, a sportvilág  
csodájára.  

A sok ismert és kiváló asztaliteniszez ő  közül Palatinus Erzsébet neve  a 
legcsengőbb. Ő  ui. 1973-ban a Szkopjéban megrendezett országos bajnokságon  
sorba verte az élmez őnyt, és háromszoros bajnok lett, mert a pionír- és az  
ifjúsági bajnokság mellett a feln ő ttet is megnyerte gyermeklányként.  

A labdarúgók az 1959/60-as idényben érték el a legnagyobb sikerüket, amikor  
a kupaküzdelmek során a kikindai Banat legy őzésével a köztársasági dönt бig  
is eljutottak.  

A sakk-klub egy id őben Vajdaság legjobb klubjai közé tartozott. A pionír-
csapat a tartomány harmadik helyezettje is volt, de a diákolimpián is szereztek  
ilyen dobogós helyet.  

Kosárlabda. 1954/55-ben a vajdasági ligában a férfiak a második, a n ők meg  
a harmadik helyet szerezték meg. A férficsapat legnagyobb eredményét  a 
köztársasági ligában való versenyzéssel érte el 1968/69-ben.  

Kézilabda. Csókán az ötvenes évek második felében kezdtek el kézilabdázni.  
1958-ban két ilyen klub is m űködött, ezek 1960-ban egyesültek, de az említett  
évtized vége felé fölbomlott, hogy néhány év múlva újraszervezzék. Nagy,  
ragyogó pillanatai a becskeréki Vulkán legy őzése, és kiváló játékosai is voltak  
ennek a klubnak, ám a kézilabda napjainkban ismét latens állapotban van.  

Teke. Ez a sportág 1968-ban az iker tekepálya fölépítésével kapott lendületet.  
A tekézők 1972-ben bekerültek a szerb liga bánáti csoportjába, ám nem sokkal  
ezután fölbomlotta klub.  
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Csókán a sport fénykora a hetvenes—nyolcvanas évekre esik. Az élsport és 
a tömegsport terén egyaránt szép, sót látványos eredmények születtek. Az 
utóbbi föllendüléshez nagymértékben hozzájárultak a községközi munkás-
sportjátékok. 

A tűzoltótestület a múlt század nyolcvanas éveiben alakult meg, s a sporto-
lókhoz hasonlóan igen sok serleget, érmet szereztek a különböz ő  szintű  
versenyeken. 

A vadászegyesületnek szép tervei vannak a vadvédelem, a környezeti felté-
telek javítása és a vadászturizmus fejlesztése terén, de ezek megvalósítása 
sokat várat magára. 

Csóka határában, illetve közvetlen közelében a középkorban több település 
létezett. Pl. Kingert falu, Kiszenta, Baromlak, Tarján, Tömörkény és Varsány. 
Napjainkban Csóka határában a következ ő  (többnyire pusztuló) majorságok 
találhatók: Árenda major, Macahalma, Réti major, Újmajor, Széki major és 
Sőrház. 

Csóka a község (kommuna) központja is, a következ ő  települések találhatók 
a csókai községben: Egyházaskéi (Vrbica), Feketetó (Crna Bara), amely a 
szomszédos Monostorral egy helyi közösséget alkot éppen úgy, mint Jázova 
(Hódegyháza) Hodiccsal, Tiszaszentmiklós (Ostoji ćevo), Padé és Szanád. 

Csóka közlekedési csomópont. A legfontosabb útirányok északról délre az 
országhatár—Törökkanizsa—Csóka—Kikinda—Becskerék—Belgrád, illetve kelet—
nyugati irányban Temesvár—Csóka—Zenta—Szabadka, azaz Nagyszentmiklós 
(Sinnikolaumare)—Csóka—Zenta—Bácstopolya. Csókának nemcsak a közeli te-
lepülésekkel, hanem a szomszédos országokkal is jó összeköttetései vannak a 
határátjárók közelsége folytán. Magyarországgal Gyála és Horgosa legköze-
lebbi átjáró, Romániával pedig Valkány, Csernye és Nákófalva térségében van 
átjáró. 

Fejlett a közúti forgalom, a vasúti forgalomban a törökkanizsai szárny 
leválasztása után (az említett város és Gyála között fölszedték a síneket) ez a 
forgalom visszaesett, ennek föllendítése sokat várat magára éppen úgy, mint 
a Tisza és a DTD-csatorna közelségével esedékes folyami közlekedés föllen-
dítése is csak papíron szerepel. 

Azt is megemlítjük, hogy Csóka 1972-ben kapcsolódott be az ország egységes 
telefonhálózatába, ám a PTT-szolgálat elmarad a követelmények mögött, 
javításra szorul. 

Csóka tehát ha olykor „világvégi" hangulatot is áraszt, nincs a világ végén. 
Viszonylag könnyen elérhet ő , nézzenek hát szét ebben az észak-bánáti mez đ -
városban, amely most ünnepli els ő  írásos említésének 750. évfordulóját. 



FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG 

KLAMÁR ZOLTÁN 

A fotográfia múlt századi megjelenése óta nagy utat tett meg, és bevonult 
az élet minden területére: dokumentál, láttat — része lett napjainknak. Nyu-
godtan kijelenthetjük: tömegcikké vált, s hogy ez így történt, annak legf őbb 
oka és magyarázata a tömegcikkgyártás fokozatos felfutása. Gondoljunk csak 
arra, hányféle olcsó fényképez őgép kerül napjainkban a boltokba, és hogy a 
gépek nagy többsége olyan egyszer ű  ipari cikk, ami árban és min đségben 
egyaránt megfelel az egyén, vagy a család számára a fontosnak vélt események 
megörökítésére. Így azután nem csoda, ha a b őség zavarával küszködünk, és 
nem tudunk mit kezdeni a temérdek fényképpel. Tanulmányunkban több 
kérdésre keressük a választ a fotográfia közösségi szerepével kapcsolatosan, 
nevezetesen azt vizsgáljuk, hogy a) milyen fázisokon, fejl đdési fokokon ke-
resztül jutott 11 a fotográfia az alsóbb néprétegekhez•, b) a közösségi rétegek 
viszonya a fotográfiához; c) a fényképkészítési alkalmak és a kép szerepe az 
adott társadalmi réteg életében; d) egy mikroközösség viszonya a fotográfiához; 
e) szociografikus jelentéstartalmak a régi fotókon. 

a) A polgárság mint közvetít őréteg 

A fotográfiai eljárást felfedezése után egy éwe1,1840 augusztusában Vállas 
Antall  már bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak. Az akkori 
viszonyokat tekintve meglep ően korán tudomást szerez a képkészítési eljárás-
ról a magyar tudós világ, mégis 25-30 év elteltével jut el vidékre, és válik 
általánosan ismertté. A kiegyezés utáni fejl ődés hatására iparággá lesz, melyet 
tisztes iparosok, nem egy esetben fest őművészek űznek. Hamarosan m űtermek 
nyílnak még az olyan kisvárosokban is mint Zenta, Kanizsa, Topolya, Kula, 
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Becse stb. Ez azt is Jelenti egyben, hogy a vidéki életben is jelent ős változás 
áll be, megjelenik a polgárság, mely mint réteg új, és saját múltteremtési 
igényének egyik lehetséges megvalósítási területére a fotográfiát hívja segít-
ségül. Ennek az igénynek megfelel ően alakult ki a családi és a portréfényké-
pezés merev m ű termi stílusa, ami a későbbiekben nagy hatással lesz az alsóbb 
néprétegek éppen csak kialakuló fényképezkedési szokásaira. „A festett hát-
terek, a bútorok, a drapériák megfeleltek a polgári társadalmi ízlésnek, s 
ugyanehhez igazodott az objektív elé álló személy ruházata, testtartása. A 
műtermi környezet, a portrékészítés tárgyi kellékei az európai korstílusok 
hazai polgári adaptációinak megfelel ően alakultak át" — mondja Kunt Ern őt . 
Ezeket a képeket látta a módosabb parasztsága vele üzleti kapcsolatba kerül ő  
polgárság környezetében, és ilyen el őzmények után vált széleskör űvé, alakult 
társadalmi normává a m űtermi fényképezkedés. Ennek a normának és a 
technika fogyatékos voltának tudható be, hogy a kialakult m űtermi stílushoz 
és annak kellékeihez alkalmazkodtak a paraszti rétegek, az ipari munkásság 
és a nincstelen tömegek. 

b) A befogпdóréteg  

A fotográfia térhódítása vidékenként váltakozó intenzitással folyt, és nagy-
ban befolyásolta a sikert a terület társadalmi-gazdasági állapota. A nagyobb 
városok lettek a kisugárzó központok, itt élt ugyanis a polgárság zöme, aki a 
közvetítőréteg szerepét játszotta. A városi rétegek állnak tehát el őször a 
kamera elé, és a vidék népe csak akkor találkozik az új technikai csodával 
amikor vásárba, piacra menve a városban jár. A befogadó szempontjából fontos 
tény, hogy kultúrájában, m űvészetében példa nélkül való az emberalakos 
ábrázolás, leszámítva a dunántúli tükrösöket. A fotográfia kínálta lehet őség 
tehát merőben új volt, nem építkezett évszázados hagyományra. Nem úgy a 
nemesség esetében, ahol a portréfestészetnek k бszönhetбen valóságos családi 
galériák voltak csökbő l. Ezt a hagyományt vette át a polgárság, és ezt adta át 
az alacsonyabb néprétegeknek. Visszatérve a befogadóréteghez, annak kamera 
elб tti viselkedésén látszik is a szorongás, a merevség, az, hogy nem találja 
helyét a festett hátterek világában. Számukra ez a mili ő  idegen, kényszeredett 
pózba vágja magát, s nem tud mit kezdeni kezével, ezért legtöbbször bibliát, 
olvasót tart, nem egy alkalommal a férfi is, vagy uram bocsé!, d бr, jбn oszlo-
pokra támaszkodik. Bármennyire is idegen a városi fotográfus m ű termének 
valamiféle hamisságot tükröz ő  világa, már ezek a rétegek is fényképezkednek, 
vagyis a folyamat feltartóztathatatlanul megindul, és keresi a helyét a népi 
kultúra rétegeiben. 



FOTOGRAFIA ÉS KÖZÖSSÉG 	 719  

c) Beépülés a hagyományba, képkészítési alkalmak 

A vizsgált társadalmi rétegek, a módosabb és a szegényparasztság miután  
megismerkedett a fotográfiával és elfogadta azt, fokozatosan mind több alkal-
mat talált arra, hogy megörökíttesse magát. Már nem elégedett meg pusztán  
egy bejegyzéssel a biblia hátoldalán: esküdtünk ekkor, született akkor stb.  
Kezdetben a műtermi fényképezkedés volta domináló, ugyanis a technika  
tökéletlen volta nem tette lehet ővé a terepi fényképezést. Az emberélet nagy  
fordulói tehát díszletek közé kényszerültek, és kezdetben a fényképezés csak  
az élet egy kis részét fedte le. A fiatalokról az els ő  kép a felnő tté válás küszöbén  
készült: a fiúk legénykorba lépnek, a lányok eladósorba kerülnek. Ezt követik  
a jegyespárokról készült felvételek, majd a családi képek következnek, ahol  
generációk állnak a kamera el ő tt. Ezeken a képeken még a merev pózok  
uralkodnak. Késбbb a világháború alatt megjelennek a katonaképek, majd  a 
Kodak kézi kamerájának köszönhetбen a terepi fényképezés is bevonul az  
emberek életébe. Csoda történik, a merevség megsz űnik, és az ünnepi küls ő t  
felváltja a hétköznapok világa: a régi képeslapokról csupa élet városrészletek  
köszönnek vissza ránk. Régi piacterek, boltok, forgalmas vendégl ők, utcasar-
kok világát látjuk stb. Vagyis bepillantást nyerünk a dolgos, p бz és pompa  
nélküli hétköznapi életbe. A falusi élet eseményeit most mára helyszínen  
örökítik meg a vándor fotográfusok. Keresztel ők, lakodalmak, temetések  
maradnak meg fényképen, és egy újabb terület is az érdekl бdés homlokterébe  
kerül, s ez nem más, minta gazdaság. Legtöbbször a csoportos munkák  
kerülnek megörökítésre: aratás, cséplés, szüret, falverés stb. A megszaporodott  
képek bevonulnak, és helyet követelnek maguknak a népi lakáskultúrában.  

d) A közösség használatában 

A rendelésre készült képek jelent ős hangsúlyt kaptak a mikroközösségek  
életében. A gazdasági kényszer vagy politikai kényszer hatására szétdarabolt,  
atomizálódott családok számára az összetartozás tárgyi bizonyítékai lettek  a 
korábban készült fotográfiák, melyeken még látható volt az id őközben távolba  
kényszerült családtag is. Ezek a képek tehát hangsúlyos helyre kerültek  a 
lakásban, akár keretbe foglalták őket, akár nem. „A kifüggesztett fényképek  
rendes helye elsősorban a ház tiszta-, vagy els ő  szobájának nevezett, rendkívüli  
családi alkalmakra fenntartott, kifejezetten reprezentatív, rituális-ceremoniá-
lis jelleggel rendelkező  helyiségében volt. Az idő  múltával (az 1930-as, 40-es  
évek után) a lakóház más helyiségeiben is felbukkantak: els ősorban az ágy,  
pad, az asztal, komód fölé függesztve." 3  A hagyományos rendhez illesztették  
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tehát a képeket, ami vidékünk esetében azt jelentette, hogy a párhuzamos  
elrendezésű  módnak megfelelően a tisztaszoba két utcai ablaka között, a  
mestergerenda alá került a szentkép, és e köré rakták ki a családi fotókat,  
vagy párhuzamosan elhelyezett ágyak fölött egy-egy szentkép társaságában  
lógtak a családi fényképek. Kezdetben a fényképek elhelyezése híven tükrözte  
a családon belüli hierarchiát, s ennek megfelel ően a családfő  rokonsága került  
a fő  helynek számító szentképek köré, míg a távolabbi, vagy beházasodás útján  
a családba került rokonsága kevésbé hangsúlyos helyre. Ez nem ritkán a szoba  
bejárati ajtójának a környékét jelentette. Rendszerint a tükör köré t űzték a  
ráma nélküli fényképeket. Az így kialakult sajátos galéria az évek során csak  
gyarapodott, és egyben a családfát volt hivatott pótolni. Megfigyelhet ő  az is,  
hogy az elhunyt családtagok képe nem került le a falról, nem úgy a kitagadott,  
a családot elhagyó, vagy éppen elváló családtagokéi. Ezeknek a képeit, ha  
tehették, ollóval távolították el a csoportképekr ő l, de ha ez nem volt lehetséges,  
akkor kikaparták az arcukat. Így jelezve, hogy az egykori kötelék megsz űnt.  
„Ezek a példák már nemcsak az élet és az élet képmását nyújtó fénykép szoros  
kapcsolatáról tanúskodnak, hanem a képrombolás, a képgyalázás ősi gyökerű ,  
archetipikus hagyománykörébe vezetnek." 4  

e) A fénykép szociografikus jelentéstartalma  

A fényképhez a látványon túl els ődleges és másodlagos jelentéstartalmak  
kapcsolódnak, ezek egy része — képen látható — közvetlenül leolvasható, tehát  
a látottakat azonnal verbalizálhatjuk, lefordíthatjuk a nyelvre. Ugyanakkor az  
is világos kell hogy legyen el őttünk, hogy minden egyes fényképnek megvan  
a maga sajátos története, és ezáltal többféle társadalmi-gazdasági kapcsolatot  
rögzít, ám ez a képbe zárt kommunikációs rendszer csak abban az esetben  
válik olvashatóvá a kutató számára, ha van, aki a vizuális tartalmat verbalizálja,  
tehát szükség van egy adatközl őre, a kép tulajdonosára, aki felfedi a készítés  
körülményeit, a mögöttes tartalmakat. Ezvolna a másodlagos jelentéstartalom,  
aminek ismerete nélkül nem beszélhetünk teljes érték ű  verbalizációrбl. Ne  
feledjük, hogy az ünnepl őbe öltözött nagylány fényképe mögött Ott a dolgos  
hétköznapok mezítlábas „anyám jobb keze" is, ugyanúgy elmondható ez  a 
délceg, kackiás bajszú katonaképr ől is, hiszen a kép másodlagos jelentéstar-
talmába beletartozik a háború lövészárkának réme is. Vagy ahogy a büszke  
cséplőgép-tulajdonos központi alakjához is hozzátartozik egy háttérben álló  
lány, aki nem sokkal a kép elkészülte után esett a dobba. Ide kell sorolnunk  
a falusi, tanyai iskolák osztályképét is, mert túl azon, hogy Kishomokon még  
a második világháború után is több mint negyven tanuló szorongott az  
összevont alsó tagozaton, ott van a másodlagos jelentéstartalom, mely az  
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életkörülményekrő l, а  сsа1dі  háttérről árulkodik. Ezeket a mögöttes tartal-
makat megfejtve válik igazán értékké a régi fotográfia. 

