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MESSZIRŐL, HAZA 

K Z. barátomnak 

Á C S K Á R O L Y 

„Felejtett árva 
Itt mint pusztába 
Csak remete módra 
Tengek, nem élek..." 

(Balassi) 

Isten éltessen, te 
nagy honismerő, 
esküdni tényekre 
otthon is merő, 
ahol pedig egyre 
hív a temető, 
s a történelemre 
kóró, dudva nő . . . 

Te, magyarnak bolgár, 
s bolgárnak magyar, 
nyakas álompolgár, 
ki bont, ás, kapar, 
míg a szétdúlt oltár 
összeáll, s a fal 
a föld alól formál 
várat egyhamar, 



hogy benépesítsék 
új s új seregek, 
s ne legyen ellenség, 
amit bevehet, 
mert nem bástya, mellvéd, 
és nem fegyverek 
tartják, csak a nyelv, és 
a jó emlékezet . . . 

Én, felejtett árva, 
s önként hontalan, 
itt, mint a pusztába 
hullatom szavam: 
Élj, barátom, s tárd a 
kincsed okosan: 
minden sorod drága, 
olvasztott arany! 

(Köln, 98. IV. 28.) 

JUNG KÁROLY 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 
ÉS 

KAPCSOLATOK 



NEM ÚGY VAN MOST, 
MINT VOLT RÉGEN . . . 

M É R E Y K A T A L I N 

TÉL 

Sohasem szerettem a telet. Ha lucskos volt, ha száraz, ha fagyos volt, 
ha havas, nem szerettem. Szenet kellett hordani meg fát, és mindig 
vigyázni kellett, hogy mennyit fűtünk. A beköltöztetett lakók lopták a 
tüzelőt, mi meg veszekedtünk. Örökké veszekedtünk. 

A cipőnket is állandóan suszterhoz kellett vinni. Még az újat is. Ha 
mást nem, patkót kellett veretni rá. Még az anyáméra is! 

A cipő orrára más patkó járt és más a sarkára. Más a férficipőre és 
más a nőire. Néhány napig hordtuk az új cipőt, hogy tudják, hogyan, 
hol kopik. Az utcán mindig fölszedtük az elvesztett patkót, mert a suszter 
a hozott patkót is fölverte, ha nem volt túl kopott. 

Az új patkó hangosan kopogott és nagyon csúszott. Egyszer az újonnan 
patkolt cipőmben elcsúsztam a jégen, kiöntöttem a tejet, és még a 
harisnyám is elszakadt. Estére veszekedés lett belőle. 

Anyám mérgesen stoppolta a harisnyámat a 25-ös körte fényénél, 
apám az aznapi utolsó cigarettáját szívta. Ötösével vette a cigarettát, 
mindig minket küldött érte. Előkészítve, papírba csomagolva állt a 
trafikosnál, más is úgy vette. A városháza előtti trafikos nagyon rendes 
ember volt, mindig szívesen bontotta a dobozt. Volt úgy, hogy egy szál 
cigarettát hoztam. Aznap k e t t ő t . . . 

A tej miatt meg kár volt veszekedni. Különben a tejet sem szerettem. 
Jegyre kaptuk, órákig álltam érte a savanyú szagban. Ha nem ment 



össze, mert nem felejtettünk el szódabikarbónát beletenni, akkor kifu
tott. A gyorsfűzőnkön samottba ágyazva kígyózott a drót, és a kifutott 
tejtől zárlatos lett. Kiégett és kicsapta a biztosítékot. Apám mindig 
megjavította, és a biztosítékot is kicserélte. Általában mindig mindent 
megjavított, és a samottágyat is tisztára vakarta. A foltra is foltot rakott. 

A nagymama a másik szobában az asztal titokzatos aljából az Öreg 
régi pipái mellől nagy nehezen előkotort valami dohányt. Nagyon régi 
volt és nagyon száraz. Apám sokáig sodorta, sehogy se akart belőle 
cigaretta lenni. Aztán valahogy mégiscsak lett. 

Nekünk valami furcsa ízű teát hozott. A cserépben nevelt bazsalikom
ból főzte meg papracból, amit még a nyáron szedett. Én azóta már 
megtanultam, hogy a paprac magyarul cickafark, de mi papracteát ittunk. 

Akkor ott az asztalnál, amíg a nagymama a hátát melengette a kály
hánál, apám csendesen elmagyarázta, miért lesz zárlatos a rezsó, mi a 
baja a biztosítéknak, hogyan kell kicserélni, és hogy egy szálnál többet 
soha, de soha nem szabad rácsavarni. 

A szerepek azóta sokszor cserélődtek, de a biztosíték otthon végig az apám 
dolga maradt, én legfeljebb a létrát tartottam alatta, nehogy elcsússzon. 

Továbbra sem szeretem a telet meg a tejet, de biztosítékot cserélni 
tudok. Persze ez is, mint annyi minden, most egész más, nem is látni 
rajta a drótot. Egy apró piros, kék vagy akármilyen pötty kihullik, és el 
kell dobni az egészet. Az a baj, hogy többé nem kell létra, mert házunk 
sincs már, és munkánk sincs már, eltűntek a szerszámaink. Élő múltból 
halott jövő születik. 

Emlékeink még vannak, de már nem nagyon van jövőjük, amelyben 
testet ölthetnének. 

KÓSTOLÓ 

Régen mi is vágtunk disznót minden évben. Muszáj volt! Egyszer, 
emlékszem, kettőt is vágtunk. Akkor dolgozott az apám a depóban, az 
egyiket ingyen vagy féláron kapta. 

A disznóvágást mindig az apám és a nagybátyám intézte. Az a jókedvű, 
akinek a nótáit én is énekeltem, az, aki olyan magasra nőtt. Anyám 
mindig belebetegedett, hogy elrontja a kolbászt, mert addigra már 
mindig becsiccsentett. Szeret inni, mondta a nagymama; berúg - így az 
apám; iszik, mondták az idegenek. Pedig csak jókedvű volt és kedves. 



Az abaléből a legszebb darabokat kihalászta és odaadta nekünk, és 
sohasem küldött ki a hidegbe fáért. 

Nem is tudom, hogy intézték, de disznóvágásra mindig hideg volt. Lehet, 
hogy ezért sopánkodott a nagymama mindig, ha karácsonyra nem fagyott? 

Egész évben ajnároztuk azt a disznót. Apám hordta a korpát meg a 
kukoricát biciklin, mi meg két szomszédtól is a moslékot. Az Ilka néni 
még a krumpli héját is szépen odakészítette a kapu alá. Meg az étel
maradékot is egy kis lábosban. A mi utcánkban olyan szép száraz 
kapubejáratok voltak. A szomszédok hát odakészítették a vödröt, mi meg 
ebéd után átmentünk, elhoztuk a telit, otthagytuk az üresét. Nem is láttuk 
a szomszédokat! Leginkább én mentem át, a húgom túl kicsi volt, a nővérem 
pedig nagyon nem szeretett a szomszédokkal beszélgetni. 

Disznóvágáskor sohasem akartunk korán kelni, még a párnát is a 
fejünkre húztuk. A nagymama sem akart . . . hiszen még a nevét is ő 
adta minden évben, ő vakargatta a hátát meg a füle tövét! 

Ezeknek a szomszédoknak illett kóstolót adni. A szomszédnak ez 
különben is kijárt, meg a rokonoknak is, csakhogy ez akkoriban, a háború 
után egy kicsit feledésbe ment. 

És egyszer egy évben valaki kitalálta, hogy a tanító néninek is küldjünk 
kóstolót. A tanító nénit ugyanis nyugdíjazni akarják, lehet, hogy a 
második félévben már nem is tanít. Találkozott vele az anyám a temp
lomban, beszélt vele. Hiába örült olyan nagyon, hogy olyan jó, istenfélő 
tanítónőhöz kerülök. 

Végighallgattam őket, ahogy veszekszenek. Az apám emlegetett va
lamit a farizeusokról, ezt nem nagyon értettem, pedig rendesen jártam 
katekizmusra. Hetenként egyszer, délután, ugyanehhez a tanító nénihez. 
Járt oda még néhány más kislány is. 

Az apám tehát a farizeusok miatt nem akarta elvinni a kóstolót, és 
mert biztos volt benne, hogy nem fogadja el, visszaküldi. 

Úgy lett, hogy estére én viszem el. Sötétben, hogy mások ne lássák. 
Az apám elkísér, de csak elkísér, mert valakinek be kell csöngetnie, 
most nem lesz nyitva a kapu, mint amikor hittanra megyek. 

Nem az volt rossz, hogy becsöngetett és elment, nem az, hogy sötét 
volt a téli utca és néptelen, hogy a kertekben, a kerítés mellett hörögve 
ugattak a kutyák. 

Nem! 
Az volt a rossz, hogy elfogadta. Nem küldte vissza. 



Az volt a rossz, hogy ismert és fölismert, hogy azt mondta, nem kellett 
volna, mert a második félévben már úgysem tanít. Hogy beszélt a 
nővéremről, akit négy évig tanított, és üdvözölte az anyámat. 

Kint az utcán már nagyon jó volt. Jó volt, és az apám is megvárt. Jó 
volt, hogy megvárt, és nagyon jó volt, ahogy a meleg tenyerébe fogta 
a kezem. És az is, hogy már értettem, miért nem akar a nővérem átmenni 
a szomszédba beszélgetni. 

K I K O P U N K . . . 

Sohasem szerették, ha a mosókonyhában játszunk, mi pedig pont ott 
szerettünk játszani, mert ott annyi mindent tartottak. Főleg a nagymama. 

Ott volt például a mángoló és a mángolóban a nehezéknek betett 
kövek között még annyi minden. 

Mert mi soha semmit nem dobtunk el. Ki tudja . . . eljöhet még az az 
idő, mondogatta a nagymama, és ragaszkodott a mángolójához, a ros
táihoz, az egy darabból vájt kicsi és nagy cigányteknőihez. 

Tegyük el a rossz napokra, mondta az apám, ha valamivel nem tudott 
mit kezdeni. És milyen igaza volt! 

Ott volt a kotla, a rézüst, a vasüst, az óriási dézsák. Semmit sem dobtak 
ki, semmit sem adtak el. Pedig nem főztek már üstben paradicsomot és 
szilvalekvárt. Főleg csak a ruhát főzték nagymosáskor. 

A rostákat sem használta már semmire a nagymama. Azt mondta, 
nincs többet olyan jó liszt, és a tojás sem olyan. Tyúkot sem ültetett 
már. De én emlékszem még, hogyan folytak, peregtek ki a szemek a 
rostából. Sárgán, gömbölyűn, gurulva. Amilyen lyukú a rosta, olyan 
tarhonya. Régen ehhez is, a disznóvágáshoz is, a kenyérdagasztáshoz is 
teknő kellett, nemcsak a mosáshoz. 

A nagymama onnan a mosókonyhából hozta elő azt a két táskát is, 
amikor végre beadta a derekát. A mángolóban őrizte őket, és nagyon nem 
szívesen adta oda. Olyan szép sárga bőr . . . mondta reménykedve . . . 

Azokban a táskákban apám régen árumintát hordott. Most átment 
velük a suszterhoz. Bélésnek jó lesz az UNRA-csomagból a liszteszsák. 
Erős, tartós. Mint az a sárga bőr. Az UNRA-zsák is ott várt a sorára 
szép csendben kimosva, kivasalva a mángolóban. 

Méricskélték, forgatták . . . kicsit keskenyebbre vették a pántokat, a 
mángolóban volt három csat is, és meglett nyárra a szandál mind a 
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hármunknak. Télen magas szárú cipőben jártunk, nyáron szandálban. 
Ez a szandál ronda volt, sárga . . . és rajtunk kívül senki sem hordott 
pántos szandált. Hát még táskából készültet! 

De erre a szandálra nem került patkó. Olyan vacak, műrostos talpat 
kaptunk hozzá, hogy nem bírta volna el a patkót. Három ilyen talpat is 
elnyű ez a finom bőr, mondta az öreg mester az apámnak. Lehet, hogy 
csak vigasztalni akarta, mert tudta, miből van, mire valók voltak a táskák 
azelőtt, hiszen békebeli volt ő maga is, mint azok a táskák. 

Ma már nincsenek olyan bőrtáskák. És nincsenek olyan háromszor 
kifordított kabátok sem, mint az apámé, amit az után még el lehetett 
adni. Minden télikabátját elcseréltük lisztért, krumpliért. Sok minden 
mást is becseréltek. Örökösen csereberéltünk. Két ing egy tyúk. 

Talán ezért nem dobtunk el soha semmit. 
De akkor sem értem. 
Sohasem értettem, és soha nem is fogom megérteni, hogy tudtunk 

mindent úgy fö lé ln i . . . Hogy tűnhetett el nyomtalanul mindenünk!? 
Hogy tűnhettünk el ilyen nyomtalanul? Nem tudom, hogyan tűnhet 

el teljesen egy-két generációval egy egész életforma minden hordalé
kával együtt. 

Még a dűlőnevekből is kikopunk. Mintha nem is éltünk volna itt 
évszázadokon keresztül. 

Csak a temetőkből nem szorulunk ki. Megtörténhet, hogy ott lesz az 
igazi helyünk? 

HARKAIVASS EVA 

EZREDVÉGI 
MEGÁLLÓ 

FORUM 



NAGY ZSUZSA VERSEI 

SZELLŐ MÉG CSAK 

Szellő még csak a veledlét, 
de vihart retteg már a rét, 

melyen őrzöm hű otthonom. 

Hangulatoknak csokra csak, 
mely él, virul, míg süt a nap, 
de borúját már hordozom. 

Adjuk, oh kérlek szeleknek, 
hordják el délnek, keletnek, 

szívja illatát ős ózon! 

Vesszen e vészes együttlét, 
már erős vagyok, erős légy! 

Marad otthonom s otthonod. 



FINNUGOR D A L L I K A 
SZIMULTÁN FORDÍTÁSSAL 

Edalla 
dodolla Ez a dal 
dal. 

Emellé a mellről 
didille (didiről) 
mell. szól. 

Baballa A baba 
szopolla szopik, 
glyuk, 

Emellé ez egy dal 
baballa a mellről 
dal. és a babáról. 

EGYRÍMES-HÁBORÚS 

Nyomor, 
üres a gyomor, 
a homlok komor, 
háború tombol, 
a megpróbáltatás lelkeket boncol, 
mert ha az Isten egyet gondol, 
bennünket ágyúk elé toloncol... 



MÁSIK KÍN 

Kín, kín, 
tiszta kín, 
kínok kínja, kín, 
kín fejemben, 
kín belemben, 
kín a fenekemben. 

Kín, kín, 
tiszta kín, 
kínok kínja, kín, 
kín agyamban, 
kín hasamban, 
kín a valagamban. 

SZÉL HA KÉL 

Szél, 
ha kél, 
nem beszél, 
csak 
jön a tél 
s minden 
fehér. 

BARÁTSÁGOT KÖTÉK 

Barátságot köték én a Világgal! 
Annak is a színével, javával, 

barátságban élek már a Világgal! 

Pusztuljon, vagy éljen, enyém a Világ, 
ég már naponta az éltető láng, 
s kerül Világom oltárára virág! 



KÉT K E Z E M B E 

Két kezembe, két kezedbe 
benned s bennem eltemetve, 

mint szellő a tájat úgy szeretve, 
érlelődik, mit ád a nap. 

Két szemembe, két szemedbe, 
neked s nekem kerekedve, 

mi van s mi lészen már megszerezve 
mindent látó fény fakad. 

MESE A Z ÉDENKERT MAJDNEM MEGTÖRTÉNT 
VISSZAÁLLÍTÁSÁRÓL, A FÉLELMEK VEZETÉKNEVÉNEK 

EREDETÉRŐL ÉS EGYEBEKRŐL 

(Egyúttal Éváról zárójelben másképpen) 

Elhatározta a félelem, hogy nem fog többé félni, 
inkább fog egy nagykefét s elindul a világ lelkét kikefélni. 

Magánál kezdte a félelem a csutakolást, 
ünneplőbe öltözött s elvégezte a szentgyónást. 

Aztán nagykeféjét a hátára véve 
elindult a világ világosságának közepébe. 

Járt hétszázhetvenhét esztendőt s még egy napot, 
mígnem a világ feneke előtt emelhetett végre kalapot. 

Mert az vagyon ám az ő országa felé fordítva, 
hogy szippantgathassanak belőle a félelmek 

gyötrelemtől kínlódva, ordítva. 
S időnként durrogtatott is bizony nagyokat a világ, 

csúnya, vérengző háború keletkezett ott, 
hol megérezték a szagát. 

Illendőképpen bánt a félelemmel a világ feneke, 
útbaigazította, elmagyarázta, 

hogy merre van a világnak eleje. 



„Menned kell hetvenhét esztendőt s még egy napot 
s az engedélyt a csutakolásra, 

ha a világot jókedvében találod, lehet, megkapod." 
S ment, csak ment a félelem tovább 

néha oly szorosan a világ mellett, 
hogy akár meg is érinthette volna annak oldalát. 

(Ezt megtenni azért mégsem merte, 
nehogy még mielőtt kívánságával neki előhozakodik, 

a világot feldühítse.) 
Megérvén a hetvenhét esztendő s egy nap elmúltát 

valóban megpillantotta a világnak ábrázatát. 
Az éppenséggel sem csúnya sem szép nem vala, 
de megörvendeztető a félelmet a világnak szava. 

„Megengedem, elmehetsz bensőm bensejének közepébe, 
de vigyázz, mert azt tizenhárom hétfejű sárkány vette őrizőbe. 

Mire odaérsz, a sárkányfejedelem lakodalmát fogják ülni, 
ki éppen most indul világszép királykisasszonyt rabolni. 

Nézd, adok neked egy zacskó álomport, 
hints belőle a sárkányok poharába, 

mikor azok legnagyobb hévvel isszák a bort. 
Aztán csutakolhatsz, nem bánom, reggelig, 
míg lelkemnek leglelke ki nem fényesedik." 

Megköszönte az álomport és a jó tanácsot a félelem, 
indult is nyomban tovább, hogy ne kísérje késedelem. 

Miután járt hét esztendőt s még egy napot, 
ricsajukat meghallva, a sárkányok közé óvatosan odaosont. 

Mindegyikük poharába álomport hintett, 
mire azok versenyt horkolva szanaszét elhevertek. 

A szépséges királylány hős megmentőjét látva 
sírva-ríva borult annak nyakába. 

„Hős megmentőm, hős megmentőm" - ekképpen titulálta. 
Igen megtetszett ez a félelemnek s az, 

hogy ő még nagyobb félelmeknek lehet ím, a gyámolítója. 
(Furcsamód, ekkor aznap éjjeli álma jutott eszébe, 

melyben egy kígyó sunyin mellékúszott s hozzá e szavakat intézte: 
„Félelem készülj, holnap egy asszony fog az utadba kerülni, 
ha ésszel fogsz élni, már holnaputánra megtapasztalhatod, 



mit jelent az erősebbnek felülkerekedni.") 
Mikor pedig a félelem azt is megtudta 

- a kígyónak sugallatán előzőleg igen férfiasan elgondolkodva -
hogy mily hatalma s vagyona van e lány királyi atyjának, 

nem tetszett neki ötlete többé a csutakolásnak. 
„Ily alantas munka - gondolta - a félősebb félelmeknek való, 

énreám menyasszonyom atyjának udvarában 
vár most a sok alattvaló." 

(Mert hiszen azt mondani nem is kell, 
hogy a történtek együtt jártak 

az ásó-kapa-nagyharang hűséggel.) 
Egy pillantást vetett még a félelem arra a helyre, 

ahol a világnak lelkét, világosságának közepét 
elrejtve lenni sejtette. 

De a büszkeség lovat adott alája s kardot a kézibe 
s a kincset érő fehérszeméllyel az ölibe, 

(kire már inkább mint zsákmányra tekinte) 
elvágtatott alattvalóknak s országoknak tetejibe. 

S uralkodott azután a félelem rengeteg sok évig, 
de félelme, ahogy azt hatalma meglelésekor képzelte, 

nem szűnt meg sem egészen, sem félig. 
Csakhogy ezután már nem reszketett s sírt mikor félt, 

hanem, mivel alattvalói voltak, 
gyakorolni kezdte az üvöltést. 

Üvöltésének, mint a véres hűs, olyan volt a szaga, 
mely hamarosan az egész birodalmát bejárta. 

Később a világ orrához is eljutott 
s az sárkányok őrizte, tisztátalan lelkével 

még nagyobbakat durrogtatott. 
Nemsokára a megoszlás is elkezdődött a félelmek között, 

aszerint, mikor félt, melyikük reszketett 
s melyikük üvöltözött. 
S mivel e két dolognak 

rengeteg változata s kapcsolata is kialakult, 
a félelmek neve elé megkülönböztetésül 

vezetéknév is párosult. 



Azóta van a félelmeknek vezetékneve 
s lassan, ím, végéhez is elérkezett ez a mese. 

Hogy így volt, tudom, magam is a port ott rúgtam, 
sokat ittam, ettem, s majdnemhogy berúgtam. 



MÚLT IDŐ 

D E S A N K A M A K S I M O V I Ó 

Úgy beszélek most mindenről, 
akárha évezredek mélyéből idézném, 
történjék bár mostan, ebben a percben; 
és mindenről tétován szólok, 
akárha mindazt, amit megérintek 
az űr zugaiból kell hogy előkeressem. 

Mint jéghegy alatt szenesedő erdők, 
mint századok ölelésében a tölgyek, 
melyeknek emlékezetét homály üli, 
minden, mi elmúlt, úgy tűnik fel nekem, 
akár a mindenség pókhálós évgyűrűi. 

Úgy beszélek most, mint aki évezredekkel 
ezelőtt született s remélt, 
akit valami távoli bolygón 
érintett meg a szerelem 
és ottfeledte világra sem jött gyermekét. 

PAP József fordítása 

A költőnő születésének századik évfordulóján 



A HARAG S Z E L E 

G O B B Y F E H É R G Y U L A 

A JOGÁLLAMOT a Kovács bíró úr teremtette. Ha egész pontos 
akarok lenni, bíró elvtársat kell mondanom. 

A VÁDLOTT ÁLLJON F E L ! 
Ez olyan biztos, ahogy én itt ülök ebben a kopott Futaki utcai épü

letben, amelynek falai vizesek is meg kopottak is meg feslenek is meg 
büdösek is, de hát mit rángatnak ezek? 

Fel tudok én állni a magam erejéből is, bíró úr, azaz vagyis bíró elvtárs, 
hiszen ismer már, tudja, hogy velem nem lehet baj, én olyan ártatlan 
vagyok, mint a ma született bárány, pedig hát újvidéki születésű vagyok, 
bárányt csak parázs fölött láttam, forgatták egy rúdon az istenadtát, 
talán azért hívják kezes báránynak az ilyet 

CSÖND L E G Y E N ! FELOLVASSÁK A VÁDIRATOT. 
Érdekes, hogy ezek mindig felolvasóórát tartanak nekem, mintha 

tudnák, hogy csak hat elemit jártam ki, no persze tudják is, hiszen benne 
van az életrajzomban, Kovács bíró nagyon szereti az életrajzomat, ha 
becitálnak ide az ő termébe, az életrajzom előtte fekszik az asztalon, a 
saját személyes életrajzával sem törődik annyit, mint az enyémmel, pedig 
biztosan jobban tetszene neki a sajátja, az mégis közelebb állhat a 
szívéhez, de én se panaszkodhatok, azonkívül, hogy A NÉP NEVÉBEN 
KIHIRDETEM, ITT JOGÁLLAM VAN, mindenfélét csinált már éle
tében, elkészítette ezt a JOGÁLLAMOT is, fene nehéz lehetett, mert 
engem folyamatosan tanítanak szabadlábon is, a Róka ügyvéd magya
rázza, ahányszor csak ráér lopás közben, meg a börtönben is, a cella-



társaim frissen képzett jogászok lesznek mindig, én valahogy nem jövök 
rá, mi is lehet a JOG, mert az valami szörnyen bonyolult dolog, még 
talán az Elzett-záraknál is bonyolultabb, több a lyuk, a tű, a barázda, 
meg a cifraság benne, ezért is becsülöm Kovács bíró urat, hogy ezt 
megteremtette, látszik, hogy ő érti a dolgát 

VÁDLOTT? F I G Y E L A VÁDIRATRA? 
Nagyon figyelmes ember a bíró úr, kissé emlékeztet engem Bütyök 

tanító bácsira, az is szerette, ha odafigyelünk az órán, de hát most 
figyelhetek, hogy beleszakadok, akkor sincs meg már a cucc, azt már 
régen eladta a Balos, az egész szajréból egy dinárt se fogok látni, ez 
még csak nem is a Baloson múlik, nem képes vigyázni a pénzére, amint 
kártyázni kezd, a gatyáját is elnyerik tőle, azt se veszi észre, ha a szeme 
előtt cserélik ki a lapokat, minden keresetét elszedik tőle, csak hát most 
az én keresetemről is szó van, a balfácán nem tette félre, amilyen ügyes 
keze van, mikor a más zsebében vájkál, olyan lökött, ha a saját zsebéről 
van szó, no de most rólam lenne szó 

VÁDLOTT, MEGÉRTETTE A VÁDAT? 
Kérem, én mindig megértem, ha szépen beszélnek hozzám, igen, hogy 

mindössze hat elemit fejeztem be, mert akkor évvégén meghalt szegény 
édesapám, s akkor kérem szépen, egyáltalán nem létezett jogállam, 
higgye el, mindenkinek csak annyi pénze volt, amennyit becsületes 
munkával megkeresett, nálunk meg, a családunkban csak megboldogult 
édesapám dolgozott, akkor még nem volt divat, hogy az asszonyok is 
rohangálnak a munkahelyükön, az én anyám egyszerű háziasszony volt, 
főzött, mosott, vasalt meg takarított otthon, viszont hirtelen pénz nélkül 
maradtunk, nagyon kevésnek találták azt az időt, amelyet szegény apám 
legürcölt a hajógyárban, így még nyugdíjat se kaphattunk, így aztán 
anyám hirtelen máshová járt főzni meg mosni meg vasalni meg takarítani 
is, én meg egyszerre otthon maradtam, vagyis mehettem, ahova akartam, 
de lóvé az egy szem se, kénytelen voltam feltalálni magam, és képzelheti, 
mit tehet egy majdnem hetedik osztályos tanuló, egy siglajc kölyök 
ilyenkor 

VÁDLOTT? MEGÉRTETTE A VÁDAT? 
Olyan szépen olvastak eddig, ha nem volna hideg a teremben, még 

bóbiskolni is lehetne, de ki emlékszik rá, miket hordott ez az ember itt 
összevissza, én például mindjárt elfelejtem a filmeket is, velem meg 
lehet nézni ugyanazt a mozit akár háromszor is 



MEGÁLLAPÍTOM, H O G Y A VÁDLOTT M E G H A L L G A T T A A 
VÁD MINDEN ÁLLÍTÁSÁT. ^ 

Mégiscsak bonyolult ez a JOGÁLLAM, mert ha egyszerűbben csinál
nák, akkor túl gyorsan menne az egész, de jól kifundálta ezt Kovács 
bíró, dolgozik itt egész sor ember, egyik olvas, másik ír, a harmadik 
bóbiskol, én se panaszkodhatok 

VÁDLOTT? BŰNÖSNEK ÉRZI MAGÁT? 
Én nem csináltam semmi rosszat bíró úr, valóban ártatlan vagyok, az 

ember, ha egyszer téved, akkor megszokják, hogy ráfogjanak mindent, 
a bíró úrról is sok mindent mesélnek ám, nehogy azt higgye, magáról 
semmit se mernek mondani, én nem is értem, hogyan engedi meg ezt 
a JOGÁLLAM, de elképesztő történetet hallottam a mitrovicai bör
tönudvarban, persze, egy pillanatra se hittem, hogy igaz lehet 

A VÁDLOTT ÜLJÖN L E ! 
A börtönben mindenki tudja, hogy a bíró úr nem fizeti az eltartási 

díjat a kislánya után, mert az első felesége megcsalta egy éjjeliőrrel, no 
nem mondom, jókora pofon lehet, annyit küzdött, hogy megalkossa a 
JOGÁLLAMOT, közben megszületett az a kislány is, ki tudja melyik 
paragrafus szerint, s aztán ez a sok jogi ügy lekötötte a bíró urat, az az 
éjjeliőr meg nappal is ágyba kívánkozott, megesik ez még jobb házaknál 
is, még a JOGÁLLAM se lehet tökéletes, hát még nekem miket mondott 
anyám, szerinte én teljesen tökéletlen vagyok, mert egy másik világból 
való vagyok, én sose láttam semmi különbséget a többiek meg magam 
között, de ő váltig azt állította, hogy nem vagyok erre a világra való, 
pedig igyekeztem föltalálni magam, néha sikerült is, néha nem, nem 
mondom, hogy valaha is képes lettem volna tökéletesnek lenni, de azért 
egy másik világot szidni 

KÉREM, VEGYÉK JEGYZŐKÖNYVBE A VÁDLOTTAT ELŐ
ÁLLÍTÓ ÜGYELETES RENDŐR RÖVID VALLOMÁSÁT. 