Régi fotográfiák  

Sб ti János kanizsai lakos nagyszüleinek m űtermi képe a századforduló  
tájáról. A jбmбdú nagygazdáknak több hold földjük, tanyájuk és városi, még-
hozzá belvárosi házuk volt. A képen jól látható, hogy a gazda már levetkezte  
a paraszti külső t, ő  már paraszt-polgár. Feleségének selyemruhája félúton van  
a népviselet és a polgári ízlésvilág között. Fejét még hagyományos módon  
kendővel köti be, de kezén Ott a keszty ű . Sajnosa kép hátlapja üres, így nem  
tudjuk, ki volta fotográfus. Az id ős házaspár arca merev, büszke. Tudják, hogy  
a tehetős kanizsaiak közé tartoznak, el őkelő  helyük van a vidéki kisváros  
társadalmában.  

László Mihály kanizsai lakos katonaképe 1918-b бl. Sajnos nem tudjuk  
hol, kinek a műtermében készült a kép. El őre nyomtatott keménypapírra  
kasírozták a fotót. Szecessziós keretének alsó szélére a visit-portrait felirat  
került. Hátoldalán virágcsokor látható souvenir felirattal.  

Elsőáldozási kép. A két háború között készült képen egy csonka család  
látható. Az édesanya Csap Istvánné, Fej ős Erzsébet lányaival, Csap Klárával,  
Csap Erzsébettel, aki a legid ősebb és az ünnepelttel Csap Magdolnával látható.  
Az édesanya korát, családi állapotát viselete jelzi. Köténye, szvettere sötét  
színű, fején kendő . Lányai mára kor divatja szerint öltöznek. Az ünnepelt  a 
kép szélén imára kulcsolt kézzel áll. A kissé merev m űtermi beállítás fokozza  
az ünnepélyes alkalom feszélyezett hangulatát. A kép Kanizsán készült.  

Egy régi családi kép. Keménykartonra kasírozták, a hátoldalán felsorolták  
a képen látható személyeket: Csap István, Jen őke, Mihály, Erzsébet ..., majd  a 
dátum: emlék 1934 év 2 hó ... Sajnosa fényképész ebben az esetben is ismeretlen.  
A kép bal oldalán áll a családfő , aki polgári ízlés szerint öltözött, el őtte lánya  
kezében gipszangyal, majd az édesanya ül a kép közepén csíkos szoknyában, keze  
az ölében nyugszik, ő  a kép központi alakja, az összetartó kapocs a családfő  és  a 
gyermekek között. Mögötte áll jobb oldalon a nagyobbik fiú, testtartása elárulja,  
hogy a családi hierarchiában ő  az első  a gyerekek között. Előtte áll öccse, aki  
anyjára támaszkodik, kezében kedves és valószín ű  egyetlen játéka a karika és  a 
kis bot, amivel hajtja. A két apró gyerek mezítláb van még a családi képen is, ami  
elárul valamit a család vagyoni helyzetér ől. A kép kopott, töredezett, ezért nem  
állapítható meg, hogy vajon a nagyobbik fiúnak van-e cip ője. Ez a kép tehát már  
nehezen fordítható le a nyelvre adatközl ő  segítsége nélkül.  

Legények. A század eleji fotó a horvátországi Slavonski Brodban készült 
valamikor az első  világháború előtt. A kartonra kasírozott fénykép hátQldalán 



722 

 

1. fotó 

2. fotó 

3. fotó 

 



FOTOGRÁFIA ÉS KÖZÖSSÉG 723 
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egy szecessziós nбalak látható, feje fölött Atelie felirat, majd a fényképész  

cégének neve: Umjetni zavod za modernu fotografiju, alatta, Budapest, két  

érme és az évszám: 1895. Alatta a tulajdonos H. Paul, Sl. Brod. A lap bal fels ő  
sarkában az Emlék felirat olvasható, majd egy név: Varjas Lajos (6 az ül ő  
alak), és a jobb alsó sarokban Szlovák Mihály és Leszek József. A m űtermi képrő l  
három fiatalember néz ránk. Barátok. Ezt kéztartásukkal jelzik. Ómoravicáról  

kerültek a messzi városba szövőmesterséget tanulni. Középosztálybeliségüket  

ruházatuk is jelzi. Zakójuk nyitva, hogy látszódjék a zsebóra lánca is.  
A gazdasági udvarban. Topolyán készült a kép az 1920-as évek közepén.  

A Zsáki családból az apa és a gyerekek vannak a képen, míg kissé távolabb  

áll a két vendég gyerek, 6k unokatestvérek. A szépen felsöpört udvarban  

magokat szórtak a jószág elé, hogy a képre kerüljön az anyakoca malacaival,  

a csirkék, a tyúkok, sót még a galambok is. A kép hátoldalán tollal írott szöveg:  

Ferim, Zsáki Elek. A fényképész ismeretlen.  
Temetés. A képen Csap Istvánné, Fej ős Erzsébet ravatalát látjuk. A legsz ű -

kebb család áll a ravatalnál. A fejénél a férje áll, mögötte a fia, majd a lányai és  

végül a veje az unokával. A kép hátoldalán ott a dátum: 1939. III. 15-én. Fölötte  

a fényképész bélyegzője: Apró Foto, St. Kanjiža, Sokolska 4.  

7. fotó  
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A MŰVÉSZI PERFORMANSZ 
- AZ ELEVENSÉG ÉS A NOMÁDIZMUS 

MŰVÉSZETE 

SZOMBATHY BÁLINT  

Miután egyik jeles művészünk megkapta az idei Velencei Biennálé nagydíját,  
egyszeriben a figyel em középpontjába került egy ezeddig nálunk általában  
lebecsült alkotói m űfaj. Most mára botrányokra fogékony nagyközönség  
fülébe is beszivárgott egy idegen csengés ű  terminus, tudniillik a performanszé.  
A fiatal értelmiség is mintha most kezdené felfedezni magának azt a kifejez б -
formát, amelynek elsó hírnökei a futuristák és a dadaisták voltak a századel őn,  
amikor ez a terminus még nem is létezett, illetve kizárólag színházi körökben  
volt használatos.  

Szóval: performansz. Abban mindenki megegyezik, hogy ez a m űfaj szinte  
közelebb álla színházhoz, mint történelmi és stratégiai szövetségeseihez, a  
happeninghez és az akcionizmushoz. Mégpedig abból következ ően, hogy  a 
happeningben a közönség is részt vesz az események kibontakoztatásában, az  
akcionista produkcióhoz pedig nincs okvetlenül szükség közönségre — elég,  
ha egy akcióról néhány dokumentumfelvétel készül. Ezzel szemben a perfor-
mansz a közönséget klasszikus, színházi szerepkörébe helyezi vissza: a néz ő  
csupán szemlélője az eseményeknek, de nem befolyásolhatja azok menetét.  

Maga a performansz kifejezés is el őadást jelent, méghozzá a legtágabb  
értelemben. Az Egyesült Államokban a színházi produkciót nevezik perfor-
mansznak. A performansznak performansztól való megkülönböztetését szolgálja  
a művészi performansz terminusa, ami arra utal, hogy nem színházi előadást kell  
érteni rajta, hanem olyan alkotói kinyilatkoztatást, amely a színházat csak rokon  
ágazatként ismeri el, eredetét azonban egészen más területekr ől származtatja.  A 
háttérben a századelő  immár említett művészeti mozgalmai állnak, melyeket  a 
század második felében jelentkező  Fluxus egészít ki.  
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A performansz és a színház közös jellemvonása a cselekmény és a passzív, 
szemlélődő  közönség viszonyában nyilvánul meg. De míg a színpadi cselek-
mény egy fiktív világra épül, és egy mesterségesen kialakított környezetben 
bonyolódik, addig a performanszban ez nem mindig van így. Illetve, hogy 
egészen pontos legyek, a m űvészi performansz is több belső  áramlatra tagolódik, 
melyeknek egyike-másika valóban közel álla színház világához — különösen az 
irodalmi-költészeti performansz. Ilyenek például Laurie Anderson produkciói, 
amelyek sokat megőriztek a drámai keret narratív jegyeib ő l. 

A művészi performansz jellegzetességét azonban mégis azoka különbségek 
adják meg, amelyek szembehelyezkednek a színházzal. Például a performansz 
nem okvetlenül színpadon játszódik. Kivételt képeznek azoka fifikus pro-
dukciók, amelyek számottevб  hangtechnikát igényelnek, kevésbé mozgásigé-
nyesek, mivel elsődleges kifejezőeszközük nem az emberi test és mozdulat,  

hanem a hang. 
A színház fiktív világától és irreális id őértelmezésétől eltérően a művészi 

performansz reális id őre és térre épül, s az adott környezet fizikai tulajdon-
ságait is befolyásos tényezőként fogadja el. Itt szeretném megemlíteni, hogy 
ez év májusában a szlovákiai Šturov бban megrendezett performanszrendez-
vény témája egy felrobbantott Duna-híd volt. Valamennyi m űvész a víz fölé 
emelkedő  hídcsonkon dolgozott, és szellemileg próbálta átívelni a folyót. Az 
adott tér tehát, mint ez esetben is, nagyon fontos, még akkor is, ha a kérdéses 
cselekménynek nincs konkrét indítéka a helyszínt illet ően. Számos fesztivál 
részvevőjeként alkalmam volt tapasztalni, hogyan módosítják el őadásaikat a 
performerek, amikor helyszíni változás következtében a fizikai adottságok is 
megváltoznak. A folytonosan úton levő  performerek elő tt felmerülő  talány 
leginkább az, hogyan kifejezni ugyanazt az ideát, úgyanazt az üzenetet más-más 
földrajzi, történelmi és kulturális környezetben. 

A színész megtanulja a szerepét, megtanul egy mesterséges kulisszavilágban 
mozogni, s ezt mindegyik előadásban ugyanúgy igyekszik eljátszani. A perfor-
merek is van egy forgatókönyve, amit ő  talál ki, s nem más ír meg helyette. 
A performer saját művészi világából meríti azokat a tartalmi és formai moz-
gatórugókat, amelyek produkciójának lényegi jegyeit alakítják ki, nem pedig 
mások ötleteit tolmácsolja, minta klasszikus színész. A performer nem mások 
médiuma, ő  mindig önmagát játssza, önmagát adja a produkcióban, s ez az, 
ami ő t és művét megkülönbözteti a színház m űfaji jellegzetességeit ő l. 

Ilyen értelemben a performer jelleme antiszínészként határozódik meg. De 
nemcsak emiatt. Figyeljük meg, hogy míg a színész látszatcselekvéseket visz 
végbe, és csupán szimulálja a drámai helyzeteket, addig a performernél mindez 
valóságosan történik meg. Minden eszköz, amit használ és mindegyik végbevitt 
tette valóságos, nem pedig művi: ha az kell, hogy a leger ősebb tömény italt 
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igya, akkor ő  azt issza meg, nem pedig az alkoholosüvegbe töltött teát, s ha 
az kell, hogy a vérét folyassa, akkor valóban a vérét fogja folyatni, nem pedig 
festéket. A performanszban tehát, ha h ű  önmagához, minden élesben történik, 
egy az egyben, ahogy az életben is történne. Ez adja meg a performansz hitelét 
és specifikumát. A performer tehát ezért antiszínész, hiszen nála csak az alapötlet 
tartalmazhat fiktív elemeket, s ő  ennek a fikciónak a kereteit átülteti a valóság 
kereteibe, ahol egyes szám elsó személyben nyilatkozik meg a világ felé. 

A művészi performansz tehát a hagyományos színház és az akcionizmus 
közötti köztes térben foglal helyet. Az akcionista tapasztalat legjobb jegyeit 
hasznosítva elrugaszkodott a színháztál, megtalálta saját formáját, kialakította 
saját nyelvét, eszköztárát és — nem utolsósorban — saját közönségét. S van már 
saját története, saját elmélete is. 

A kőszínház röghözkötöttségétő l eltérően a performansz a folytonos mozgás 
állapotát statuálja. Ez egy kivételesen rögtönzésképes m űfaj, amelynek pro-
dukciója megvalósulhat bármikor és bárhol, hiszen az el őadó személye és 
tudatállapota az, ami döntően befolyásolja a m űfaj létfeltételeit. Alister 
McLennan performanszai például erdei bokrokban, cserjésekben játszódnak 
le, távol a civilizációtól. De hivatkozhatnánk Marina Abramovi ćra is, aki egyik 
páratlan léptékű  elképzelését a kínai falon valósította meg, más esetben pedig 
az ausztráliai sivatagban kereste az illuminációnak azt a ritka, isteni szférákhoz 
közeli érzését, amit az igaz m űvészetnek nevezhetünk. 

Ezekben és a hozzájuk hasonló produkciókban a hatvanas—hetvenes évek 
egyik központi szállóigéje, tudniillik az élet egyenlő  művészet eszméje nyilat-
kozik meg. Az élet pedig nem más, minta tudat állandó változása, man őve-
rezése, szétporladása és újjászervez ődése. Az ezeknek a tudati mozgásoknak 
a függvényében megnyilatkozó emberi test pedig a m űvészet anyagaként funk-
cionál, annak értelmében, amire már történt hivatkozás, tudniillik, hogy a 
performanszban minden valóságosan történik, nincsenek áttételek, nincsenek 
dublőrök és súgók vagy megjátszott csókok, hanem minden végs őkig igaz és 
ezért fájdalmas is. A test az, ami mozog és ami mindent mozgat, mondja 
Fernando Aguiar. A performansz él ő  művészet, a tevékenység m űvészete, nem 
pedig a szemlélődésé. A performansz maga az él ő  forma. 

A művészet mindig ott van, ahol a művész tartózkodik, mondotta volt 
huszonöt évvel ezelő tt Robert Filliou. Álma teljesíttetett. A performansz 
világa a vándormutatványosok, az utazó cirkuszi emberek, a mozgó varieték 
világának atmoszféráját idézi, azt a mili őt, amelyben a produkció keretváza 
változatlan ugyan, az előadások technikai kibontakoztatása azonban eseten-
ként változhat, azoktól a körülményekt ő l és feltételektől függően, melyek a 
hely szellemének függvényében adottak. A performer jellembeli tulajdonsá-
gainak egyike a képlékenységre, rögtönzésre és módosításra való készség. Nincs 
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két egyforma produkció. A szellemi rugalmasság elóbb-utóbb egyfajta mediális 
flexibilitásban állandósul, az előadб  megtanulja, hogyan alkalmazkodjon az 
esetenként változó eszközbeli lehet бségekhez, a környezetcseréhez, a kultu-
rális háttér módosulásaihoz. 