Mindig ezzel a Sanyival futok össze, mondtam Balosnak, ne siessünk, 
várjuk meg a péntek estét, akkor több pénz lesz a kasszában is, de 
annyira viszketett a tenyere, kártyázott volna már, hát meggyőzött, én 
elbújtam a raktárban, az a két tyúk észre se vette, hogy beslisszentem 
az ajtón, mert Balos közben összetört egy lekvárosüveget a bolt közepén, 
azt törölgették, meg siránkoztak Baloson, aki összekente a cipőjét is, 
és aztán zárás előtt szaladtak csak be a raktárba, hogy oda akasszák a 
köpenyüket, nem láttam belőlük semmit, mert a cukroszsákok mögé 



bújtam, szerettem volna a fiatalabbat kifigyelni, szép formás lába van, 
hosszú lábú, mintha kosarazónő lenne, mindig harisnyát visel, hallottam, 
hogy zizeg a harisnyája, igazgatta a combján, de nem mertem kidugni 
a fejem, most rám se néz majd, jobban jártam volna, ha udvarolok neki, 
ő is elvált asszony, hátha kedve lett volna egy kis hetyegésre, aztán 
kattant a zár, egyedül maradtam éjfélig, az az igazság, hogy bevágtam 
egy fél rúd szalámit, el is szunyókáltam, Balos sokáig füttyögött, mire 
magamhoz tértem, de nem igaz, hogy boroztam, hiába vádaskodott 

VÁDLOTT, ELISMERI, H O G Y E Z A RENDŐR FOGTA E L A Z 
EMLÍTETT BOLTBAN RABLÁS KÖZBEN? 

Miféle rablás, bíró úr? Szemenszedett hazugság az egész, pikkel rám 
a Sanyi, már nem először történik meg, hogy elővezet, nagyon szeret 
elővezetni, meg jegyzőkönyvet írni, pedig tőle még én is jobb jegyző
könyveket írnék, de akármi történik, szerinte minden rosszat én követek 
el, mintha én a tolvajok bolygójáról származtam volna, pedig csak azért 
voltam ott az üzletben, mert hallottam, hogy sikoltozás tört ki, és nekem 
is szabad kíváncsinak lenni, hát betoltam a képemet, mi történik, ez 
meg rögtön elő a bilinccsel, hogy íme, megvan a tettes, hiába tiltakoztam, 
talán nekem is van JOGOM, ha ez JOGÁLLAM, bíró úr 

A VÁDLOTT NEM ISMERI B E BŰNÖSSÉGÉT. 
A Balos a bűnös, a nyavalyás, de ezt nem beszélhetem ki, verje meg 

az ördög, pedig még az is eszembe jutott, hogy akarattal hagyott ott, 
mikor elvitte az első targonca szajrét, azt mondta, visszajön, azért nem 
is bontottam nagyobb lyukat a falon, aztán nem jött, nem jött, sokáig 
nem jött, hát visszaheveredtem a cukroszsákok mögé, igaz, akkor szo
pogattam egy kis ürmöst, de csak azért, hogy vigasztaljam magam a 
csöndben, két-három egérke szaladgált ott a raktárban, rádiót se vittem 
magammal, az ürmös meg édesanyámat juttatta eszembe, ő szerette az 
ürmöst, még most is azt viszek neki, ha meg akarom vigasztalni, de az 
a féleszű Balos a fenébe tűnt, arra riadtam, hogy kiabálnak a boltos
asszonyok, akkor már virradt, ha bontani kezdem a falat, hogy kibújjak 
a szomszéd udvarába, az észreveszi, mi történik, mert az is mindjárt az 
udvarban termett, ha meg kimegyek a boltba, az asszonyok kapnak el, 
vártam, hogy majd csak kinyitják az ajtót és beözönlik a nép, csakhogy 
azok mindjárt telefonáltak a Sanyi rendőrért, az meg ott termett, és hát, 
mikor én is úgy akartam tenni, hogy az utcáról érkeztem, a fene az 
akaratját, egy cseppet se hitt nekem, én se hittem volna neki 



VÁDLOTT, MIT TUD FÖLHOZNI A VÉDELMÉRE? 
Bíró úr, engem csak maga védhet meg, és a JOGÁLLAM, mert tudom 

én, hogy NINCS E L E V E KIMONDOTT BŰNÖSSÉG, és ha jól meg
értettem, SENKI S E BŰNÖS, AMÍG B E NEM BIZONYÍTJÁK A 
BŰNEIT, és nekem, kedves bíró úr, ebben az esetben csak az a bűnöm, 
hogy beléptem a boltba, mikor a Sanyi rendőr is ott volt, ha történetesen 
nem én lépek be, hanem egy másik BÜNTETETT ELŐÉLETŰ SZE
MÉLY, a Sanyi akkor azt fogja fülön, mert az csak nem EVIDENCIA, 
hogy véletlenül ott voltam a kérdéses boltban, hiszen ebben nincsen 
semmi LOGIKA, egy hibás tolvaj, egy bűnöző be nem lépett volna oda, 
különösen, ha rendőrt lát benn egy istenvilágáért se, hol itt a BŰNESET, 
kérdem én, hiszen azt még ebben a szerencsétlenül megfogalmazott 
jegyzőkönyvben is leírták, hogy nálam egy dinár se volt, ez H I T E L E S 
ÉS BIZONYÍTOTT TÉNY, üresek voltak a zsebeim, nem volt nálam 
álkulcs vagy szerszám vagy semmilyen BŰNJEL, hol voltak az UJJLE
NYOMATAIM, mikor azt senki se kereste, de ha keresi se találta volna, 
engem véd a JOG, a BŰNÜLDÖZÉSI G Y A K O R L A T , engem véd 
a BÜNTETŐTÖRVÉNYKÖNYV, tulajdonképpen föltehető a kérdés, 
engem miért ítélnek el, csak azért, mert megszokták, vagy mert harag
szanak rám, vagy ez itt INKVIZÍCIÓ 

KÉREM, VEGYÉK JEGYZŐKÖNYVBE, H O G Y A VÁDLOTT 
ISMÉTELTEN TAGADJA, MISZERINT RABLÁST HAJTOTT 
VÉGRE A M E G N E V E Z E T T BOLTBAN 

Naná, majd elismerem, a két nő is volt olyan huncut, hogy akkora 
hiányt diktáltak be, akkora számlákat állítottak ki, hogy aztán hónapokig 
hordhatták haza az árut, ha időben nem inventároztak náluk, a pénzről 
nem is beszélve, azért mindjárt fegyelmit kellett volna kapniuk, ha annyi 
készpénzt tartanak a kézikasszában, amennyit ők bevallottak, azt még 
Balos se veszthette volna el egy nyomorult kártyás éjszakán, mert 
biztosan rögtön kártyázni rohant el a hitványa ahelyett, hogy előbb 
engem kihúz onnan a csávából, de meg is kapja majd a magáét, csak 
kiszabaduljak innen 

A KÉT TANÚ A Z T ÁLLÍTJA, H O G Y MAGA A Z ÜZLET MÉ
LYÉRŐL KERÜLT ELŐ 

Bíró úr, kérem, rajtam kívül abban a pillanatban a két elárusítónőn 
kívül, a rendőr elvtárs mellett még két férfi és három asszony tartózko
dott, ők is az üzlet mélyén voltak, az ő zsebükben mi lehetett, azt senki 



meg nem nézte, csak engem macerált a rendőr elvtárs, ez semmi más 
mint JOGSÉRTÉS, belőlem kellett BŰNBAKOT csinálni, rám kellett 
zúdítani a TÖRVÉNY SZIGORÁT, ez nem éppen IGAZSÁGOS, 
kérem, én tisztelem a TÖRVÉNYT, de egy JOGÁLLAMBAN az 
mindenkire vonatkozik 

A BÍRÓSÁG DÖNTÉSHOZATALRA VISSZAVONUL 
Ahogy elnézem, két év, minimum kettő, de ha elkapja a harag szele, 

azért mert frocliztam a JOGÁLLAMMAL, akkor még szigorítottat is 
adhat, erre a fene JOGÁLLAMRA nagyon büszke, mivel ezt ő csinálta 
személyesen, biztos tovább tartott neki, mint az öreg Istennek a világ 
megalkotása, hiszen sokkal komplikáltabb minden eddigi tízparancso
latnál, az ördög se tudja megtanulni, hány parancsolat van benne, de 
mindenre gondolni kell, egy JOGÁLLAM már csak ilyen, csak a boltok 
volnának gazdagabbak, érdemesebb lenne betörni, az ember egy betörés 
után legalább egy hétig pihenhetne, vagy egyszer elmehetne nyaralni 
is, ezek már álmok, a végén kénytelen rájönni az ember, hogy jobban 
jár, ha benősül, feleségül vesz egy boltosnőt, belülről többet lehet 
keresni, mintha kívülről nyomulsz be, ásó, kapa válasszon el bennünket, 
mennyi a fizetés ebben a hónapban, ezért még betörni se érdemes, 
mondom neked, és akkor ne csapja meg az embert is, a rendőrt is, a 
bírót is a harag szele 

Bogdán József 

SZEDER INDJtin 



LEÍRÁSOK 

C S . S I M O N I S T V Á N 

E L D O B O T T KENYÉRDARAB 

Nem nagy, olyan féltenyérnyi volt az a Party vajkrémmel módjával 
megkent s kissé megharapdált, majd az utca porába dobott kenyér 
(„Jobb itthon a fekete, mint máshol a fehér"), amely a szegénykonyhás 
hírek hallatán visszatetsző látványt nyújtott. Kutya nem járt arra (úgy 
látszik, hogy eredményes volt a múltkori kóborkutyátlanítás). A hangyákra 
meg még hideg az idő, meg különben is, ők napokig csipkedhették volna, 
a járókelők pedig sietve átléptek rajta, vagy elhajtottak mellette, nem 
törődtek vele. Ám azért kivétel ebben az esetben is akadt. 

Jött egy kérdőjel-árnyékú bácsika, rosszul járó és látó polgártársunk, 
botjával megütögette a kenyérkét, majd mintha fohászkodni, vagy raj
tolni akarna valamilyen nagytétű versenyen, leereszkedett, s a porból 
vizenyős szemei elé emelte az eldobott kenyérdarabot. Megforgatta, 
megrázta, rálehelt, ráfújt, igyekezett maradéktalanul portalanítani, és 
lassú léptekkel az álmárványzatú sarki ház felé indult, s annak a folyton 
leeresztett redőnyű ablakába tette azt a jobb sorsra érdemes féltenyérnyi 
(megkent) kenyérdarabot. 

Itt tulajdonképpen véget is érhetne az eldobott kenyér és az elaggott 
ember története, „jelenete", de az eset túlmutat önmagán. Annak az 
embernek sokat kophatott a körme a kenyérért, s volt idő, amikor a száraz, 
„madárlátta kenyérnek" a morzsájával is be kellett érnie. Az az ember 
egykor, a hajdani kézikaszás aratásokon arcának verejtékével, sistergő 



tarlókon és port okádó cséplőgépnél kereste meg a mindennapi kenye
rét. Hát ezért nem tudott közömbösen elmenni az eldobott karéj mellett, 
még akkor se, ha az a leereszkedés már nagyobb próbatételt jelentett 
neki, mint ifjúkorában telt zsákkal fölmenni a meredek létrán a padlásra. 

Tehát most, amikor véget vetünk a történetnek, fölvetjük a kérdést, 
hogy a gátlástalanul a nyakunkba szakított hét szűk esztendő után, még 
mindig van eldobnivalónk, vagy már főleg csak az van?! 

ÜNNEP UTÁNI CSÖND 

Kényszeredetten nézelődök az erősen fogyatkozó falu ünnep utáni 
hideg csöndjében. Csak hó és csönd, semmi mozgolódás. Belefáradtak 
volna az ünneplésbe? Vagy ünnepelni is restek voltak!? . . . Minden
esetre a kocsma is kihalt. A színes címkés üvegeket megülte a leltározás 
utáni némaság. A söntés ásításra késztetően sivár. 

így itt most a századvégi gyötrelmek között szétnézve, hihetetlennek 
tűnik azoknak a visszaemlékezése, akik a falu század eleji állapotát 
tárták föl előttem (egy-két évtizede). Elmerengve, halkan, de többen is 
hasonlóképpen adták elő ifjúságuk történetét. 

Hetykék voltak és sokan voltak itt ebben a most teljesen üres utcában 
is. E l se fértek egyszerre a kocsmában. Ezért a mulatság zavartalanabb 
lebonyolítása érdekében tizedekre osztották föl az utcát. Borsos, Susá-
nyi, Vérparti stb. tizedre. E beosztás szerint táncoltak, mulattak egy kis 
ideig, nehéz volt, lehetetlen volt kivárni a sort. Tehát még a soron levő 
„tizediek" bele se melegedtek rendesen a táncba, a sorra türelmetlenül 
várók mind h^ngosabban „ölégöztek", majd egymásnak estek. Puhítot
ták egymást, és azon a jelzett időben oda is kijáró tánc- és illemtanár 
se tudott segíteni. Csak a hirtelen fölbukkanó csendőrök tudták úgy-
ahogy a rossz vér túlságos megcsapolásának az útját állni. Gyakorlott 
mozdulatokkal nyomban ráncba szedték a szélsőségeseket, ám amikor 
a kakastollasok eltávoztak, és a prímás rárántott arra a betyáros dalra, 
hogy „Mégis rám verték a vasat...". Kezdődött minden elölről. 

Mert hetykék voltak, mert sokan voltak az egykori fiatalok, be sem 
fértek ebbe a kocsmába, amelyet most már az új évezred küszöbén az 
alaposan fogyatkozó falu fiatalsága meg sem tudna tölteni, nem is akar 



megtölteni. Belefáradtak volna az ünneplésbe? Vagy talán elfáradtak, 
mielőtt ünnepeltek volna . . . 

Nézem a tájat, a hideg ürességet, s mind jobban hórihorgasodik a 
hiányérzetem, immár a másik település felé huzatol, ahol szinte világ
véginek tűnik a kátyúkat elegyengető havazásban a csaknem teljesen 
érintetlen út. 

Kényszeredetten nézelődök a magába roskadt vidék huzatos, hideg 
csöndjében. Mind nagyobb a leszakadás, bár az újév itt is akkor múlt 
el, mint máshol, csak hát másképpen, egészen másképpen. Az új év is 
lefelé gömbölyödik immár, összebbhúzódottságunkban is érzékelhetjük 
múlását, szivárgását, meg hát azt is, hogy a tél itt ezen a vidéken egyre 
kegyetlenebbül csikorog a talpunk és az ablakunk alatt. 

B E S Z O R U L V A 

A keresztutca vásott délelőtti csöndjéből selyemtéglásan „ugrik ki" 
egy jól megépített nagy ház. Ám érintetlennek tűnő termei hidegek, 
csak a konyhában terjeng némi ételszagú meleg. Oda tessékel be a 
házigazda, és mielőtt elővenném a jegyzetfüzetem, máris nyomdakész 
panaszáradattal „traktál". 

- Cifra nyomorúság ez itten. Mire összehoztam mindezt, a házat és a 
berendezést, rámentek férfikorom legszebb évei, és végtére beszorultam 
ide, ebbe a legkisebb helyiségbe. Alig kapok levegőt, közben a levegő
adót is ki kellene fizetnem, de miből, mikor nekem sem fizetnek. A 
napokban ismét elszerencsétlenkedtem a dohánybeváltóba, a még tavaly 
átadott termés ára felől érdeklődtem, ám azzal hárítottak el, hogy talán 
majd májusban... Május negyvenben, mondogattuk gyermekkorunkban 
a hiába várttal kapcsolatban. Májusban, amikor már ültetni kell a do
hányt, talán lesz pénz a tavalyi termés kifizetésére. És addig? Addig 
az adóhivatalban hizlalják az adót, kamatot számolnak föl rá. Ám ki 
fizet nekem késedelmi kamatot?! No, de költött ez nekem, oktondinak, 
ha már a jó helyről hazavetődtem. Egy kerek évtizedig egy ausztriai 
gépgyárban dolgoztam. Kedvemre való volt a munka, tűrhető volt a 
kereset, semmiben sem szenvedtem hiányt, sőt, még ezt a fennhéjázónak 
tűnő házat is az ott megkeresett pénzből építettem. És amikor elkészült, 
mind jobban vonzott, meg a feleségem is mind gyakrabban hangoztatta, 



hogy jöjjek már haza. Hazacsalt, majd elvált tőlem, s közben a megta
karított pénzem is elfogyott. Visszavedlettem egykori állapotomba. A 
földdel bajlódok, kilenc holdon gazdálkodók, de nincs köszönet benne. 
Mert ami a legtöbb munkával jár, és amiből a legtöbb pénzt vártam, a 
dohányt, még ki se fizették. A hízónak az ára pedig olyan sovány, hogy 
a tenyésztőnek jövedelem helyett csak az ólnak a szaga marad. 

Üres zsebbel és kedvvel állok a télben, alig várom, hogy kitavaszodjon, 
hogy megindulhassak a régi csapáson. Suttyó koromban nagyban gyűj
töttem a vadon termő gyógynövényeket, tavaszra ismét szerencsét pró
bálok a kamilla, mályvagyökér stb. szedésével. Azokat nem kell vetni, 
trágyázni, permetezni, kapálni, csak szedni. így talán majd hoznak egy 
kis jövedelmet. De messze van még a tavasz, április vége, amikor a még 
el nem árasztott (tavasított) szikeseken fehéren-sárgán nyílni kezd a 
székfűvirág. Csak győzzem kaparni, vinni. Csak legyen rá vevő, olyan 
fölvásárló, aki biztosan és haladéktalanul fizet is érte. Régebben a 
helyembe jött a fölvásárló, és azonnal fizetett. Jelenlegi szorongatott 
helyzetemben ábrándnak tűnik mindez. 

Eltoltam . . . s közben a nyavalyákból is egyre több ül a nyakamba. 
Alighanem a legnagyobb igyekezetem ellenére is képtelen leszek annyi 
gyógynövényt összeszedni, hogy legalább nagyjából kigyógyuljak a bajból. . . 
Bár annak, aki az utcáról benéz ide, úgy tűnik, hogy jól ég a dohányom, 
közben az az igazság, hogy nincsen pénzem, se dohányom, dolmányom 
pedig sohasem volt. Végül arra kényszerülök, hogy kisebbre cseréljem, 
elkótyavetyéljem ezt a selyemtéglás házat, életem beteljesültnek vélt álmát. 

Nagyobb ház, nagyobb gond! Küszködik az ember, hogy minél tágasabb, 
mutatósabb háza legyen. Belefeledkezve, belemelegedve csigalépcsőset 
épít. Mit sem gondol akkor arra, hogy a sors útjai kifürkészhetetlenek, 
hogy az életúton többféle ház vár rá, a kórhái, a fegyház, a diliház, a 
szegényház és a halottasház - mondta, és keserűen fölnevetett. 

PUSZTULÁSSAL A NYOMÁBAN 

Macahalma félrecsúszott, omladozó tavaszi csöndjében nézelődök, és 
kissé csodálkozom is azon, hogy a néhány évtizedes leépítés után még 
mindig van itt bontani való. Van, mert rendezett, nagy major volt ez 
egykor. Falunyi néppel, rengeteg jószággal, szeszgyárral, élvonalbeli 



virágmagtermesztéssel. Sőt, egy időben alkalmi diadalkapuja, elemi 
iskolája, tekepályája, mély medencéje és jókora színházterme, belevaló 
zenekara is volt Macahalmának. 

Röviden szólva nyüzsgő volt itt az élet. Most meg? Most meg a megté
pázott laboratórium közelében a napsütésben lustálkodó kutya őrzi a 
csöndet, illetve a majorból kivezető töredezett, kátyús út túlsó kanyarában 
egy férfi söpri kupacokba az alaposan „megbuggyantott" traktorkocsiról 
leszóródott kukoricát. Ő, a rokkantnyugdíjas Nagy Péter képviseli ezen a 
verőfényes tavaszi délelőttön a major tucatnyira apadt lakosságát. 

Komótosan szedegeti föl a légszáraz takarmányt, tapasztalatból tudja, 
hogy „löttyintenek" oda még, és így nem kell neki a kukoricatöréssel 
bajlódnia, elég, ha a hordásnál résen van. A műútról kiabrakolhatja azt 
a néhány jószágot, ami a portáján, pontosabban a bejárati út jobb felén 
levő immár egyetlen háznál látható. 

A többi ikerházat évekkel ezelőtt lebontották, azóta emberünk attól 
tart, hogy előbb-utóbb az ő háza is láb alatt lesz. És akkor mehet, de 
hová a búsba?! Valahová! Nem először történik meg vele, hogy költöznie 
kell. Az ötvenes években szülőfaluját, Terjánt bontották le (az ő családja 
volt ott a legnépesebb, csaknem annyian voltak, mint most a major 
összlakossága), és hát mit tehettek, mentek a szomszéd településre, a 
néhány kilométerre északra levő Erzsébettelepre. Aztán amikor már 
otthon érezték magukat új helyükön, híre ment, hogy Erzsébettelepet 
is le fogják bontani. Le is bontották, ők meg a közeli majorba, az akkor 
még népes Macahalmára költöztek, a bontásra ítélt cselédsorra, amely 
fölött eljárt az idő, ám a mesterek számára fönntartott padlószobás 
lakásokat, meg az intéző villaszerű fürdőszobás házát, a színháztermet 
is lebontották. Vagyis máig már csak a maradék maradéka maradt. Ám 
ennek ellenére a rokkantnyugdíjas és magányos Péter ki akar tartani a 
végsőkig. Mert hát itt még hullik le annyi termény és miegymás, amivel 
a fölszínen tarthatja magát, elláthatja állatait, amelyek hasznából egészíti 
ki a nyugdíját, ha ugyan annak lehet nevezni azt a kétszázhatvan dinárt, 
amit a napokban késve kézhez kapott. 

Kevés a pénz, s menne is ő dolgozni, dolgozgatni, de hova? Amikor 
az egészségesek egy részének sem jut munka. Ilyen körülmények között 
mind kapzsibbá válik a környék népe. A télen már a lakhelyétől kar
nyújtásnyira levő fákat is kivágták. Pedig nőhettek volna még. Félre
csúszott, omladozó birodalom ez a mi Nagy Péterünknek a birodalma, 



s vajon hová űzi a pusztulás a rokkantat Macahalmáról? Terján és 
Erzsébettelep után netán a másvilágra?! 

ISTENHÁTAMÖGÖTTISÉGBEN 

Apóka távozása után hirtelen és hihetetlenül megnyúlt és huzatossá 
vált annak a takaros háznak az udvara, ahová ha Jázován járok, mindig 
betekintek, persze hasztalan. Mert a görnyedt kis öregember P. J. nem 
tipeg már elébem, mint korábban, szinte betöltve a halastóra szaladó 
nagy udvart. Nem, mert néhány évvel a századik éve előtt eltávozott az 
árnyékvilágból. Pedig úgy látszott (s fenntartás nélkül hittem is), hogy 
neki sikerül átbotorkálnia a száz évet. Ezt az egész bajt látott évszázadot. 
Mert kedélyesen kiegyensúlyozott volt, és milyen szépen tudott „betűz
getni" és mesélni ifjúsága idejéről (az ölégező, bicskanyitogató zsúfolt, 
betyárkodó és zsandáros táncmulatságokról), arról az egész elsüllyedt 
világról, amelyről errefelé fénykép is alig készült, csak elvétve maradt 
ránk. Különösen kedves volt a számomra, hogy a már jócskán elmerült 
tájnyelvi készletből is elő-elővett néhány szót. Pl. azt is, hogy ügön, és 
ezáltal azokat juttatta az eszembe, akik (szintén ebben a térségben) 
járni és beszélni tanítottak. 

Apóka öregapját 1900 januárjában temették, és azon a temetésen 
természetesen ő, P. J. is jelen volt (pöttömnyi „emberpalántaként"), s 
több részletet is megőrzött az említett eseményből, csaknem egy évszá
zadon át. Apóka öregapjának a temetése óta már a harmadik temetőt 
töltögetik a jázovaiak. Behegedtek a régi sírok, amelyek közé emberünk 
rendszeresen kijárt, míg a „Zadruga" (szövetkezet) be nem építette ott 
azt (az egykori szélmalomnál levő) sírkertet. Gondolatban, mormolva 
hosszan elbeszélgetett a földben nyugvó szikár ősével. S ahonnan egy 
gazdasági épület alapjának az ásásakor egy nyúlszőr kalap is előkerült, 
méghozzá teljes épségben, az enyészettel ámulatkeltően feleselve. 

Apóka a jázovai templomnál is öregebb volt, mert még a múlt szá
zadban született, a templomot meg 1901-ben építették föl, és akkor 
nyomban különvált az egyház és az iskola, amelyek közül az utóbbi is 
úgy-ahogy még mindig eleget tesz a rendeltetésének, ám már jó ideje 
csak a negyedik osztályig tanulnak helyben az itteni gyerekek. (Igaz, 
újabban a menekültek jóvoltából szerb tagozat is működik.) Ugyanakkor 



apóka gyermekkorában a századunk elején hatosztályos volt az említett 
iskola, s olyan sok volt benne a gyerek, hogy „alig lehetett lépni tőlük". 
Lehócki Sándor tanító úr gyakran suhintgatta hát a pálcáját, mert szép 
szóval képtelen volt fegyelmezni a nyüzsgő, csintalan nebulókat. 

Azért, hogy különváltak, a pap nem maradt el az órákról, hetente 
kétszer tartott hittant. Apóka emlékezete szerint kevély ember volt 
Hideg Sándor, az egykori jázovai tisztelendő úr. Semmiképpen sem 
akarta, hogy a községháza a templom mellé kerüljön. Ezért 1912-ben 
két pártra szakadt a falu népe. Pappártiakra és jegyzőpártiakra (a jegyző 
a községházának a falu központjában, tehát a templom mellett történő 
fölépítését szorgalmazta). Az utóbbiak kerekedtek fölül, Hideg Sándor 
plébános úr pedig „röttenetösen" megharagudott, és eltávozott a falu
ból. Ám új állta a helyét néhány évtizeden át, kiemelkedő papegyéni
ségek is ott laktak, hirdették az igét, Jung Tamás is, aki később a vörös 
vonalon inneni Bánát első püspöke lett, püspöke volt (mert már koráb
ban megboldogult). Már jó ideje nincs kintlakó papja Jázovának, csak 
kijáró, éppen úgy, mint több szomszédos településnek is: Tiszaszent
miklósnak, Homokrévnek (Mokrinnak) és Monostornak. Tehát ezen a 
téren is mind kifejezettebb ennek a vidéknek az istenhátamögöttisége. 

Mintha egy szellemet vezetnék végig az úton, nem szól
na közbe, mindenki ilyen beleérző hallgatóságra vágyik, 
nem kérdezne, hagyná, hogy magamtól mondjam el, aho
gyan történt. Mi másról mesélnék, mint magamról, gyer
mekekről és felnőttekről, ha szét tudom őket egyáltalán 
válogatni, mert semmit sem változtak közben. A szellem 
mellettem jönne, és nem lenne ebben semmi félelmetes, 
akár bűnről vagy szeretetről, akár megmentésről vagy go
noszságról, akár a szellem kilétéről vagy a saját utamról 

ezek a végletesnek létszó dolgok találkoznak. Letekinte
nénk együtt, eldöntenénk, melyikünk ereszkedik le előbb. 

Aztán felriadok. Csenget valaki, egy ismeretlen áll az 
ajtó előtt, csorog róla a vér, felismerhetetlen. Nézem a ha
vat a ház körül, lábnyomok sehol. Hát miféle dolog az, ami 
úgy siklik körül a világon, hogy nem hagy semmi nyomot? 

Konmi Ferenc 

Kontra Ferenc 

Gyilkosság 
a joghurt miatt 



ŐSZI E T E L VERSEI 

VÁLTOZÓ VILÁG 

A Nagy Sztrádán bandukoltam, 
belémrúgtak, megbotlottam, 
nemezcsizmám mind kivásott, 
hárászkendőm mind elázott, 
perkálszoknyám mind kifakult, 
kerek kontyom mind kilazult, 
megizzadtam, megéheztem, 
jaj, de régen nem szerettem! 

Mára vár a Szupersztráda. 
Itt már nincsen apelláta: 
csizma nélkül, szoknya nélkül, 
kerek kontyom bogja nélkül, 
seggen ülve dirigálok. 
Minden enyém, amit látok. 
Játszva mindent megtehetek 
soká lesz, míg szerethetek. 



HÍVOGATÓ 

Harmatba írom ujjam hegyével 
néked az üzenetet. 
Barna rögökre kopogom félve, 
el ne rebbenjen az a madárka. 
Napáldozatkor 
harmatba kékült 
káposztafejre 
jeleket írok, 
ősi rovátkát: 
jöjj haza már! 

A MI UTCÁNK 

Kezdetben Jácintnak hívták, 
később Strossmayer püspökről nevezték el. 
Keskeny volt, sáros, 
két görbe házsora 
fancsalin nézett egymással farkasszemet, 
lévén aprócska ablakain néhol 
újságpapír. 
A foghíjas járdát 
- menyecske-hiúság -
naponta söpörték sujtásos-tisztára, 
locsolták nyáron 
csúcsos kiskannából 
hurkolva körözött karikamintásra. 
A leszálló, finom por, 
a friss öntözővíz 
belengte illattal 
az utca két oldalát. 

Lakói mind ismerősöm: 
Szöllősiék, Kapásék, Katonáék, Tóték . . . 



Egyforma roskatag házakban 
egyforma emberkedő élet. 
A férfiak gyárba, napszámba jártak, 
az asszonyok otthon a gyerekekkel. 
Hétköznap szegényes étrend: 
hétfőn gölődin, 
kedden paprikás, 
szerdán száraz tészta, 
csütörtökön kása, 
pénteken bableves, 
szombaton tarhonya. 
Ám vasárnap délben, harangszó hallatán 
az asszonyok hangosan hívták a családot ebédre: 
„Egykettő, befelé, kihűl a húsleves!" 

A sarkon egy beszögellés 
szélárnyékos zuga volt 
a kis utca Fóruma. 
Itt mesélték egymásnak suttogva, 
kit vittek el, 
kinek söpörték fel a padlását, 
ki mit mondott az utcai bizalminak. 
A Sarokra mentek régi regét 
és új nótát hallgatni. 
A zenét egy orosz katona 
szalonnáért cserélt gombos harmonikáján 
az utca legkisebb embere szolgáltatta. 
Vasárnap zenés műsor a Sarkon!" 

így hívogatták az utca gyerekei 
a népes publikumot. 
Jöttek is unszolás nélkül, 
s amíg helyet foglaltak a kerítés mellett 
a maguk faragta kisszékeken, 
halkan közölték egymással titkaikat. 

De szépen szólt a dal: 
„Lement a Nap a maga járásán . . . " 



Bizonytalan ujjak alatt bizonytalan dallam. 
De gyorsan szárnyra kapott, 
mert a jelenlévők egyike-másika 
szép hanggal alányűlt, 
emelte, tartotta, 
míg a többiek is, ki-ki ahogy tudta, 
be nem kapcsolódtak, 
s a harmonikaszóval 
sóhajtva, kiáltva, szinte káromkodva 
ki nem énekelték, 
ami egész héten gyülemlett-fortyogott, 
új szöveget sírva az ismert dallamhoz, 
míg csak győzte szusszal a gombos harmonika. 
Egyszer csak kigyúlt a villany az utcában. 
Rádió reccsent a nyitott ablakokban, 
s az utca hosszában „szív küldte szívnek" 
a szebbnél szebb dalokat. 
Halálba dermedtek a muzsikás ujjak, 
elnémult az asztmás harmonika. 

Szétszéledt a Fórum. 
Elárvult a Sarok. 
Nyaranta fekete salakpor száll. 
A lópatás ablakok eltűntek rendre, 
redőnyök mögé rejtőzik este a fény. 
Kidüllesztett mellel erkélyes emelet 
emelkedik büszkén az utca fölé. 
Kis bamba Odüsszeuszok kóvályognak az utca szorosában. 
(Ó, tiszteletre méltó Pénelopék!) 
Énekszóval nem ül neki senki kaszát kalapálni, 
és füttyszóval sem csalogat már senki 
hófehér galambot. 
Nem pattog a labda a kerékvájta úton, 
színházat sem játszik az utca gyerekhada. 
Azt sem tudja senki, 
ki lakik a Sarkon, 
s azt sem, hogy ki a végszomszéd. 



FÉLÚTON 

B R Ü C K N E R B A L Á Z S 

- Látja uram, ez így megy, amíg csak világ a 
világ. Az emberek dolgoznak, és semmit nem 
tesznek azért, hogy jobban éljenek egy kicsivel, 
vagy ha tetszik, a boldogságukért. 

Éles füttyszó hasította át a pályaudvar terét, s a mozdony sötét, sűrű 
füstöt eregetett, akár egy viharfelhő. „Beszállás, beszállás!" 

„Kisasszony, kérem, kisasszony, hallgasson meg az Istenért" - könyör
gött a gróf 

„Nincs mondanivalóm önnek, uram." 
Utasok vonultak el a férfi szeme előtt, s eltakarták egy pillanatra a 

kisasszony alakját. A hordárok valószínűtlenül testes poggyászokat cipel
tek, s feladogatták a lehúzott ablakokon. „Még egy perc az indulásig 
fejezzék be a beszállást, kérem! Azonnal indulunk!" 

„Ha meghallgatna, bizonyosan megértene, igen, tudom, hogy megértene, 
hiszen szeret." 

A lány lehajtotta a fejét, és feljebb lépett a vasúti kocsi lépcsőjén. 
Elhatározta, hogy a férfi szemébe néz, sötéten, mélyen és kegyetlenül, igen, hideg 
lesz és metsző, mint az előző napok emléke. 

„Ön nem létezik számomra többé, herceg úr! Nem szeretném, ha az 
útjaink kereszteznék egymást, s meg kellene szégyenítenem magát... pedig 
megérdemelné." 

„Csak egyetlen percet kérek öntől, kisasszony! Miért oly kegyetlen hoz
zám? Csak egyetlen percet! Ön még nem tudja, ki vagyok valójában!" 



- Szabad ez a hely, uram? - kérdezte a fiatalasszony, és óvatosan 
körülnézett. 

A férfi letette a könyvet, felpillantott, és önkéntelenül is elmosolyo
dott. 

- Milyen különös véletlen, kisasszony! 
- Véletlen? - kérdezte a lány. - Miféle véletlen? Talán ismerjük 

egymást? 
- Nem, kisasszony, nem ismerem önt, még nem volt szerencsém 

találkozni önnel. Bizonyosan tudom, hiszen minden arcot felismerek, 
akár évek múltán is, ami egyfajta értelemben a munkámmal jár, gyakorlat 
kérdése csupán, ne tartson nagyképűnek. Tudja. . . tudja a könyv, amit 
olvasok, éppen egy búcsúról szól, szomorú és megható búcsúzásról, s 
ön éppen ekkor érkezett. Kérem, foglaljon helyet . . . óhajt az ablak 
mellé ülni? Nemsoká gyönyörködhet a tájban, hiszen perceken belül 
elindulunk! 

- Mint abban a regényben, amit olvas? - kérdezte a lány. 
- Ne értsen félre, kisasszony, és ne gúnyolódjék rajtam, kérem -

szabadkozott a férfi - csupán arról van szó, hogy szívesen beszélgetek 
ismeretlenekkel. Tudja, nem kell félnünk attól, amit mondunk, s attól 
sem kell félnünk, amit hallunk majd. Mégis, .olyan nagyszerű dolog, 
főképp ha olyan csinos lány az illető, egy magamfajta vénember mellett. 
Ön nem így látja ezt, kisasszony? 

- Sokszorta utaztam már ezen a vonaton, nem tesz már kíváncsivá a 
táj - mondta a lány, és leült átellenben a férfival, a második székbe az 
ablaktól. 

A férfi felállt, és szótlanul megragadta a lány csomagjait, s az ülés fölé 
helyezte őket. 

- Igazán kedves öntől, uram - köszönte meg a lány. 
- Nemsoká hozzák majd a kávét - mondta a férfi. - Néha még indulás 

előtt végigjárják vele a szerelvényt, azután másodszor is, de már később, 
Miskolc felé. Gyenge és íztelen a kávé a vonaton, kisasszony, nem is 
hívnám meg önt, de én mégis kedvelem. Nem tudnám megmondani 
miért, talán az utazás miatt. Igen, lehet, hogy csupán az utazás miatt. 

A férfi visszaült a székbe, és rövid időre csendbe burkolódzott. A 
szerelvény megmoccant egyszer-egyszer, majd halkan, feltűnés nélkül 
kigördült az állomásról. Anélkül hagyta el a pályaudvart, hogy a férfi és 



a kisasszony a sípszót meghallották volna, s így vissza sem néztek a 
peronról integetők felé. 

A vonat kisvártatva megindult, s Marié nem nézett ki az ablakon, hátát 
nekitámasztotta a bársonyozott ülésnek, csak a szemközti tükröt figyelte 
a fülke mosdója felett, s a tükörben nem pillantotta meg a gróf urat, amint 
az egyre gyorsuló szerelvény után szalad, csak önmagát látta, sem többet 
sem kevesebbet, sem szánandóbbat sem vigasztalanabbat annál Nem 
hallott, nem látott semmit abból, ami odakinn történt ezekben a percekben. 
Az emlékei sem jutottak eszébe, pedig már mélyen benn jártak a mont-
groweri síkság elhagyatott szívében, ami nem volt más, mint megannyi 
emlék, fenn Epstone, Kirk Lavange és Minne őrházai, gyermekkori talál
kák és lassan bearanyozódó ifjú szerelmek titkon őrzött színhelyet Marie-t 
mindez nem érdekelte többé. 

- Már ne is haragudjék, uram - mondta a kisasszony, amikor a férfi 
egy percre ismét kitekintett a sorok közül - , de ez a könyv, amit olvas, 
olyannyira, de olyannyira nem önnek való, kérem ne sértődjék meg 
rajta, igazán nem akartam megbántani, de tudnia kell, hogy ez lányoknak 
való könyv, igen, egészen fiatal lánykáknak, akik még nem tudják, hogy 
mi a szerelem, és nem tudják, hogy mi az, ami az életben várja ő k e t . . . 
egyszóval igazán nem az ön stílusa. 
.Mindketten a könyvre pillantottak hirtelen, mintha az tehetne min

denről, mintha attól várnák a választ. Az idősödő úr, átellenben a 
fiatalasszonnyal, elmosolyodott. 

- Érdekes, amit mond, kisasszony - felelte egyszerűen. - Mindig is 
szerettem volna egy könyvet, amelyik éppen nekem való . . . 

- Zavarba hoz, uram - nevetett szaggatottan a lány. - Mindazonáltal 
nem állhatom meg, hogy meg ne kérdezzem öntől, miért olvassa ezt a 
könyvet, éppen ezt és éppen egy vonaton, tudja, ez a munkámmal jár, 
akárcsak önnek az utazás és az arcok, ugye ért engem? Néha úgy érzem, 
uram, hogy ha leülök valaki mellé, az élete olyanná válik számomra, 
akár egy nyitott könyv, máskor azonban egyáltalán nem igazodok ki 
rajta, egyáltalában nem, még azt sem tudom, hogy európai-e az illető. 
Igazán nevetséges, nem gondolja uram, igazán nevetséges. 

- Még akkor sem . . . úgy értem, egy beszélgetés után? - kérdezte a 
férfi. 

- Ó, nehogy azt gondolja, uram, hogy a beszélgetés mindent megold 
az életben, nem bizony, nekem elhiheti, hiszen mást sem teszek egész 



életemben, csak beszélgetek az emberekkel, utazom az országban és 
beszélgetek, aztán megint csak beszélgetek egy újabb utazás során. Nem, 
semmi nem változik meg egy beszélgetéstől, sokkal több, és sokkal 
fáradtságosabb munka jár ahhoz, uram, csakhogy ezt általában nem 
tudják, hiszen nem ez a foglalkozásuk. Honnét is kellene tudniuk? 
Valamiért az emberek mégiscsak beszélgetnek, ki tudná megmondani, 
hogy miért, nem tesznek semmit, csak beszélgetnek, elmondják a bána
tukat és néha az örömeiket cserébe a mások örömeiért és gondjaiért, 
s várják, hogy ettől majd minden jobbra fordul. Pedig még csak meg 
sem ismerik egymást, csak a gondolataikat ismerik meg és az érzéseiket, 
az pedig igen kevés, az bizony szánalmasan kevés, nem gondolja? 

- És ön, kisasszony? 
- Én? Én pedig leírom őket. 
- Hogyan?! - lepődött meg a férfi. 
- Igen, ez a munkám, beszélgetek az emberekkel, azután megírom, 

amit mondtak az életükről meg a kapcsolataikról, főleg pedig a szoká
saikról. Nem, nem vagyok író, még csak költő sem vagyok, csak egy 
szociológus. 

- Én kereskedő vagyok, asszonyom - mondta csalódottan a férfi. 
- Szép, igazán szép foglalkozás - mondta kedvesen a lány. - Tudja, 

nemcsak az egyszerűsége miatt szép, hanem mert olyan sokféle emberrel 
megismerkedhet úton-útféien, azután meg megörvendezteti őket azok
kal, amiket árul, és amikor otthon kicsomagolják, amit öntől vásároltak, 
akkor mindenki egy ideig önről beszél. Nézegetik az új holmikat, és 
örvendeznek. Azért mégis elárulhatná nekem, miért jutott eszébe éppen 
ezt a könyvet olvasnia, tudja, azt a romantikus leányregényt. . . látja, 
nem könnyen szabadul meg tőlem, az én természetem már csak ilyen. 

A vonat ezalatt már jócskán kifutott az állomásról, s a rendezőn túl 
haladt a puszta, magányos sínpáron a töltés tetején. A férfi kinézett az 
ismerős tájra, amit nyugatról, ferdén világított meg a lenyugvó nap. 

- Kávét, cukorkát, perecet tessék! - közelgett a büfés hangja. -
Újságot, kávét, cukorkát, perecet tessék . . . 

- Megiszik egy kávét velem? - kérdezte a férfi. 
- Ó, igen, szívesen csatlakozom önhöz, uram. 
A büfésfiű kimérte a két kávét a termoszból, és sietve továbbgurult 

a szerelvény alagútján. A férfi hosszasan nézte az ital keserű, sötét 
felszínét, mielőtt a nyelvét belemártotta volna. 



- Igen, ez valóban szinte ihatatlan - ismerte be a lány. 
„Ön még nem tudja, ki vagyok valójában" - hallotta Marié kisasszony 

a gróf utolsó szavait, s egész testében összerezzent Mit akarhatott mondani 
a gróf? Marié mindig is sejtette, hogy titkokba, valami mély, keserű titokba 
burkolódzik a férfi, előtte is és mások előtt is, ám most már késő. Bármi 
is a valóság, szebb vagy gyötrelmesebb annál, amit felszínéből látott, sosem 
bocsát meg neki Hisz végtére is nemes családból származott, igen, valaha 
az ő családja is főnemesi vér volt. 

- Nem tudom, kisasszony, miért nézi le a beszélgetést, de hát maga 
tudja, hiszen ez az ön szakmája és nem kétlem, hogy ért hozzá, mint 
ahogyan én is értek a mesterségemhez, legalább annyit, amennyi a 
megélhetésemhez okvetlenül szükséges. De hiába is tagadja, azért ön 
is csak beszélget, bárhogy is nevezze azt, amit csinál, és bármilyen 
tudományos alapon is beszélget, és akármilyen agyafúrt és céltudatos is 
hozzá> azért az mégis csak egy beszélgetés, nem több, nem kevesebb. 
Én is megkérdezhetném öntől, hogy miért jutott eszébe éppen ezt a 
foglalkozást választania, de látja, én nem teszem. 

- Keserű, és mégis olyan gyenge... nem tudom, hogyan képesek ilyet 
főzni, szinte művészet. 

- Na és a családja, kisasszony? 
- Egyedül élek, uram - mondta a lány, és összegyűrte a papírpoharat. 

-Járom az országot, mint már említettem, tanulmányozom az embereket 
és a közösségeket, amiben élnek, azután hazautazom, és írok róluk. 
Beszélgetek is az emberekkel, de inkább azért, hogy a közelükbe fér
kőzhessek, mert a megfigyelés az sokkal fontosabb, mint a beszélgetés. 
Egyszóval megfigyelem az embereket... Tudja, Pesten lakom, és éppen 
tankönyvet írok, biztosan nem nézné ki belőlem, pedig ez az igazság. 
Általában megmosolyognak, de én akkor is komolyan veszem a mun
kámat, uram. Annyira, de annyira megváltozott az élet mostanában, 
talán nem is gondolná. 

- Ön nagyon fiatal még, kisasszony, de én nem nézem le a fiatalokat, 
nem ám. Az én családom meglehetősen népes, és ahogyan ez a nagyob
bacska családoknál lenni szokott, tömérdek a gyerek és az unoka, s ha 
én, kedves kisasszony, lenézném a fiatalokat, akkor a családom nagyob
bik felével is azt kellene tennem, márpedig az ember nem tesz ilyet, 
hacsak kimondott oka nincsen rá. Nekem pedig nincsen. Gyakran sé
tálok az unokáimmal Munkácson, ahol lakom, és akár hiszi, akár nem, 



ha végigsétálunk egy utcán vagy a Latorca partján, akkor szinte minden 
megváltozik, magamtól észre sem venném a madárfészkeket a fán, vagy 
egy öreg arcot az ablakban, és a macskákat sem venném észre a farakás 
tetején vagy azt, hogy egy bizonyos diófa mennyire megöregedett már. 
És akkor a bagolyról a toronyban már ne is beszéljünk, ne ám! Nem 
azért mondom ezt el önnek, hogy megszánjon vagy éppen irigykedjen 
rám, csak a példa kedvéért, mert hiszen vannak dolgok, amiket csak 
egy fiatal láthat a világból, vagy éppenséggel egy gyerek. Sok minden 
történt az életemben, amiről ők nem tudnak, nem tudhatnak és nem is 
szabad elárulni nekik, hogy ki lakott abban a házban harminc éve, hogy 
miért tört be egy ablak, és azt sem sem szabad elmondani nekik, hogy 
hová is tűnt az az arc a fényképen... Nem, kisasszony, a maguk szemével 
kell nézniük a világot, a várost, az embereket. Jobban tenné, ha ön sem 
nézné le annyira őket, kisasszony, sem a könyveket. 

- De hiszen ez a mesterségem, uram! - emelte fel a hangját a lány. -
Hogyan nézném le bármelyiket is, amikor történetesen könyvet írok az 
emberekről? 

- Nem akartam megbántani, kisasszony, kérem, ne haragudjék meg -
mondta csendesen a férfi. - Hiszen semmit, de semmit nem értek az ön 
munkájához, hogyan is érthetnék? 

- Nem történt semmi, igazán - mosolygott a lány. - Ha sértődős 
lennék, bizony nem sokra vinném az életben, az én mesterségemmel. 

- Ezt én is elmondhatom magamról, kisasszony. - Azért sajnálhatja, 
hogy nincsen családja, de persze még olyan fiatal. Még bármi megtör
ténhet az életében. 

- Nem tudom, uram, miért mondja ezt, a fiatalságot, meg a családot 
és azt, hogy bármi megtörténhet, nem hinném, hogy igaza lenne. Szüleim 
is vannak, itt laknak Budapesten, és élnek is még, és mindig megláto
gatom őket, valahányszor csak hazaérek a munkámból, ha havonta, hát 
havonta, ha hetente akkor hetente, ahogyan a munkám kívánja. Azután 
meg fiatal sem vagyok, talán csak a bőröm fiatal még, de ez keveseket 
téveszt meg, azután majd az is megöregszik szépen. Tudja, ha akarnám, 
mégiscsak lehetne saját családom, mert az ember mindent elér, amit 
akar, bizony mindent elér a maga módján, én is elérhetném, csak igent 
kellene mondanom valakinek, de hát nem mondok igent, és tudja, miért 
nem? 

- Nem tudom - felelte a férfi. - Ön nagyon csinos lány, kisasszony. 



- Azért nem mondok igent, mert mindenkinek bizonyítania kell va
lamit az életével, nekem is bizonyítanom kell valamit, és ha néhanapján 
feleség lennék, néhanapján anya, máskor meg kutató, akkor bizony 
minden kicsúszna a kezeim közül, és mindent elveszítenék. Ön nem így 
gondolja, uram? 

- Ó, egy cseppet sem, kisasszony. Egy cseppet sem. Ha már minden
áron bizonyítani akar valamit az életével, hát kérem bebizonyíthatná, 
hogy amit tanult az emberektől, úgy értem azoktól, akiket megfigyelt a 
munkája során, azt mind fel tudja használni arra, hogy egy csodálatos 
családja legyen, olyan, ahová mindig szívesen visszatér, ha már végzett 
a munkájával, akik büszkék magára, és akikre ön is büszke lehet. 

- Hiszen épp ez az, uram, annyi, de annyi családot láttam én már! -
sóhajtott fel a lány. 

- Igen, kisasszony, az emberek mint egy nyitott könyv, hevernek ön 
előtt, míg ki nem olvassa őket, hiszen ez a munkája, de már csak nem 
gondolja, hogy egy könyvtől, akár olvassa, akár írja, boldogabb lesz a 
világ? Gondolom, ön sem a bánatot és a bosszúságot hivatott szolgálni 
a megfigyeléseivel, hanem a boldogságot, ugyebár. Nem akarom meg
bántani, kisasszony, de az ön könyve, amin dolgozik, ugyancsak egy 
könyv lesz a polcon, bizonyára csodálatos könyv, hiszen az emberekről 
szól és a családokról, ha jól értettem a szavait, és bizonyára sokat 
forgatják a diákjai az egyetemen, de boldogabbak akkor sem lesznek 
tőle, s maga is egyre szomorúbb lesz, és egyre elkeseredettebb dolgokat 
ír az emberekről, ahogyan telnek az évek, mert nincsen családja. A 
szülei sem élnek ám örökké, kisasszony. No és ön? Előbb-utóbb nem 
a bőre lesz a legfiatalabb, de nem ám. 

A lány felállt, megigazította a ruháját és az ablakhoz lépett. Néhány 
percig nézte az alkonyatba vesző tájat, a gyorsan elillanó fényfoltokat, 
a várakozó munkásokat a sorompók előtt, azután ismét visszaült. Odaült 
az ablak mellé, szemközt a férfival. 

- Ön túlságosan könnyen ítél, uram, könnyen és hamar, bizonyára a 
szakmája miatt, mert egy kereskedőnek végtére is rögtön tudnia kell, 
hogy melyik kabát kinek való, vagy hogy melyik könyv kinek való és 
nem érhet rá megfigyelni az embereket úgy, ahogyan élnek, nem tud
hatja, hogy odahaza a falujukban mit is jelent az a kabát, vagy mit is 
jelent az a könyv, nem tudhatja, hogy többek lesznek-e tőle vagy éppen 
kinevetik-e őket miattuk, amiért megvették öntől. 



- Nem, ez már valóban nem az én dolgom, kisasszony. Ez már az ön 
munkája, valóban, hisz én csak egy kereskedő vagyok. 

- É s nem akart több lenni annál, uram? Nem akar vállalkozni valamire? 
Soha életében nem vágyott többre, vagy fontosabbra? - kérdezte vá
ratlanul a lány. 

Lassan, könyörtelenül lassan teltek az órák Marié számára a végestelen 
síkságon, s ahogyan távolodott a gróftól, úgy változtak az érzései, percről 
percre, mérföldről mérföldre haladva. Valaki odatelepedett a szemközti 
ülésre, és előzékeny társalgásba bocsátkozott vele, fiatal, úrnak nevelt 
városi fiúcska volt, ám nem nemesi vér. Marié nem emlékezett egyetlen 
szóra sem a hűvös társalgásból. „Rosszul érzi magát, kisasszony? Lejjebb 
húzzam az ablakot? Milyen kedves, egyszerű neve van, milyen bájos és 
szelíd!" 

A férfi elgondolkodott egy ideig, s hosszasan nézte a szürkeségbe 
vesző tájat a vastag üvegen át. 

- Három fiam vár odaát, és négy unokám - mondta azután. - Van 
egy házam Munkácson, a város szélén, szinte a folyóparton. Ha felnézek 
a diófáimra, mögöttük ott kukucskál a vár, akárcsak egy festményen. A 
várat szinte körülöleli a folyó, és amikor alkonyodik, minden ezüstös 
fényben ragyog, a tornyok vörösek, és sötétlila árnyékokban állnak a 
falak, alul pedig a rakparton egy csapat gyerek. Éppen úgy, ahogyan 
fiatalkoromban. Én sosem panaszkodtam, kisasszony. 

A lány elővette a tárcáját, és cigarettát keresett, olcsó, férfiaknak illő 
cigaretta volt. A férfi hosszasan nézte a lány szinte gyerekes kezét, 
egyszerű, felszínes örömöt talált benne. 

- Nem zavarja, ha rágyújtok, uram? Biztosan észrevette, hogy nem 
vagyok egy kormos fazék. 

- Bátran, ha önnek jólesik, ám nem tudom megkínálni tűzzel - mondta 
előzékenyen a férfi. Azután a lány gondolatai ismét visszakanyarodtak 
oda, ahol a férfi utolsó mondata véget ért. 

- Ne vegye rossz néven, uram, de én egészen másról beszéltem, tudja, 
én nem egy könyvet írok a polcra a szomszédos kettő közé, ezek 
tanulmányok uram, és fontos emberek kezébe jutnak, akiknek módjuk 
van tenni valamit a világ sorsáért, vagyishogy az ország sorsáért, és a 
tankönyvek is ugyanolyanok, nem afféle felolvasós és kikérdezni való 
tankönyvek, amilyenekre ön gondol. 

- Az én életem sem olyan piacra járós, amilyennek képzeli, kisasszony. 



- Olyan könyvek, uram, amiket képviselők és államtitkárok forgatnak, 
nem dicsekvésből mondom, hanem mert úgy látom, nemigen érti a 
munkámat. Ne gondolja, hogy én a saját életemet akarom jobbá tenni, 
téved, ha azt hiszi. Olyan önzőnek és kicsinyesnek néz? 

- Pedig nincsen egyéb választása, bármilyen jól is végzi a munkáját. 
Sokat éltem én már, sokat láttam, kisasszony, éltem én Magyarországon, 
Szlovákiában, a Szovjetunióban, azután Ukrajnában, s mindezt egyetlen 
városban, ahol születtem. Többet láttam én a világból a kelleténél, de 
valahogy mindig csak túléltem. Mondja, miért akarja maga megváltoz
tatni az országot, kisasszony? Olyannyira boldogtalan? Vagy talán a régi 
rendet óhajtja? Csak nem ezért tanulmányozza az embereket? Kár, 
bizony nagy kár. 

A lány egy időre eltemetkezett a cigarettafüst felhőfodrai mögé, csak 
a szemei csillantak meg időről időre a ködfüggönyön túlról. 

- Igen, uram, éppen erről van szó. Pontosan eltalálta a munkám 
lényegét, ha szabad ezt mondanom, de már miért is volna kár? Tudja, 
az emberek csak dolgoznak, dolgoznak és várják, hogy jobb legyen az 
életük, megint dolgoznak egy évet-kettőt, s megint körülnéznek a házuk 
táján és megint csak ugyanazt látják. Ugyanazt a kerítést, amit nem 
tudnak átfesteni, a lompos kutyát az udvaron, mert nincsen pénzük 
fajtiszta kutyára, sem színházjegyre, sem a legjobb mosószerre, hiába is 
reklámozzák nekik a tévében, de még a drágább tápszereket sem tudják 
megvenni a gyerekeiknek, akiket pedig nagy becsben tartanak, de hiába. 
Látja, uram, ez így megy amíg csak világ a világ, az emberek dolgoznak 
megint, és semmit nem tesznek azért, hogy jobban éljenek egy kicsivel, 
vagy ha úgy tetszik, a boldogságukért. 

- No és mit kellene tenniük, kisasszony? 
A lány elcsodálkozott azon, amit a férfi kérdezett, és csak kisvártatva 

törte meg a csendet. 
- Mit kellene tenniük, uram? Hogy ne lássák ugyanazt a kerítést, és 

ugyanazt a kutyát, és ugyanazt a nyomorúságot?! Ne nevettessen, kérem, 
hisz maga okos ember. Talán maga nem azt teszi, amit tennie kell? Felül 
az első vonatra és elutazik, nem mintha megvetné a hazáját, vagy a 
szülőföldjét, de még a népét sem, hisz végtére is a saját hazájában utazik 
bárhogyan is nevezzék, és a saját népe között, de mégiscsak elmegy 
otthonról, hogy ne lássa a diófáját, a várat, amiről lerombolták az 
emlékművet, hogy ne lássa a cirill betűket a magyar utcákon, amitől 



ökölbe szorul a keze, hogy ne lássa a családját a nyomorúságban, és 
ismét örülhessen nekik, ha visszatér. 

- Én csak a pénzért utazom, kisasszony, nem tudom, miről beszél. 
Pesten több pénzt kapok a bőrkabátjaimért, és ha eladok tíz darabot, 
akkor visszatérek. Otthon addigra kész az új tucat kabát. A vasúti jegyért 
is kabáttal fizetek, néha mással, élelmet sem kell vásárolnom, mert 
otthonról hozok betevőt... de hiszen ön bizonyára ismeri a magamfajtát. 
Egy kabát oda, tízet eladni, egy kabátból a visszaút. Az én családom 
szerencsés, hisz olyan népes, és megtermel mindent, ami kell. 

- Én ismerem önt, uram, jobban mint ön saját magát - válaszolta a 
lány. - Ön nem ismeri az életét, uram, hisz nem néz szembe vele, de 
nincsen evvel egyedül. Senki nem néz szembe az életével. 

- Lehet, hogy igaza van, kisasszony, bár én csak dolgozom, hogy 
eltartsam a családomat, és mindig boldogság tölt el, ha visszatérek. Már 
a hazaút során is minden megváltozik körülöttem, és csak várom, csak 
várom, hogy ismét láthassam az unokáimat. Nem tudom, mi a csodát 
kellene tennem, hiszen boldog vagyok. Megöregedtem én már a bol
dogtalansághoz, kisasszony. 

- Megint a könyv, amit olvas, igazam van, uram? Azt hiszi, hogy a 
boldogtalanság csak a szerelmesek büntetése egy kékfedelű regényben? 
Láttam én a boldogtalanságot, uram, és magán is látom. És tudja, miért? 