A performer azt az egyetemes nyelvet használja, amit a színházban a moz-
gásprodukció képvisel. A test beszédére épül ő  önkifejezés elvonatkoztat az 
irodalmias beszédnyelv kötöttségeit ő l, a metanyelv tágításának érdekeit tartja 
szem elő tt, amely mindegyik közül a leg ősibb nyelv: a beszéd előtti planetáris 
nyelv, amely gesztusokból, szimbólumokból és olyan tárgyi kellékekb ő l áll, 
amelyek nemcsak fogalmakat fejeznek ki, hanem egész szintaxisrendszereknek 
képezik alapjait. A tárgyi eszközöknek ez a mondattani-jelképszer ű  szeman-
tikai fajsúlyossága az id ők folyamán fokozatosan növekedett, mert mindegyik 
kor hozzárakta a maga markáns fogalomtágító hozadékát. A tárgyak a tech-
nikai metamorfózisok egész során mentek keresztül, ám alaprendeltetésüket 
tekintve megőrizték származásuk archetipikus vonásait. A performanszban 
kiváltképp ezek jutnak szóhoz. A m űvészek előadásait elsdsorban azok értik 
meg, akik érzékelni tudják ezeknek a nyelvi áttételeknek a motívumgazdag-
ságát. A nyelvi univerzalizmus szótárát ismer ők baj nélkül mozognak az 
értelmezés enigmatikus kontextusában. 

A performanszfesztiválok légkörében van valami a dadaestek túlf ű tött lég-
körébő l, a futuristák csatakiáltásaiból, a fluxisták koncertimádatából, Woods-
tock szellemi egységességébCSl, a neoista lakásfesztiválok konspiratív jellegéb ő l, 
a mail art kongresszusok turisztikai tulajdonságaiból s a nomád man őverek 
kiszámíthatatlanságából. Abból, hogy minden pillanatban történhet valami 
előreláthatatlan dolog, színpad helyett egy városi parkban kell fellépni, egy 
homokbányában vagy egy útkeresztez ődésen. A nomád közösségekben, mint 
amilyenek a performansztalálkozókon jönnek létre, mindig visszavetül valami 
ősiség, újjáéled a csoportszellem, az egyéni lehet őségeket nem elfojtó közös-
ségi szokásrend íratlan törvénytisztelete. 

A nomád életforma a túlélés stratégiája. Csak a mozgó, helyét és tudati 
állapotát változtatni képes ember éli túl az élet válságait, a mozdulatlan 
monumentalitás pedig — mint amilyen a nacionalizmus is — el őbb-utóbb halálra 
ítéltetett. A nemzetközi performansztalálkozók légkörében ilyen és ehhez 
hasonló felismerések születnek. Teljes a megértés, hiszen nyelvt ő l és szárma-
zástól függetlenül valamennyi el őadб  egy egyetemes nyelven fejezi ki magát. 
A művészi performansz a szemantikai aurát meghatározó tartalmi ismérveket 
a tautológiai világ nyelvére fordítja át, s ez az új „világtájszólás" mindenekel бtt 
fogalmi vonzatokkal operál, a nyelv utalásos, metaforikus, metonímiai jellem-
vonásait domborítja ki, miközben háttérbe szorítja a leíró és elbeszélS moz-
zanatokat, amelyeknek — mint ismeretes — a nemzeti nyelv a szolgálója. 
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Ha a modern társadalom közhangulata az „intenzíven élni" jelszavában jut 
kifejezésre, úgy nyilvánvaló, hogy a performansz azon m űfajok egyike, amelyik 
eleget tud tenni ennek az elvárásnak. A plasztikus m űvészet mozdulatlan, 
változhatatlan, „örökkévaló" és a végleges befejezettség látszatát kelti. Az 
intenzív életforma viszont inkábba m űvészet megélését helyezi el бnybe a 
művészet birtoklásával szemben. „A művész nem a saját művének elmélkedб  
alkotója többé, de éli az általa létrehozott m űvészetet, s egyben olyan m űvé-
szetet teremt, amely maga is él", hangsúlyozza Aguiar. Mindez egyben azt is 
jelenti, hogy a performansz csak addig létezik, addig él, amíg tart létrejöttének 
folyamata, szemben egy festménnyel vagy egy szoborral, amely akkor válik 
művészetté, amikor befejez ődött. 

A performer tehát nem az örökkévalóságnak, hanem a hétköznapoknak 
dolgozik, a művészetet nem anyagiságában fürkészi, hanem mentális és koncep-
tuális eredб i mentén közelíti meg. Nem véletlen, hogy ezt a m űfajt sokan az 
érzékek esszenciájának nevezik, minthogy els бsorban keretként kell felfogni, 
amelyben a legkülönbözőbb művészeti beszédformák és poétikák egyesülnek. 

A performert másrészt céltalansággal is meg lehetne vádolni, hiszen múlé-
kony, efemer m űvészeti struktúrákat hoz létre, amelynek megjelenítése és 
befogadása aránylag rövid idб  alatt zajlik 1e. Úgy t űnik, ez az elбadб i művészet 
kiválóan idomul a fogyasztói társadalom elvárásaihoz — mindenekel ő tt időfel-
fogásához —, s ilyképp tökéletesen illeszkedik a társadalmi környezetbe. 



EMLÉKBESZÉD  

PÉNOVÁTZ ANTAL  

Jubileumra jöttünk össze: megünnepelni idetelepedésünk, a falualapítás 210 
éves évfordulóját. Nem látványos, hivalkodó küls őségekkel akarunk ünnepelni, 
inkább csak befelé fordulva, a lelkünk mélyén; elt űnődve, elmerengve, hogy 
mi is volt, hogyan is történt 210 évvel ezel ő tt. Eközben egyikünkben-mási-
kunkban talán meg is fogalmazódik a kérdés: Vajon mi késztette a 210 évvel 
ezelőtt élt őseinket arra, hogy szeretett szül őföldjüket, a tágas Nagykunságot 
odahagyva fölkerekedjenek, és „életüknek jobb móddal" leend ő  folytatásának 
a reményében útra keljenek Bácskába. 

Az eddigi kutatások eredményeként megállapítható, hogy ebben a számtalan 
mellékkörülmény mellett legalább három fő  ok játszott késztető  szerepet. Az 
egyik a túlnépesedés, a másik az 1700-as évek közepét ő l fokozatosan ismétlődő  
nagy árvizek, a harmadik — és talán a legnyomósabb — pedig az 1745-ös 
megváltás után kialakult új társadalmi-gazdasági viszonyok. 

Az említett okok mindegyikér ől külön-külön is hosszasan lehetne beszélni, 
de ez alkalommal csupán a harmadik f ő  okként említett társadalmi-gazdasági 
viszonyok alakulásáról szeretnék igen röviden szólni. 

A témával foglalkozók előtt közismert, hogy a törökökt ő l visszahódított 
területekkel a bécsi udvara „ius armorum"-ra hivatkozva a kedve szerint 
rendelkezett. Így tett őseink földjével, a századok óta sajátos kiváltságokkal 
rendelkező  területi és közigazgatási egységként m űködő  Jászkunsággal is. 
1702-ben 500 000 rhénes forintért eladta egy félig katonai szervezetnek, a 
Német Lovagrendnek. Így a valamikor szabad jászkunok földje, a századokon 
keresztül koronabirtokként kezelt és irigyelt Jászkun Kerületek, illetve annak 
lakosai minden kiváltságaikkal együtt jobbágysorba süllyedtek. Maga a nádor 
is, a jászkunok legrangosabb tisztségvisel ője, а  Ј szkun Kerületek eladását 
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egyéni sérelmének tekintette, és a királyhoz írt panaszlevelében ekképp mél-
tatlankodott: „... min б  következése lesz annak, ha rossz indulatú emberek 
látják, mily könnyűszerrel lehet még a nádort is hatalmából megfosztani! Hová  
lesz akkora királyi szó szentsége és a törvények ereje?" 

De tiltakozott a közvetlen földesúri alávetettség kiépítése ellen a Jászkun 
Kerületek parasztsága is, és бsi kiváltságai visszaszerzéséért állandóan ágált, 
küzdött. Ennek eredménye, hogy 1715-ben a Német Lovagrend hajlandó volt 
lemondani örökvételi jogáról, amennyiben az általa kifizetett vételárat teljes 
egészében visszakapja. A királyi kincstár, azaz az államkassza azonban akkor-
tájt is mindig üres volt, ezért erre csak 30 évvel kés őbb, 1745-ben került sor, 
amikor is az éppen zajló osztrák örökösödési háború súlyos terhei következ-
tében a fiatal uralkodón ő , Mária Terézia anyagi helyzete annyira megromlott, 
hogy mindent, amibб l azonnal pénzt lehetett szerezni, támogatott. Követke-
zésképp a jászkunok kiváltságait is hajlandó volt visszaállítani, ha annak 
fejében azok, már ti. a jászkunok 

kiállítanak 1000 lovas katonát, 
a zálog fejében kifizetnek 500 000 rhénes forintot és további 15 ezret 

javítások címén, valamint 
ha évente befizetnek 3000 aranynak megfelel ő  12 600 forintot a nádor 

fizetésére.  
A jászkunok vállalták a nehéz terheket, hisz egyöntet űen azt akarták, hogy 

ismét szabadok legyenek, hogy senkitő l se függjбnek. A tehetősebbek szaba-
dulni akartak a földesúri alávetettség alól, a nincstelenek pedig „élelmük jobb 
móddal való megszerzését" várták, és remélték a megváltástól. 

A meg- vagy visszaváltás műveletét latin szóval redemptiónak mondták, ebbő l 
kifolyólag a visszaváltásban anyagilag is részt vállaló lakosok lettek a redemp-
tusok, akik viszont nem tudtak vagy nem akartak részt vállalnia váltságdíj 
megfizetésében, lettek az irredemptusok. Ezt azért fontos tudni, mert kés őbb 
a redemptusok az irredemptusokkal szemben a javak nagyobb haszonélvez б i 
lettek. A határt ugyanis a hozzájárulás összegének arányában osztották fel, 
vagyis aki többet fizetett, az nagyobb területet is kapott; nagyobb területen 
több állatot tarthatott, több állat után pedig — nyilván — nagyobb jövedelemre 
is számíthatott. 

De arra is kényesen ügyeltek a hangadók, hogy a megváltással szerzett 
elбjogokat meg is tartsák. Kitűnően szolgálta ezt a célt az ún. „el ővásárlási 
jog" intézménye. Ennek értelmében birtokot eladni vagy ingatlant vásárolni 
csakis szigorú felügyelet és feltételek mellett lehetett, melynek következtében 
irredemptus redemptustб l földet — még ha lett is volna rá pénze — gyakorlatilag 
sohasem vásárolhatott. 
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Mit eredményezett mindez? Azt, hogy a föld nélküli szegénység, de a családi 
birtokok lassú felaprózódása révén az egyre inkább csak nadrágszíjparcellákkal 
rendelkező  földtulajdonosok is egyre súlyosabb helyzetbe kerültek a rájuk 
nehezedő  redemptus nagygazdák hatalmával, gazdasági erejével szemben. 
Ugyanakkor pedig a különféle közterhek —amelyek köztudottan a szegényeb-
beket mindig súlyosabban érintik — megsokasodtak, és amikor 1784-ben hírét 
vették, hogy II. József vallási türelmet hirdet ő  rendeletének köszönve akár 
református magyarok is betelepülhetnek a lakatlan Bácskába, a saját sorsukkal, 
megélhetési lehetőségeikkel elégedetlenkedők kapva kaptak az alkalmon, és 
a falunkat alapító kisújszállási ősök 1786 tavaszán, április második felében 
hosszas és mindenre kiterjed ő  előkészülés után idejöttek Pacsérra. 

Új lakóhelyükön szervezett és átmenetileg kedvez őbb föltételek közé kerül-
tek ugyan, beilleszkedésük azonban még így sem ment zökken őmentesen. Itt 
elsősorban nem azokra az inzultusokra gondolok, amelyek őseinket a pár 
esztendővel korábban érkező, és ennek következtében ez id ő  tájt már kissé 
otthonosabban mozgó „nem viniált görög anyaszentegyházhoz tartozó rátzok" 
részérő l érték, hanem azokra az egymást követ ő  terméketlen esztend őkre és 
természeti csapásokra, amelyek következtében valamennyi itt él ő t: szerbet és 
magyart, reformátust és pravoszlávot egyaránt a nélkülözés és a koplalás 
fenyegetett. 1790-ben a szerbek könyörögtek: 

„Midőn csak életünkre való táplálásra gabonáink nem termettének, a szük-
ség, éhség és nyomorúság arra késztetnek, hogy valamint is els ő  kéréseinket 
füstbe menni nem engedte légyen, úgy szinte most azon atyai kegyelmes h űséget 
alázatosan éhességt ő l nyomattató fiaitól meg nem vonván könyörüljön rajtunk 
és mindennapi kenyerünkre gabonát kölcsönözni méltóztasson ..." 

1797-ben idetelepülésük 11. évében a magyarok folyamodnak hasonló se-
gélyért. Indokuk, hogy „miolta a Pacséri Pusztán Őfelsége kegyes engedelmé-
bő l megtelepedtünk, mindeddig az ideig boldogtalan esztend ők követtek ben-
nünket ..." 

Ezek ellenére kitartottak. Felépítették házaikat, feltörték és megm űvelték 
földjeiket, kaszálták rétjeiket, őrizték, legeltették állataikat, majd amikor 
elmúltak a szabad évek, fizették a dézsmát, jártak robotba és teljesítették a 
különféle földesúri szolgáltatásokat. Igaz, nem mindig szó nélkül, és talán 
sohasem valami szívrepesve, de becsülettel és tisztességesen. Közben az isten-
rő l sem feledkeztek meg. Neki is hajlékot emeltek, el őször (1791-ben) csak 
egy szerényebb fatornyosat, majd 1833 és 1835 között ezt a még ma is álló 
nagy és tágas téglaépületet. 

Szívós kitartásuk és csendes szorgoskodásuk eredményeképp tehát — ha 
lassan is, de állandóan — gyarapodtak őseink. Gazdasági fejlődésükben látvá-
nyos változást csak az 1848 utáni birtokrendezés, illetve az úrbéres robottól 
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való megszabadulás hozott. A nyomásos gazdálkodás felszámolása, a kihasz-
nálatlanul heverб  parlagok feltörése, a kapitalizálódó gazdálkodás falun is  
érzékelhetб  lendülete őseink viszonyulását is befolyásolta. Folyamatosan sza-
porodtak a kisipari műhelyek, önsegélyezб  egylet alakult, sót 1907-ben az  

Országos Központi Hitelszövetkezet keretében egy virágzó hitelszövetkezetet  

is beindítottak.  
Felgyorsította a falu fejl ődését az 1869-ben megépült, és Pacsért a határa  

nyugati szélén érintб  szabadka—zombori vasút, az 1895-ben elkészült és a falut  

a közepén átszel б  bajmok—morovici kövesút, de még inkább az 1908-ban  

átadott és közvetlenül a falu keleti szélén elhaladó szabadka—újgombosi vas-
útvonal. Ekkorra már gбzmalma és tejfeldolgozó üzeme is volt a falunak.  

A gazdasági fellendülés természetesen szellemiekben is realizálódott. Egyre  

több pacséri került középiskolába, szerzett magának egyetemi oklevelet, és  

jutott el a szélrózsa minden irányába.  
A századelбre kialakult helyzeten — figyelmen kívül hagyva az 1919-es  

impériumváltást — az 1945-ös fordulatig j бformán semmi sem változott. Az  

1945-бs fordulat világszemléletet módosító eseményei kellettek ahhoz, hogy  

a falu feladja az elбzб  száz év folyamán kialakult, sajátosan zárt gazdálkodási  

rendjét, és „komolyabb" iparfejlesztésre gondoljon. Az elsó vállalkozás, amibe  

a háború utáni új társadalmi-gazdasági viszonyok közt belekezdtek, a téglagyár  

felépítése és a téglagyártás megkezdése volt. Nem igényelt ugyan nagyszámú  

szakképzett munkást, inkább csak betanított és segédmunkásokra volt szük-
sége, mégis alig volt jövedelmező , és hamarosan fel kellett számolni. Hasonló  
sorsra jutott két másik vállalkozás: a kelmefestés és a hordógyártás is. De nem  

ment, és hamarosan becsukta kapuit a cipész- és az asztalossz бvetkezet, de a  
női varroda is. Ami sikeres és másfél évtizeden át jövedelmez ő  vállalkozásnak  
bizonyult, az a csaknem 400 vidéki és helybeli dolgozónak megélhetést biztosító  

építб ipari vállalat volt. Hogy már nincs, illetve hogy 1974-ben elkerült a  

faluból, azt nem a pacsériak akarták, nem is az ott kereseti lehet őséghez jutó  
dolgozók; egy magasabb célkit űzéseket szolgáló (és azóta rég nyilvánvalóvá  

vált téves) gazdaságpolitikai átszervezésnek volt a következménye.  

De nemcsak a társadalmi szektor vállalkozásai buktak, illetve sz űntek meg  
Pacséron. A hetvenes évek végére visszafejl ődött, szinte kihalt a valamikor  
Oly híres és virágzó kisipar is. Rendre becsuktak a m űhelyek, és a falunak már  
vagy húsz éve nincs pékje, hentese, borbélya, de a ma igényelt szakmák  

képviselői is itthon csak fusiban dolgoznak. A munkaképes lakosság 80-90  

százaléka —csakúgy mint valamikor — kizárólag a mez őgazdaságban tevékeny-
kedik, abból él. A 14 000 holdas határ 20%-a még mindig társadalmi tulaj-
donban levő  állami nagybirtok, a többi kisebb-nagyobb magángazdaság. Egyik  
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is, másik is a háborús kifejlésbe torkolló átalakulás miatt csak teng ődik, vegetál; 
várja, reméli a szebb holnapot. 

S talán ennek a szebb holnapnak a reményében fejezhetném be én is 
mondandómat, hisz nemcsak Pacsérnak, illetve a pacsériaknak a 210 éves 
múltja, de az egész emberiség több ezer éves történelme is azt sugallja: a 
hosszabb-rövidebb ideig tartó nehéz id őket mindig követik a megpihenést, a 
kibontakozást, a fellendülést, az előrelépést lehetővé tevő  békés, nyugodalmas, 
szívet-lelket melengető  esztendők. Kívánom, hogy valamennyiünk javára minél 
hamarabb így legyen. 

Elhangzott 1996. szeptember 22-én az évfordulós ünnepi istentiszteleten a 
pacséri református templomban. 



EMLÉKKÉPEK  

avagy raport egy mennyei kávéház teraszán üldögélб'knek  
és tisztelgés kisvárosunk, Topolya m űvelЈ'dési élete néhai  

jeles személyiségei el б'tt  

SZ Ű CS BUDAI JÓZSEF  

Örömmel jelentem Bogár i ászlónak — megvan a zeneiskola koncertzongorája! 
Ugyanis e sorok írója részt vett vele egy Petrof hangversenyzongora vásárlására 
alakított bizottság hosszadalmas munkájában, az 1970-es évek végén, s amely-
nek munkája az értetlenek részér ő l megtorpedóztatott 

Beszámolni tartozom ugyanerről a tényről Jovanovicsné Jobbágy Ilonának 
is, akit Pici néniként ismertek a topolyaiak. Ő  búcsúztatta ugyanis az 50-es 
évek közepén azt a Fernbach kisasszonyok kastélyából átmentett Blüthtner 
koncertzongorát — Mozart G-dúr zongoraversenyének K. j. sz. 453 I. tételével —, 
abból az alkalomból, hogy a hangszert Topolya város nagyvonalúan az Újvidéki 
Rádió zeneosztályának ajándékozta. A tétel befejezése után felállt, és csak 
ennyit mondott: „Ott most nagyobb szükség van rá!", majd gondosan becsukta 
a zongora fedelét és egyenes derékkal, az elmaradhatatlan fekete fejkend ővel —  
mint a munkából hazatérő  parasztasszonyok, bakancsosan, eltávozott a ködös 
novemberi utcákon. Kétszeresen adakozik az, aki maga is ínségben él! 

Tilger Mihálynak, a topolyai színjátszás megteremt őjének, továbbá Dimit-
rijevics Lustig Marának, a topolyai járási Népszínház felejthetetlen igazgató-
nőjének, a vajdasági magyar színjátszás nagyasszonyának, aki bebizonyította 
a Hamlet előadásán a botrányszagra összeseregletteknek, hogy a topolyai 
közönség igenis értékelni tudja a drámát, a shakespeare-i életm ű  örök érvényű  
darabját. Nekik jelentem: Ujból van ért ő , befogadó és fegyelmezett közönsége 
kisvárosunknak! 

Bicskei Péternek, a topolyai polgári iskola rajztanárának, a helyi fest őtelep 
első  megálmodójának, Acs József festőművésznek és a zseniális Dévics Imrének, 
a topolyai művésztelep megalakítóinak, valamint Milan Konjovićnak, „a bács-
kai róna gigászi alakú expresszív fest őművészének", tisztelettel jelentem: Kis- 



EMLÉKKÉPEK 	 737  

városunkban tovább él a társadalmi mecenatúra, csak azt most szponzorálásnak 
nevezzük. 

Itt látom Nagyapáti Kukac Pétert, a nincstelen vándorfest б t is, aki naiv 
festőként művészi eszközökkel örökítette meg a vajdasági embert és a tájat, 
a szűkös és a keserves életében minden és mindenki cserbenhagyhatta, csak egy 
nem: az alkotás öröme és megszállottsága. 

Óvodás korú lehettem a 30-as évek elején, amikor egy kora nyári reggel 
Zerge utcai kis házunk árnyékos udvarán lerajzolt engem. Gyorsan, ügyes kézzel, 
könnyedén rögtönözte a ceruzaskiccet. Anyám lángost sütött. Illata betöltötte a 
levegőt, és minta gazdasszonyok, sürgette Pétert. Nem hallotta, pedig éhes 
lehetett. Csak hosszasan kotorászott a tarisznyájában, majd el бvette az akva-
rellesdobozát. Vizet merített az es бvizes hordóból. Festéket kevert gondosan, 
majd halványlila játszókötényemet opálos színnel a rajzra varázsolta. Amikor 
ezzel is kész lett, intett, és utamra engedett. 

Talán ez az emlékkép sugallta nekem, hogy majd négy évtizeddel kés бbb, 
1968 tavaszán kezdeményezzem a topolyai iskolánkban Nagyapáti Kukac Péter 
naiv festőművész alkotásaiból rendezett háromnapos tárlatának megszervezé-
sét. Úgy éreztem, ezzel tartozom a fuvarosgyerekb ő l lett festбnek, akinek 
életében képei soha nem találtak kiállítóteremre. 

A kiállítóterem apropójaként azt szeretném elmondani neked, Péter, hogy 
a fiatal előadóművészeknek immár, van koncertpódiumuk, amelyen bemutat-
hatták a közönségnek tudásukat. Mert a muzsikáló el бadóművésznek a pódium 
olyan, minta festбnek a kiállítóterem, ahol alkotásait bemutathatja, s az 
írónak, a költбnek a nyomtatásban megjelent könyve. Ezt a hangverseny-
dobogót a helyi zeneiskola biztosította, és remélem, a jöv бben is nyitva áll 
majd a zenei alkotók és el бadóművészek elб tt. 

Végül jelentem Lб rinc Istvánnak, a népszer ű  Lala tanár úrnak, a topolyai 
helyi lapok бsújságírójának és krónikásának, valamint Tóth Ferenc költ бnek 
és Fehér Ferenc poéta barátomnak, hogy a topolyai zeneiskola örömünnepén 
sem feledkeztünk meg róla, hogy van mire emlékezni, és van kinek a múltunkat 
idézni. 



POLITIKA  

KI SZÁRNYAL A CSAPAT ÉLÉN? 

GOBBY FEHÉR GYULA  

Az elmúlt években többször is fölmerült, hogy a vajdasági magyarság azért 
került a társadalmi változásokban hátrányos helyzetbe, mert elitje, vezet б  
rétege, értelmisége, politikával foglalkozó személyiségei a régi, egyesek szerint 
„restaurációs csúcsértelmiségb б l", mások szerint a „bolsevistáknak elkötele-
zett ideológusokból", míg mások szerint „szolgalelkekb бl" kerültek ki. A 
megnevezéseket szó szerint idéztem. 

Fiatal koromban magam is meglepődtem, hogy az akkori városi vezetбk meg 
az iskolaigazgatók, később a megismert vállalatigazgatók között mennyi az 
úgynevezett alulról jött káder. Ezzel a témával kevesen foglalkoztak, de mivel 
érdekelt, hamar rábukkantam az akkor még csak szerbül megjelent Mészáros  
Sándor-könyvre (a vajdasági magyarság Trianon utáni helyzetér ő l szóló először  
elolvasott összefoglalóra), majd később Szeli István könyvére a vajdasági  

magyarság kialakulóban levб  kultúrájáról, és lassan ráébredtem a valóságra. 
Ez volta valóság, más nem is lehetett volna: más vezet бk, más káderek, más 
elit nálunk nem is volt. 

Nemeseink, vállalkozóink, gyárosaink az első  világháború után mind elt űn-
tek erről a vidékről, értelmiségünk nagy része is az anyaországba húzódott. 
Az egész réteg amúgy is kisszámú volt. A vajdasági magyarság többségét az 
idetelepített parasztok és a gyárak körül kialakult proletárréteg alkotta. Itt a 
polgári réteg olyan vékonyka volt, azt is inkább szerbek, németek és zsidók 
tették ki, hogy magyar elitet várni, annak megjelenésében reménykedni, kész 
csodavárásnak illett be. Az 1945 utáni nacionalizáció, a megtorlások, a bolse-
vizmustól való félelem még azokat is elüldözte err ő l a tájékról, akik valamiféle 
lehetбsége lettek volna a magyar polgárosodásnak. Furcsának t űnhet, de 
történelmi tény, hogy az elsó világháború elvesztése óta a magyar elit számot- 
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tevő  részét, az értelmiséget, a vezet ő  réteget vastagabbra a jugoszláv kommu-
nisták nevelték. Ennek persze voltak is, vannak is következményei. Az immár  
kétszer is megtartott értelmiségi találkozón mindkétszer voltak felszólalók,  

akik hisztérikusan követelték, hogy közéletünkb ő l azonnal ki kell iktatni  
mindazokat, akik valaha is kommunisták voltak. Jellemz ő , hogy ezekre a  
felszólalásokra válasz sem érkezett. Azért nem érkezett, mert a tíz ujjunkon  

megszámolhatjuk azokat az értelmiségieket, akik nem voltak kommunisták.  

Azok is fdleg az úgynevezett természettudományiak közül kerülhetnek ki,  

mert nekik (ha jó szakemberek voltak), „megengedték", hogy ne lépjenek be  

a pártba. Az egész hisztéria a volt szocialista országokban lezajló változások  

következménye, nálunk még csak tör ődni sem nagyon érdemes vele, mert az  
az igazság, hogy nálunk most is azok vezetik elitként, értelmiségként, gazda-
ságilag a magyarságot, akik a régi id őkben is vezették, akármilyen beszédeket  
is mondanak. Nincs is más, aki az élre állna. Nálunk azok a káderek, akik a  

jugoszláv önigazgatási rendszerben is káderek voltak, kivéve néhány fiatalt,  

kivéve néhány tudósunkat, akik kései korban szánták rá magukat a politizá-
lásra. Más választásunk, más lehet őségünk nincs is. Azok az aktivisták, akik  
ügyességükkel, mozgékonyságukkal, kezdeményez őkészségükkel minden  
rendszerben felülre küzdötték volna magukat, az önigazgatásban is érvénye-
sültek. Lentről érkezett középosztály voltak, se a régi rendszerben, se most,  

amikor az átmenet kezdetének kezdetén vagyunk, nem hagyják magukat. A  

felfelé törő  munkások és parasztok közül kerültek ki, már többször bizonyí-
tották, hogy egy-egy környezetben ők a legélelmesebbek, a legravaszabbak, a  

legrátermettebbek, a legkitartóbbak. A változásokban is megmutatták, hogy  

képesek a mozgékonyság formái közül megtalálni a leghatékonyabbakat, hogy  

az élen maradjanak. Sokan közülük egyszer mint tudósok, egyszer mint vállalati  
igazgatók, egyszer a közigazgatás vezet őségében jelentek meg, de szemmel  
láthatóan mindig keresték és meg is lelték a társadalmi fölülemelkedés módját.  

Nekünk számot kell vetnünk a ténnyel, hogy velük rendelkezünk, vagy fordítva:  

velünk ők rendelkeznek, és akkor legalább szembenéztünk a valósággal. Nem  

vagyunk olyan sokan, lehet őségeink nem olyan nagyok, hogy különböz ő  za-
varos beszédek és kezdeményezések miatt lemondjunk róluk, elzavarjuk őket,  
s ahogy egyesek hisztérikusan követelték: teljesen új, friss és ártatlan emberek  

üljenek minden vezető i székbe. A vajdasági magyarságnak sokkal többet jelent,  

ha azok, akik az élen szárnyalnak, nem kapnak mindenféle fölkínált kalandba,  

nem kergetnek er őnkön fölüli álmokat, mert arra az emberek többsége, a  

történelemben nem először, hanem ismételten ráfizet. Tömegünk erejével,  
állóképességével, megmaradásunk föltételeivel, lehet бségeivel elitünknek is  
tisztában kell lennie. Azt hiszem, alkatánál és eredeténél fogva nagyrészt ez  
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így is van. Elitünkre haragudhatunk, de ha a túlkapásoktól eltekintünk, ha a 
fellengzds kijelentéseket elfelejtjük, mint amilyen az országból való ünnepélyes 
távozásunkról szólt, vagy amilyen a Balladur-terv azonnali megvalósításáról 
beszélt, akkor azt látjuk, hogy a valótlanságok és az irreális képzelgések lassan 
eltűnnek az éji homályban, a vezet őket inkább jellemzi a paraszti ravaszság, 
minta nemesi büszkeség, inkább jellemzi a lassú polgárosodás; minta kapkodó 
kivagyiság. Amit megkérdezhetnénk, s ami jöv őnket is érinti, az az elit képes-
sége: látja-e merre kell tovább lépnie. Ez mindnyájunk kérdése, s a válasz, a 
helyes válasz létérdekünk. 

1997. márciтгs 17.  

ELIT FÜGGŐSÉGBEN  

Mióta a vajdasági magyarság elszakadt az anyaországtól, többször is elitcse-
rén ment keresztül akaratán kívül és megkérdezése nélkül. Ez az aránylag 
kisszámú kisebbség úgy vált meg válságos id бkben a vezető  rdtegdtdl, mint 
kígyó a bőrétől. Ami állandó maradt, az a függősége volt. Az ismét és ismét 
megújuló értelmisége, vezető  pozícióba került emberei, gazdasági vagy humán 
szakemberei sohasem rendelkeztek országos méretekben, nagyon kevesen 
kerültek közülük döntési helyzetekbe, sokkal többen szokták meg az aláren-
deltségi viszonyt. Nagyon kevés olyan jól sikerült tréfa van, ami olyan jól talál 
még az irodalom aránylag független és aránylag nyugton hagyott területén is, 
mint Bogdánfi Sándor vicces könyvcíme, parodisztikus élce: a Vajdasági ma-
gyar sirodalom. Itt senki sem n őhetett a birodalomvezet ő , birodalomalapító 
vagy országos döntéshozó szerepébe. Valószín űleg ennek a helyzetnek a kö-
vetkezménye, hogy a szocialista önigazgatás évei alatt vezet ő  pozíciót elfoglalt 
embereink kissé groteszk módon reagáltak a változásokra. Volt olyan isme-
rősöm, aki egyszerre öt—hat pártnak vagy párt alapon szervezett körnek is a 
tagja volt. Ahogy a kártyában mondják, minden kezében levő  lapra játszott, 
valamelyik majdcsak bejön. Volt olyan is, aki néhány év alatta túl gyorsan 
változó politikai viharban egyszerre ugyan csak egyetlen pártban lévén, de 
három év alatt négy pártot is végigzongozárott, amib ől ugyancsak azt a kö-
vetkeztetést vagyunk kénytelenek levonni, hogy számára fontosabb volt saját  
helyezkedése, mozgási területének biztosítása, mint az emlegetett elvek,  a 
nyilvánosságra hozott programok, a meghirdetett és ünnepségeken meg ha-
sonló nyilvános alkalmakkor hangosan hirdetett célok.  