- Bizonyosan igaza van, kisasszony, hiszen ez a szakmája, megfigyeli 
az embereket, és ítéletet alkot róluk, hogy leírhassa, de ha nem bántom 
meg vele, én mégiscsak úgy érzem, hogy a boldogtalanság valóban egy 
kékfedelű könyv lapjaiban van és nem az életben, másként az élet lenne 
olyan szép és szomorú, nem ez a könyv. A szereplők jönnének le a 
lapokról és szippantanák be a valóságot, hogy azután feltöltődve szépen 
visszamenjenek a sorok közé. Amiről maga beszél, kisasszony, az a 
szegénység és a nyomorúság, háború vagy ki tudja mi még, ami megne
vezhető vagy éppenséggel megnevezhetetlen, ez a költők dolga, nem a 
miénk. Maga viszont, kisasszony, még jócskán lehet boldogtalan, hisz 
most kezdődik az élete és most derül ki, hogy mi az, amit elszalaszt, és 
mi az, amit megragad belőle. Márpedig attól tartok, sok mindent elsza
laszt, ha nem mond igent annak az úrnak, akibe szerelmes. Én boldog 
vagyok otthon, kisasszony, sőt mint említettem, már útközben is az 
vagyok, viszem a nagyobbik unokámnak a regényt, amit ön annyira elítél, 
olvasgatom, és ismét fiatalnak érzem magam. 



„Nincs kedve társalogni velem, hölgyem ?" - kérdezte a fiatalúr, - „Hadd 
mutatkozzam be önnek, talán úgy könnyebb lesz, és bizony illendő is. Az 
én nevem Arthur. Arthur Redford, szolgálatára. Valami bántja, kisasz-
szony?" 

„Na és mivel foglalkozik, Redford úr?" 
„Szólítson csak Arthumak, kisasszony, mindenki annak szólít Ha ke

gyed is Londonig utazik, úgyis sok időt töltünk majd együtt." 
„Mit is mondott, Arthur, mi a foglalkozása ?" - kérdezte Marié, és mintha 

egyetlen pillanatra, legalább egy rövidke percre elfeledkezett volna korábbi 
bánatáról. 

- Na és azelőtt? Mielőtt utazhatott volna? - törte meg a csendet a 
lány, amikor a férfi egy időre felemelte a tekintetét. 

- Azelőtt? - kérdezte csodálkozva a férfi, és váratlanul Marié kis
asszonyra gondolt. 

- Igen, azelőtt - ismételte meg a lány. 
- En mindig utaztam, kisasszony, ha nem is mindig Magyarországra, 

de tudja, az én városomban nem sok keletje volt az olyan portékáknak, 
nem lehetett abból megélni tíz évvel ezelőtt sem és negyven esztendeje 
sem. 

- Na és miért nem választott más foglalkozást magának? Olyat, ami 
biztosabb jövedelmet ígér? Vagy vállalkozhatna is akár, hiszen valódi, 
szabad országban él. 

- Ugyan, kisasszony, az ön hivatása talán olyan jövedelmező? Hisz 
akkor nem vonattal járna! Nem másodosztályon! Mégis, mit tehettem 
volna? Az apám szűcs volt, a feleségem varrónő, mi mást árulhatnék, 
mint bőrkabátokat? Szépen megélünk a kábátokból, noha sokkal, sokkal 
szerényebb módon, mint önök idehaza, de én nem panaszkodom. 

A lány megvonta a vállát, és közömbösen elnyomta a cigarettát a 
hamutartó szélén. 

- Nem kell, hogy panaszkodjék, uram, az emberek ritkán panaszkod
nak, sokat, nagyon sokat kell ahhoz beszélgetni velük, hogy kibújjék a 
szög a zsákból. Elég, ha csak önre nézek, hiszen még azt a kabátot is 
eladta, amelyikben érkezett, és hiába van hideg, csak egy pulóvert visel, 
semmi egyebet. A könyv, amit vásárolt, az is a legolcsóbbak közül való, 
pedig az unokájának vette, bizonyára azért, hogy avval is ápolja a nyelvet, 
amíg olvas. Mondja meg bátran, ha tévednék, uram! 



- Nem, ön kiváló megfigyelő, kisasszony, látni, hogy remekül érti a 
munkáját. Kár, hogy nem lesz tőle boldogabb. 

- Én, uram?! 
- Miért? - kérdezte a férfi. - Nincs annál boldogtalanabb, aki a mások 

boldogságán fáradozik, sajnálom, hogy ön nem látja ezt, kisasszony. A 
maga humanizmusa egy segélykiáltás, bár én nem tudom, mitől olyan 
kétségbeesett, hiszen fiatal még. Bizony, aki egy egész ország javán 
fáradozik, annak elkelne egy egész országnyi segítség. Tudja, csak az 
óhajtja a másik ember javát,' aki úgy érzi, hogy számára már minden 
elveszett, aki már nincs mit tegyen a maga háza táján, a maga családjában, 
a maga városában. Akinek nincsen gyufája, az felégeti az erdőt, aki 
éhezik, az cukrászinasnak áll, aki szenved, az orvosnak adja magát. Épp 
ez az, ami a világot mozgatja, kisasszony. A humanizmus mindig a 
legmélyebb önsajnálatból ered, de ne sértődjék meg, nem azért mon
dom, mert lenézem az ön foglalkozását és hivatástudatát, ne gondolja. 
Egyszer ön is megérti majd, de hiszen még olyan fiatal! 

- Úgy látom, remekül érti a szakmámat, uram - nevetett a lány. 
- Én csak magát nem értem, kislány, a munkája engem csöppet sem 

érdekel, ahogyan magát sem érdekli az enyém. Miért is érdekelné? 
Csupán csak azt látom, amit csinál, én elhiszem, hogy jót akar, kisasszony, 
de higgyen nekem, eleget láttam én már. Majd mesélek önnek egy 
történetet, ha itt lesz az ideje... Ej , miért nem akar boldog lenni végre? 
Hisz maga asszony, és az asszonyoknak az a dolguk, semmi egyéb, semmi 
más a világon, maga meg csak utazik, utazik és mások életét lesi, a 
szokásaikat meg a boldogtalanságukat, de miért? 

- Ön is utazik, uram, pontosan úgy mint én, dolgozik, és egy cseppet 
sem él jobban, mint az előző napon, az élete semmit nem változik, sem 
jobb, sem rosszabb nem lesz attól, hogy egyszer elutazott. 

- Ha nem dolgoznék, tönkremennénk, kisasszony - felelte a férfi. -
Ugyancsak tönkremennénk, ha a fiam nem dolgozna, mert akkor fele 
annyi kabátot készíthetnénk, ha pedig a nejem sem dolgozna, akkor 
nem lenne mit eladnom, s nem lenne mit ennünk. Ilyen egyszerű a mi 
életünk, kislány. 

- Nem hinném, hogy ilyen egyszerű - mondta a fiatalasszony lemon
dóan. 

A gyorsvonat közben megállt az első állomáson, a pályaudvar kékes
fehér reflektorfénye beszűrődött a fülkébe, és mindketten mintha meg-



öregedtek volna ebben a fényben. A férfi a folyosón motoszkálókat 
figyelte, s abban reménykedett, senki nem zavarja majd meg kettejük 
nyugalmát, hiszen akkor ismét oda lenne egy beszélgetés. 

- Hát persze, hogy nem ilyen egyszerű, hiszen a munka nem minden, 
nem bizony, hiába is tanították olyan elkeseredetten, pont a mi csalá
dunk hitte volna el? A nagyobbik fiam beteg, leszázalékolták, és napról 
napra romlik a lába, a szemünk előtt. Minden gyógyszert megvettünk 
neki, bármilyen drága volt is, de hiába. Azt mondják, nem sok maradt 
hátra neki. . . A középső fiam nemrég veszítette el a nejét, egymaga 
neveli a két unokámat. . . neki sem hinném, hogy a munka említésre 
méltó öröm volna az életében. A házat, amiben élünk, kis híján elve
szítettem, mert tudja, évekkel ezelőtt költöztünk be, és a korábbi lakó 
most visszaköveteli, merthogy azt a házat nekünk kiutalták, s az a törvény 
már nincsen életben. A legszomorúbb, hogy ő is csak egy szerencsétlen, 
kisemmizett öregasszony, még gyűlölni sem tudjuk, legfeljebb szánakoz
ni rajta, és még bűntudatot is érzünk a magunk igaza miatt. Folytassam-e, 
kisasszony? 

- Hiszen ismerem én a maguk gondjait, uram - mosolygott a lány. 
- Ismeri? Na és mit kellett volna tennem ön szerint? 
- Hazatelepülhetett volna, és vállalkozásba foghatott volna, uram. 

Igen, hiába néz így, ezt kellett volna tennie, még nem öreg hozzá. Ha 
képes eladni a kabátját a családjáért, akkor erre is képes, meglátja. Én 
megmondtam önnek, hogy mit tartok az életről és az akaratról, és azt 
is elmondhatom, hogy mit tartok a szerencséről meg a munkáról, de 
hiszen emlékszik rá! Mindent megtehet, ha akarja, mindent elérhet a 
maga módján, csak óhajtania kell. Van, akinek az akarata olyan erős és 
átható, és van olyan, akinek az akarata hosszú, nagyon hosszú és töretlen, 
és azért ér el mindent, vagy a hosszúsága vagy az intenzitása miatt, egyre 
megy, de mindkét fajta eléri. Csak tudja, ki nem ér el semmit az életben? 
Aki csak dolgozik, dolgozik, és semmit nem tesz önmagáért vagy a 
családjáért, nem gondolkodik el azon, ami körülötte történik, ami az 
országban és Európában történik, nem utazik el oda, ahol jobban 
érvényesülhet, nem utazik a saját hazájába, vagy nem utazik el külföldre, 
hanem ott marad, ahol a jóisten a földre ejtette, ahol megszületett, ott 
marad egy egész életen át, és csak vár. Vár, dolgozik és ugyanolyan 
boldogtalan marad. Tudja, uram, az én nézetem szerint minden ember
nek megvan a helye a világon, egy apró kis folt, egy pici lyuk, egy hiány, 



amit be kell hogy töltsön, legyen az egy állás, egy kapcsolat, egy szoba 
vagy egy tisztség, bármi, amit csak akar. Csakhogy ezt a helyet meg kell 
keresni ám, és erre az emberek nem képesek, nem hajlandóak rá, mert 
azt hiszik, hogy ezeket a helyeket kiérdemelni és nem megkeresni kell, 
és inkább tanulnak, dolgoznak, mert így feljebb és feljebb akarnak 
emelkedni, holott az ő helyük nem fent vagy lent van, hanem egyszerűen 
egy másik városban, egy másik országban vagy cégnél, egy másik lakás
ban, utcában vagy tudom is én hol. Ön biztosan megérti ezt, hiszen 
utazik, és az utazás önmagában is segít, hiszen nem kell minden áldott 
nap ugyanazt a kerítést és ugyanazt a lompos kutyát néznie, amitől 
megszakad a szíve, de hiszen ezt is említettem már. 

- No és az én helyem, kisasszony? Az merre volna? - kérdezte 
meglepetten a férfi. 

- Már honnét is tudnám, megbocsásson? Azt éreznie kell, egyszerűen 
tudnia kell, hogy ha megérkezik valahová, akkor valóban megérkezett-e, 
vagy csak úgy ott van, boldog-e, vagy csak nem törődik a boldogságával, 
mert azt hiszi, hogy a munka és a küzdelem fontosabb annál. Az 
emberek, sajnos, eléggé ostobák, uram, csak akkor utaznak el, ha már 
az éhhalál fenyegeti őket, ott maradnak a buta sivatagjaikban, képletesen 
szólva és szó szerint véve is, ott maradnak a háború közepén és csak 
várnak, várnak... Tudja ön, hogy hány angol munkás lakik az országban? 
Húszezer. Biztosan a nyomor elől menekültek, nem gondolja?! És tudja, 
hogy hány kínai? 

- Hová akar kilyukadni, kisasszony? - kérdezte a férfi türelmesen. 
- Hogyan segíthetnék én az embereknek, uram, ha már magukon sem 

akarnak segíteni? 
- Hiszen nem az ön dolga, kisasszony. Ön csak megfigyeli az embe

reket, és leírja őket úgy, ahogyan éppen vannak. Ahogyan éppen felleli 
őket. Ha szegényen, hát akkor szegényen. Hát nem vándorolnak elegen 
így is az országban? Nem értem, hol itt a baj, és nem értem, mit akar 
még. 

- Ön nem látja azt, amit én látok, uram, mert ön csak a két végállo
máson száll le, Pesten és Munkácson, de én már mindenütt jártam, 
szinte mindenütt, és látom azokat a hiányokat, amiket be kellene tölteni, 
azután ismét elutazom és lám, megtalálom azt, aki éppen oda való volna, 
aki betölthetne azt az állást vagy boldoggá tehetné azt az asszonyt, 
vezethetné azt a szövetkezetet, prédikálhatna abban a templomban, és 



akkor minden rendbejönne. Azután amikor mindezt elmesélem, amikor 
kérem, könyörgök neki, hogy jöjjön velem, hogy nézze meg azt az állást 
az ég szerelmére, vagy azt a falut, amit éppen neki teremtett az isten, 
akkor csak nevetnek rajtam és elzavarnak, inkább laknak a nyomorú
ságos viskókban a faluvégen, de nem költöznének el húsz kilométert, 
ötven kilométert, egy villamosmegállónyit, hát mit mondjak én ezek 
után? 

- Én pedig úgy látom, minden rendjén van, kisasszony - mondta a 
férfi. 

A lány ismét rágyújtott, és a férfi megfigyelte, hogy a lánynak ezúttal 
reszket a keze, finom, hullámzó ívben, mint a hajnali folyó, s a szeme 
is idegenül fénylik hozzá. 

- Rendjén, uram?! Hiszen elveszíti mindenét, igen, a családja nemsoká 
mindent elveszít, ahogyan a szülővárosa sem az a város többé, csúfot 
űznek a nyelvéből, az egész életéből csúfot űznek, és ön ezt tétlenül 
nézi, csak a családjával törődik, semmi többel, pedig fegyvert sem kellene 
fognia, csak vállalkoznia kéne, a városának már mindegy, az emlékmű
veinek is és az utcáinak is mindegy már, csupán ön maradt meg, ön, aki 
magyar még. Már csak az ünnepei maradtak meg és a szokásai és az 
emlékei, de elveszíti őket, ön és a nagyrabecsült családja, ha nem tesz 
semmit, ha csak varrja a buta kabátokat és bezárkózik a házába, ami 
még csak nem is az önöké. 

- Tudja, kisasszony, a nyelvek jönnek-mennek a világban, elúsznak és 
felbukkannak megint, a népek vándorolnak mint réges-rég is tették, s 
már akkor is minden rendjén volt így. Én Európában élek, kisasszony, 
a városok és a határok tréfára vesznek minket, csak a boldogság örök, 
és csak maga válthatja azzá, amiképp csúffá is teheti, ha nem látja, mi 
az, ami fontos, és mi az, ami komolytalan. Hol van az a nyelv, az emlék, 
és a hagyomány, amiről beszél, kisasszony? Hiszen ma már nem az 
öregektől tanulják a népdalokat, hanem a rádióból, a szokásokat is a 
tévében látják, és mire eljár ön felett az idő, már megmosolyogják azt 
a szót, hogy „nép". Ne hagyja, hogy nyomtalanul múljon el ez az idő 
ön felett. 

- Nem uram, ez egyáltalán nincsen rendjén. Semmi sincsen rendjén. 
A világ olyan, mint az a kirakós játék, ahol tologatni kell a dominókat, 
míg minden a helyére nem kerül. Ugyanaz a tábla, ugyanazok a lapocs
kák, mégis minden rendbejön, ha ügyesen mozgatjuk őket. Azt gondolja, 



hogy azért írom a tanulmányokat az államtitkároknak és a képviselők
nek, mert egyre feljebb és feljebb akarok jutni? Hová tornásszam 
magam, az ég áldja meg? Nem akarok én eljutni sehová, a magam élete 
nemigen érdekel már, csak az ország érdekel, lehet, hogy igaza van, és 
én vagyok a legszerencsétlenebb, de hát nem mindegy az? Jobb talán, 
amiért maga boldog, bár kötve hiszem, ám legyen, egyszóval, ha boldog, 
és soha, senkinek az életét nem akarja megjavítani, csak a családjáét? 
De már ne is csodálkozzon, ebben is sikertelen, hiszen csak maga utazik 
el egyes-egyedül, a családja ugyanott marad, ugyanott nézi a várat a 
diófák mögött, kisebbségben a saját országában, félig-meddig nyomor
ban, ahol kigúnyolják és elkergetik, ha a saját nyelvén beszél a piacon, 
ahol a múzeumban egyetlen magyar betűt sem lát a magyar festmények 
alatt, ahol a kisunokája már meg sem tanul magyarul, ha ön nem 
foglalkozik vele . . . és ön mégsem menekül el? Hányszor akarták 
deportálni, hányszor nevezték hazátlannak az elmúlt negyven évben? 
Nem látja, hogy mennyire megváltozott a világ mostanában, hogy szépen 
elszivárognak az országhatárok alólunk és egyedül maradunk, szegé
nyen, és aki szegény, az nem hirdetheti a kultúráját, az legfeljebb 
eladhatja a festményeit és a szobrait, a Balatonját és a szállodáit, de 
nem büszkélkedhet vele? Pedig csak vállalkoznia kellene valamire, 
megkeresni azt a csöppnyi helyet az országban, ami éppen magára vár, 
vagy ha nem az országban, akkor külföldön, bánom is én, ahol boldogabb 
lehet ön is és a családja is, ahol hirdetheti, hogy magyar, és büszke lehet, 
igen, ahol felemelt fejjel járhat. 

- Ó, kisasszony, maga még szinte gyerek - mondta kedvesen a férfi. 
- Mégiscsak meg kellene házasodnia. Csak a szerelmesek akarják meg
változtatni a világot, hiszen őket is mélyen felkavarták, és csak a sze
relmesek akarnak kitűnni a többi közül és bizonyítani, mert félnek, féltik 
azt, ami amúgy is az övék. 

„Rendőrtiszt vagyok, kisasszony, igaz, hogy csak hadnagy . . . tudja, 
nemrég végeztem el az Akadémiát. Miért sápadt el? Talán ön is egy rettegett 
bűnöző?" - nevetett Arthur hadnagy. 

Marié fejében kavarogni kezdtek a gondolatok, egymást váltották akár 
a mezők odakinn, az ablak előtt. A tegnapi bál és a botrány . . . nem 
kellett volna megsértenie a herceget-gondolta -, most bizonyosan őutána 
jött ez a fiatalember. 



„Maga igazán elragadó, kisasszony" - mondta önkéntelenül a fiatalem
ber. 

- Igazán nem tudok mit felelni önnek ezek után - mondta lemondóan 
a lány. - Nem nekem kellene hinnie, hanem a munkámnak... de nem 
fontos, valóban nem fontos már. 

- Szóval mégiscsak megsértődik néha - nevetett a férfi. - Helyes, 
helyes. Nézze, kisasszony, én tisztelem és becsülöm a szorgalmát, és a 
szakmáját is becsülöm, de tudnia kell, hogy nem az tesz jót, aki jót akar 
tenni, az általában balul sül el, mint az ön esetében is. Kár, hogy az ön 
esete olyan szép példa erre. Tudja, ki az, aki használ a maga lyukakkal 
teli országának? Próbáljon meg boldog lenni, otthon, odahaza a váro
sában, és akkor minden másképp fest majd, akkor nem lesz bűntudata, 
és emelt fővel járhat majd, higgyen nekem. Elmeséljek magának egy 
történetet? Tudja, amikor gyerekforma voltam még, Munkácson lakott 
egy rutén család. Jókora családra gondoljon, vagy negyven főre, a város 
peremén laktak, kereskedtek a zsidókkal, együtt mulatoztak, zenéltek, 
sőt aprócska földjük is volt, főképp azonban a kirándulók vezetésével 
foglalatoskodtak, lefotografáltatták magukat és népdalokat énekeltek 
hozzá. Még magyar város volt, amikor arra vetődött egy antropológus, 
és hetekig tanulmányozta őket, a szokásaikat, a fejformájukat, de hiszen 
ön jobban tudja nálam. Csinos kis kötet jelent meg róluk és arról, hogy 
milyen kapcsolatban állnak a zsidókkal, milyen ravaszul használják ki a 
kíváncsi turistákat, sőt még azt is megemlítette az illető tanulmány, hogy 
némely ifjú gyermek bizony feltehetőleg zsidó férfi porontya, nem 
kétséges. Azután . . . 

- Azután?! 
- Azután a kötetet elhelyezték a könyvtárakba, szépen elolvasták és 

egy évre rá a ruténeket megadóztatták idegenforgalmi tevékenység 
címén, bekerítették az erdőt, ahová fáért jártak, és ezentúl a fáért 
fizetniük kellett. A magyar halászok pedig többször elkergették őket a 
folyópartról. 

- Az ilyesmi előfordul, uram - mondta hűvösen a lány. 
- Még nincsen vége, kisasszony, még nincsen vége. Negyvenháromban 

összegyűjtötték a zsidókat, már akiket megtaláltak, és szépen összegyűj
tötték a rutén családot is, ám őket egytől egyig, mit gondol, miért? Pedig 
akkor már jó ideje nem éltek együtt a zsidókkal, vagy tíz esztendeje, 
mert összevesztek egy uzsoraügyleten, az apám még pontosan emléke-



zett rá. Én is pontosan emlékszem arra, amikor teherautóra rakták őket, 
s elindultak az állomás felé. A tanulmány csodálatosan leírt mindent, 
még az erdei búvóhelyeket is, hát nem nagyszerű, tudományos munka? 

- Miért mesélte ezt el nekem, már ne is haragudjék? - csattant fel a 
lány. 

- Miért áltatja magát, kisasszony? Én méltányolom az erőfeszítését, 
de ön álomvilágban él, nemhogy nem javít az emberek sorsán, de éppen 
kiszolgáltatja őket, kiszolgáltatja az államtitkároknak és a képviselők
nek, kiszolgáltatja a hatalomnak, hiszen maga mondta, épp maga vallotta 
be az imént! Mit gondol, mi lesz a tanulmányai sorsa, amiket az ártatlan 
megfigyeléseiből ír az ország javáért? Elolvassák, de el ám, szépen 
megveregetik a hátát, és megkeresik az eldugott közösségeit, ahová még 
nem ért el a reklám és a televízió, ahol csak házi sört isznak és nem 
Dréhert, megkeresik a legtisztesebb polgárokat, akikre hallgat a nép, 
és alkut kötnek velük, vagy éppen letartóztatnak valakit, mert olyat 
művel, ami tán megigézi a szociológust, de kissé törvénytelen, hiába 
nem ír neveket, hiába igyekszik elkerülni a bajt, már késő. Na és a 
munkanélkülijei, akiknek olyan szeretettel kutatja az állásokat? Vajon 
meddig kapják a segélyt, ha kimutatja, hogy ön szerint márpedig volna 
mit tevékenykedniük? Mit gondol, miért nem a városba küldik megfi
gyelni, miért vidékre? Miért nem az államtitkárokról és a bírókról készít 
tanulmányokat, és miért nem osztja szét az egyszerű emberek között? 
Ó, persze, hiszen azok primitívek kissé, és ami primitív, az mindig 
érdekes, érdekes és feltehetőleg boldogtalan. Nem érdekli őket sem a 
bíráskodás, sem a gazdaság, sem a társadalombiztosítás, hiszen olyan 
buták, hogy el sem utaznak a szülőfalujukból. Inkább munkanélküliként 
tengődnek, de eszükbe sem jut utazni egyet, tán mert folyton csak róluk 
írnak, róluk, és nem nekik. 

- Nem szégyelli magát, uram? Én nem űztem gúnyt a mesterségéből. 
- Téved, kisasszony, az ön mesterségének semmi baja, és én valóban 

tisztelem önt, mert ha nem tisztelném az igazságszeretetét, akkor nem 
fecsérelném az időmet arra, hogy kereskedő létemre vitába szálljak 
olyasmivel, amiről csak hallomásból tudok. Végtére is a késes sem tehet 
a kocsmai gyilkosságról, a lőszergyártó és a patikus sem tehet semmiről, 
ha valaminek meg kell történnie, úgyis megtörténik. De én félek attól, 
igen, attól tartok, hogy ön csak arról beszélget az emberekkel, hogy 
milyen népszokásokat ápolnak, milyen hagyományokat őriznek és kik-



nek a szavára hallgatnak, ami nagyon veszélyes, kisasszony, egy borotva 
a torkukon, mert a vállalkozói, akiket olyan nagyra tart, meg a politikusai 
rájuk szabadítják a turistákat és a termékforgalmazó hálózataikat, be
kerítik a halastavaikat, filmet forgatnak a düledező sírjaikról és akkor 
igazán, de igazán közel kerülnek ahhoz, hogy olyan boldogtalanok és 
szerencsétlenek legyenek, mint amilyennek ön tartja őket. 

- Én szabad országban élek, uram, és ön is könnyen megtehetné ezt 
- mondta kedvesen a lány, aki mintha megnyugodott volna kissé. 

- Már megint az utazás . . . - sóhajtott fel a férfi. 
- Nincsen más választása uram, vállalkoznia kell rá, amíg nem késő. 

Ön se képzelje magáról azt, hogy olyan etikus és humánus, amit művel, 
bármilyen alaposan is elvégzik a munkát odahaza, ön mégiscsak kiszol
gáltatja a vásárlóit, kiszolgáltatja a szegénységük miatt, amiért önhöz 
járnak és nem egy áruházba, ahová visszamehetnének másnap vagy egy 
év múlva akár, ahol számlát adnak és ahol kicserélik a holmit, ha hibás. 
Az egész népét is kiszolgáltatja a családjának, ha úgy tetszik, persze 
jelképesen, kiszolgáltatja, hiszen abból él, hogy mifelénk még gazda
gabbak az emberek, vagyishogy még nem annyira nyomorultak, hiába 
magyarok ők is, mint odaát, még nem annyira szerencsétlenek. Nem 
gondolja, hogy mindez megváltozna, ha valamilyen vállalkozásba fogna, 
és nem lenne folyton törleszteni valója a nemzetével szemben? Talán 
még biztonságot is adna magának, igen, biztonságot. Az ön kereskedel
me, uram, anarchia, bármikor lefülelhetik a vámon, beszervezhetik és 
megadóztathatják, megszüntethetik a bolhapiacot, ahová jár, bármi meg
történhet, egyik napról a másikra. Mihez kezd akkor a családjával? 

- No és kegyed mit csinál akkor, ha az a férfi nem jön többé? Ha 
megunja, hogy valahányszor kikosarazza? Bármennyire is szereti önt, s 
ön bármennyire is csinos és fiatal, egyszer óhatatlanul bekövetkezik. 
Hamarabb, mint hogy az utolsó kabátomat eladtam volna életemben. 

- Mondtam már önnek, uram, az én életem egyáltalában nem érdekes. 
Egy a sok közül, de akkor sem fontos, nekem megadatott az az alkalom, 
hogy törődhessek az emberek életével, méghozzá nem az egyes embe
rekével, mint egy orvos vagy egy teszem azt egy bíró, hanem mondhatni 
az összes emberével, ami nem csekély feladat, és én ezt komolyan 
veszem, ha kinevetnek érte, akkor is bebizonyítom, hogy képes vagyok 
rá. 



- Talán többet segítene az embereken, ha vidám lenne és boldog, és 
gyerekei lennének, amennyit csak akar, vagy eggyel-kettővel több, és 
akkor eljöhetne hozzánk a folyóhoz, mert mindig örömmel fogadunk 
vendégeket, tudja alig-alig járnak már hozzánk. Persze csak akkor jöhet, 
ha vidám lesz, és hallgat végre rám. 

- Ön nagyon kedves, uram, kár hogy mégsem értjük meg egymást. Az 
a baj önnel, hogy túlságosan is nagy a családja, talán vannak vagy húszan, 
nem mintha ön tehetne róla egyedül, és mivel olyannyian vannak, 
túlságosan sok teherrel nyomasztja önt, s azt hiszi, mindenki így van 
evvel, és mindenki magában boldogul, a legszűkebb körében. Higgye el 
nekem, hogy ez nincs így, hiszen épp ez a munkám, ha nem is tart 
többre, de egy családot már csak össze tudok írni, ezt önnek is be kell 
látnia. Pedig épp magának és a maguk családjának nem volna szabad 
így befelé fordulnia, hiszen egy idegen országban él, ami végtére is nem 
a választott hazája, csak épp belecsöppent, tetszik vagy nem tetszik, de 
ott él, és éppen ezért felelősséggel is tartozik, egyszerűen nincsen más 
választása. Ha már a hazájából él, a legkevesebb hogy ápolja a kultúrát 
ahogyan csak tudja... mondja csak, tanított Szabó Lőrincet az unokái
nak? Hát persze, hogy nem tanított. Pedig nem tehet mást, ha olyan 
éles szemmel meglátta az én gyötrődéseimet, hát a magáét is látnia 
kéne. Boldogulnia kell, de nehogy azt gondolja, hogy csak a családja 
kedvéért, bármilyen nagy áldás is önnek az ön nemzetsége, azért az 
országára is gondoljon és a népére, merthogy végtére is magyar, és az 
unokái is magyarok, és azoknak is kell maradniuk. Nem várhatja, hogy 
az országhatár szépen átbújik a vára fölött és a diófája fölött és megint 
csak itthon lesz, mint gyerekkorában, minden fáradtság és szenvedés 
nélkül. Sőt még azon az áron sem várhatja. Erre mondtam az imént, 
hogy meg kell találnia azt a foltocskát, amire rátelepedhet, kötelessége, 
egyszerűen kötelessége, hogy megvásárolja az unokájának Petőfit és 
Kormost és sorolhatnám, bizony uram, ennyivel tartozik a hazájának, 
ez a legkevesebb. Ha már a várost többre tartja a hazájánál, ezt minden
képpen meg kell tennie. Csakhogy uram, ha szegény marad, akkor nem 
hirdetheti a kultúráját, nem adhatja tovább azt, hogy magyar, egyszerűen 
nem lesz módja rá, nem veszik komolyan, eladhatja a hímzett térítőit a 
padlásról, de tovább nem adhatja őket. Nem lesz pénze színházba vinni 
a családját, és nem tudja elmagyarázni az unokájának, hogy mi is az a 
népművészet, mert már régen eladott minden csipkét és minden faragást 



a piacon, hogy éhen ne haljanak. Hát ezért nem teheti meg, hogy rossz 
sorban él, ért már engem, uram? Nem vagyok én haragban a romantikus 
regényecskékkel, amiket olvas, és nem azért vetem meg őket, mert csak 
a szerelemről szólnak, ami nekem nem adatott meg... ha nem adatott, 
hát annyi baj legyen. Mennyibe is került a Marié szerelmei! 

A férfi hallgatott egy percig, és a lány sem törte meg a csendet, hagyta, 
hadd nézzen ismét a könyv lapjaiba. Mindez azonban nem tartott soká. 

- Miért gondolja, kisasszony, hogy olyan fontos ez az ország? Hogy 
bármelyik ország olyan fontos? Próbálja ki, próbálja ki a kedvemért, 
hogy egy csúf, esős napon végigmegy majd a körúton odahaza, úgy, hogy 
a szemében csupa vidámság lesz és derű, boldogság és minden egyéb, 
amit csak akar, és figyelje csak meg akkor a szemközt jövőket, akik 
szinte hálával mosolyognak majd vissza önre, hálásak lesznek amiért 
megörvendeztette őket a szép arcocskájával és a kedves mosolyával, 
akár egy bájos cica. Tapasztalatból mondom önnek, pedig én csak egy 
csúf vénember vagyok, ferde és rosszul öltözött. Miért hozakodik elő 
folyton olyan szigorú és szögletes dolgokkal, mint egy ország, meg egy 
nemzet? Magácskának inkább Cartland-t kellene olvasnia József Attila 
helyett, az helyretenné a szívét, és meg tudná különböztetni a fontos 
dolgokat és a kevésbé fontosakat, a politikát és a szerelmet, a munkát 
és a szabad időt, soroljam még? A maga városában ötszáz esztendeje 
csak németül beszéltek, egyetlen magyar szót sem hallott volna, no és 
akkor talán boldogtalanabbak voltak a szánandó polgárai? Hát az én 
unokám? Maga, kedves kisasszony olyan, akár a díszlettervező a szín
házban, mindent magára vesz, a sikert és a kudarcot is, pedig hát az 
csak egy díszlet, háttér, a játék jóval előtte folyik. Mire megismerné az 
egyik díszletet, már vége is a jelenetnek, s ön ismét lemaradt mindenről, 
a szereplőkről, a komédiáról, a tapsról, mindenről, s még akkor hol van 
attól, hogy szebbé tegye? Miért nem köt különbékét a történelemmel, 
ha már annyira zokon veszi? Bár segíthetnék önnek, kisasszony, bár 
tehetném! Miért veszi olyan komolyan a munkáját? Amiről beszél, az 
mind igaz, igaz és szép gondolat, de csak díszlet, színfal, és az emberek 
élete nem arról szól. Jöjjön el hozzám, jöjjön csak el egyszer és meglátja, 
milyen élet zajlik a mi családunkban, ha akarja, Európában érezheti 
magát, ha akarja, akkor a hazájában . . . meglátja, hogy megfér egymás 
mellett a pörkölt és a céklaleves, sőt a levesgombócokat is kitanulta az 
asszony meg az előételeket a szlovákoktól, maceszt is tud főzni és a 



macesz még csak nem is tréfli, persze csak ha futja rá a pénz, és ha 
vendégek állnak a házhoz. Elhívhatná az udvarlóját is, és talán rendbe 
jönne minden. Az asszony veszélyes kerítőnő! 

- Nem értem, miért vet meg ennyire, uram - sóhajtott szomorúan a 
lány. - Hiszen nem adtam okot rá. No de nemsoká megérkezem, uram. 

- Csak beszélgettünk, kisasszony, semmi több - felelte a férfi. - Miért 
vetném meg, hisz olyan fiatal! 

- így van, csak beszélgettünk. A beszélgetés nem sokat árul el rólunk, 
csak azt, amit gondolunk vagy gondolni vélünk. 

- Igaza van, kisasszony, valóban csak azt, amit gondol. Tudja annak 
idején.. . vagyishogy még tíz esztendeje is, ha valakivel nem értett egyet 
az újság, vagy a rádió, mindjárt azt firtatta, vajon miért is gondolta ezt 
vagy amazt az illető, talán mert beteg, vagy mert az ellenség ügynöke 
vagy egyszerűen azért, mert megtévedt szegény, s mint ilyen, vele kell 
foglalkozni, nem a veszélyes tanaival. Azokból majd kigyógyul, arra 
mérget vehet mindenki. Sosem avval törődtek, amit mondott, csakis 
avval, hogy vajon miért jutott idáig . . . Tudja, nem is olyan ostobaság, 
kisasszony. Mondja, miért jutott maga idáig? 

- És ön, uram, hová jutott, ha nem sértem meg? 
- Én boldog vagyok, kisasszony, mint azt már említettem volt, és 

szívesen segítenék önnek, ha elárulna valamicskét az életéből, úgy 
értem, hogy nemcsak a munkájáról és a gondolatairól, hanem arról, 
ahogyan él, és amit érez . . . akkor talán előbbre jutottunk volna. 
Találgathatnék, ha akarná, de én csak egy tanulatlan kereskedő vagyok, 
hiszen tudja, honnét jöhetnék én rá, hogy vajon mi bántja annyira, 
amiért olyan elszánt, talán a szüleivel lehet baj, vagy a vőlegénye külföldi 
talán, és azt akarja, hogy magával tartson Amerikába vagy Hollandiába 
vagy a világ más szegletébe, ahol nem sokra megy a verseivel, ha azok 
történetesen magyar versek, ki tudja kegyeden kívül? Talán kinevették 
egyszer gyerekkorában, amikor József Attilát szavalt, vagy megdorgálták 
egy titokban olvasott szerelmes regény miatt a szülei, honnét tudnám? 
O, kisasszony, az élet olyan bonyolult, csak a szépség egyszerű, és még 
azt sem mondhatnám, hogy a bánatot keresi benne, vagy a történelmet, 
csupán csak azt, ami bonyolult. Hallgassa csak meg, kislány! Marié 
szerelme, noha olyan volt akár az első szerelem, a legtávolabbi embereket 
kötötte össze. A gróf idősödő, számára elképzelhetetlen gazdagságú férfi 
volt, s amit szerelemnek nevezett, arról bárhol, bárki előtt nyíltan s költői 



fegyelemmel beszélhetett, szikrája sem volt abban Marié borzongó vágyai
nak, forró, fiatal romantikájának, mégis tiszta volt s önmagában is szeretni 
való. Marié minden érzését megosztotta nevelőanyjával, aki még mindig 
lord Grower oldalán állt, hisz a mozdulatai, a szempillantása, órákon át 
tartó semmittevése az ablak előtt mind, mind teljes valójában leleplezték 
előtte. „Megszerzem neked a grófot, bármi áron is, kislányom!" - mondta 
az egyik délután, amikor Marié kilovagolni indult. Hát nem csodálatos? 

- Nemsoká mennem kell - mondta a lány. - Érdekes volt beszélgetni 
önnel, uram... talán ha mindenki úgy gondolkodna, ahogyan ön, akkor 
felesleges butaság volna, hogy igazam legyen, és akkor hazamehetnék 
végre. Hazamehetnék, és megházasodhatnék, ha már annyira óhajtja. 

- Igen, kisasszony, bele kell fognia ebbe a vállalkozásba, nincsen más 
választása. Tudja, ha mindenki úgy gondolkodna, ahogyan ön, akkor is 
felesleges volna, hogy igaza legyen, s ismét csak hazamehetne. Kár, hogy 
én nem segíthetek ezen, hisz még csak nem is egy országban élünk. 

- Bizony nagy kár, uram - mosolyodott el a lány. 
- Azért eljöhetne egyszer mifelénk, ha akarja, elhozhatja a magneto

fonját és a fényképezőgépét, azt sem bánom. Könnyen eltalál hozzánk, 
hisz mindenki ismer, szemközt a várral, a folyó partján. 

- Talán, egyszer valóban eljövök majd - mondta a lány kedvesen, és 
indulni készült. 

A vonat lassított, s feltűnt az állomás megvilágított térsége. 
- Isten áldja, uram - mondta a lány. 
- Isten áldja, kisasszony . . . és ne sokat törődjék a színfalakkal. 
A férfi hosszasan integetett a lány után, míg a vonat el nem indult, s 

az állomás végleg emlékké nem vált számára. 
Marié lassan óvatos, felszínes társalgásba bocsátkozott a jövevénnyel, 

aki rendőrhadnagynak nevezte magát. Noha gyanúja nem hagyott alább, 
miszerint Arthur nem véletlenségből szállt ugyanarra a vonatra, mint 6, 
nem véletlenségből foglalt helyet éppen véle szemben, nem bánta már, 
hogy így történt. Nem keserűsége, az elmúlt napok felett érzett csalódottsága 
miatti közömbösség lett úrrá rajta, éppen ellenkezőleg a tárgyilagos, ám 
hűvössége mögött is kedves szóváltás kijózanította, s nem gondolt ismét 
a szerelemre, amely úgy tűnik, már igazán, végérvényesen és visszavon
hatatlanul nem az ő birodalma . . . 



SZIRMAI-DÍJ 1997 

SZIRMAI KÁROLY EMLÉKEZETE 

B O R I I M R E 

Szirmai Károlyra emlékezünk most, hogy a Szirmai-díj kiosztásának ünnepén 
együtt vagyunk. Névadója ő ennek az irodalompártolási nemes gesztusnak, 
mint ahogy az 1930-as évek második felében a Kalangya szerkesztőjeként a 
vajdasági magyar irodalom leglelkesebb, egyben legszigorúbb animátora volt. 

De nevét ma kiejtve mégis a szépíróra gondolunk, aki a honi novellairodalom 
legsajátosabb formáját, a víziót teremtette meg, lévén lírikus prózaírói tem
peramentum, aki versben is meg tudott szólalni ihletettsége tömény pillana
taiban. Tehát prózaversek és olyan elbeszélések sorolhatók műveinek e körébe, 
amelyek a lírikusra irányítják a figyelmet. Eltemetett világokról énekelt, „to
ronyba zárt embert" látott, az elembertelenedettség jajszavait hallgatta -
általában az emberi létezés legáltalánosabb, valóban egzisztenciális kategóriái
ban gondolkodott, és lázas expresszivitással is egyúttal, elárulva, hogy tudatá
ban a nagy kezdőbetűs Élet képzelete eredetileg az élet teljességének a látvá
nyával volt egyenlő, amely maga az „örök ragyogás". De műveiben gyorsan 
kifakulnak a fény motívumai, és csak ritkán villan fel a „jövő Napsugárházának" 
a képe a mindent elborító nagy sötétségben, és a melódiák zajokká silányulnak, 
ahogyan a köröm csikorog az üvegen kapaszkodás közben. A „létből való 
kimaradás" lírai élményét fogalmazta versben, prózában egyaránt, „úttalan 
utak" képét rajzolta fel, az elveszettség, a némaság, a fuldoklás látványa foglalta 
le képzeletét, felsorakoztatja a jeltelen sírokat, a „falvak eltespedt emberte
remtőit", mert ő „látta" lázas szemmel a „babonás messzi tengerfenéket", azt, 
ami egykor a bácskai világ is volt. S meglátta a gonoszság leskelődő erőit is, 
és az éjszakai utcán felhangzó motorbicikli berregéséből az ember ellen törő 
erőket vette tudomásul. 



írt természetesen szabályos novellákat is a kisvárosi kis egzisztenciák el-
esettségéről, vágyaikról és nyomorúságukról. E sorok írója azonban, ha Szirmai 
Károly nevét kiejti, a Nagy Csönd Vízióira gondol, s érzi a sötétben veszteglő 
vonatok életutasainak a kétségbeesését és félelmét, mintha a novellákból 
kisurranó lidérceket látná! 

A TOVÁBBÍRT VALÓSÁG 

Judita Salgo Van-e élet című Szirmai-díjas elbeszéléskötetéről 

M I R O S L A V R A N K O V 

Judita áalgo első és egyetlen novelláskötete, a Van-e élet (Da li postoji 2ivot) 
1995 utolsó napjaiban látott napvilágot, két, mérföldkőnek számító regénye, 
a Féknyom (Trag koőenja) és az Utazás Birobidzsánba (Put u BirobidZan) 
között. (Ez utóbbi nemrégiben hagyta el a nyomdát.) 

A kötet címében feltett kérdés talán csak elmés ötlet vagy költői játék maradt 
volna az irodalom hétköznapjainak tespedtségében, ha a bekövetkezett kö
zösségi tragédia és a szerző személyes tragédiája, az életét az elején és végén 
behatároló háborús kataklizma meg a vele járó jelentéseltolódás révén nem 
nyer új értelmet, és a most már visszavonhatatlanul lezárult életmű mérlege 
megvonásának új összefüggésében nem válik múlt idejűvé: azaz, hogy volt-e, 
egyáltalán volt-e élet, vagy csak látszat az egész, az élet utánzata, hamisítvány, 
amivel szemben egyedül az autonóm valóságként értelmezett művészet volt 
és maradt hamisítatlan és eredeti. Ez a nyaktörőnek látszó elmefuttatás Judita 
áalgo poétikájának lényegéhez vezet el, melynek ismertetőjegye, hogy írásai
ban a valóságréteg és a fikció szüntelenül át- meg átszövi egymást részint úgy, 
hogy a két elem helyet, szintet cserél, részint pedig a valódi és apokrif adatok 
váltogatásával. Az írónő tulajdonképpen továbbírja a valóságot, átszabja, 
módosítja, átalakítja, tömöríti. Még a barátait is beleírja prózai szövegeibe, 
irodalmi hősökké gyúrja őket. Ekképpen Judita Salgo elbeszéléseiben a való
ságban megfelelő adatokkal, tényekkel találkozunk (ilyen például a szolidari
tási népgyűlés Újvidéken, vagy a kanizsai írótábor), nemkülönben az újvidéki 
irodalmi élet ismert alakjaival (Voja Despotowal, Vujica ReSin Tuciétyal, 
Tolnai Ottóval, Végei Lászlóval, BoSko Ivkowal, Miroslav Mandiétyal), hogy 
azután mindezek a figurák és történések, varázslatos módon, fantazmagórikus 
lázálmokká változzanak. Olybá tűnik, hogy az írói szövegrétegek egyik szála 
mintha abból a valóságtöbbletből eredne, melyben századunk utolsó évtizede 



igazán bővelkedik; a szerzőt ez foglalkoztatja, mi több, lenyűgözi, mindvégig 
a valóságnak e béklyóiból próbál szabadulni, hogy átadhassa magát a másik 
vonulatnak: a meseszerűnek, fantazmagórikusnak, groteszknek, amely mintha 
Kafka „kabátujjábór pottyant volna ki. E két szövegréteg összeötvözésében 
maga a szerző is szerepet vállal, ennek az irodalmi kalandnak közvetlen 
résztvevőjeként, egyes szám első személyben ő is jelen van, azon fáradozván, 
hogy saját maga és olvasata számára legalább némi helyet szorítson a szöveg 
belső kötőszövetében magában. Mindezek az átszövődések azonban a legke
vésbé sem kikonstruált, mesterkélt agyszülemények - belső, immanens kohe
renciájuk van, logikusan következnek egymásból, művészileg megalapozottak 
és megindokoltak. 

A világ érzelmi és gondolati tükörképét az élet értelmének és értelmetlen
ségének latolgatása közben Judita áalgo mindannyiszor újraalkotja és dara
bokra töri. Ami pedig az érzelmeket illeti, azok állandóan az ész ellenőrzése 
alatt vannak, féken tartja őket az a racionalitás, mely megóvja a szöveget 
mindennemű patetikus sallangtól, még az olyantól is, ami véletlenül kerülne 
bele. Judita áalgo ezzel a novellafüzérével is elsősorban értelmiségi hangvételű, 
urbánus észjárású íróként mutatkozik be újra, olyanként, aki az élet magában 
álló, egészen konkrét tényeivel kizárólag mint a világ egyetemes képének 
egy-egy részletével foglalkozik. A jelenkori írók és költők azon (még mindig) 
szűk köréhez tartozik, akik a szerb irodalom hagyományaihoz képest a maguk 
külön útját járják, azokhoz, akiktől mindennemű provincializmus, különösen 
pedig a montagnard-i tribalizmus úgy is mint témakör, nyelvi kifejezésmód és 
úgy is mint gondolkodásbeli kiindulópont vagy írói szintézis teljességgel idegen. 

Az egyébként igen kiegyensúlyozott és egy hosszabb időszakban keletkezett 
novellagyűjteményhez, mialatt a könyv még nyomdában volt, a szerző egy 
vázlatokat, jegyzeteket - jövendő elbeszélések csíráit - tartalmazó függeléket 
csatolt. Most már tudjuk: letakarította íróasztalát. Az olvasók elé tárta azt, 
amit különben minden író féltékenyen őriz és műhelyének titkaként rejteget. 
Mintha tudta volna, hogy ez a kötete sajátos végrendelkezés is egyúttal, mert 
többé nincs ideje ahhoz, hogy ezekből a kezdeményekből bonyolult, cizellált, 
kerek egészet alkosson. Ennek ellenére magukban is megállnak, egy-egy ecset
vonással érzékletesen körvonalaznak alakokat, időt és teret. Nekünk nem 
marad más hátra, mint hogy továbbgondoljuk, elképzeljük, a vázlat miként 
kelne életre, mint nagy formátumú olajfestmény. Természetesen szem előtt 
tartva Judita áalgónak az elbeszélő próza belső drámaisága és dinamikája 
építésében tanúsított, kétségbevonhatatlan tehetségét. 

Végezetül hadd emlékeztessünk itt, hogy Judita áalgo írói munkássága során 
legelőbb is verseskötetekkel jelentkezett, ezeket követte egy regény, és most 
ez az elbeszéléskötet. Költészetére a nyelvi kísérletezés jellemző, olyan labo-



ratóriumi munka, melynek eredménye a verseiben fellelhető, képzeletdús 
nyelvi játékok. Az irodalmi lapokban és folyóiratokban megjelent első elbe
széléseiben a prózaszöveg formai és szerkesztési kérdései irányában végzett 
kutatásokat. Ezzel a legutóbbi elbeszéléskötetével pedig sikerült megalkotnia 
a lírai és a drámaforma szintézisét, sajátos művészi kifejezésmódra tett szert, 
érett elbeszélőként fogalmazza meg egy-egy írásának problémáját és értékeli 
át a valóságot. 

Az a játékosság, a kétkedés, az irónia, a kísérletező kedv és a szövegbeli 
újszerűség, nemkülönben a kutatás, a lázadás, a bele nem nyugvás szelleme, 
amely mind-mind annyira felismerhetően jellemzi Judita áalgo elbeszélőmű
vészetét, arra indította a kritikusokat, hogy a mostanában oly divatos poszt
modernek közé sorolják a szerzőt, ezzel a közös jelzővel illetvén napjaink, a 
századvég egy írónemzedékének munkásságát. Ámde a posztmodern Prokrusztész-
ágyában akaratlanul is behatárolva, kézen-közön valahogy elvész Judita áalgo 
írói művének nem egy lényeges, egyénítő vonása, sajátos, eredeti értékeként 
számon tartott lázadó szelleme, az örök lázadóé, aki volt az életben és az 
irodalomban egyaránt. 

Márpedig Judita áalgo elbeszélő prózája éppen ezeknél az autentikus iro
dalmi és esztétikai értékeinél fogva érdemesült a legutóbbi két esztendőben 
szerb nyelven megjelent legjobb elbeszéléskötetnek kijáró Szirmai Károly 
Irodalmi Díjra. 

VAN-E ÉLET? 

J U D I T A § A L G O 

(Részlet) 

. . . 1944 tavaszán J. M., az édesanyám, mielőtt deportálták volna a lágerba, 
elvitt Szabadkára, és egy Marika nevű magyar fiatalasszonynak, a razziában 
kivégzett egyik rokonunk özvegyének gondjaira bízott. Alighogy megismer
kedtem, és egy kissé összeszoktam vele, édesanyám azt mondta: „Nekem majd 
el kell mennem. Amíg vissza nem jövök, itt maradsz Marika néninél. Mamának 
fogod szólítani. Senkinek sem szabad megtudnia, hogy ő nem igazi anyukád." 
Egy fényképen, amely 1944 nyarán készült Kishegyesen - Marika ugyanis ide, 
a szülei házába vonult vissza velem együtt -, a falusi udvar kútjánál egy szép, 
karcsú, frissen ondolált, csipkegalléros, babos ruhába öltözött asszony mellett, 
egy olyan 3-4 éves forma, a háborús viszonyokhoz képest jól táplált leány-



gyermek áll, meztelenül, mintha az imént fürdették volna, de már gondosan 
megfésülve és masnival a hajában, a helyzethez nem egészen illő, felelősség
tudatról árulkodó, roppant komoly arccal. A gyerek talán azért komolyodott 
el ennyire, mert viszolygott a fényképezőgéptől, vagy azt mondták neki, hogy 
a fényképet, alkalomadtán, elküldik majd az édesanyjának, no de az is lehet
séges, hogy azért látszik ilyen komolynak a képen, mert egyébként is olyan 
volt, hiszen egyetlen éjszaka alatt, oly hirtelen kellett felnőtté válnia és meg
értenie, hogy minden a világon mással helyettesíthető: az édesanyja is, sőt 
jómaga is. Marika, környezetéből kiközösítve bár - zsidó gyereket rejtegetett, 
s a faluban ezt tudták -, egész lényével, fiatalon megözvegyült szívének minden 
szeretetével nekem, az ideiglenesen, de ha a sors úgy hozza, talán mindörökre 
neki rendeltetett gyermekének szentelte magát. Minden bizonnyal viszonoz
tam is érzelmeit, komoly, mély, noha azért némileg óvatos szeretettel kötődtem 
hozzá. S amidőn 1945 májusának egy reggelén valamelyik szomszédasszony 
hozzánk szaladt a hírrel, hogy érkezik a transzport, s amikor Marika meg én 
a palicsi úton futva, utolértük a sovány, csúf férfiakból és nőkből álló, topron
gyos menetoszlopot, majd amikor egyikük kivált a sorból, odajött hozzánk, és 
anélkül, hogy megérinteni merészkedett volna, csak merőn bámult rám -
engem, a legeslegszebb ruhámban -, s amikor Marika így szólt: „No, visszajött 
az édesanyád", én, azt mondják, mert erre nem emlékszem, elnyelte a feledés 
homálya, végigmértem a menetoszlopból előjött asszonyt, és kijelentettem: 
„Szebb voltál, amikor elmentél..." 

E G Y EGÉSZ, A Z TÖBB, MINT KÉT FÉL 

S A V A B A B I 6 

1. 

Judita áalgo Féknyom (Trag koéenja, Újvidék, 1987) című regényének, a 
szerző legkiteljesedettebb művének harmadik részében egyszerre csak az ol
vasó elé áll nem más, mint Zorán Mirkovié. S amíg a regény más olvasóiról, 
azokról, akik észrevételeket fűznek a kézirathoz és az írónak ilyen-olyan, 
kiegészítő célzatú javaslatokat tesznek, nem történik említés, addig Mirko-
viénak egy lapalji jegyzet jutott, melyben ez áll: „A férjem." Nos, Mirkovié 
egyik javaslata, melyet könyvében Judita áalgo fel is használt, annyira elbűvölő, 
hogy az egész regény végső kicsengéseként mindörökre emlékezetes marad. 



Vera, a zsidó lány haját, ugyanis, indítványozza Mirkovié, az SS-tiszt parancsára 
nem nyírják le, mielőtt a gázkamrába lép. „Az erő sámsoni szimbóluma a 
krematórium tüzében dicsfénnyé izzik. Egy kicsiny mártír dicsfényévé." Judita 
áalgo regénye egészen másféle szenzibilitásból építkezik, csupa bomlás, ha
nyatlás ott minden, és már belső struktúrája szerint sem tűri el az efféle 
jeleneteket. Ez a megoldás ezért üt el annyira a műtől, egyúttal viszont új 
megvilágításba helyezi. A szerző mégis felveszi regényébe, ez a válasz Judita 
örökös kételyére: lehet-e írni, van-e értelme írni a holokausztum után. 

2. 

Van-e élet (Da li postoji Zivot, Belgrád, 1995) című elbeszéléskötetében 
Judita áalgo olyan novellákat írt meg, melyeknek címét hét írótársától kapta. 
Kész performansz. Az elsőhöz Zorán Mirkoviőtól kölcsönözte a címet: „Mese 
a savanyúkáposzta-árusról és oroszlán lányáról". Alkalmasint ez az egyik 
legjobb, legtökéletesebb, legegyszerűbb novella Judita áalgo egész életművé
ben. Lehetetlen megszabadulni a benyomástól, hogy az írásban szereplő há
zaspár ezzel a két írótársunkkal azonos, kettejük poétikai rokon vonásai és 
különbségei annyira pontosan vannak megfogalmazva. Nem egyszerű együtt
működés, hanem igazi alkotói bifurkáció ez. Még a végső konklúzió tekinte
tében is: mátmint, hogy mi a valóság a két komplett alkotóegyéniség mind
egyike számára. 

3. 

Judita áalgo azért csinálhatott performanszokat, az általa kedvelt és meg
becsült írótársaktól kérve hozzájuk címeket, azért írhatott novellákat pa
rancsszóra, ámbár csak olyankor, amikor neki is kedve volt hozzá, mert kitűnő 
műfordító volt, már létező, megalkotott műveket fordított úgy, hogy „belülről 
ragyogta be őket". Ha valaki, ő tudta, mi az irodalmi mű; hogy nem az a 
legfontosabb, kinek az ötlete, még csak az sem, hogy ki alkotta meg, ugyanis 
az idézhetőség úgyszintén jellemzi a műalkotást; fontos mozzanat, hogy az 
újraalkotó mekkora mértékben képes asszimilálni az anyagot, mennyire képes 
alkotó módon idomulni hozzá. 

4. 

Ámde ebben az elbeszéléskötetben azoknak az írásoknak a pandanjaként 
és ellenpontjaként, amelyek címét mások kölcsönözték a szerzőnek, vagy egy 
második rész is, a „Cím nélküli történetek" füzére. Huszonegy novellavázlat. 



Ezek, legnagyobb sajnálatunkra, csupán vázlatok maradtak, azonban, szeren
csére, legalább nyomdafestéket láttak. Micsoda fantasztikus romváros! Ebben 
a jelzés mivoltukban is többet érnek befejezett könyvek köteteinél. Érdekes, 
hogy ebben a formájukban még inkább Zorán Mirkoviéra emlékeztetnek. 
Főleg a történetek magva. Szinte kibuggyan belőlünk a kérdés: meg lehet-e 
húzni közöttük a választóvonalat, hogy no, ez eddig Judita áalgo volt, innen 
meg már Zorán Mirkovié kezdődik. 

5. 

A kötet címe: Van-e élet, de kérdőjel nélkül. A könyvben olvasható elbeszélés 
címe után azonban ott a kérdőjel. Ha Zorán Mirkoviéon áll, ő itt nem is 
emlegetné az élettX, mert tudja, hogy élet van, hanem a valóság szó állna a 
helyén. Méghozzá kérdőjel nélkül, sőt kérdő mondatszerkesztés nélkül, egyér
telműen világos és tagadó alakban: Valóság nem létezik. 

6. 

No de hát ki az a Zorán Mirkovié? Sarlatán! Firkász! Áltudós! Kérkedő! 
Csaló! - mondják nem ok nélkül. A többi között olyan könyveket is írt, mint 
amilyen az Akusztika, a világegyetem gnosztikus látásmódja; vagy: Optika, 
integrális fényelmélet. Csak bele kell lapozni valamelyikbe, és bárki, aki 
legalább középiskolát végzett, azonnal látni fogja, hogy ennek semmi köze a 
tudományhoz, vagy ha mégis, ez a kapcsolat, legenyhébben szólva, különös. 
Mindenki tudja, hogy a tudomány mekkora hatalom, és mennyire az emberiség 
boldogságát szolgálja. Honnan veszi magának a bátorságot Mirkovié, hogy 
lefitymálja az ilyen tudományt? 

Méghozzá orvos létére, aki azt a legnagyobb mértékben, a gyakorlatban 
alkalmazza. 

7. 

Mirkovié tudja, hogy az a tudomány, melyet letűnt korokból örököltünk, 
amidőn még élt a tudomány nagy hatalmának illúziója, mennyire tehetetlen 
és veszedelmes. Ő egészen más, sajátos módon tekint az életre, a világra, s 
hát a tudományra is, vagy jobban mondva: vizsgálódásaiban nem az ésszerű 
magyarázatok után kutat, mert tudja, hogy az milyen üggyel-bajjal jár, hanem 
megsejtéseinek, a dolgok mélyebb értelmezéseinek, az átfogóbb igazságok, az 
egyetemes megismerés nyomába ered. Nem racionálisan, hanem intuitíve, mély 
sugallatait követve, melyeket csak néha-néha támaszt alá bizonyítékokkal. 