Mikor a többpártrendszer végre megszületett, az volta legfurcsább, hogy  
egyesek az utolsó tartományi vezet őség köreiből ugrottak át a nemzetvéd ő  
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programmal megalakult, akkor már nyíltan magyarnak nevezett pártba. Abban 
a pillanatban úgy t űnt, így is mondták: más választásuk nem lehetett, mert a 
nacionalista elvekkel szemben csak saját nacionalista elveinkkel lehet véde-
kezni. Külön elemzést érdemelne, hogy az akkor megalakult párt vezet ősége 
mennyire tevődött össze addigi másodheged űsökbő l, olyan sértбdött embe-
rekbбl, akik mára régi id бkben is saját fбnöküket tekintették érvényesülésük 
legnagyobb akadályának. A baj ugyanis az, hogy valamiféle elképzelt hatalmi 
létrán elб rébb lépvén nem elveket és emberi értékmércéket követtek, hanem 
ismét csupán helyezkedtek, s másokat elvekkel etetve maguk pillanatnyi el ő -
nyöket véltek megszerezni. Ez hamar kiderült, mert nem külföldi összeesküvés, 
nem az országban akkor olyan divatos teória: a Komintern meg a Vatikán 
okozta, hogy történelmi id őben mérve egy pillanat alatt egymással sem voltak 
már elégedettek, s csakhamar újabb párt, majd még egy, majd még egy kelet-
kezett. Ha így folytatódik, akkora régi vezet бség minden tagjából pártalapító 
lészen. Csakhogy nagyon becsapnánk önmagunkat, ha azt képzelnénk, hogy 
minél több pártunk van, annál inkább kíváncsi valaki a véleményünkre. 
A felületen mozog az élénk pártélet, az újságokban közlemények és ellenköz-
lemények jelennek meg, a pártvezet ők komoly képpel értekezleteken nyilat-
koznak, látszólag működik a demokrácia, őröl minta malom. A valóságban 
ezek a szavak a mulandóság üres szavai. A politikai és a gazdasági hatalom 
alapstruktúrája ett ő l meg nem változik. Márpedig a vajdasági magyarság sorsa 
nem a szélbe fújt frázisoktól függ. A pártocskák által papírra költött poézis 
csak zűrzavaros képletek halmaza marad. 

A vajdasági magyarság sorsa nem független az ország sorsától. A kisebbség 
nem képes kiválnia többségbбl, nem képes független hatalmi központokat 
létrehozni, még csak semleges sem lehet a döntési központoktól. Ezért kár is 
vágyképekre .pazarolni az emberek energiáját, elérhetetlen célokat t űzni a 
kisebbség szavakkal feltüzelt tagjai elé, mert a sikertelenség újabb sikertelen-
ségeket szül, a sikertelenségek halmaza keser űséget, a keserűség szökési vá-
gyakat ébreszt, a végén zavarni sem kell bennünket, itt mindenkinek elege 
lesz az életébő l, megyünk otthonról magunktól is. Ahogy Gulyás József költ őnk 
fogalmazta tömören: „van honnan menni, de nincsen hová". Az elit felel ős 
ezért a hangulatért. Nagyon fontos, hogy olyan emberek gyakorolják a hatalmat 
fölöttünk, akik képesek szembenézni önmagukkal-is, akik személyes erkölcsi 
felelđsségük elől nem szöknek a vágyálmok szavakból megfestett felh ő ibe. 
Még a teljesen központosított rendszerben is alkalmat kaptunk rá, hogy 
legalább az önkormányzatokat magunk válasszuk meg. Már ez is valami. 
Vagyis: a hatalomgyakorlást tanulni kell. Ahogy a demokráciát tanulmányozó 
olasz tudós, Norberto Bobio állítja, a demokráciára az jellemz ő , hogy állandó 
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játékszabályai vannak. Ez összecseng Bibó István szavaival, aki meg azt mondta,  
hogy a demokrácia azt jelenti, nem félünk. Az elitünk több helyütt is történelmi  
esélyt kapott, hogy az adott sz űkös, korlátozott és sokszor keserves föltételek  
között, de mégis tanulja és tanítsa, gyakorolja és er бsítse a demokráciát. Az  
adott intézményi rendszerben a lehetséges döntések közül a legokosabbat és  
legtisztességesebbet kell mindig meghoznia. Nem könnyű  feladat. De az egyet-
len lehetséges, ha nem személyes érdekeinket helyezzük el б térbe.  

1997. március 25.  

ELSŐKBŐL ISMÉT ELSŐK  

Valamikor azzal vádoltuk a régi szocialista elitet, hogy mindent sógor-ko-
ma-jб  barát alapon intéz. Többel ért a vállalat élén egy jó összeköttetésekkel  
bíró igazgató, mint akármilyen világhírű  szakember. Nos, nálunk nem is  
változott ebben a tekintetben semmi. Most különböz б  pártok mérik azon az  
erejüket, hány igazgatói széket, vezet б  posztot, elit helyet szereztek meg. S az  
igazgatók meg a vezeti tisztvisel бk előbb cserélnek pártot, mint munkahelyet.  
Néha még hasznos is a kollektíva tagjai számára, ha igazgatójuk pártot cserélve,  
úgymond, megбrzi a vállalat közös pénzekb б l való támogatottságát. Hogy az  
egész szempontjából ez káros, hogy az intézményrendszer ezáltal tovább romlik,  
keveseket érdekel. Az emberek a pillanatnyi érdeküket nézik, ritkán fogják  
föl, hogy az adósságot egyszer, unokáinknak, dédunokáinknak meg kell fizetni.  
Az új elit tehát következetlen, gúnyát váltó (akarják, hogy el бkelбen köntöst  
mondjak?), önmagukat egymás között becsmérl đ  régiekbő l áll. Országos vi-
szonylatokban ilyen a helyzet, nincs külön kisebbségi szégyellni valónk. Ami  
van, s amit szégyellünk is, sokszor bevallatlanul, az az, hogy a mi vezeti  
embereink is beálltak ebbe a körbeforgó játékba, egymást szapuló, lejárató  
kiütбsdibe, a nem a szakmát, hanem a párthovatartozást becsüli körtáncba.  
Nem is csoda, hogy egyre több párt alakult, de egyre kevesebb választópolgár  
hisz a pártvezet đknek, s hiába töltik meg beszédeiket nemzeti pátosszal,  
kisebbségvédelmi ígéretekkel, az emberek a tetteket figyelik, s a tettek azt  
bizonyítják, hogy itta többség a saját hasznát nézte ,  vizet prédikált, de bort  
ivott, s az emberek nem a szakma elismert tekintélyeit látják érvényesülni,  
hanem a legjobb kapcsolatokkal rendelkezi régi el őkeltségeket, akik ismét  
Ott pompáznak a csapat élén.  

A bajt tetézte, hogy noha megmaradta régi mondás, „a párttitkár legyen  a 
legjobb barátod", a kisebbség lakta községekben legfeljebb a községi elnök,  a 
városokban a polgármester cserélte fel a párttitkár helyét, a központilag  
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irányított pénzcsatornákból egyre kevesebb csorgott, s a kisebbségek szavazatai 
alapján úgynevezett ellenzékivé vált községek még a régi összegek kis hánya-
dával sem rendelkezhettek. Elkezd ődött a közvagyon pénzzé tétele. A vezet ők, 
ha uralkodni akartak, rá voltak kényszerítve a pénzszerzésre. S a pénzszerzés 
nagyon könnyen személyesen is érdekeltté teszi az embert, még könnyebben 
szüli a pletykákat, az összeesküvésekr ő l szóló mendemondát, az ellopott kabát 
ismert meséje minden környezetben megjelent. Nemcsak suttogták, a szétváló 
pártok erősítették, terjesztették, hangosították a mesét, néhol pikáns részle-
tekkel fűszerezték, néhol valamicskét hozzátettek, s egyszerre csak azt vettük 
észre, hogy az átlagpolgár szemében már nincs is szavahihet ő  ember, a gya-
nakvás lett általános, az elitünk gyanús, nem elég, hogy a vezet ők egymás 
tekintélyét aláásták, a tekintély mint erkölcsi kategória, mint mérce megsz űnt 
a többség szemében is választóvonalat képezni, már nem számíthatunk rá, 
hogy valamiféle erkölcsi mérce, eddigi tapasztalat alapján szavaznak majd a 
polgárok. 

Ebben a bajban az értelmiség is benne van. Itt sem maradt el a közepesek 
lázadása, s itt sem maradt el a magukat okosabbaknak képzel ők egymás elleni 
acsarkodása. Oda jutottunk, hogy azok tették a legokosabban, akik saját 
munkájukat végezték, nem szóltak bele semmibe, politikailag, s ő t társadalmi-
lag semlegesek maradtak, mert azokat legalább a szakma továbbra is meg tudja 
ítélni, helyre tudja tenni, azokért legalább a szakma, ami nem is jelent keveset, 
ki tud állni. Ez ugyan kicsi réteg, kevesebb ember, mint valaha, de vannak és 
dolgoznak. A társadalmilag speciális tudás megszerzése ma is tekintélyt ad az 
embernek. A szakmai elit elismerése ma sem ér kevesebbet, mint valaha. Már 
ez is valami. Láttuk, hiába voltak szervezett értelmiségi találkozóink, beszél-
getni érdekesen tudunk, de a humán értelmiség nagyon kevés konkrétumot 
tud mondani, jobb volna, ha végezné a dolgát. A politikai meg a gazdasági 
elit úgyis meg kell hogy vívja harcait, akarja őket vagy sem. Az értelmiség két 
dolgot vállalhat magára. Az értelmiség kritikus szemmel kísérheti az élet 
változásait, írhat róluk, közölheti a véleményét, s ha hiszik, ha nem, ez már 
rengeteg átlagpolgárnak segít, mert önmaga megfigyeléseit látja kimondva, 
esetleg vitatkozik az írásokkal, ami szintén gondolkodásra serkenti. S a másik 
dolog, amit az értelmiség meg is tesz, ne hagyja abba saját munkáját, írhat, 
zenélhet, taníthat, kutathat, s ehhez nem kell lemondania erkölcsér ő l, nem 
kell eladnia magát senkinek, ma már csak akkor kérdik, melyik pártnak vagy 
a tagja, ha politizálni akarsz az úgynevezett napi, vagyis közvetlen, küls ődleges 
politikában. Ha nem avatkozol közvetlenül bele, akkora kisebbség szempont-
jából sokkal többet jelentó szakmai intézményrendszert, a kultúra megtartó 
hálóját, a lényeges tettekkel kiépíthet ő  társadalmi bázist tovább építheted, 
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sajnos, itt is csak az ország jelenlegi, a régit ő l szűkösebb, de még mindig 
működő  keretei között, s hasznos tagja lehetsz a jöv ő t építőknek. Ezzel máris 
példát mutatnak sokan, s ahol, s amennyit lehet, de szorgalmasan mindennap, 
ezren és ezren kísérlik meg az európai hagyományok, a megújuló jöv ő  felé 
terelgetni ezt az eltévelyedett országot, a helyzetüket átgondolni kényszerül ő  
polgárokat. 

1997. április 1. 



KRITIKAI SZEMLE  

KÖNYVEK  

OLVASÓNAPLÓ  

KÖNYVEK AZ ASZTALON  

A regényről — jelenéről, jövőjéről, válságáról — rendre vészjósló hírek jelennek meg 
elméleti vagy helyzetfelmér б  írásokban és ankétokban; a regény pedig, mit sem tör бdve 
e jóslatokkal és baljós jövendölésekkel, éli a maga mindig megújulásra kész életét. E 
már-már kđzhelyszeríf helyzetben mintha megint egyszer a teória és a (regény)írás 
hagyományos konfliktusa mutatkozna meg. Leginkább az, hogy az elmélet — mondjuk 
a regényelmélet — nélkülözhetetlen ugyan az irodalom megértése szempontjából, ám a 
regény mint élő  mű faj minduntalan kicsúszik a teória markából. Eközben Persze gondot 
okoz a megértésnek. De nincs ebben különösebb veszedelem. A megértés ugyanis 
visszafelé néz; más szóval, megérteni a múltat, a múlt regényírását lehet, a jelenér ől 
inkább ítélni szokás. Nem feledhetб  azonban, hogy ez az ítélet viszont csak a múlt 
megértése felбl mondható ki. A jelen regényírása inkább a kritika, és nem a teória tárgya. 

Ebbбl következбen másként olvassuk a jelen regényeit. Nyilván óvatosabban és gya-
nakvóbban, mint a múltban, akár öt vagy tíz évvel ezel бtt írottakat. Azok már átestek a  
kritika vagy szemlézés rostáján, már másként, másféle újdonsággal mutatkoznak meg.  

A megértés és a teória folyamatainak váltak részévé. S a jelenre figyel б  kritika számára  
irányadóvá.  

Az új magyar prózában is a kritika és teória, az írás és elmélet eme nem szífn б  
konfliktusa látható. Azért érdemes odafigyelni erre a konfliktusra, mert mindig újabb  

fejezetet nyit a prózáról (a regényr ől) való gondolkodás történetében. Ezzel együtt a  

regényírás számára is, miközben a regényíró az „írhatóra" figyel, nem a „gondolhatóra".  

Márton László új regénye, a Jacob Wunschwitz igaz töпΡénete, megint egyszer bebizonyí-
totta — és nemcsak a címével! —, hogy „fontossá" vált a történet, hogy ismét „frhat б"  
történet regényformában, akár az id б  múlásának nyomán. Mert a beszédmódnak is van  
ideje, sót különbözése és sajátossága is az id бben reprezentálódik. A beszédmódok  
nemcsak egymásra épülnek, hanem egymást kivetik az élet- és sorsfordulók rendjében.  

Ezáltal Márton László új regénye a regény míifajába vetett bizalom mífve, és így Milan  

Kunderának azzal az elképzelésével áll összhangban (vagy párbeszédben), miszerint a  

regény megбrizte a filozófiában félretett vagy elfeledett létkérdéseket. Az emberi létezés  
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rejtélyeit a regény történetbe és beszédmódokba ágyazottan fogalmazza meg újra és  
újra.  

Am ha fontossá vált ismét a t đrténet(írás), ezáltal a regénym űfaj örökđs problemati-
kussága nem sz űnt meg. A problematikusság természetesen nem katasztrófa és nem  
válság. Csak annyit jelent, hogy megint egyszer érdemes szólnia regénym ű faj kérdéseirő l,  
mégha a kérdésesség alakjában is.  