Ezért van az, hogy inkább művészettel, irodalommal foglalkozik szívesebben. 
Eddig két regénye és két elbeszéléskötete jelent meg. De amiképpen tudomá
nyos traktátusai esetleg haragot és ellenérzést keltenek a hivatalos tudomány 
művelőinek körében, előfordul, hogy irodalmi műveit is értetlenkedés fogadja 
néha. 

8. 

Zorán Mirkovié legutóbbi elbeszéléskötete,^ erény diadala (Triumf vrline, 
Újvidék, 1995), tökéletes ötvözete a szerző két legfőbb vezérfonalának: a 
tudományosságnak és a művészinek. 

írói eljárásaira a sokféleség jellemző, mégis bizton felismerhetők egyrészt 
abból, hogy sohasem ismétlődnek, másrészt pedig nem nélkülözik azt az egyéni 
hozzáállást, amellyel a szerző személyében vegyíti egyetlen írói manusscrip-
tummá a kétfelől érkező különbözőségeket. Ezért a kötet bármelyik írása 
elemezhető: például az Id (micsoda bátorság egy német nyelvi szakkifejezést 
választani az elbeszélés címéül!), vagy pedig a Levelek Daniénak, a Hogyan 
nem írni novellát, a Hála, a Fehérre feketét avagy a kölcsönadott asszonyszerető 
és így tovább. 

9. 

A választás mégis közülük a leghosszabbra, a Manóka, a kis házi szellemit 
esik. Nemcsak azért, mert ez az írás, terjedelmét meg az általa befogott nagy 
időegységet tekintve, nemkülönben gyakori váltásaival időben és térben már-
már regénynek mondható, hanem azért is, mert történelmi tárgyú próza, 
továbbá, mert a benne alkalmazott eljárások amennyire újszerűek, éppoly 
sikeresek is. Milán Obrenovié, az ifjú fejedelem, majd király és exkirály 
életében megjelenik egy kis házi szellem, mintha gyermekmesét olvasnánk. 
Ez azonban nem gyermekirodalom, itt a szellemnek, nevezhetjük ördögfíóká-
nak vagy akár angyalkának is, az a dolga, hogy segítsen megoldani a legnagyobb, 
legsúlyosabb emberi problémákat. Manóka a lelkiismeret egyfajta természet
feletti megtestesülése. Mirkovié gyakran folyamodik intuíciójához, ekképpen 
sajátos módon kelti életre a történelemnek azokat az elemeit, amelyekkel 
kapcsolatban az olvasók racionális magyarázatokhoz szoktak. 



10. 

Arra nézve, hogy a szerző miként él a metafizika eszközeivel történelmi 
alakjainak, a korabeli viszonyok és jelenségek ábrázolásában, hadd álljon itt 
egy példa. A szerbek volt királya, barátjával, Zichy gróffal beszélget annak 
alsó-tátrafüredi kastélya előtt. Milán király csupán egy mondatot ejt ki a száján, 
azt is olyan halkan, hogy egyedül a barátja hallja meg és talán a karcsú 
gyalogfenyő a forrás mellett. Amit mindebből az olvasó megért, valamiféle 
szomorúságra és melankóliára lehet következtetni. Ezután az író így folytatja: 
„Akkor hát miként lehetséges, hogy sok évvel később, az akkorra már felserdült 
fenyőfa némaságából, zuzmóval belepett ágkarjaiból, mely belefojtotta a szót 
és maga alá temette az időt, Hamvas Béla mégis kiszűrje a lényegét annak, 
amiről azon az őszön a két barát beszélgetett, sőt annak is, amiről nem 
beszéltek, hanem a vizek és növények nyelvén értettek szót." Majd következik 
egy idézet Hamvas Fák című esszéjéből (1934) a beszélgetés tanújában meg
testesülő melankóliáról, mármint a fenyőfában, mely némán maga elé bámul 
a tó partján. Ezután pedig az elbeszélő kommentárját olvashatjuk: „Minderről 
a két barát nem ejtett szót, ám ha érzelmeiket kifejezhették volna a fák nyelvén, 
valahogy így történt volna. - Még soha ember, aki csupán egy fa nyugalmából 
olvas, nem írta le pontosabban két jó barát érzelmeit, akiket még csak nem 
is látott életében. - Jó, rendben ván, Hamvas Béla, de a fa! - Még a fa is 
rendben van, de hát Platonósz!" - „Micsoda?! Hát két ember egyformán 
részesül a boldogságban, ha az egyik elejétől végig mindig boldog volt, a másik 
pedig eleinte boldog volt ugyan, de később megváltozott?" „Arról, hogy a 
boldogság az idő múlásával nőttön nő" című fejezetből. - Igenis nő. Akkor, 
amikor „az egész tájék alatt meghasad a föld, és a sötét tükörben megjelenik 
a világ arca". 

No tehát, nemcsak Milán király és Zichy gróf, hanem a magas és melanko
likus fenyőfa képében egy élő tanú is; megsúlyosodott ágkarjaival nemcsak a 
hosszú életű fenyő, melyre negyven-egynéhány esztendővel később Hamvas 
Béla felfigyelt, hanem élő, eleven esszéje is; nemcsak Hamvas esszéje fél 
évszázaddal a megírása után, hanem a neoplatonista Plotinósz is majd kétezer 
évvel élőbbről. Mindez itt van egy helyen, két lapon összesűrítve Zorán 
Mirkovié novellájában! A művészet, az egyetlen olyan emberi tevékenység 
nagyobb dicsőségére, melynek élete, hatása és tartama évszázadokban, évez
redekben mérhető. 



11. 

Ebből az értékes elbeszélésből a két első meg a két utolsó mondatát idézném 
még. 

„- Volt egyszer egy király . . . így kezdődnek a mesék, és akkor vége a 
játéknak." 

„Az ember olyan mértékben halott, amilyen mértékben felejt. »Volt egyszer 
egy király . . .« A mese ott kezdődik, ahol a játék végződik." 

Hát így mesél Zorán Mirkovié. 

12. 

No, és ez az ilyen elbeszélő, novellista és regényíró azt mondja, hogy valóság 
nem létezik. Talán igaza is van, mert sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 
Judita áalgo tényleg nincs. Igaz, létezik a műve, még ha nem is olyan kitelje
sedetten, amilyen lehetett volna, és ahogyan ő szerette volna befejezni. 

De hát Szirmai Károly sincs. Csupán anekdoták szólnak róla, az emberről, 
aki a verbászi cukorgyár tisztviselőjeként évtizedeken át hangyaszorgalommal 
dolgozik; igaz, megvan a műve, létezik egy irodalmi díj is, amely az ő nevét 
viseli. Mindez bizonyosan és bizonyíthatóan van. 

Én sem létezem, és mi sem létezünk: jöjjenek el holnap ugyanebbe a terembe, 
és meggyőződhetnek róla; holnapután is eljöhetnek, és a következő négy évben 
bármikor: mi nem leszünk itt, mi nem létezünk. 

Ha valóban értékesek, egyedül a megalkotott művek léteznek. 

(A tizenkettő után a tizenhármasnak kellene következnie. De hát a 13-as 
szám sem létezik. Nem azért, mert az európai ember szerencsétlenséget ho
zónak tartja: amilyen racionalista, már amilyenné lett zsákutcába jutott éle
tében, az európai úgy magyarázza, hogy a 13-as Júdás miatt került ilyen rossz 
hírbe, aki - ugye - tizenharmadikként ült le az asztalhoz. Az ősi aritmetológia 
szerint a korai kereszténység legnagyobb közösségi számjegye a 12; amint 
nagyobb volt a csoport, újat alakítottak, ha kisebb, kiegészítették. A rend 
kedvéért, mindenesetre, úgy nézték, hogy kilegyen a létszám: a kerek egy tucat, 
ahogyan egyes vidékeinken mondják. Hasonlóképpen rendezték ezt más régi 
népek is, amelyek körében, például, a hét vagy a tíz volt a legnagyobb közösségi 
szám. A 13-ast tehát a keresztény számtudomány egyszerűen nem ismeri. 

Az ősi aritmetológia Európával ellentétben különbséget tett a szám minőségi 
és mennyiségi jellemzője között; Európa csak a mennyiséget ismeri el. A 
legnagyobb és legkisebb szám az Egy. A Kettő tulajdonképpen Egy, melyet 



felibe vágtak. Sőt, a Kettő kevesebb, mint az Egy, mert többé nem lehet az, 
ami volt. A Három pedig . . . no de ne folytassuk . . . 

Vagyis - és ez közelebb áll az európai ember logikájához - Zorán Mirkovié 
csupán a fele annak a közösségnek, melyet Judita Salgóval együtt alkotott. 
Eszerint kevesebb, mint az Egy, ami nem is lehet többé. 

Hogy pedig a számításnak ez a módja pontosabb a pusztán mennyiségmu
tatónak felfogott számszerűségnél, az abból is kiderül, hogy a Szirmai-díj -
mint azonnal látni fogjuk - az idén is csak egy arany, nem pedig kettő, ahogyan 
némely együgyű európai várná.) 

1998 januárjában 

D. I. 

tlAz olyan ember előtt, aki álmodik és énekel, 
minden út nyitva áll" 

(Lumashi, az énekes) 

Z O R Á N M I R K O V I Ó 

„Te, milyen az, ha valaki magyarul énekel? - hangzott a kérdés, mely kis 
híján válasz nélkül maradt. Ledermedten, mint aki álmából ébred s éppen 
nem jut eszébe, mit álmodott, a megkérdezett csak felsóhajtott: „Uh, az 
rettentően szép!" - mondta úgy, hogy lényének egyik fele ebben a felkiáltó 
mondatban maradt, míg az énekes Domonkos István másik fele már Svédor
szágban leiedzett, ki tudja, hányadszor, és anélkül, hogy tudná, az az ország, 
ahol álmodik, Svédország-e, vagy pedig Svédország a valóságháttere egy másik, 
hosszú-hosszú, folytatásos álomnak, ebben egy kivájt fateknőre emlékeztető, 
befejezetlen hangszer vár rá, szabálytalanul ráfeszített, durva kenderkóc hú
rokkal, készén arra, hogy befogadja a még meg sem írt dalt, ezt duettban kellett 
volna elénekelnünk egy olyan nyelven, amelyen én álmodni sem tudok, neki 
viszont a mindene, a kiszáradt hangszálak tragikus, nyers rezegtetésére egy
szerűsödött élet, álmában, mely gyakori és keserves ébredések révén köti és 
oldja a szó görcsét. 

Túl kevés, hogy dal legyen belőle, de ahhoz elég, hogy a meg nem született 
dal egyetlen torokhangjából világra jöjjön az álom és a valóság határán lakozó 
lény, és megszólaljon egy olyan nyelven, melyen egyedül az álmodók értenek. 
Meglehet, először valóban csak egy hang hallatszott, az a torokból jövő, mély 
burukkolása a nőnek, aki aközben is beszél, amíg a szeretkezés szándékával 



közeledünk hozzá. Böszörményi Klára, A jósnő egyik alakja, akit sohasem volt 
szerencsém látni ebben a városban, melyet alig-alig ismerek, s aki egyszer, 
hajdanában, a Domonkoshoz intézett kérdésben öltött alakot születésem előtt 
egy évvel, ekképpen most valósággá válik, és leszen megannyi meg nem énekelt 
dalnak kútfője. 

Lehetséges. Az olyan ember előtt, aki énekel, s aki meg nem írt dalokat 
álmodik, minden út nyitva áll. Nem létező nők veszik körül, Csepel külváro
sában a novemberi koraesten egy megkésett anyóka, amint esernyővel fello
bogózott, kiszolgált gyerekkocsiban téglát fuvaroz, fagytól szederjes, összeka
ristolt kezében pedig karjanincs fabábut szorongat. 

Lehetséges. Afféle álomképek, álmunkban megjelenő nők, a realitás és az 
illúzió, az álom és a valóság határán levő lények ezek. Élik a maguk külön 
életét, úgyhogy soha nem tudjuk meg, hol jönnek világra azok a gyerekek, 
akiket álmunkban nemzünk velük, ki lyukasztja ki a magzatburkot, ki köti el 
a köldökzsinórt, varrja össze a gátat, pátyolgatja a duzzadozó tejcsomókat, 
hogy meg ne sérüljenek. Gond nélkül váltanak arabusról franciára, vagy 
pihennek meg a szuahéli torokban képzett diftongusainak árnyékában. 

Böszörményi Klára a hajdanvolt 1936. esztendőben kipeg-kopog végig Bu
dapest egyik bulvárján, meg is tudnám mutatni a várostérképen, hogy melyiken, 
de nem teszem, mert épphogy eszembe ötlött személye, tessék, már itt jön 
velem szemben. Én meg nem vagyok sehol! 

Először csak egy torokhang, csiszolatlan őseleme egy nyelvnek, melyet 
sohasem beszéltem, egy befejezetlen magyar dal lecsengése, a ruha alatt lezaj
lott önkielégítéses művelet könnyű illata (a regénybeli szépasszonyok, az írók 
féltékenysége miatt, ritkán szeretkeznek másokkal), majd miután túlesett az 
Erósztól való szép megaláztatás borzalmán, örömteli könnyedséggel lépeget 
úgy, mint aki lelkiismeret-furdalása árán megszabadult a szerelem gyötrelmé
től, és most sutba vágja, azaz otthagyja a szekrény, a történet alján. Az összes 
többi részlettel együtt, amelyekre immár nem akar visszatérni, egyszersmind 
az újakkal is, amelyekkel útközben találkozik. A regények hősnői meg az 
álombéli asszonyok eidetikus lények. Közéjük tartozik ő is. Nincs olyan apróság 
rajta vagy körülötte, melyet ne vennék észre. A lábfejét, rüsztjeinek ritmikus 
letoppanását Bartók Béla ütőhangszerekre írt versenyművének ütemére, a 
hideg okozta fájdalmat, mely cipőjének prémmel bélelt szegélyétől föl, egészen 
a még forró lágyékáig terjed, s ő, kissé meggörnyedve, az ölében szimmetri
kusan lüktető erek felé hajol, behajtott kabátszárnnyal védi azt a nedves és 
duzzadt rést, amely forrón, kéjesen bizsereg még, majd a nagy hideg meg a 
világ miatt duzzogva, dacosan folytatja örömteli útját, szinte repül barátnőjé
hez, Esterházy Erzsébethez, akihez teára hivatalos. Szeretettel szorítja ajkára 
a tőle kapott, kettős E kezdőbetűvel hímzett zsebkendőt, hogy csillapítsa a 



fájdalmat fogínyében, amely abba sajdult bele, hogy megkísérelte elharapni a 
cérnát azon a Singer-géphez tartozó spulnin, amely a szekrény fenekén felejtve 
hevert a többi kacattal együtt: a gumi kapcsos harisnyakötő, a hashajtót meg 
Orion rádiót reklámozó, régi újságpapírba csomagolt lemez, a Schubert-sze-
renád társaságában, ő pedig egyazon időben mászkál az utcán, és kuporog a 
szekrény aljában, ami csakis álmunkban és a mesében lehetséges, lerázza 
hajáról a havat, és mosolyogva mondja: 

„Nem értem, mit esznek rajtad más nők. Velem egyszer sikerült álmodnod, 
és soha többé" - teszi hozzá gyors hangulatváltással, amely annyira jellemző 
a nem létező nőkre. „Akkor majd más nőkkel álmodom" - próbálom ugratni. 
„Könnyű neked, te létezel, nyavalyás!" - és kezével jelzi, hogy ne zavarjam, 
amíg hallgatja a zenét. „Nem hallok semmit" - nevetgélek zavartan nem 
tudván, hogy lépre csalnak, onnan pedig csak megtépázva szabadulok, többé 
nem leszek olyan, mint álmában vagyok. „Ha nem hallod, hát majd meglátod. 
Most rajtad a sor, hogy megszenvedj, mint ahogyan én kínlódtam, amikor 
életre keltettél egy nyelvben, melyet nem értek. Hogy legalább egy kicsit 
erezzed, micsoda kínokat álltam ki, amikor rám raktad a cirill betűs írás 
béklyóit. Tudni akartad, milyen az, ha valaki magyarul énekel? Tessék, itt az 
alkalom. Ugyan, mintha még sohase lettél volna fordított világban! Láttad, 
mint járt Lumashi, az énekes. Csupa siránkozás lett a lelke, ez minden, ami 
a dalból megmarad, mindig így van." 

Az ilyen teremtményekkel való beszélgetés, mint amilyen Böszörményi 
Klára, könnyen átsiklik egyik nyelvből a másikba, egyik világból a másikba. 
Legtöbbször hétköznapi csevegések ezek, de megtörténik, nem is olyan ritkán, 
hogy - miközben olvasok - ravaszul a hátam mögé lopakodik, és becsempész 
a könyvbe egy-egy olyan bekezdést, amilyen ott sohasem volt, amit, persze, 
képtelenség bebizonyítani. Hihetetlenül hangzik, mégis igaz, hogy egy száz 
évvel ezelőtt megjelent könyvben van egy passzus, melyet mintha Klára iktatott 
volna oda (ugyan mikor?): 

„A lélek »az élet tükröződése«, az élő és látható ember másik énje 
»szunnyad«, miközben az ember végtagjai mozognak; az alvónak álmában 
megmutatkozik a jövő. Ez a psziché az ébren levő embernek a tudatalattijában 
lappang, de semmi esetre sem fedi a szellemi erőknek azt az összességét, mely 
egyetlen és egyedi lényben vagy fogalomban összpontosul, s amelyet a »pszi-
ché« a filozófusok körében, de a kor mindennapi nyelvhasználatában is jelent. 
Ez a fogalom itt is a másik énünket jelöli, azt, aki az élő emberben lakozik, 
s akiről mind az ősi néphit, mind pedig Homérosz költészete tud. Azonban 
előtérbe tolakodott egy teológiai gondolat. Eszerint az embernek ez a tükrö
ződése egyes-egyedül az istenektől eredeztethető, ezért aztán ebben vélik 



megtalálni az okát annak, hogy a test halála után, a lélek minéműsége tovább 
él." 

Böszörményi Klára más módon is szólni tud. A száraz juharfalevél zizegé-
sével, melyet a szél sodor a fagyos járdán, a fák tüskés, öklelőző hegyének 
csattogásával, amikor az ilyen fatető, miként egy-egy fordított, lepkeszárny 
betű a földre, de nemcsak oda, hanem egy hangszer, egy elnémult dalt zengetett 
hangszer durva húrjainak kocára borul. 

Mégis, legszívesebben fattyúmondatok varázslatos betűzdelésével él. Ugyan
annak a könyvnek a 329. lapján mintha csak folytatná a megkezdett beszélge
tést: „Az istenség elkészítette a kivitelezési tervet, melyben az emberegyén és 
sorsa csupán eszközül szolgál." 

Az efféle túlvilági beszédmód csodáival, csakúgy, mint a nővel és az álommal 
szembesülve, az ember gyermek leszen újra, és ámulva kérdezi - jé, hát ez 
lehetséges? Ő egész idő alatt itt állt, és csak arra várt, hogy beszélgetésünk 
eszközéül szolgáljon? Kérdések, melyekre nincsen válasz. Egy világban, amely 
nem ismeri az előbb és az utóbb viszonylatát, minden válasz egyformán igaz 
és hamis. „Vajon mond-e neked bármit is az a tény, hogy ez a könyv pontosan 
száz évvel ezelőtt íródott?" A kákán is csomót keresve akadékoskodom: „Nem 
éppen napra pontosan. Itt az áll: 1893. november 1. Ma meg már november 
27-e van." - „Tégy még egy kísérletet, még egyszer nyisd ki a könyvet." Most 
már félek. Noha fekszem, lábamból elszáll az erő. Feltételezem, hogy valami 
trükk az egész, vagy pedig álmodom, ami egyre megy. Odanézek, és ezt olvasom: 
Heidelberg, november 27. Lassanként magamhoz térek, s megjegyzem, hogy 
ez a dátum a második kiadás előszava alján áll. Az átejtés azonban mégis 
sikerült. Én pedig megtapasztaltam, amit akartam. Ilyesmit csakis olyan 
asszonyok művelhetnek velünk, akiket szeretünk, akikről álmodunk. A mesék, 
a fabula világában, ahol élők és holtak egyaránt vannak, hogy ott övék legyen 
az örökkévalóság. 

„Ez a világ, Klára, valóban létezik?" Még mielőtt elhangzott volna a kérdés, 
gúnyosan válaszol: „Nem. Mi több, világok léteznek. Az élet? Igen is, nem is. 
A halál? Igen, ami paradoxon", majd sietve hozzáteszi, nehogy elfelejtse: „Csak 
az álmodik szépeket, aki szereti önmagát. A gyerekek, a nők, a költők. A 
kutyák. A következő életedben kutya leszel. Légy jótevő, felebarátaidnak 
osztogass csontot, hogy a másik életedben neked is hasonlóképpen viszonoz-
tassék. Ez a költők sorsa", aztán szigorúbban, komolyan, még ezt is: „írj neki. 
Mondj köszönetet. Én egy meg nem írt dalból születtem." 

„A valóságban, az ébrenléti világban létezik-e Böszörményi Klára?" 
„Nem létezik. Az író számára nincs súlyosabb büntetés, mint az, ha regény

alakja életre kel. Az ősi hiedelem szerint az ember csupán élete végén láthatja 
önmagát. Az irodalmi figura, hogy élhessen, egyedül a finoman szatinált papír 



nyoszolyájában születhet, jószagú garmondok és csillámló astérisque-ok kert
jében sétafikál, a betördelt „spigliben" nézegeti magát. S ciceróban feszítve 
álmodja álmait. Az egyetlen eleven hazugság a sohasem volt emberek igazsága. 
Mit jelent »lenni«? Mikor láttad utoljára Domonkos Pistát?" 

„Akinek Böszörményi Klárát köszönhetem." 
„Nem tartozol neki semmivel. Mind a ketten nekem vagytok adósaim. írd 

meg neki." 
„Nem tudom a lakcímét, és a telefonszáma sincs meg." 
„Nem is kell. Azért vagyok én itt. Hm, a költők is álmodnak?" Megfogja és 

úgy vezeti a kezem, mint valami spiritiszta szeánszon: „írj!" 
„Kedves Domi", kezdtem bizonytalankodva, mint aki most ébred, „a költők 

fényes nappal álmodnak..." Eredetileg azt írtam, „az éjszaka az ideje, amikor 
a költők álmodnak", de áthúztam. Klára igyekszik mindebben megzavarni. 
Mindig így csinálja, hogy megbizonyosodjon, mennyire ragaszkodom hozzá. 

„Foglalj bele engem is. Most majd végre magyar nyelven látod viszont a 
gondolataidat, választ kapsz feltett kérdésedre. írj meg engem ezen a nyelven, 
mindketten álmodtunk. Találj ki valami szépet, hadd lássam, mennyire sze
retsz." 

„Te mélyen bennem gyökerezel, látni is alig látlak annak a buboréknak a 
lakójaként, mellyel a halak bukkannak föl a valóságból, és merülnek újból az 
álomba... Eh, csupa régimódi, naiv, sekélyes, édeskés frázis. Azt hiszed, újra 
viselném valaha is azokat a divatjamúlt kalapokat, amelyekben megismertél? 
Több őszinteséget kérek!" 

„Kedves Domi! Te sem vagy, én sem vagyok, csak Böszörményi Klára, a 
Jósnő, a regény főhőse van. Ki született nem is a dalból, hanem amit arról 
csak kérdezni bátorkodtam, a papír követelőző fehérségétől való félelemből, 
s azóta is itt bujkál a kurrens és a petit verzál között." 

Dühödten megpróbálja kitépni a kezemből, és darabokra szaggatni a papírt. 
Imádom dühkitöréseit, azokat a verekedéseket, amelyek mindkettőnk halálá
val végződnek. Kitárt szárnyakkal olyan fenyegető pozitúrában ront rám, 
ahogyan a denevérek és más éjszakai szörnyetegek támadnak, hogy azután 
testének azzal a részével, amelyről általában feltételezhető, hogy a leggyengé
debb, azon a ponton helyezze el fullánkját, ahol viszont én vagyok a legérzé
kenyebb. 

„Hazug dög! Azt hiszed, megszabadultál álmaidtól, amelyekben Böszörmé
nyi Klára szerepelt, és most mehetsz máshoz? Te kurafi!", tajtékzik, megkísérli, 
hogy szárnyaival leszorítson, és megadja az utolsó döfést az álom meg Erósz 
kiürült fullánkjával. 

Mindketten drámaian haldoklunk, mert a fullánk már behatolt, és az álom 
valóságba vált át. Hogy pedig mégis az övé legyen az utolsó szó, levelemet a 



garmond és a petit verzál közös orgazmusában kélt, csúfondárosan elferdített 
kurzívval próbálja befejezni. Közvetlenül a „Kedves Domi!" alá, egész kitárt 
szárnyával, testével, lelkével, utolsó leheletével, reszketegen odaírja: 

„Mi az éjszaka?" 
Dal. Egy ennél szebb világ. Melyhez mindaz fűz bennünket, amit szerettünk, 

mielőtt majd felráznak álmunkból. 

Kedves Barátaim! 

Köszönöm a kitüntető díjat, a magam nevében, de mindenekfölött és min
denekelőtt Judita nevében, a díjat, melyet művéért kapott, s amely már a 
címében bölcsen, váteszien, érzelmesen feltett kérdésre - Van-e élet - keresi 
a választ, de mindhiába, mert akárcsak a világ többi nagy alapkérdése, erre 
sincs egyértelmű felelet: nem mondhatjuk sem azt, hogy élet van, sem azt, 
hogy nincs. Mert ha van, akkor én mért vagyok itt egyedül, ha meg nincs, 
akkor mit keresek itt? 

Ő ma nincs közöttünk, élet nincs, következésképpen világ sincs. 
A világ létezik, eszerint ő is itt van, a gondolatainkban és a gondolataival. 
Ez a dilemma régebbi, mint gondolnánk, az ember tudatraébredésével egy

idős, mégis megoldatlan mind a mai napig. 
A Közép-Európa térségeit belakó közvetlen szellemi őseink, harmincezer 

évvel ezelőtt egy ugyanilyen napon, öklömnyi kis kőszobrocskákat helyeztek 
gyermeksírokba, szándékosan olyanokat, hogy azok a torzó látszatát keltsék. 
Noha egyébként mesterei voltak a kőfaragásnak és olyan formaérzékkel voltak 
megáldva, hogy azt Brancusi, Henry Moore vagy Giacometti is megirigyelhetné, 
a kultikus istennő alakmásának e befejezetlenségével kétségkívül afölötti 
szomorúságukat akarták kifejezni, hogy a világ, íme, nem létezik, illetve 
állhatatlanságában megfoghatatlan. Szobrocskáik szeszélyes körvonalai ma is 
a kétségbeesett életigenlés képzettársítását keltik. Kultikus jelképességüket 
jól érzékelteti az a megállapítás, hogy az istennő arcára hulló árnyék, mely a 
befejezetlenség következménye, egyfelől az ember szomorúságát és a reménnyel 
átszőtt szenvedésben való megdicsőülését, másfelől pedig az istennő megfeddését, 
szent trónusáról való letaszítását, megbüntetését fejezi ki. Ugyanazt tehát, 
mint később a cserépedények összetörése a temetési szertartás során, vagy a 
nők arcának megszabdalása. A halál a Szűzanya fényes arcát is beárnyékolja. 
Mindezenközben persze nem sok szó esik, de érzelmekben azért nincs hiány; 
csupa szimbólum minden, azaz jelképek helyettesítik mai szóbeli kifejezőkész
ségünket: a befejezetlenség azt jelenti, hogy „az istennő szomorú", mert csúnya, 



immár nem az öröm, hanem „a fájdalom istennője", híján van annak a csodatevő 
erőnek, mellyel az e világit örökkévalóvá varázsolja, és mivel hogy így szándékosan 
elcsúfították, az élet meg a nemi öröm istennőjéből annak nővére, az alvilág 
fájdalmasan fancsali istennője lett. 

Amidőn Isten ama hajdanvolt időben megölte az embert, az éppolyan 
kegyetlen bűntett volt, mint az, ami napjainkban történik. A teljesség hiánya, 
a befejezetlenség a bizonyítéka az istenség ontológiai bűnösségének; hogy élet 
nincs, ennek a ténynek a következményeit további sorsában az istennő is viseli, 
beteljesedett átokként őt is eléri a végítélet, és íme, Istennek az embert sújtó 
bűne, mint a világmindenség egyik legnagyobb bűntette, még harmincezer év 
múltán sem évül el. Hajdani ősünk a miénknél nagyobb őszinteséggel, egysze
rűen megkérdezte az ő istenségét: Van-e élet? Ha egyszer vége szakad úgy, 
hogy nincs többé, akkor sem az élet, sem a világ nem létezik, mert állhatatlanok. 
S a válasz már hosszú ideje késik. 