Márton László a fontossá tett történettel a m ű faj kérdését oldotta meg, míg mások —
regényírók, akik új könyveket adtak ki az elmúlt hónapokban —Kertész Imre, Korniss  
Mihály, Szív Ernő  néven Darvasi László — nyitva hagyták, mert „megoldatlannak" vették  
a regény mű fajkérdését. Kertész Imre Valaki más című  könyvében — alcíme szerint —  
„А  változás krónikájá"-t írta meg. A „krónika" a könyv alcímében ugyanazt jelenti —
akár mű fajmeghatározó is lehet — mint Márton László regényének címében a „történet".  
A könyv címe — a „valaki más" — bármelyik személynévvel behelyettesíthet ő , akár Márton  
László regénye hősének nevével is. Az alcímben szerepl ő  „változás" szó pedig minden  
„igaz történet" értelme és megítélése. Kertész Imre könyve mégsem regény; napló, esszé,  
emlékezés, leírások, álmok, krónika; az önkeresés és đnismerés mondatai kivetik itt  
egymást, beszédmódok egyes és harmadik személyben. Egy-két, akár regénnyé kibontható  
történetet is elmond a Valaki ‚ndsban Kertész Imre, mintha jelezné, hogy az új könyv  
nem regény helyett, hanem a regény előtt íródott. Ha Márton Lászlónak még van bizalma  
a regényben, a regényíró Kertész Imre elveszthette ezt az íráshoz, a regény megírhat б -
ságához nélkülđzhetetlen bizalmat. Ám ennek ellenére, vagy éppen ezért, a Valaki mmás 
akár regényként is olvasható. Az „írhatóság" és az „olvashatóság" ilyen ellentéte a  
regénytđrténet felől kđnnyen megérthető .  

Kornis Mihály Sóhajok hídja című  könyve a nevezetes Kádár című  drámai dokumen-
tummonológ mellett esszéket, jegyzeteket, cikkeket tartalmaz, valamint kollázst a Nap-
könyv és készülfS folytatásának írása közben elhagyott, publikálásra mégis érdemesnek  
tartott mondatokból. Kornis ki is mondja k đnyvével azt, amit Kertész csak jelez. Hogy  
a Sóhajok hídja regényközi íráshelyzet, azt közli, ami regényírás közben írható. Nem  
történetet, de beszédmódot, id őt, még ha nem is lineárisat. Tévednék, ha a Sóhajok 
hídját regényként olvasnám? Ha a regényíró nem is regényként publikálta, attól én még  
olvashatom regényként, főként ha a regény m ű faját csak teoretikusan vélem kanonizál-
hatónak, a kritika néz őpontjából pedig örđkösen alakulónak és változékonynak.  

A Valaki más és a Sóhajok hídja regényként való értelmezése az elbeszél ő  pozíciójának  
irányából problematizálható, Darvasi László Szív Ern б  néven kđzđlt Hogyan csábítsuk 
el a könyvtáros kisasszonyokat című  tárcákat, kisprózákat, naplót tartalmazó könyve az  
elbeszélő  nevének kiemelésével (és a regényíró nevének elhallgatásával) erre is megoldást  
adott, hiszen az elbeszél ős nézfSpontjával az olvashatóság néz őpontját is meghatározta.  
Amit Szív Ernő  mond el nyelvek párbeszédeként, beszédmódok szembesítéseként, egy-
séges szerzői nyelvként (is) érthető  — „kész regény" tehát.  

Mi történt Márton László regénye és e három regényként olvasható könyv relációján?  
Amott megerfSsítést nyert a regény kánonja, itt problematikussá válta regény m űfaja.  
Amott Márton László elbeszélt egy „igaz történetet", emitt Kertész Imre, Kornis Mihály,  
Darvasi László problematizálva megnyitotta a regény m űfaját, és kérdésességében nyitva  
is hagyta. Ennyi történt.  
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HALÁLESET A KONFERENCIÁN  

Kukorelly Endre írt néhány mondatot az irodalmi konferenciákról. „Konferenciákon  
találkoznak egymással az ürgék, lehet enni lazacot, szabad füstölögni, n őket nézegetni,  
miegyéb, errdl szól egy konferencia. Nem túl változatos innivalók. Mi másról szóljon."  
Ez utóbbi rövid mondat után Kukorelly Endre nem tette ki az odakívánkozó kérd бjelet.  
Mit monda kérdi mondat, ha kérdбjel nélkül marad, és a kérdezés hangsúlya nélkül  
ejtik ki? Így sem lesz belбle állítás. Lebegni kezd, olyan lesz, mint egy irodalmi konferencia.  
Se nem kérdez, se nem állít. Csak leírták. Ahogyan a konferenciákat is megtartják.  A 
meglebegtetett kérdбjel nélkül hagyott „mi másról szóljon" mondat az irodalmi — és  
nemcsak irodalmi — konferenciák szertartásának nyelv đltđgetб, csúfolódó, grimaszkodó  
bírálata.  

Végel László új regénye konferenciaregény. A kicsúfolt konferencia-szertartása kerete.  
Az elnyű tt konferenciarítusba írta be Végel az utóbbi évek értelmiség-elbeszélését.  A 
rendszerváltások eldtt példaérték ű  volta disszidens értelmiség elbeszélése, az utóbbi  
évek felszabadulásnak hitt konferenciat đrténései azonban devalválták, vagy ahogyan  
Végel fogalmaz a regény legelején, a Lakoma jóíz űen elfogyasztotta az egykor oly nemes  
szándékú értelmiség-elbeszélést. Povozsán urat, aki a korábbi elbeszélések k đvetendб  
hбse volt, éppen a konferencián éri a halál. Ennek a halálesetnek a történetét mondja  
el Végel László. Nem Povozsán úr életrajzát, hanem eszméinek pusztulását, amit jelké-
pesen tetéz a konferencián bekövetkezi haláleset.  

Végel László új, könyv alakban Vickб  Árpád fordításában szerbül, kéziratban magyarul  
olvasható regényének hosszú címe van: A nagy Közép -Kelet -Európai Lakoma bevonul a 
Pikareszk Regénybe. És még alcím is tartozik a címhez: Beszély a pikareszk regényr ől.  A 
könyv körülményes címe és alcíme a tematikus konferenciák kigúnyolása, mint Kukorelly  
Endre mondatai. De egyben a konferencia értelmiségi intézményének nem csúfolódó,  
hanem radikális bírálata. Csak mellékesen, mert ennek a regénynek mása tétje. Végel  

László konferenciaregényében a nagy (értelmiségi) elbeszélések, a nagy erkölcsi és  

politikai eszmék, a példamutatónak szánt gesztusok, a nagy polémiák hullanak szét és  

tűnnek el a mindent felfaló, nagybet űvel írt Lakoma bendijében. A radikális bírálatra  

érett konferencia-szertartással együtt zuhan a b бbeszédű  semmitmondós szakadékába  
minden vilógmegváltб  vagy annak szónt értelmiségi szó és gondolat. Végei leszámol a  

konferencia intézményével, de ennél fontosabb, hogy éppúgy leszómol a konferencióz б  —  
irodalmi és politikai — értelmiség szóhasználatával és beszédmódjával.  

De mit jelent a regénycímbe írt bevonulása pikareszk regénybe, és mit jelent az  

alcímben a beszély a pikareszk regényril? A pikareszk regény mindig moralizól és  

đnéletrajzi kalandokból épül fel, legtöbbszđr a „magas" lovagregények ellenpontjaiként  

az „alacsony" származós és az alvilág (kalandorok, csavargók, csalók vilóga) narratív  

talajón. Végel hosszú című  konferenciaregényében ennek a külön đs, Cervantest megelizб  
elbeszéli mű fajnak moralizáló jegye domborodik ki; a pikareszk regényr бl szóló „beszély"  
elsбsorban morólis felháborodós. Hogyan vonulhat be a „nagy Közép-Kelet-Európai  

Lakoma" ebbe a kül đnös mű fajba? A „bevonulás" a pikareszk regény formai sajótossóga  

folytán lehetséges, ugyanis a kalandok morólis tanulsóggal járó sorából építkezi m ű faj  
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minden formai nehézség nélkül fogadhat be újabbnál újabb kalandokat. A mindent 
felfaló Nagy Lakomát, Povozsán úr megdöbbentő  halálának körülményeit, a konferencián  

elmondott és el nem mondott beszédeket, a szónoklatokat, a mikrofonba kiabált füstöl-
géseket, dr. Kohanecz úr győzelmét ... A konferencia szertartásához tartozó koktélt is  

természetesen.  
Mindez a konferencia rítusának mint regénykeretnek narráci бval való kitöltése. A  

narratív felépítés a regény megkülönböztet ő  jegyét is felszínre hozza. Azt, ahogyan a  
„nagy Lakoma" résztvevői a nagy Lakomán elhangzó szavak hátterébe kerülnek. Mert  

végső  soron a nagy Lakoma szavairól szól Végei László regénye. A napirenden szerepl ő  
szavakról, kifejezésekről, fogalmakról, az előadásokban előforduló és ismétlődő  szókap-
csolatokról, nevekről és szerzőkről. A szavak a hősei Végei László regényének, és csak  

másodsorban a konferenciázó értelmiségiek, Povozsán és Kohanecz urak. A konferen-
ciákon meghurcolt és kifacsart szavak. Erre utal Végel a nagybetíízésekkel. Nagy kez-
dőbetíivel írja a kiválasztott szavakat, az éppen id őszerű  közhelyeket, szónoki fordula-
tokat, állandóan ismétl ődő  megnyilatkozásokat és kifejezéseket. Mintha jelképes  
jelentfSséget ruházna a kiválasztott szavakra, holott éppen ellenkez őleg, azt közli a  
nagybetűzés retorikai alakzatával, hogy mögöttük nincsenek se valóságos tartalmak, se  

valóságos értékek. Afel ől nem lehet dilemma, hogy az üres beszéd kinek a bdne.  

Semmiképpen sem írható a szavak számlájára. A bíin azoké, akik használják a szavakat.  

Így világosodik meg a nagy értelmiségi elbeszélések minden nyomorúsága. Ezért mond-
hatja Végei a regény egyik befejez ő  mondatában, hogy „Ha visszavonják magukat a  

szavak, akkor kiderül az egész turpisság." Ki is derül végül, hogy a sorozatos nagybet űzés  
retorikája alapjában véve a szavak visszavonása a nagy Lakoma szellemi cs đdjébđl. A  
konferencia résztvevői pikaróvá válnak e visszavonás nyomán, és mélyebbre talán nem  
is süllyedhetnének. Meghalhatnak, ahogyan Povozsán úr belehal a konferenciázásba.  

A nagy Lakomának mondott konferenciának, a konferencia „nyelvének", a konferen-
ciázó beszédmódnak a regénye Végei László új könyve, amelyben sokkal er őteljesebben  
vannak jelen a profetikus gúny és szarkazmus, meg a karikatúra jelei, mint a regény  

hagyományos jegyei; ezért mondható valóban „beszélynek".  

Végei regénye erkölcsi traktátusként is olvasható. De nem kell eldönteni, regényt vagy  

kemény, szarkasztikus prédikációt olvasunk-e.  

A MONARCHIA LABIRINTUSA 

Aki az egykori Monarchia — az Osztrák—Magyar Monarchia — szellemi és irodalmi  

hagyományait kutatja, és közben a Monarchia „maradékaként" érthetfS mitteleurópai  

groteszket, mint világlátást és közérzetet, s körüljárja, alighanem valóban labirintusban  

bolyong, mert sem a Monarchia emléke és mítosza, sem a mitteleurópai térség nem  

határolható el egykönnyen, és ha el is határolható olyan elágazó és rejtélyes szellemi  

ösvényeket, úttalan utakat és kitér(Sket meg feltételes megállóhelyeket rejteget, hogy író  

és tudós legyen a talpán, aki megoldásokban reménykedni merészkedik. Juhász Erzsé-
betet nem a kiút vagy a megoldás reménye fű thette, amikor a Tükörképek labirintusa  
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esszéinek, tanulmányainak, kritikáinak megírósára vállalkozott, sokkal inkább az, hogy  

szedjük össze végre magunkat, nézzük meg, mi álla hótunk mögött, és az sem ő rt, ha 
tudjuk, miben élünk. Hátunk mögött a Monarchia, melyben valóban összekeveredett 
történelem és mítosz, regény és válság, m űveltség és provincializmus, amiben élünk az 
meg velejéig groteszk, méreteiben mindenkor eltúlzott, részeiben összeilleszthetetlen, 
szabálytalan és könnyfakasztóan mulatságos. A labirintusélmény tehát elkerülhetetlen. 
A bolyongás véget nem ér ő . A tükörképek közötti útkeresés abszurd, mint Sziszüphosz 
büntetése. 

A Monarchia mint örökség és a mitteleurópai grotesz, minta jelen meghatórozása, 
mérhetetlen összetettsége folytán fontos vadászterülete íróknak és tudósoknak, utazók-
nak és kalandoroknak. Se szeri, se száma a Monarchiát körülíró kiadványoknak, tanul-
mányoknak és regényeknek, s alighanem még több van a groteszk, mint léthelyzet 
leírásaiból versekben, elbeszélésekben, naplókban és visszaemlékezésekben. Aki tehát 
besétál a tükörképek labirintusába, annak azzal is számolnia kell, hogy kutatásai és 
bolyongásai során különös figurókkal, holokausztot megélt hCSsökkel, főhercegi ivadé-
kokkal, táborlakók utódaival, színes postakocsik utasaival találkozik, akik akár rá is 
piríthatnak, mintha illetéktelenül keveredett volna tiltott területekre, a lét és szellem már 
lefoglalt vidékeire. 

Juhász Erzsébet mindezen nehézségekkel számot vetve írta meg új könyvének tanul-
mányait és kritikáit, mert írói pozíciója fedezéket biztosított számóra. Aki összeszedte 
magát és tisztában van kisebbségi élet- és léthelyzetével, ennek minden nyomorúságával 
és örökös kettősségeivel meg ambivalenciáival, valóban nyitott szemmel járhatta meg a 
Monarchia és a Mitteleurбpa labirintusát. Nincs olyan teória, amely minden állapotot 
definiálhatna és nincs olyan szó, amely pontos megnevezése volna jelenségeknek és 
történeteknek. Csak teóriák vannak és szavak vannak. De ezek nagy b őségben. És nem 
rajtuk múlik, hogy túlélhet ő-e a kisebbségi beszédhelyzet. Ám ennek a beszédhelyzetnek 
a megértése nem lehet meg és nem is képzelhetfS el a Monarchiát és Mitteleurópát, e 
megnevezések szemantikai holdudvarót átható vég nélküli polémia nélkül, amely titokban 
és rejtélyesen zajlik Musil, Kraus és Kr1 е2а , Krúdy és Broch, Danilo Kiš és Esterházy, 
Mészöly és Czeslaw Milosz között. Juhász Erzsébet ennek az évtizedek óta tartó polé-
miának és párbeszédnek a nyomain haladva mondott le a mindent megoldó teória és a 
mindent kimondó szó keresésérfSl, helyette az összehasonlítás, a rejtett kapcsolatok 
fonalait kivette, azt az Ariadné-fonalat, amely a labirintus bejárását értelmes cseleke-
detnek mutatja. A komparatisztika természetesen f űzfSdik egybe a kisebbségi önismerettel 
és ezzel együtt a Habsburg-mítosz, meg a mitteleurópai groteszk világában útmutató 
lámpa. 

Mit világít meg ez a petróleumtól bűzlő  viharlámpa? Abszurd történeteket, vég nélküli 
utazásokat, az id бsíkok felcserélődéseit, birodalmak összeomlását, sorozatos hatalom-
váltásokat, önköreikbe záródó sorsokat, kalandokat és csábításokat. Semmire sem vála-
szoló tartalmakat. Semmit sem kérdez ő  kérdéseket. Mégis egy világot, amelyben el lehet 
lenni, ha nincsenek túlzott remények és elvárások. Egy világot, amely már csak azért is 
elviselhető , mert le- és megírható. Juhász Erzsébet nem akarta d ű lfSre vinni sem a 
Monarchia-képet, sem a mitteleurópai groteszk problémavilágát, éveken át tartó kutatásai 
szerénységre intették s megelégedett azzal, hogy leírja, amit mások könyvei, gondolatai, 
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szavai nyomán tapasztalt, és ezekhez a leírásokhoz személyiségének, sajátos beszédhely-
zetének megkülđnbđztetfS jegyeit adta hozzá. 

Ily módon a Tíikörképek labirintusa nem „tudós" munka és nem is szépírói fikció. A 
tudomány annyiban van jelen a könyvben, amennyiben nélkülözhetetlen mások teóriáinak 
megértéséhez, és a szépírói eljárások is annyiban, amennyiben jelenségeket és sorsokat, 
kalandokat és életrajzokat fejeznek ki. Más szóval, aki kézbe veszi Juhász Erzsébet új 
könyvét, akkor sem csalatkozik, ha szépírói erényeket vár el a most tanulmányt, esszét 
és kritikát író novellistától és regényírótól, ám akkor sem csalatkozik, ha a tudomány 
érdekli elsősorban, mert a szerz ő  irodalmi tájékozottsága megbízható, bizonyítható 
eredményeket mutat fel. 

Van azonban ebben a könyvben egy ki nem mondott, de igazából titokban sem tartott 
intellektuális dilemma. A kötet szinte minden írásából kiolvasható kérdés, hogy vajon 
mit is értünk meg, ha megértünk valamit? A megértés tárgyát vagy önmagunkat? Ha 
csak a megértés tárgyát értjük meg, akkor hol vagyunk mi, akik megértünk, ha önma-
gunkat értjük meg, akkor hová tinik el a megértés tárgya? Juhász Erzsébet könyve nem 
ad választ, mert ki sem mondja e kérdéseket, de azt mindenképpen jelzi, hogy a világ, 
amely mögöttünk van, és a világ, amelyben vagyunk, leírva érthető  meg csupán, mégpedig 
akkor, ha ez a leírás beszélgetés és polémia, dialógus és konfliktus. Juhász Erzsébet igy 
írta le és értette meg számunkra a Monarchiát és Közép-Európát. 

AZ AKTUALITÁS DRÁMÁJA 

Szilágyi Andor 1955-ben született próza- és drámaíró nemrégiben publikált Shalim 
című  regényének első  olvasásra is szembet űnő  erénye az időszerűség. Sokan kísérelték 
meg megfejteni mostanában, mi okozta az elmúlt évek kegyetlen és véres délszláv 
háborúit, az egykoron — Peter Handke csúfolódásra való szavaival — „hetedhét országnak" 
vélt szövetségi állam emberéletek tömegét kioltó, népeket menekülésbe űző , pokolira 
méretezett széthullását. Az okok keresésében és feltárásában leginkább publicisták, 
diplomaták, áltörténészek, bukott politikusok, az úgynevezett közírók népes és tarka 
serege jeleskedett — nem sok sikerrel. Mert minduntalan az id őszerű  történelmi és emberi 
„anyag" ellenállásába ütköztek. Nemcsak a távlatok hiánya miatt. Az okokat firtató 
cikkek, elemzések, tárcák, naplók és emlékiratok éppen az aktuálissal ütközve maradtak 
alul, főként azért, mert szerzCSiknek eszük ágában sem volt kilépni az éppen hasznosnak 
és használhatónak mutatkozó ideológiák vonzásából. Még pontosabban, igazságot akar-
tak tenni ott, ahol az igazságnak csak rejtekhelye van, az aktuális történések szövfSdmé-
nyében. 

Szilágyi Andor regényének a közírók rendre cs ődbe jutott nagyigényű  vállalkozásaival 
szemben azért lett erénye az id őszerű , mert az író a regény (az irodalom) hívására 
hallgatott, és nem az igazság vagy éppen igazságszolgáltatás parancsára. Egy percre sem 
állftja, hogy nincs igazság, csak azt mondja, hogy az igazság máshol lakozik, sokkal 
mélyebben, semhogy az időszerű  történésekben megmutatkozna. Az id őszerű  az iroda-
lomban úgy és csak akkor mondható, ha a mondás gesztusa, az írás és a beszéd iránya 
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nem függ a vélt vagy valós igazságoktól. Az igazság az irodalomban elrejtettségében  
ragyog fel. Szilágyi Andor Shalim című  regényének hősei beszélnek, saját szavaikban,  
elbeszéléseikben, párbeszédeikben nyilatkoznak meg. Múltat és jelent, valóságot és fikciót  
szembesítenek, mítoszt és történelmet faggatnak, választanak és választásra kényszerül-
nek, holott csak élni szeretnének, magukat és másokat tesznek próbára, holott senki sem  
tudhatja, mire jut ki a sok próbatétel. Amíg a h бsбk beszélnek, sokszálú családi, rokonsági,  
etnikai kapcsolatrendszer alakul ki, egy m űködő  és valameddig m űködőképes emberközi  
mechanizmus, amelynek fenntartása a történelem valamely kiszán зΡíthatatlan pillanatában  
egyszerre ellehetetlenül és onnan kezdfSd ően sorra tünteti el a valóságos és tervezett  
véletlenek, a várt és kényszer ű  fordulatok örvényében a rendszert alkotó személyeket  
és érzéseket, a mechanizmust fenntartó és mífködtetCS er őket meg elveket. Szilágyi Andor  
regényében minden állandó mozgásban van, miközben az elbeszél ő  szinte semmit sem  
ír le közvetlenül, jelzések sorát építi jelenetr ől jelenetre. Az elbeszélő  csak megszólaltatja  
a hőst, jelenetről jelenetre mindig másikat, és eközben szándékosan hagyja figyelmen  
kívül a történet egységéért vagy folyamatosságáért felel ős idő- és térmozzanatokat. Csak  
a hősök legtöbbször szabad függő  beszéd formájában kimondott szavait halljuk és  a 
beszédszituációt ismerjLik fel, és egyre inkább arra leszünk figyelmesek, hogy a regény  
sok hősének sok-sok szava és mondata egyetlen nagy, többszólamú és többdimenziós,  
többrétegű  és mindenképpen diffúz monológossá alakul át, amelyben felismerjük még  
a megszólalókat, de már nem láthatjuk a külön beszéd értelmét, hiszen az egymásba  
ékelődf5 beszédjelenetek egyetlen nagy drámának, az id őszerű  drámájának részletei  
csupán. Szilágyi Andor nem beszéli el, hanem a h ősök beszédének egymásba ékelésével,  
a jelenetek rétegzésével megmutatja az aktuálist mint drámát, mint életek, sorsok  
konfliktusát, mint halált, amely szenvedélyesen arat az id őszerűben.  

Az időszerű  drámájának keretében épül fel a Shalim akár családregénynek is mondható  
tartalmi rendje. A családi emlékezet és értékrend középpontjában Mitho Ki ć  legendás  
alakja áll. Mitho Ki č  a partizánháború idején Tito közvetlen közelébe tartozott, majd  
később eltávolodott t ő le, és állandó biztonsági megfigyelések céltáblája lett. Amikor híre  
megy, hogy emlékiratain dolgozik, családját úgymond „véletlen" vérveszteség éri. Valahol  
Mostar felett él, ahonnan már jóval az ő  halála utána viszonylag harmonikus családi 
rend felborul, az összefüggések láncolatát fenntartó mechanizmus meghibásodik, és a 
felszínre törő  indulatok szétszórják, ki is pusztítják az egykori partizánvezér, majd 
kegyvesztett magyar—zsidó származású Mitho Ki č  családját. 

Itt látható meg Szilágyi Andor regényének leginkább problematikus rétege. Az id ő -
szerüség jelenetről jelenetre épülő  drámáját szinte felborítja a nagy elbeszélés — az ország 
széthullása és lángba borítása, majd elveszejtése — párhuzamba állítása a családi élet kis 
elbeszéléseivel. Túl sok itta megfeleltetés, a majdhogynem kier őszakolt utalás és meg-
egyezés ahhoz, hogy ne csorbulna ki az id őszerűség drámájának hitelessége. Mintha a 
Shalim sok-sok kis elbeszélésből építkező  narratív rendje valami külsfSnek, a háttérben 
látható nagy elbeszélésnek csak afféle leképezése volna. Az egyetlen nagy szólamba 
összefogott diszkurzusok autentikussága és önállósága felbomlik, elszürkül, sok helyütt 
sematikussá is válik a nagy elbeszélés nyomására. Kár, hogy így fordulta Shalim kom-
pozíciója, bár a könnyen felismerhet ő  utalások és referenciák feler ősítik a narrátor 
hangját. Amíg csak jelenetezett és a h бsбk beszédének hátterében állt, az elbeszél ő  
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szuverénnek látszott, néz őpontja az elbeszéléstechnika szempontjából indokolt volt, ám 
amikor a nagy elbeszélés felülkerekedett, és a nyilvánvaló utalások nyomán az elbeszélfS 
pozíciója is megváltozott, szuverenitása helyébe az együttérzés, az azonosulás sokszor 
lírai felhangjai keveredtek, minek következtében az elbeszél ő  egyre fontosabb szerepet 
vállalt. Eközben az időszerűség drámája is megbomlott. Helyette felt űnővé válta pub-
licisztikai aktualitás, aminek súlya is lehet, meg jelent ősége, de nem a regény világában. 

Mégsem szürkül el egészében a Shalim. Elsősorban a címadó kisfiú szerepének 
köszönve. Shalimot Mitho Kić  özvegye, a nagymama menti meg a fagyhaláltól, így marad 
ő  a nagy család, egyben a családi legendák, mítoszok és konfliktusok egyetlen örököse, 
ám a regény egész ideje alatt némán, eszméletlenül fekszik valamely tábori kórház 
ágyában, és a szépséges, fekete bfSr ű  Jasmina nővér élesztgeti. Shalim néma mozdulat-
lanságában álomképeket lát, szó- és mondatfoszlányokat hall, valahonnan mélyrCSl, a lélek 
és a történelem kaotikus mélységeiből áll ellent a rossz kihívásának, és vállalkozik az 
életre. Ha valóban vállalkozik rá. Szilágyi Andor nyitva hagyja a kérdést, nem kelt illúziót, 
nem ébreszt reményeket Ott, ahol a halál és a reménytelenség az idd ura. 

Kétségtelen, hogy az éppen csak befejezett legutóbbi balkáni és — ne feledjük —európai 
háború, minden gyalázatosságával és szörnyűségével még hosszú ideig állhat az irodalom 
érdeklődési körében. Még nem tudhatjuk, hogy ennek a háborúnak vannak-e, felfedez-
hetők lesznek-e igazi emberformáló történetei. Ez majd csak kés őbb derül ki. Szilágyi 
Andor Shalim című  regénye mindenképpen figyelemre méltó kísérlet, hogy a háborút 
ne a publicisztika, főként ne az ideológia és ne is a nosztalgia irányából, hanem a nyelv 
felfSl, a beszédmódok ütköztetése nyomán közelítse meg, és néhol bántóan felszínes 
utalásai ellenére is megtartsa szövegének világát a regény oly hajlékony és mégis mindig 
nagyon stabil formai keretei között. 

Csak a kísérletnek kijáró tisztelettel szólhatunk Szilágyi Andor Shalim című  regényérő l. 

KINEK ÁLLT ÚTJÁBAN, MIÉRT ROMBOLTÁK LE? 

Timotej Aldin, a szerencsétlen sorsú kútásó fia, az ifjú Aldin teszi fel a kérdést: „Miért 
rombolták le aBehringer-kastélyt?" A regényt indító kérdésre hosszú évtizedeket, távoli, 
egymásnak ellentmondó és egymás kiirtására tör đ  világokat, rejtélyes sorsú és titkaikat 
sírba vivd embereket, magányosok egész sorát, megsértett és sérelmeket okozó életeket 
behálózó történettel válaszol. A válasz, bármennyi szálat f űz is egybe, aligha lehet 
megnyugtató. Ezeregy oka lehetett aBehringer-kastély lerombolásának, de közülük egyik 
sem vállalhatja hiánytalanul és meggy őz(Sen a rombolást. Ezért senki sem vonható 
felelősségre. A regény nem a felel ősségre vonás eszköze. ABehringer-kastélyt úgy tették 
a föld színével egyenl ővé, hogy senki se emlékezhessen rá. Az ifjú Aldin, választ remélve, 
az emlékek nyomába ered. 

A kastélyt Behringer Jakab építtette, de nem lakhatta be, súlyos tüd őbaja az építkezés 
befejezése előtt végzett vele. Anyjától egyetlen fia, Behringer Andreas örökölte, aki 
feleségével Mártával élt benne, nem nagy boldogságban, de kölcsönös megbecsülésben. 
Keze alatt felvirágzotta kastély, távola várostól, néhány kilométerre a m űúttól, a Bácskát 
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kanyargósan útszövő  Krivaja folyó partján. Mintha a semmiből nőtt volna ki a kastély, 
holott földbe merült városra épült, melynek harangzúgósát a helybeliek hallani is vélték. 
A világ meg a birodalmak — Herceg János szavával — örökös „módosulósai" nyomán két 
nemzedék utón a kastély is a földbe merült. F ő- és melléképületei, gyümölcsöse és 
egyetlen sírhelye helyén ismét kukorica terem. Nem szóltak kemény érvek sem felépítése, 
sem elpusztítósa mellett. Mégis van története. Emlékek fífzíSdnek hozzá. Remények és 
lemondások. Az élet és a halói különös változatai. A kastély középpont. A történet 
középpontja. Ahová utak vezetnek, de visszaút csak a halál felé. A kútásó Timotej kísérelt 
meg eltávozni a kastélyból, de egy hang visszahívta. A halálba hívta vissza. Miként az 
utolsó tulajdonost, Andreast is, az öreg Aladárt, Kolart, a sebzett életit intéz őt .. . 

A kastély hátterében Szabadka áll. Egy különös, sosem látott Szabadka. A kastélyépít ő  
Jakab hosszú életit testvérhúga — a regény magyar nyelv(1 betétjében — beszéli 11 ezt a 
másik Szabadka-képet, az emlékekben, a képzeletben, festményeken, szavakban, törté-
netekben élfSt. A városnak „egyikünk sem ismeri valódi arcát", mondja Josefa asszony,  
és igy menti fel az emlékezést, a míivészetet, az álomképeket, a beszédet a val бsóg (miféle 
valóság?) számonkérő  vádjai alól. Csak pórhuzamos világok vannak, és nincs egyetlen, 
mindent helyreóllítб  ítélet. Állt a Behringer kastély világa, állt Timotej Aldiné, állt a 
kastélyban ijedten és gyíflölettel dolgozó falusiak világa, állt a raboké, állta kastélyromboló új 
rend világa, a gyilkosoké és a szeret őké, az ügynökök és a besúgók, a fogva tartottak 
és őrzőik világa. Állt az éhez ő  farkasoké és az éhez ő  mezei nyulaké. A pórhuzamossógok  
rendje. Találkozósaik sorra tragédiába fulladnak. Ez aBehringer-kastély történetének 
értelme és lényege. 

Minderre Boško Krstié regényében az ifjú Aldin talól rá a kastély emlékei után 
nyomozva. Ő  teszi fel a regényt indító kérdést, és ő  keresi rá egyre reménytelenebbül a 
vólaszt. Életutakat, családok történetét, korok és birodalmak világát túrja fel, titkokat 
ismer meg, emlékeket igazol, tévhiteket oszlat el, mégsem jut el a megnyugtató vólaszig. 
Eljut viszont a jelenbe, a városokat romba dönt ő  gyilkosok, a csempészekkel tündöklfS, 
kopott és megviselt, gyalózatos jelenbe, ahonnan mór nem vezet út se Josefa asszony  
városképe, se Jakab és Andreas, se Krisztina, se Mórta, se az id ős, se a fiatal Aldin világa 
felé. Semmi sem állítható többé helyre. Ami elmúlt, elmúlt örökre. A fiatal Aldin emlékek 
utóni nyomozósa ezért inkább valami képzelt (elképzelhet ő?) emlékmű  reményvesztett 
építése a mindent örökösen kikezdfS és elpusztító salétromos, szikes földön és a vasfogú, 
mindent szétporladásra ítélfS időben. 