Az őskori ember is tudatában volt a halál tragikus és elkerülhetetlen tényé
nek. Ő is, akárcsak manapság mi, átérezte az élet tragikumát, ámde ugyanúgy, 
mint mi ma, ő sem tudott ellenállni a katarktikus, sámáni révület szemfény
vesztésének, a szertartás forgatagos mágiája hatásának, amely ma is lenyűgöz 
bennünket a művészet mágiája, mindenekelőtt az irodalom, közelebbről pedig 
az antik dráma misztériuma révén, amely a megsejtett halhatatlansághoz 
fűződő, ősi mágikus szertartások egyenes ági folytatása. 

Lehet, hogy élet nincs, és a világ sem létezik, viszont megvan az emiatt érzett 
bánatunk, mellette aztán könnyen becsempészi magát egy hajdani, tűnt sze
relem emlékének öröme meg a viszontlátás reménye, ha nem másban, hát 
legalább abban, ami valamikor élőszóként elhangzott és a művészet szentsége 
által felmagasztosult. Mégis: a szellem a minden, a világ a mellékes. 

A nem létező világ kategóriája, ahogyan én értelmezem, nem olcsó nagyot
mondás, nem is hízelgés a misztikusoknak - noha készségesen elfogadom 
eredményeiket -, hanem a művészet sajátos tiltakozása a világ eltűnése ellen. 
Amikor Belgrádban az íróklubban felolvastam^ világ nem létezik című esz-
szémet, lefogadtam a jelenlevőkkel, hogy jó - száz év múlva találkozunk, és 
ha valaki továbbra is kitart állítása mellett, hogy a világ létezik, annak fizetek 
egy vacsorát. Nem is álmodtam, kik mennek el nagyon hamar a tanúk közül. 

A tétel, miszerint a világ nem létezik, agnosztikus lelemény lehetne, ha 
emögött a credo mögött ott nem állna a Kelet és a Nyugat egész egyházi és 
bölcseleti gondolatrendszere: nem az, hogy világ nincs, hanem az, hogy lélek van. 

Ha volt - lesz is. 
Az egyház ősi tanítása: az, ami nincs, a jelenlét része leszen, méghozzá a 

kétségbevonhatatlan jelenségeknél is állhatatosabban, de csak akkor, ha sze
retet övezte. Az ok, akik nincsenek, lényünk részei, de még mennyire! Mi 



nekik segítünk, hogy ne tűnjenek el, ők meg nekünk, hogy megmaradjunk; 
segítenek szóval, valamikori szeretetünk élőszavának erejével, azzal az erővel, 
melyet annak idején beléjük plántáltunk, és tettel, amely nem a múlt, hanem 
igenis a jelen; Nem igaz, hogy többé nem segíthetünk rajtuk, s hogy többé 
semmi hasznukat sem láthatjuk. Minden egyházi tanítás azon a kétségbevon
hatatlan tényen alapul, hogy a távollevő jelen van bennünk, mi pedig a 
távollevőben. 

Mennyország és pokol létezik, csupán abban a nem létező, másik világban 
vannak, a múltbeli szeretetben és gyűlöletben, melyet néhai szeretteinkben 
elültettünk, az ajándékokban, melyeket egykor adtunk, most pedig megtetézve 
kapjuk vissza. A másvilág: a múltunk, a mi egyetlen világunk, s azért mondjuk, 
hogy van is meg nincs is, mert ez attól függ, hogy tetteink megérdemlik-e, 
hogy emlékezzünk rájuk, vagy sem. A másvilág nem létezik, de azért életre 
kelhet és ölhet. 

Az ember vagy a világ, ha nincs múltja - ez a legállhatatlanabb, illékony 
valami -, nem létezik. 

Az égvilágon semmi sem változott a lét legutóbbi harmincezer esztendeje 
alatt. 

A lélek, nem a világ létezése óta. Mert egyedül a lélek létezik, a lélek 
emlékezik a múltra és a jelenre, meg reménykedik a jövőben, ellenben a világ, 
amely híján van a reménynek és a szeretetnek, nem létezik. 

Semmi sem áll távolabb tőlem, mint az, hogy kétértelmű álokoskodásokkal 
valamiféle szimpla miszticizmus vizeire csábítsak bárkit is. Nehogy a szenvedély 
elfogultságával megszentségtelenítsük a tisztes metafizikát, no meg az igazság 
kedvéért, nemkülönben a kizárólagosság veszélyeinek tudatában, el kell is
mernünk a másféle vélemény létjogosultságát is. 

Mielőtt távozott volna, híre jött, s ennek megörültünk, hogy ez a könyv, 
amelyet önök díjra érdemesítettek, egy másik irodalmi díj várományosainak 
szűkebb körébe került. Mivel pedig valakik, kerülő úton, megneszelték, hogy 
ő a díj odaítélését valószínűleg nem fogja megérni, a neve lassanként fakulni 
kezdett a jelöltek listáján, hogy távozásával azután végleg kifakuljon. Mi több, 
a könyv, melyet úgyszólván élete leáldozásáig írt, az idén ki is maradt a 
számításba jöhető művek címsorából. 

Mindez csak alátámasztja az illető műítészek azon nézetét, miszerint az élet, 
a maga teljességében, csakugyan létezik, ami persze egészséges és dicséretes 
alapelv; és minthogy az alapépítménnyel meg a felépítménnyel egyetemben 
létezik, a dialektikus materializmus mércéi szerint meg is kell szűnnie, még
hozzá valamennyi formájával és tartalmával együtt, következésképpen a to
vábbiakban nem kell mérlegre tenni azt sem, amit ez az élet teremtett. Miként 
lehetséges, hogy bizonyos személyek e művészetnek nevezett obskúrus és 



infámis tevékenység dolgában továbbra is ugyanazon elvek alapján ítélkeznek, 
melyeket ők is olyanoktól tanulták meg, akik rég porladnak már, azt én valóban 
képtelen vagyok megmagyarázni. 

Mi azonban, nemcsak a pillanat ünnepélyességének hatása alatt, hanem úgy 
is, hogy tökéletesen tudatában vagyunk a művészet, e több mint reális illúzió 
időtállóságának, teljes joggal hihetjük, hogy az élet nem létezik, s ekképpen, 
némi ravaszkodással és úgyszólván az abszolútum orra előtt, a tartós létezés 
tartományába mentsünk át olyan értékeket, melyek megsemmisülése elérték-
telenítené és értelmetlenné tenné önnön létezésünket is. Hogy ez így igaz, 
éppen az önök jelenléte bizonyítja e pillanatban, amikor én, mint aki ideig
lenesen van jelen, átveszem a díjat annak a személynek a nevében is, aki -
hisszük - ideiglenesen és csak látszólag nincs jelen, a halhatatlan Goethével 
együtt vallva: „Ami eltűnt, a szememben valósággá válik." 

Zorán MIRKOVIC 

A szövegeket BORBÉLY János fordította 

T a r i I s t v á n . 
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

BOROTVAÉLEN 

Ben Jakober és Yannick Vu installációja a Műcsarnokban 

S E B Ő K Z O L T Á N 

Érdemes rögtőn előrebocsátani: több tekintetben is kivételes esemény szín
helye a Műcsarnok. A szegről-végről magyar származású Ben Jakober és 
felesége, Yannick Vu speciálisan a patinás budapesti intézmény számára, 
annak térbeli adottságait számításba vevő és alkotó módon kihasználó, rend
kívül összetett jelentéstartalmú installációsorozatot készített, melynek egyik
másik eleme önálló műként különféle rangos nemzetközi rendezvényeken már 
bemutatásra került ugyan, de az egész ilyen formában csak itt és most látható. 
Olyan össz-művet, külön-külön is érvényes alkotásokból építkező nagy nar
ratívat sikerült komponálniuk, amely egyrészt helyi - rólunk és nekünk szóló 
- történelmi, politikai és kultúrtörténeti vonatkozásokban bővelkedik, más
részt viszont az egész olyan pontosan van megkomponálva, mintha tartozékait 
nem idehozták volna, hanem az egész a már eleve adott térbeli adottságokból 
szervesen nőtt volna ki. Ezt a kiállítást csak úgy lehetne utaztatni, ha vele 
együtt szállítanák annak „dobozát", magát a Műcsarnokot is. De mivel ezt mi, 
„büszke magyarok", nem engedjük meg, az fog történni, amit az installációk 
korában lassan meg kell szoknunk: a tárlat lebontásával maga a Mű is meg
semmisül. Akár a színházi előadás, csupán dokumentumok - fotók, videofel
vételek, katalógus, szemtanúk feljegyzései - formájában él tovább, no meg 
természetesen csalóka emlékezetünkben. Már csak ezért is érdemes minél 
alaposabban szemügyre vennünk. 

Ahogy belépünk a Műcsarnok előcsarnokába, s még le sem vetettük a 
kabátunkat, az intézmény becses terezzopadlóján máris különös tárgyegyüttes 
fogad bennünket: megpillantjuk a történelmi magyar címert, de nem a meg
szokott formában, hanem egy halom gondosan elrendezett, feltehetőleg emberi 



csontra rávetítve. Mielőtt valamiféle blaszfémiát sejtenénk a dologban, érde
mes emlékeztetni, hogy a művészek ezt a prezentációs formát a Schwarzenberg 
család ciszterci szerzetesek által kiképzett sedleci csonttárából vették át, de 
az egész lehetséges értelme ezzel még meglehetősen nyitott marad, s csupán 
a beavatásként értelmezhető kiállítás következő termeiben világosodik meg 
valamelyest. A csontok ugyanis önmagukban - pláne a nemzeti címerrel 
párosítva - jelenthetik a dicső elődök földi maradványait is, csakhogy az elhunyt 
hősök „természetes" helye inkább a jó öreg anyaföld lenne, nem pedig egy 
múzeum előcsarnoka. Amikor emberi csontok ilyen szemérmetlenül kerülnek 
közszemlére, akkor az - különösen itt, a mi térségünkben - inkább az erőszakos 
hdlál, tömeggyilkosságok és vandál etnikai tisztogatások jele szokott lenni. A 
művészet területén maradva, eszünkbe juthat például, hogy a montenegrói 
származású Marina Abramovié újabb performance-aiban, mintegy vezeklés-
képpen, épp csontokat szokott tisztogatni. S tényleg, a kiállítás következő 
termei, a különös beavatás újabb stációi ilyesfajta képzettársítások mellett 
szólnak. 

Már az első teremben fémtalapzatra állított, felső végén kihegyezett fatör
zsek fogadják a látogatót, olyasfajták, amilyeneket a karóba húzáshoz szoktak 
volt használni gonosz lelkületű emberek. E rossz emlékű eszközök, melyeken 
a csöpögő vért piros festék és vörös neoncsövek jelképezik, a kiállításon 
valóságos erdőt képeznek, hiszen nem kevesebb mint harminc van belőlük. 
Az installáció címe Tízezer mártír, s a Magyar Nemzeti Galériában őrzött, a 
tizenötödik század végéről származó Berki Mária Magdolna-oltárkép kereszt
refeszítés-jelenete, a kereszt körül látható karóba húzott mártírok jelenete 
ihlette. A képből a művészek mintegy kiemelték, a valóságban realizálták a 
gyilkos eszközöket, méghozzá túldimenzionált formában, hiszen a karók igen 
vastagok és körülbelül három és fél méter hosszúak. Afféle mementóként 
magasodnak tehát a néző fölé, akinek a belőlük kialakított „erdőn" kell 
átmerészkednie ahhoz, hogy tovább követhesse az installációegyüttest. 

Nyugalmat, megbékélést azonban a következő stációban sem talál. A termet 
hosszában két üvegfal szeli át: ezek között kell a látogatónak elhaladnia. Az 
üvegfolyosó két oldalán egy-egy agyaggalamblövő szerkentyű áll, melyek fekete 
és narancsvörös korongokat lőnek az üvegfalra a nézők fejmagasságában. A 
lövedékek ripityára törnek az üvegen, és lepotyognak. A művelet akkor indul, 
amikor a látogató már bent jár az üvegfolyosón, és a lövések addig ismétlődnek 
húsz másodpercenként, amíg az ember el nem hagyja a folyosót. 

Míg az előző stációkban az erőszak, a fenyegetettség jelei jobbára csak 
stilizáltak voltak - a csontok lehetnek állatiak is, a karók hegyén villódzó 
vörös neoncsíkok hideg távolságtartással utalnak csupán a vérre -, ebben a 
teremben az ember már kis híján a bőrén érzi a fenyegetettséget. Mert ki 



tudja, nem mondja-e fel a szolgálatot az üvegfal, s a következő lövedék nem 
a néző koponyáján csattan-e? Ennek veszélyét az ember ott, az üvegfalak 
között annyira reálisnak érzi, hogy félelmében hajlamos megfeledkezni a mű 
finom plasztikai értékeiről. Magam is csak utólag, fotók alapján tudatosítot
tam, hogy a korongok az üvegfalra milyen finom, áttetsző, ám egyre sűrűbb 
pontozatú szabályos sávot „satíroznak" rá, a padlóra potyogó korongdarabkák 
pedig olyasfajta fokozatosan halmozódó anyagtömeget képeznek, mint Walter 
de Maria kezdeti földmunkái, melyekhez az earth art jeles képviselője ráadásul 
szintén hasonló üveglapokat használt. Arról már nem is szólva, hogy a koron
gok színe finom visszautalás az előző terem színvilágára, az üvegfalon kiraj
zolódó precíz sáv pedig máris előrevetíti a következő stációkban ismét felidé
ződő egzakt minimaiizmus atmoszféráját. 

De ezek csupán stiláris külsőségek, ott a helyszínen nehezen vagy egyáltalán 
nem érzékelhető finomságok, melyek azonban - művészetről lévén szó -
mégsem elhanyagolhatóak. A lényeg azonban az - s ebben teljesen igaza van 
Hegyi Lorándnak, aki ihletett esszét írt a katalógusba -, hogy ez a szó fizikai 
értelmében is ijesztő és felrázó installáció a kiállítás dramaturgiájának leg
erőteljesebb, legagresszívabb, leghatékonyabb eleme: „Az első két terem der
medt csendje után - írja Hegyi - a becsapódó lövedékek robaja, valamint a 
folyosón menekülő emberek valódi gesztusainak pszichikai valósága olyan 
mértékben közelíti meg a valóságos veszélyhelyzetek drámai feszültségét, ami 
szétzúzza az esztétikai távolságtartás formáit. Itt maga az elemi ijedtség, sokk, 
a védekezés ősi gesztusainak realizmusa dominál, melyet a látogató egyszerre 
él meg a maga reakcióiban, és lát társainak arcán, gesztusaiban." 

S tényleg, a rendezők kötelességüknek érezték kiírni a figyelmeztetést, 
miszerint gyenge idegzetűeknek és epilepsziásoknak nem ajánlatos átmerész
kedniük az üvegfolyosón. Ha tehát az installációegyüttest a történelem meta
forájaként fogjuk fel, amire bőségesen van alapunk, akkor a felirat egyúttal 
azt is sugallja, hogy az úgynevezett dicső történelemnek még stilizált változa
tában sincs helyük a gyengéknek, az érzékenyeknek, a betegeknek. S ezen a 
ponton az ember tényleg elgondolkodhat azon, hogy a kényelmesebb megol
dást választva beteget jelentsen és visszaforduljon-e, vagy emelt fővel vállalja 
az úgynevezett erősekkel, az erős gyilkosokkal való történelmi menetelés 
rögös, ám utólag rendszerint megdicsőülő útját. 

Ami engem illet, valóságos csoda, mondhatni történelmi csoda történt: 
miközben ott szerencsétlenkedtem az üvegfolyosó bejáratánál, egy gyönyörű 
törékeny nő sietett úgymond a segítségemre: ő szemlátomást még jobban félt 
mint én, így aztán mély lélegzetet vettem, karon fogtam és átsegítettem a 
félelmetes üvegfolyosóp. S miközben most itt a hősiesség metafizikájának 



átgondolásával foglalatoskodom, a szomszéd szobából áthallatszik ama gyö
nyörű nő szuszogása. 

De mivel most nem az a feladat, hogy egy törékeny nőnél cövekeljünk le, 
folytassuk csak szépen hősies menetelésünket a kiállítás megszabta útvonalon. 
Itt van mindjárt a következő terem, ahol tizenhárom korong alakú (már megint 
korong!), parabolaantennához hasonlatos tárgy látható. Arany színűre vannak 
festve, ami már eleve a szakralitást idézi. S tényleg, ez az installáció is egy, a 
Magyar Nemzeti Galériában őrzött képre utal: a Káposztásfalvi Mester köréből 
származó, a Madonna halálát ábrázoló szepeshelyi oltárképen a szentek feje 
körül látható dicsfényt idézi fel. Dicsfény és parabolaantenna? Szakralitás és 
műholdas televíziózás? A képzettársítás első hallásra eléggé bizarrnak és 
erőltetettnek tűnik, csakhogy nem mi találtuk ki, hanem - miként az iménti 
elemzett karók vonatkozásában is - maga a művészpár vállalta a különös 
kultúrtörténeti párhuzamot (a kiállításon ott van mindkét ihletforrás repro
dukciója). 

Míg amott pop artos technika, a kiemelés és felnagyítás képezte az alkotó 
továbbgondolás alapját, ebben a teremben a kinetizmusban is nagy előszere
tettel alkalmazott magas technológia érvényesül. A parabolaantennák rögzített 
alapon egy villanymotor segítségével száznyolcvan fokos forgást tudnak vé
gezni. Valahányszor a néző a közelükbe ér, a beépített érzékelő segítségével 
működésbe lépnek, s egyidejűleg furcsa hangokat, afféle éteri zenebonát hal
latnak. 

Akár ha e parabolaantennák, melyek „normális" esetben égi jelek vételére 
szolgálnak, itt egy kicsikét megbolondultak volna. Miközben tisztán formailag 
és kulturálisan a transzcendens értékszférára utalnak (s ebben a tekintetben 
indokolt a glória-párhuzam), funkcionálisan kizökkentek: nem az égi jelekre, 
hanem ránk, nézőkre reagálnak - minket figyelnek, ellenőriznek. Az éteri 
muzsika meg bizonyára csak arra jó, hogy gálád módon elterelje figyelmünket 
e ragyogó formák alapvetően spiclitermészetéről. 

Miután megfigyeltettünk és leellenőriztettünk, átléphetünk a kiállítás utolsó 
stációjába, a Műcsarnok félköríves termébe, ahol immár ránk van bízva, hogy 
merre is induljunk el, illetve hogy milyen sorrendben vegyük szemügyre az ott 
kiállított műveket. Mivel az előző teremben szemünk már hozzászokhatott a 
körkörösséghez, ösztönösen is Paolo Uccello híres kelyhére leszünk figyelme
sek: az 1430-ból származó perspektívarajzot, mely különös módon már eleve 
teljesen olyan, mintha számítógéppel tervezték volna, a művészpár tényleg 
komputeres eljárással dolgozta fel, s készítette el háromdimenziós változatát. 
A két és fél méter magas impozáns plasztika tehát (melynek ötször nagyobb 
változata mellesleg egy spanyolországi autópálya felett díszeleg) a high-tech 
közbeiktatásával megintcsak egy művészet- és kultúrtörténeti toposzt, neve-



zetesen a reneszánsz harmóniaeszményt idézi fel, de ezzel a művészpár alap
vetően pesszimista történelemképe nem változik lényegesen, hanem csupán 
finoman ellenpontozódik. 

Hiszen ha Uccello kelyhétől eltávolodva a jobb oldali terem felé tekintünk, 
már megint az imént lespiclizett parabolaformára lehetünk figyelmesek: a két 
méter átmérőjű acélkorongot ott három tartókar rögzíti a faltól kis távolságra. 
Középen egy lyukból hajlékony cső vagy légtömlő lóg ki, mely kompresszorhoz 
csatlakozik. A sűrített levegő hatására a tömlő ide-oda ugrál, és ritmikusan a 
koronghoz csapódik. Ha a néző odaáll a mű elé, a korong tükörsima felületén 
azt látja, hogy a képmását megkorbácsolják. 

Meg egy másik baljós mű, a Plánta Cara is visszatükröződik a felületen: 
bizonyos értelemben totemisztikus alkotásról van szó, melyen egy központi 
tengelyről huszonkét fekete motorkerékpáros sisak lóg, annak a két másiknak 
a pontos megfelelői, melyek odébb egy posztamensen nyugszanak. Az utób
biakban hasonló neonszálak jelképezik az emlékezés lángját, mint amilyenek 
az első teremben a hegyes karókon a vért szimbolizálták: a vörös mindkét 
esetben az ember kiszolgáltatottságára, sebezhetőségére utal; azzal a különb
séggel, hogy míg amott a „történelem terrorjáról" (Eliade) volt szó, emitt a 
személyes történelem jut szóhoz (a művészpár gyermeke ugyanilyen sisakban 
vesztette életét egy közúti balesetben). 

Egyfajta termékeny paradoxon, hogy ugyancsak neonszálakban testesül meg 
ezen a kiállításon a „történelem terrorjától" való menekülés lehetősége, a 
transzcendencia is. A Rítus című munka négy óriási alumíniumtűjébe a 
művészpár arany színű neonszálat fűzött, a Zen című alkotáson pedig neon
csövek tízméteres sorából rajzolódik ki egy füstszerű alakzat, amely egyszerre 
idézi fel a távol-keleti kalligráfia keresetlen egyszerűségét és az absztrakt 
expresszionizmus spontán gesztusrendszerét; mindezen keresztül pedig egy 
olyan attitűdöt, ami már nem is kultúra, hanem valóságos kultusz. Az önfel
adás, a mindenséggel való alázatos azonosulás tipikusan távol-keleti kultuszára 
gondolok, ami csak időről időre szűrődött be az alapvetően önreflexív és 
historicista nyugati kultúrába. S amikor ez megtörtént, például az absztrakt 
expresszionizmusban és a rokon szellemiségű törekvésekben, mindig is nehéz
séget jelentett a művészettörténet alapvetően lineáris menetébe való beillesz
tése; mert a távol-keleti önfeladás, vagy ha jobban tetszik, a vu-hszin (nem
tudat) mintegy merőlegesen metszi a történelem egyenesnek képzelt vonalát: 
nem annyira része annak, hanem inkább a belőle való kilépés lehetőségét 
kínálja. 

Hogy ennek az alternatívának milyen erős a hagyománya Kelet-Európában, 
azt fölösleges itt bizonygatni. Jelentős gondolkodók tucatjaira lehetne hivat
kozni, akik ebből a térségből származnak, s más-más alapról kiindulva, de a 



történelmet mind ördöginek tekintették, s a megváltást valamiféle transzcen-
denciában keresték: Eliade, Kolakowski, Flusser és Cioran például egy-egy 
emlékezetes könyvet szentelt a témának, meg természetesen Hamvas Bélának 
is ugyanez volt az alapvető rögeszméje. 

A Rítus és a Zen című munkáról tehát akár azt is lehetne mondani, hogy 
nyitott kapukat döngetnek, ha ezt minden iróniától mentesen tennék. De nem 
így van: a művészpár történelemfilozófiai szónoklata épp a neon használatának 
köszönhetően műviesedik és poposodik el, s ezáltal a patetikus sóhajba némi 
cinikus kuncogás is mindenképpen belekeveredik. S valami hasonló ambiva
lencia olvasható ki a kiállítás központi művéből is, mely azt a sokatmondó 
címet viseli, hogy In Hoc Signo Vinces. A triptichont három egyforma alakzat 
alkotja, melyek villanymotor segítségével szüntelenül változnak. Először kocka 
formájúak, aztán meg kereszt alakban nyílnak szét. A három rész más-más 
időpontban nyílik ki és csukódik össze, így valamelyik mindig kocka vagy 
kereszt alakú, illetve a kettő közötti átmeneti formában látható. A cím pedig 
Nagy Konstantin császártól származik, aki ezzel a jelszóval buzdította harcra 
katonáit. 

E mű esetében több vonatkozásban is a keresztformára kell helyeznünk a 
hangsúlyt. Ha visszaemlékezünk a kiállítás korábbi stációira, különösebb gond 
nélkül sorolhatjuk, hogy ott van ez a forma már az előcsarnok csontcímerén 
is, ez a motívum lett mellőzve a berki Mária Magdolna-oltárképről a Tízezer 
mártír című munkában, s - ami még lényegesebb - az egész installációrendszer 
útvonala óriási keresztformát ír le. 

Ahhoz tehát, hogy Ben Jakober és Yannick Vu kiállításához a komolyság 
minimumával közelítsünk, nem kerülhetjük ki a kínos feladatot, hogy legalább 
vázlatosan emlékeztessünk a kereszt szimbolikájára. A feladat azért kellemet
len, mert a világ egyik legrégibb, legelterjedtebb és legátfogóbb jelképéről van 
szó, melynek jelentése pár mondatban csak durva torzítás árán foglalható 
össze. így van ez még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a művészpár 
például a központi installáció címével valamelyest lokalizálja is a lehetséges 
olvasatok körét. Az In Hoc Signo Vinces, magyarán Ebben a jelben győzni 
fogsz annak a Nagy Konstantinnak volt a jelmondata, aki a kereszténységet 
államvallássá emelte. Az utalás tehát eléggé egyértelmű: a mű azt az időszakot 
idézi meg és fel, amikor Krisztus szenvedései és üdvözülése közvetlen kapcso
latba került a világi történelemmel (s hogy ez milyen messzemenő, máig ható 
történelemfilozófiai konzekvenciákkal járt, azt a legfrappánsabban Kari Lö-
with professzor göngyölítette fel Világtörténelem és üdvtörténet című ragyogó 
könyvében). Ráadásul - s ez nem lehet puszta véletlen - az In Hoc Signo 
Vinces című munka pontosan oda került, ahol a kiállítás kereszt irányú útvo
nalának szárai metszik egymást. 



A kereszt egyeneseinek metszéspontja kozmikus szinten a legtöbb kultúrá
ban a világ középpontját szimbolizálja; az archetipikus ember jelképeként 
egyrészről az égi, a szellemi, az intellektuális, a pozitív, az aktív és a hímnemű, 
másrészről pedig a földi, a passzív, a női aspektus egységére utal; ugyanakkor 
pedig - s itt kell ismét Nagy Konstantinra gondolni - a kereszt két egyenesének 
metszéspontja tradicionálisan mindig a külső világra nyit. 

Ott, a kiállítás útvonalainak kereszteződésénél pontosan ezt teszi azi/i Hoc 
Signo Vinces című munka is, méghozzá több vonatkozásban. Először is a benne 
megtestesülő keresztforma, amely természetesen alapvetően transzcendens 
jelkép, a szokástól eltérően nem statikusan áll velünk szemben, hanem dina
mikusan, a szüntelen változás, a létesülés és az elmúlás állapotában. Olyan 
formában tehát, ami nem a történelemből kivont szimbólumok, hanem inkább 
a történelmi események létmódja. Ha pár pillanatig elidőzünk előtte, máris 
kockaforma lesz belőle, ugyanúgy, ahogy történelemkönyveinkbe lapozva is 
hol ez a vadbarom feszít a trónon, hol pedig az ő dicső gyilkosa. A keresztet 
újra és újra „megöli" a kockaforma, a kockát pedig a keresztforma, hogy azután 
minden kezdődjön elölről. Nietzsche vaksi szeme itt minden bizonnyal felra
gyogna, hiszen a mítoszokból elcsent „legnagyobb gondolatát", ugyanannak 
az örökös visszatérését volna kénytelen üdvözölni ebben a zseniális szimbó
lumgépezetben. 

A műtörténészek meg rögtön találnának okot arra, hogy a kereszt-formáról 
Malevics szuprematizmusára vagy Mondrian neoplaszticizmusára gondolja
nak, majd a pár pillanattal később kockává záruló alakzatban egy egészen 
másféle irányzat, az amerikai minimaiizmus semmitmondással kérkedő kasz-
nijaira asszociáljanak. Az egész folyamat gépiességében pedig nem nehéz 
felfedezni a kinetikus szobrászat változó alakzatainak esztétikáját. Vagyis, és 
ez helyénvaló cselekedet, a néző vérmérsékletétől és műveltségétől függően 
nem csupán történelemkönyveket és történelemfilozófiai könyveket lapoz, 
hanem ott matat a művészettörténet Nagy Archívumában is, mely archívum 
immár semmivel sem kisebb, mint az egész világ. 

Másrészt Nagy Konstantinnak eme központi helyen való megidézése önma
gában természetesen olyan közhelyeket juttat az ember eszébe, hogy „a tör
ténelem az ember keresztje", meg egyik-másik historicista üdvtan is igyekszik 
értelmezési vezérfonallá előlépni, de az efféle egyértelműségek nagyon fino
man ellenpontozódnak. Igaz ugyan, hogy a művészpár által allegorizált törté
nelemben a szenvedés, az erőszak, a kiszolgáltatottság dominál, meg az is igaz, 
hogy óvatosan és ambivalensen bár, de a transzcendencia mint menedék és 
megváltás is felmerül - ám a kiállítás egészének igazi poénja mégis valami 
másban kereshető. 