A regény elején az ifjú Aldinnak a nevezetes szabadkai csempészpiacon szegényes 
árukészletét kínálja a város egykori polgármestere. Majd a polgórmester két régimódin 
öltözött, a régi világból hozott holmit óruló középkorú emberre mutat, akik — állítja —
régelhunyt szülei. Fiatalabbnak is látszanak, mint maga a polgórmester, aki más đrültektól 
eltérfSen bevallja, hogy megőrült. Az ifjú Aldin mégsem az (Srületnek tudja be a látomást. 
És jól teszi, mert a regény végén, amikor aBehringer-kastély történetének végére jut,  

és apja halálának körülményeit is megismeri, végigmegy Szabadka nevezetes utcáin,  

elhalad híres házai és palotái mellett, és eljut a belváros azon pontjára, ahonnan már a  

közben elhunyt Josefa asszony szemével láthatja a városházút, árnyékában a Behringerek  

sosem volt bérhúzót, és ekkor mór meg sem lep бdik azon, hogy mellette Szabadka város 
régen elvóltozott és elhunyt lakói, különös sorsú és életit szülöttei vonulnak csendesen 
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a korzó felé, mintha mi sem történt volna az id őben, 6 maga pedig szegényes cigaretta-
készletével acsempészek piaca felé veszi útját. Az egykori polgármester nyomúba lép. 
Őrültségében is. 

Nem sok és talán nem is egészen pontos Boško Krsti ć  regényét a valóságot, vagy a 
valóság látszatát kiigazító fantasztikum és képzelet, álom és emlékezet regényének 
mondani. Kerettörténetei, egymásra futtatott id ősíkjai követelik meg, hogy az interpre-
táció megálljon ennél a „nem sok"-nál és pontatlanságnál. Mégpedig azért, mert Boško 
Krstić  elbeszélői eljárásában a mai szerb regény uralkodó beszédmódjának sajátos 
változata ismerhet ő  fel. A fantasztikum hosszú évekig volta mai szerb regény ünnepelt 
és világra szólónak vélt uralkodó írósmódja, majd a tradicionális fikció történelmet 
megidéző  és módosító elbeszélésformái váltak id őszerűekké és szinte egy id őben ezzel 
a langyosnak minősülő , ső t árulónak kikiáltott posztmodern próza parttalannak t űnő  
narratív eljárásai. Boško Krsti ć  nem választott e lehet őségek közül. ABehringer-kastély 
történetének leírásával más volta szándéka. J бl ismeri ugyan a mai szerb regény útjait, 
és él is lehetőségeivel, mégis a bizonytalanul kanyargó erdei ösvényt választotta, a 
magányos útkeresést, az elkülönböz ődést, és éppen ezért juthatott messzibbre annál a 
„nem sok"-nál, ahol az interpretáció megáll, mert regényér ől az éppen érvényes (és 
divatos) irodalomkritika szavaival csupán ez és ennyi írható le. 

De nemcsak az útkeresést választó narratív gyakorlat különbözteti meg Boško Krsti ć  
regényírósát a mai, szómszeríien kivételesen gazdag szerb regény rendjében. Hanem a 
világ — a párhuzamos világok sora —, amelyet feltár, és ahogyan feltárja. Évtizedek 
történetét sílríti egyetlen mondatba vagy bekezdésbe, egész életrajzokét, családtörténe-
teket egyetlen jelenetbe. Abból a felismerésb ől következik ez, hogy a világ minden 
dolgához és tórgyához történet vagy történetek tartoznak. Csak ezekben a történetekben 
létezik, és csak ezekben a történetekben érhet ő  el számunkra a világ minden önmagában 
(is) létezőnek vélt jelensége. Csakhogy e történetek mind sorra a tárgyak és jelenségek 
kérge alatt rejt őznek, fettórásukhoz kevés a dolog vagy jelenség nevének kimondása, kell 
hozzá még, mégpedig sorsdönt ően, a kimondás választott pillanata is. Másként fogal-
mazva, hogy hitele legyen a történetnek, a történetet mondó szónak, nem elég a név és 
a jelentés feltórósa. A fikció világát a kimondás ideje, a mondós pillanata hitelesíti. 
Mórpedig a regényben minden éppen e hitelességen múlik. Nem az igazságon és nem a 
tévedésen, semmiképpen sem a tanulsógon vagy az ítéleten, hanem azon, hogy rámond-
ható-e egy történetre, valamely részletére — а  веhгіПgІг-kаstб lyга , a Rudics utca sarkón 
épült Behringer-bérházra, vagy a kutakra, amelyeket Timotej Aldin ósott és tisztított, 
amíg el nem pusztította a sórgaföld — ,  hogy „így van".Boško Krsti ć  regényének hitelességét 
az „irható", a „mondható", az „így van" olvasói, befogadói ítélete bizonyítja. 

Annól is inkóbb, mert a regény mű fajót hitelesítő  elbeszélői nézőpont, a narratív 
szituáció, az írósmód egyúttal formateremt ő  elv is. ABehringer-kastély kisregény, a 
szerző  önironikus meghatározósa szerint „százflekkes regény". Csakhogy a nyilatkozat  

megtévesztő, hiszen a mítfaj helyett a szöveg terjedelmére utal, és közben kihagyja a 
tartalmi bőség tényét, a regénybe fogott id ő  és világ gazdagságát, a sokasodó rejtélyek 
jelentéshordozó szerepét, a regényvilógot többszörösen ótfog б  metonimikus hálót. Es 
még valami, amiről nem szabad, nem is lehet megfeledkezni. Boško Krstié szavait, 
mondatait, a regény bekezdéseit és fejezetek, mindvégig öthatja valami furcsa, talán 
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éppen Csehovra utaló nosztalgikus és egyben ironikus melegség. A nosztalgia itt  a 
beláthatatlan távolság, a visszavehetetlen múlt megnevezése, az irónia pedig a távolság  
fenntartása, az elmúlás tényének némileg érzelmes elfogadása. Két egymásnak feszül ő  
tényezője Krstié narráciбjának. Minthogy történeteit, formateremt ő  írásmódját egészé-
ben áthatja ez a különleges érzelmi többlet, Krstié regénye valóban kilép a szerb regénynek  
a fantasztikumot, a történelmi fikciót, a posztmodern gyakorlatot hirdet ő  kánonjából.  
Hiszen a mondatokba rejtett csehovi nosztalgikus és ironikus együttérzés nemesen  
választékossá teszi Krsti ć  beszéd- és írásmódját. Es nemcsak a szerz ői szövegben, vagy  
éppen az ifjú Aldin szavainak közvetlen vagy közvetett idézésekor, hanem minden  
regényhős megszólalásában. Kiilönös, hogy Krsti ć  nem is törekedett a h ősök beszéd-
módjának retorikai megkülönböztetésére. Ellenkez őleg. ABehringer-kastélyban min-
denki az ifjú Aldin — a regény? — hangján szól, az ő  beszédmodorát kiveti. Itt mindent  
a fiatalabb Aldin mond ki, mások szavai is az ő  szavai. Ezzel nem mosódnak el a hősöket 
megkülönböztet ő  nyelvi vonások, a regény nyelve sem válik egysíkúvá, ám éppen e 
különösen retorizált regénynyelv útján nyeri el Boško Krsti ć  regénye azt a formai és 
hangulati értéket, ami szövegének megkülönböztet ő  jegye, ugyanakkor — és ez különösen 
fontos — a regénynek (és ezzel együtt akár azt is mondhatom, hogy a kisregény míf fajának)  
hitelesítése is.  

Még valamit, amit talán nem is a végére kellett volna hagyni. Milan Kundera azért  
állítja szembe a regényt a filozófiával, mert szerinte a filozófia szakmává válva a felvilá-
gosodás óta megfeledkezett a létezés kérdéseir ől, melyeket viszont a regény egész modern  
története során, Cervantest ől errefelé, kiváló teljesítményeiben mindvégig fenntartott.  
Ezzel olyan előnyt szerzett a IétfeledfS filozófiával szemben, ami aligha hozható be  
egykönnyen. ABehringer-kastély amikor igazából abból a kérdésből indul ki, hogy miért  
rombolták 11, nem azt kérdezi, hogy kit terhel a felelfSsség az építmény sorsáért, hanem  
az építmény létezésének alapjait firtatja. A regényt indító kérdés tehát egyenesen a lét  
és létezés sorsára való rákérdezés. Hogy elpusztították, azt is jelenti, esély sem volt  a 
megmaradására. Már építésének pillanatában pusztulásra volt ítélve. Holott, a legenda  
szerint, ha az épületbe beépül valakinek az élete, a falak megmaradnak. A Behringer-
kastélyba beépült az építtet ő  Jakab élete, a kastély mégsem élte túl Jakab fiát, Andreast,  
aki nem nemzett utódot, így nem is lett volna méltó lakója a kastélynak. A kastély léte  
tehát aBehringer-család létezésének, végül is nemlétének metaforája, bár azt hiszem,  
veszedelmes volna Krsti ć  kisregényének jelentését fgy és ilyen közvetlenül leegyszer űsíteni.  
A regénynek — a kisregénynek — létkérdéseket megfogalmazó rejtélye sikkadna el ily módon.  

Boško Krstić  nem törekedett aBehringer-kastély rejtélyének megismerésére. Megér-
teni igyekezett a létezésnek a múltból a jelenbe ível ő  gondját.  

BÁNYAI János  
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SZÍNHÁZ  

„MŰ"-KEDVELÉSÜNK — EGY SZÍNÉSZPORTRÉ  

Május derekán Becsén tartott bemutató el őadással megalakult a Vajdasági Magyar  
Amatőrszínház, melynek életrehívбja és támogatója a Vajdasági Magyar MífvelfSdési  

Szövetség. Hogy erre sor került, annak magyarázatát kétségtelenül abban kell látni, hogy  

a műkedvelő  szintű  művelődési élet ismerői, vezetői úgy találják, szükség van nemcsak  

a segítségre, hanem a példamutatásra is. S hinni kell nekik, hogy j бl tudják. S azt sem  
szabad elfelejteni, hogy mostanság, amikor a kisebbségi kultúra ismét válságos helyzetbe  

került, újból fontos szerep vár az amatfSr színjátszásra. Ha nem is olyan fontos, mint a  

két világháború között, amikor a m űkedvelés helyettesítette a hivatásos színjátszást, s  

tartotta életben a színház iránti igényt. S ha ez a megtartó szerep ismét aktuális, akkor  

valóban szükség van egy reprezentatív társulatra, melynek el őadásai mintául, zsinórmér-
tékül szolgálhatnak a m űkedvelés egészére nézve.  

Bevallom, nem ismerem kellően amatfSr színjátszásunkat, id őnként látok egy-egy  
előadást, de az újságból értesülök róla, hol mi történik, ki hol mivel vendégszerepel. Azt  

azonban tudom, milyen szerepe volt a m űkedvelésnek a két világháború között, az akkori  
míivelCSdési élet alaposabb megismeréséhez felbecsülhetetlen forrásm ű  a Bokréta című  
kiadvány, melyből megtudni mit és kik játszottak a legeldugottabb falvakban is, mert ma  

elképzelhetetlen hol volt akkor magyar amat őr színjátszás. Tudom azt is, hogy 1945 után  
néhány évig szintén széles kör ű  mozgalom volt az amatőrizmus, amely akkor kezdett  
sorvadni, hogy állami irányítással összevonták a j бl mífködfS magyar és nem jб l működő  
szerb egyesületeket. A m űkedvelő  társulatok és a játszók száma rohamosan csökkent,  

amihez a politika mellett az életkörülmények is hozzájárultak. Nyilván ez a kettfSs érvágás  

az oka többek között annak, hogy a magyar amat őrizmus nem tudott megújulni, sđt  
provinciális jellege egyre kifejezőbb lett, csupán néhány társulat munkája tekinthet ő  
igényesebbnek. Következésképpen korszerífség tekintetében, sajnos, elmaradt a román,  

szlovák, ruszin míikedvelést ől. Nálunk kevés helyen tapasztalható a kísérletezés iránti  

igény, elszántság, inkább a régi formákat, stílust kedvelik, m űkedvelésünk formanyelve,  
műsora nagymértékben régimódi.  

Ok tehát van kisezer arra, hogy követend ő  példát állítsanak a társulatok elé. Ezt a  

szerepet kellene betöltenie a becsei el őadással bemutatkozó csapatnak. Sajnos, nem teszi.  
A bemutató siralmas, teljes mértékben dilettáns. Nem példamutató, hanem elrettentfS.  

Lehet, hogy a bemutató óta összerázódott az el őadás, de akkor nézhetetlen volt, mert  
a színészek közül néhányan nem tudták a szerepüket, főleg pedig, mert Barácius Zoltán  
rendezése szakszer ű tlen, felületes, kidolgozatlan. Semmiképpen sem példamutató. Meg-
változtatta a darab tisztességes címét, a Gyilkostársakbбl Szeressük egymást, gyilkosok  
lett, ok nélkül, ahogy arra sincs magyarázat, miért kell aktualizálni egy krimiparódiát,  
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amit azért választanak, hogy els ősorban szórakoztassanak, ellenben a m ű faj követelmé-
nyeit szem előtt tartva szakmailag kell mind tökéletesebben színre vinni. Igen, a m űked-
velésben sem szabad elnéz őnek, igénytelennek lenni. A m űkedvelés nem lehet magyarázat 
a nívótlanságra. 

Jó, hogy a vállalkozás létrejött, kár, hogy ilyen szerencsétlen formát öltött, s kár, hogy 
a sajtó szemet huny a dilettantizmus fölött. 

* 

Még egy, részben színházi eseményr ől illene szólni a nyáron t đrténtek közül. (A 
Tanyaszínház idei elfSadását nem volt módomban látni.) Egy tévémífsorról, a Duna 
Televízió sugározta Pataki-portréról, amelyet Seregi Zoltán rendezett. Őszinte, emberi 
volt, minden pillanatában hiteles. De volt egy csúcspontja, amit sem megrendezni, sem 
eljátszani nem lehet, csak mélyen átélni. Arra a jelenetre gondolok, amikor az id ős 
színészkirály, miután felesége, a színészn ő  Karna Margit karjára támaszkodva körbejárja 
a szabadkai városháza elfStti parkot, betér a színházba. Oda, ahol évtizedekig élt, aratott 
sikert estérfSl estére. Nem lenne ebben semmi különös, ha Pataki nem arra a színpadra 
lépne be, amely csupa rom, lényegében nem létezik, ahol halmokban hever a penészette 
jelmez és díszlet, ahol lenyúzták a tapétát, kiégették a padlót, letépték a függ đnyt. 

Csodálatosa felvétel: a hátsó bejáraton színpadra tipegfS színészt, talán inkább csak 
az alakját látjuk a világos ajtókeretben, kđrülđtte pedig félhomályban, de mégis kivehe-
tően az az irdatlan pusztítás, a megcsúfolt színpad. S a színész, aki alig vonszolja magát, 
megtorpan a látványtól, fđldbe gyökerezik a lába. Te Úristen, gondolhatja, mit tettek? 
Ezt a döbbenetet nem lehet megtervezni, nem lehet eljátszani, ez rászakad az emberre, 
beléhasít, minta villám. Ebbe a pillanatba bele lehet, bele kell pusztulni — érezzük. Holott 
a színész nem tesz mást, csak áll, görnyedten, đregen. Nem hiszem, hogy volt Patakinak 
ennél tragikusabb pillanata a színházban, s nem hiszem, hogy valaha is hitelesebben 
kifejezte azt, amit érzett. Ezt a szerepet nem lehet megírni, s nem lehet betanulni. 

Ez a jelenet, számomra jelképes is, figyelmeztet, mivé lehet színjátszásunk, ha gyáván, 
bután, felelőtlenül viszonyulunk hozzá, amihez — az utóbbi néhány év, kivált pedig a 
legújabb szabadkai és újvidéki fejlemények bizonyítják — igencsak van tehetségünk. 

GEROLD László 
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