E poént hajlamosak vagyunk abban a látszólag elhanyagolható tényezőben 
látni, hogy a nézőnek - mint már említettük - kereszt irányú útvonalon kell 
végighaladnia. Ez azért lényeges, mert a történelmi példázatként értelmezhető 
kiállításon strukturálisan, tehát lényegileg törik meg a történelem megszokott 
lineáris és irreverzibilis vonala, de anélkül, hogy a mitikus körkörösség, a 
nietzschei örök visszatérés elviselhetetlen örvényébe sodródna. A néző kez
detben lineárisan, teremről teremre kénytelen haladni a kereszt nagyobbik 
szára mentén, majd a szárak metszéspontjainál önálló döntésre, saját felelős
ségvállalásra ítéltetik, hogy aztán visszafelé jövet ugyanezen a ponton, az örök 
visszatérés példázatának helyén tényleg ugyanannak a visszatérésével, a már 
látott és naivan átélt első négy stációval legyen kénytelen ismét szembesülni. 
Majdnem azt mondtam, hogy magasabb szinten szembesülni, de mivel a 
kiállítás egészében olyan sok finoman lebegő ambivalenciát és nemes relati
vizmust nyújt - a művészpár ilyen értelemben tényleg „borotvaélen táncol" - , 
hogy az ember úgy érzi, bölcsebb, ha távol tartja magát a szikár egyértelmű
ségektől. Annál inkább, mert Ben Jakober és Yannick Vu Borotvaélen című 
installációegyüttesének strukturális főszereplőjét, a keresztet, bizonyos legen
dák szerint a tudás és a bűnbeesés paradicsomi fájából ácsolták. 



A DOKTOR FAUSTUS ÖTVENÉVES 

Abból az alkalomból, hogy ötven éve jelent meg Thomas Mann Doktor 
Faustus című regénye, Zürichben a városházán kiállítást szerveztek. A gazdag 
kiállított anyagra utal a kétszázötven oldalas katalógus. A szervezők igyekeztek 
minél több anyagot összegyűjteni, és rendezett formában a mai érdeklődők 
számára megközelíthetővé tenni. A zürichi Die Weltwoche teljes oldalán And-
reas Isenschmid izgalommal számolt be a látottakról, bár úgy érezte, hogy 
természetesen ötven éwél' ezelőtt, a könyv megjelenésekor, az izgalom jóval 
nagyobb volt. Maga Thomas Mann is annak idején valószínűleg megelégedett
séggel állapította meg, hogy „Svájc már hetek óta éktelen izgalomban van". Mint 
minden ilyenfajta rendezvény, ez is tartogatott meglepetéseket a látogatók szá
mára. Egyesek (méghozzá a beavatott kritikusok) szerint a kiállítás talán legér
tékesebb tárgya az a kis, fekete bőrkötésű notesz volt, amelybe 1901 és 1904 
között vad müncheni évei folyamán, még házassága előtt, jegyezte le gondolatait 
és érzéseit az író. Nos, már akkor, a huszonnyolc éves fiatalember olyan esemé
nyekről számol be magánéletéből, amelyek áttételesen vagy akár kendőzetlenül 
bekerülnek a Doktor Faustusb*. De nemcsak esetekről van itt szó, hanem egy 
olyan írandó mű koncepciójáról is, amely a Doktor Faustus szellemi vázát jelenti. 
S hogy ezek az élmények és a tervezett mű milyen tartósan éltek Thomas Mannban, 
azt az bizonyítja, hogy negyven évvel később, pontosan 1943. március 14-én tíz 
héttel a negyedik József-kötet lezárása után, a szerző ezt jegyzi be naplójába: 
„Gondolatok a régi Doktor Faustus novellatervről." Az 1904-es terv ekkor kezdett 
megvalósulni. 

Andreas Isenschmid írásának nagy részében azt igyekszik bizonyítani, hogyan 
elevenedtek meg a kis, fekete bőrkötésű noteszben lejegyzett élmények a 



Doktor Faustus lapjain. Észrevételei nem hatnak a felfedezés erejével. A beava
tottak, azaz a Thomas Mann-életművel foglalkozók számára ezek az össze
függések teljességükben ismertek. Sokszor nem is kellett kutatni őket, mivel 
maga a szerző később megjelent naplójában vagy még élete folyamán utalt az 
élményei és a regénybeli események közötti összefüggésekre. Michael Maar, 
az újabb kori Thomas Mann-kutatás egyik jeles képviselője, a közelmúltban 
megjelent Szellemek és művészet című kötetében találóan megjegyzik varázs-
hegy-gyéí kapcsolatban, hogy azt már vagy hetven éve a kutató elmék úgy 
átfúrták, hogy nincs benne egyetlen sötét zug sem. Ugyanez a helyzet a Doktor 
Faustusszzl kapcsolatban is. Szinte minden létező látószögből megközelítették, 
megvilágították és számtalan titkát megfejtették. A kutatások elmélyült jellegét 
nagyban fokozták a szerző szándékosan sokat sejtető nyilatkozatai is. 

Thomas Mann minden kétséget kizáróan századunk egyszerre legtöbbet 
mondó és legtöbbet elrejteni szándékozó írója. Műveinek elemzése épp ezért 
egyszerre könnyű és nehéz. Könnyű azért, mert maga a szerző adja meg az 
utasítást, hogyan kell megközelíteni azokat (például a Doktor Faustusnak a 
születését külön könyvben írta meg), de nehéz azért, mert ezen világos és 
egyértelmű utasítások mögött a kutató titkos összefüggéseket vél megbújni, 
és ez ösztönzi a még aprólékosabb és feltáró vizsgálódásokra. Ezzel magya
rázható a* szinte már áttekinthetetlen Thomas Mann-nal foglalkozó irodalom, 
amelynek további duzzadása az utóbbi időben mintha erősen csillapodna. 
Talán azért, mert „elfogytak a titkok", vagy egyszerűen, épp hála e kutatások
nak, illetve a modern próza alakulásának, képletesen szólva, A varázshegy már 
nem tűnik olyan magasnak. 

A szorgalmas és gyakran megszállott kutatóknak köszönhetjük azt, hogy 
kiderült, kik szolgáltak a Doktor Faustus hőseinek mintaképül, legalábbis 
külsejüket illetően. Maga a szerző ismeri be 1952. június 9-én Hans Ulrich 
Staepsnek írt levelében, hogy Adrián Leverkühn szüleinek arcát Dürer fest
ményeiről másolta le, Dürer házába „lakoltatta" hősét Kaiseraschernban, 
hangszerkészítő nagybácsiját Dürer építészmesteréről, Hieronymusról min
tázta, Ehrenfried Kumpf, Adrián Leverkühn egyik tanára Lucas Cranach 
Lutherről készült arcképéről néz ránk, Dürer dolgozószobája pedig megegyezik 
Adrián Leverkühn pfeifferingi nappalijával. De nemcsak a külső megjelenést 
illetően „kölcsönzött" Thomas Mann másoktól. Adrián Leverkühn szellemi 
alakja, lévén az írói fikció által szintetizált, rendkívül bonyolult. Akkor született, 
amikor Thomas Mann Nietzsche életének egyes szakaszait követi, zenéje 
Schönberg elméletének terméke, hogy csak néhány, de minden szempontból 
lényeges összetevőjét említsük. A műben hemzsegő eszmék java része szintén 
a kutatók által bizonyítottan másoktól, azaz nem a könyv szerzőjétől szármáz-



nak. S ezt a szerző is beismeri. A Doktor Faustus érthetően sokat foglalkozik 
a zeneszerzés különböző aspektusaival. Tekintettel arra, hogy írója nem volt 
jártas ebben, másokhoz fordult tanácsért. Levelet írt Theodor Adornónak, az 
univerzális elmének, és közreműködését kérte Adrián Leverkühn apokalipti
kus oratóriumának „megírásához". Ahogyan Klaus Harpprecht, Thomas Mann 
kiváló életrajzírója ezzel kapcsolatban megjegyzi: „Adorno részvétele a zenei 
koncepcióban biztos olyan nagy volt, mint az övé - valószínűleg még nagyobb." 
Zenei ügyekben beszélgetett Schönberggel és Sztravinszkijjal, de segített neki 
fia, Michael is. S nem utolsósorban a regényben megjelenik anyja és két 
nőtestévre is „álnév" alatt, míg Bruno Walter, a karmester név szerint kerül 
említésre. „Állítólag" ő is megszólaltatta Adrián Leverkühn muzsikáját. 

A fentiek ismeretében joggal teheti fel a kérdést a mai olvasó: miben rejlik 
ennek a sokrétű, sok szempontból „kölcsönvett" műnek az eredetisége és 
értéke? A kérdésre a választ nem könnyű megadni, mivel a Doktor Faustus, 
amelyet szerzője élete legfontosabb és legintimebb alkotásának tartott („Saját 
életem felfedése") századunk egyik legértékesebb prózai teljesítménye, és mint 
olyan, számos esztétikai-művészi értékkel bír. Kezdjük nyelvezetével. A regény 
nyelvezete sokszínű, azaz szerzője valóságos kaméleonként változtatta a regény 
nyelvezetét attól függően, hogy miről informál bennünket. Hol tanáriasan 
oktató (ilyenkor a közvetítő-mesélő Serenus Zeitblom szól hozzánk), hol 
parodizálóan utánzó, máskor pedig a lutheri, azaz igazi német középkori 
nyelvet feltámasztó. Thomas Mann állítólag a mű írásának időszakában többek 
között épp azért olvasott Luthertől Simplizissimusig oly sokat, hogy „átita
tódjék" a kor nyelvével, és mintegy azon a nyelven szólaljon meg. Természe
tesen alkatához híven, amelynek talán legjellemzőbb vonása az ironikus tole
rancia, ugyanezt az oly keservesen elsajátított nyelvet bőségesen, de nem 
maróan, ki is figurázza. Épp ezért fordító legyen a talpán, aki a Doktor Faustust 
bármely nyelvre hitelesen tudja átültetni. Nemhiába jutott kifejezésre már 
megjelenésekor az az aggály, miszerint angolra egyszerűen lehetetlen lefordí
tani. Már nyelvében kifejezésre jutott a mű német mivolta. 

A belső formához (a regény alcíme életrajznak jelöli meg) a szerző korántsem 
tartja magát következetesen. Thomas Mann a derék Serenus Zeitblom alak
jában közvetítőt iktatott be maga és az olvasó közé, de ez a megoldás nem 
mutatkozhatott minden szempontból hitelesnek. Tudniillik Serenus Zeitblom 
nem volt ott mindenhol, ahol barátjával valami lényeges történt, végeredmény
ben nem tudott mindent, azaz eleget róla. így aztán a könyv egyes szakaszaiban 
igazi írója veszi át a mesélés fonalát, ami némileg zavaróan hat. Végeredmény
ben nem egységes mű a Doktor Faustus. Azért sem, mert a könyv középső 



szakaszában igen kevés szó esik főhőséről, a hangsúly a müncheni társasági 
élet felidézésén van. Mintha a szerzőnek nem lett volna „anyaga" Adrián 
Leverkühn életének ezen szakaszából. A regény befejező részének a „hőse" 
aztán újra ő lett. Természetesen, s ez a regény minden során átérződik, a 
Doktor Faustus nemcsak egy szerencsétlen sorsú zeneszerző életútját mondja 
el, hanem Thomas Mann hazájának történetét is. Erre utal a regény zárómon
data Szőllősy Klára fordításában: „Egy magányos öregember imára kulcsolja 
kezét és így szól: Isten, legyen irgalmas árva lelketeknek, barátom, hazám", 
illetve a szerző ide vonatkozó számos egyéb kinyilatkoztatása is. A Doktor 
Faustus életrajzi korregény, mondhatnánk műfaji hovatartozását illetően. 
Mindezek a tények már régóta ismertek, említésük csak arra szolgál, hogy a 
mai olvasó előtt körvonalazzuk az egész vállalkozás mélységét és teljességre 
való törekvését. 

Tekintettel arra, hogy a regény főhőse modern zeneszerző, elkerülhetetlenné 
vált az, hogy sor kerüljön a zenealkotás folyamatának megjelenítésére. Annál 
is inkább, mivel Adrián Leverkühn művei hivatottak arra, hogy kifejezzék és 
értelmezzék jómaga és a németség sorsának alakulását azzal, hogy mindkettő 
a lejegyzés időpontjában, vagy röviddel az előtt tragikus véget ért. Mint már 
említettem, Thomas Mann ezen részek megírásakor hathatósan támaszkodott 
külső segítségre, bár hangsúlyozni kell, hogy a zene mindig nagy szerepet 
játszott életében, kiváló zeneértő volt. Naplóját olvasva számtalan zenei él
ményéről szerezhetünk tudomást, legközelebbi baráti köréhez tartozott a már 
említett Bruno Walter is. Már korábban, A varázshegyben a zene külön 
fejezetet képezett, és tagadhatatlanul szerves részévé vált egész életművének. 
Adrián Leverkühn művei részletes bemutatásra kerülnek a Doktor Faustusbaxi, 
ekkor a szerény ismeretekkel rendelkező Serenus Zeitblomot, Adrián Lever
kühn hű famulusát maga a szerző váltja fel minden kétséget kizáróan. Még 
ma is, ötven évvel a mű megjelenése után, nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
zene prózai megjelenítésében Thomas Mann nem lelt méltó versenytársra a 
modern irodalomban. Valaki „irodalmi muzsikálásnak" nevezte a könyvet, 
illetve annak „zenélő" szakaszait. Képzeljük csak el: egy fiktív zeneszerző fiktív 
muzsikáját volt képes a szerző igen részletesen, megdöbbentő szakszerűséggel, 
ugyanakkor rendkívüli élvezhetőséggel megeleveníteni, úgy, hogy a „jófülű" 
olvasó szinte „hallja" a műveket. Viszont már itt le kell szögezni, hogy ezek 
a zenemegjelenítő szakaszok korántsem jelentenek élvezetet minden olvasó 
számára. A modern komoly zene ismerői minden kétséget kizáróan szóról 
szóra haladva elmerülnek Adrián Leverkühn csodálatos alkotásaiban, míg 
a többiek, és ők vannak abszolút többségben, tanácstalanul, zavarodottan 
és szenvedve jutnak át a könyvnek ezen részein. De mint később kiderül, 



vannak a könyvnek más részletei is, amelyek valamilyen okból megközelíthe-
tetlenek az olvasók számára. 

Ha summásan akarnánk mégis válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen értéket 
jelent a Doktor Faustus életművén belül századunk regényirodalmában, akkor 
talán azt mondhatnánk, hogy az egyszerre csúcs és zsákutca. Mint azt már igen 
sokan megállapították, Thomas Mann írásművészete a múlt században gyö
kerezik, első és népszerűségében valószínűleg felülmúlhatatlan családregénye 
a polgári nagyepika jellegzetes terméke, bár egyes vonásaiban azon már túllép, 
és sejteti alkotójának további útját. Thomas Mann számtalanszor kijelentette, 
és ez minden szempontból megfelel a valóságnak, hogy ő polgári író, a 
hagyományos polgári nagyepika utolsó igazi képviselője. Ezzel mintegy jelezte, 
hogy tudatában van helyének az irodalmi térképen és azon túl szerepével az 
irodalmi közéletben. Úgy vélte, hogy irodalmi reprezentáns, amihez aztán 
emigrálását követően újabb reprezentálás csatlakozott: a politikai reprezen
tálás. Thomas Mann ekkor lett az említett irodalmi reprezentálás mellett 
politikai intézmény is: a „jó németség" letéteményese. S nemcsak hogy ennek 
tudatában volt, hanem kultikus méretekre duzzadó kibontakoztatásán is tuda
tosan munkálkodott. Hiszen lépten-nyomon mindenről nyilvántartást vezetett 
naplójában (az őt, véleménye szerint kompromittáló feljegyzéseket tartalmazó 
füzeteket egyszerűen elégette), szívesen adott nyilatkozatokat az újságok és a 
rádió számára, politikai vakságból a háború után kialakult két Németországot 
személyén keresztül próbálta meg összekapcsolni. Ez az intenzív közéleti 
szereplés már túllépte a szokványosat, és egyértelműen az író hiúságára utal. 
Megelégedettséggel nyugtázta, hogyan küzd műveiért két ideológia, számára 
a dicsőség volt a legfontosabb. Valójában, becsvágya túlzott volt. A Doktor 
Faustus, amelyet, hangsúlyozom: életművének tekintett, utolsó nagy kísérlete 
volt egy idős írónak (hatvannyolc éves korában kezdte el írni) és hihetetlen 
szívóssággal be is kerekítette, még tüdőműtétje sem akadályozhatta meg abban, 
hogy miután hazatért kaliforniai házába, azt boldogan be ne fejezhesse. A 
Doktor Faustus csodálatos regénykatedrális, benne valósult meg az, ami az 
európai regény fénykorában akart lenni: egy élet és egy kor a részletekig 
megteremtett totalitása. Ilyenfajta totalitást egy művön belül utána senki sem 
kísérelt meg. Egyszerűen azért, mert a modern élet bonyolultsága és a Thomas 
Mann által alkalmazott írói eszközök ezt nem tették lehetővé. Az utódok tőle 
csak azt a regényvalósághoz való játékos és ironikus viszonyulást vették át, 
amelynek igazi mesteri művelője ő volt. 

1947. január 29-én fél tizenkettőkor az író pontot tett a Doktor Faustus 
utolsó mondata után. A szavakból és eszmékből épített székesegyház előtte 



állt. Igaz, utána még számos kisebb módosítást végzett, elsősorban lánya, Erika 
tanácsára, de a lényeg egyértelműen papíron volt. Vajon milyennek találja a 
mai olvasó, aki időközben megismerkedhetett az utóbbi évtizedek világirodal
mi prózájával? Az író stílusában talán sokallja az esszéizáló hajlamot, az elvont 
fogalmakkal való féktelen manipulálást, ami a kimondottnak mindig legalább 
két értelmet kölcsönöz. Minden kis konkrétumból Thomas Mann rendkívüli 
absztraháló képességgel légies elméleteket gyártott. Épp ezért ezen regényét 
a mai olvasó, de már megjelenése után is ezt néhányan ki merték mondani, 
sok szempontból unalmasnak találja. Gondoljunk csak a terjedelmes zeneel
méleti betétekre, az elvont filozofikus és teológiai okoskodásokra, amelyeket 
a szerző külső sugalmazások ellenére sem volt hajlandó és képes kurtítani. A 
főhőstől kezdve a többi felvonultatott figurákon át papíremberekkel találjuk 
magunkat szemben. Hiszen a küllemrajz után (legtöbbször minta alapján) 
azonnal azt tudjuk meg, hogy milyen nézeteket vallanak. Az egész regény 
túlszerkesztettnek hat, minden során érződik a szerző ilyen vonatkozású igye
kezete, a regényvalóság hihetetlenül szegényes és minimálisra redukált, az 
eszmék dominálnak egyedül szinte minden oldalán. Thomas Mannt nem 
érdekelte az, hogy lassanként másfajta próza van kibontakozóban. Hiszen 
akkor már William Faulkner forradalmi prózája ismert volt, de ő nem vett 
róla tudomást. ADoktor Faustusból sohasem lett „népkönyv", ötven év múltán 
megmaradt kultikus könyvnek, de, s ezt feltétlenül hangsúlyozni kell, csak a 
német értelmiségiek számára. 

A regényben egy beszélgetés folyamán Adrián Leverkühn kifejezi azon 
reményét, hogy a jövőben áttörésre kerül sor: a művészet kikerül a „szellem 
hidegségéből", mert egyébként a „művészet nemsokára egyedül marad", meg 
kell találnia az utat a „néphez", az „emberekhez". Ez merőben ellentétben áll 
a zeneszerző és megteremtőjének gőgjével. S mintha ez a jóslat a próza 
területén századunk második felében be is teljesült volna. Már William 
Faulkner művei jelentették az elrugaszkodást az új felé, majd következett a 
dél-amerikai mágikus realizmus. A regény „feltámadt", megtelt cselekménnyel, 
kalanddal, hihetetlen tarkasága egyenesen elbűvölő. S ebben az új regényvi
lágban a Doktor Faustusnak nehezen található hely. Klaus Harpprecht említett, 
Thomas Mannról írt életrajzában fordul elő a következő jellemző történet: 
„Egy elfogulatlan amerikai, aki a Doktor Faustust négy évtizeddel annak 
keletkezése után olvasni akarta, zavart mosollyal félretette a kötetet. »Really, 
a very Germán book« (Valóban nagyon német könyv), mondta. Megmérette
tett és nehéznek találtatott." 



MÓRICZ ZSIGMOND: 
AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT 

U T A S I A N I K Ó 

y1Az Isten háta mögött. A kisváros regénye. Roppant sok alakkal, mert a 
kisváros egy nagy család. Mindenki összetartozik. Nem egy embernek és egy 
családnak a regénye, hanem az egész városé. Harminc házasságtörés. Képvi
selőválasztás utóizgalma. Papválasztás a lutheránusoknál."1 

Ennyi volt a regény terve, hogy azután, ha nem is hajszálpontosan a tervet 
követve, 1911-ben Móricz Zsigmond megírja „a kisváros regényét". S nem 

Smsztán azt. Bori Imre figyelmeztet arra, hogy a Móricz-regények rétegezettek.2 

gy Az Isten háta mögöttben a „kisvárosi rétegbe", a kisváros rajzába illeszkedik 
bele egyrészt egy házasságtörési kísérlet históriája (melynek középpontjában 
Veres tanítóné áll), megkülönböztethetünk egy „bovarynés réteget", másrészt 
egy valós házasságtörési történetet (melynek az albíró a főszereplője), illetve 
egy „diáktörténetet" is (Veres Lacival a centrumban). 

Dolgozatunkban a regény e néhány rétegét vizsgálva kíséreljük meg a szöveg 
elemzését. 

Először vegyük szemügyre a miliőt, a regény színhelyét, Ilosvát. Magáról a 
város külsejéről, az exteriőrről nem sokat tudunk meg, parasztszekerek dö
cögnek a kikövezett úton („a mi trachitunk, az ilosvai trachit országos hírnév
nek örvend"), s az utca túlsó oldalán sorjáznak az apró boltok: „... s mindenféle 
szagok áradtak ki szinte szemmel láthatóan a sötét, alacsony ajtókon, amelyek 
zömökek, mint a bányabejáratok, s csakugyan aranybánya is van mögöttük az 
ezernyi portékával telt apró zughelyiségben. A ház mögött magas, dísztelen, 
sárga emeletes ház állott, ameiyuck felső ablakai még átkukucskáltak az első 
ház tetején, mintha lábujjhegyre állva szeretnének kileskelni a piacra, ahol 
roppant érdekes látnivalók lehetnek..." 



Hiszen a regény cselekménye többnyire belső terekben zajlik. Itt van mindjárt 
a nagyvendéglő: „Piszok és szemét bőségesen volt a boltíves kapu alatt. 
Trágyabűz csapott ki az udvar felől, s pálinkaszag a jobb oldali ivó nyitott 
ajtaján át." 

S a híres-hírhedt diáktanya, a Víg-kamara: „Amint benyitott az udvarról, 
nagy füst csapott a szemébe. Sokan voltak odabenn, hirtelen nem is tudott 
tájékozódni, kik. Négy fenyőfaágy volt a szobában, egy asztal, néhány szék, 
egy sifon és négy láda, ez volt minden bútorzat. A fiúk az ágyakon heverésztek, 
kettő-három is egyen. A székeken senki sem ült rendesen, hanem a sarkán 
táncolt, mindannyian cigarettáztak s a kályha melletti széken egy fiaskó volt, 
még félig borral. Azért volt ott, hogyha kell, könnyen el lehessen tüntetni." 

Veres tanítóék otthona sem sokkal különb: „A szobában idegen szag volt, 
régi sok borozás nehéz emléke, rosszul felkotort s leülepedni nem tudó füst 
és por szaga, a bútorok avult enyve, a falak tömlöcszerű hűvössége." 

A kisváros lelkét leheli a „rikító olcsó színnyomat a falon, két képecske, az 
egyiken boldog, s a másikon duzzogó fiatal házaspár . . . A szemközti falon . . . 
Darabja egy korona rámástul." 

Tehát füst és por mindenütt. Valódi porváros Ilosva. Akár Sárszeg testvér
városa is lehetne. Móricz Zsigmond „szürkével fest szürkére, a legpompásabb 
árnyalatokat"3 hozva létre. Igen, az alaptónus a szürke, ám a regény szövetén 
átütnek a vörös foltok: a tanítónénak „olyan széles, lapos, piros sapkája van" 
(a kiemelések, a továbbiakban is az enyémek, U. A.); Laci „tisztán látta a nagy 
barna csónakot s vörösre rozsdáit bádogpántjait", s „nagy, vörös ökle remeg"; 
elővillan a mészáros „véres, szennyes köténye"; a polgármester-kisasszonyok 
piros ruhát viselnek („mint a légy a málnaszaftban", úgy festenek); az albíró 
az ablakon át a templomra lát: „Mállónak voltak a falak, a lilásvöröses vakolat 
nagy darabokban lehullott, s a szürke malter és a fekete-vörös téglaváz kitetszett. 
Olyan szomorú volt a templom, az istenháza, mint az árva, akinek nincs 
gondviselője, mint ez a város, ez a nép, ez az élet, ami itt folyik. Menyecske 
ment lent az utca túlsó oldalán, sötétbarna alapon tompa piros virágok voltak 
beszőve a ruhájába." 

S föltünedezik egy-egy piros arc: a Mácsik „puha, piros" képe, a „testes, 
vörös arcú Klein" ábrázata, Marica jehérpiros arcocskája"; s Veres tanítóné 
,piros, széles szépmetszésű ajkai" nevetnek sokat ígérően a férfiakra. 

Meglepő, hogy ebben a regényben mennyit pirulnak a szereplők, mégha 
tudjuk is azt, hogy Móricz elsősorban belülről ábrázolja hőseit, azoknak 
indulatait vizsgálja, azt kutatja, mi megy végbe az emberek lelkében. Bardócz 
kolléga például,fölig vörösen azt számolgatta magában, meddig mennek még 
el ebben a városban az ő megaláztatásában". A káplán, „aki úgy tudott pirulni, 
mint egy lány", több ízben is ,fölig vörösödött", ,Jdssé elpirult", máskor „az ajkai 



szétnyíltak, s haragos vörösen gyúltak ki". S a regény figurái közül talán Laci 
az, akinek az arcszíne a legtöbbet változik: „az öcskös elpirult", olvassuk, majd 
„a homloka veres volt", „a diák elpirult", „arcába szökött a vér", majd ismét 
,fiilig vörösödött', „pirosság gyúlt ki az arca élén", vagy Jángvörös arccal" 
hallgat éppen. Még Veres Pálnak is (nem véletlenül választhatta Móricz a 
Veres nevet sem; beszélő névről van szó tehát!), akiről a legkevesebb emóciót 
tételeznénk fel, aki „úgy ivott, mint a pulyka, behunyva szemét", még neki is 
dühében „az arca ki volt vörösödve", s gyanakvásában „az arca kigyúlt, mint egy 
lampion". S még a fölényes, eleinte kívülállóként szemlélődő albíró is „kissé 
elpirult", majd később „a fiatalember alulról fölfelé, egész testében elvörösö
dött". 

A vörös színre asszociál természetesen a vér is, mely a fölpezsdülő érzéki 
vágy megtestesítője a regényben (s amellyel egyes korabeli kritikusok nem 
tudtak mit kezdeni: „százhetven lapon keresztül az öt darab állatember sze
relmi »lihegését« és az asszonyi-állat görcseit írta" le Móricz Zsigmond Palágyi 
Lajos vélekedése szerint4): Lacinak „vér tolult az agyára, s majd leszédült", 
máskor „mintha elektromos áram futotta volna végig, minden vére a fejébe 
tódult", s „véresen tajtékos szemmel" várakozik, „véresre harapdálta ajkát, 
csikorgatta a fogát", illetve „a fiúban szédítő gőzzel forrt fel egyszerre a vér". 
A vén papnak is „felforrt a vére a saját hangjában megcsikorduló érzéstől. A 
szeme meghályogosodott, s a könnyes fátyolon át mindent lehetőnek látott, 
amire titkon vágyakozott". Hiszen Móricz a „lelkiállapotok helyett a velük 
járó testi tüneteket írja le".5 így az albíró „egész vére örvénylett", „vér tolult az 
agyába", „az arca égett, a vére forrt, s férfi voltát érezte", majd „a fiatalemberben 
újra elkezdett pezsegni a vér, s megfájdult a gerince a bujaságtól"; s egy pilla
natban, amikor a mögötte elhaladó asszony véletlenül könyökével megérinti 
az arcát: „Lehunyta a szemét, s engedte, hogy a vére pezsegve rohanjon végig 
az erein s csontjain. 

Pillanatok teltek el, s nem merte felnyitni a szempilláját, mert azt hitte, 
ezzel elmúlik a kéjes izgalom. Az arcán égett az a könnyű sáv, ahol végigsiklott 
rajta az asszony bőre; a vére meg volt bolondulva, s amint végig-végigrohant a 
testén, újra csak visszafordult, s arra a helyre tódult, mint valami vad csorda, 
amely a kőfalon át érezte meg, hogy kint a zsákmány, amely maga adja magát, 
s mégsem lehet megrohanni." 

Veres tanítónét is, „akit csak heves, de kielégülésre nem jutó érzékisége és 
egy jobb, gazdagabb élet után epekedő öntudatlanná fojtott, hisztérikus vo-
naglásokká csökevényedett vágya"6 különböztet meg a többi nőtől, „valami 
örvénylő, kábuló szédülés fogta el s átvillant benne minden keserűség, minden 
hiány, amit valaha életében érzett, a fejébe vér tódult, s megszűnt az ellenállása", 
majd a „nagy vértódulástól elszédülve leomlik az ágy elé". Móricz Zsigmondot 



más műveiben is élénken foglalkoztatták a női szervezetben végbemenő bio
lógiai folyamatok (gondoljunk csak A galamb papnéra), és az azok nyomán 
fellépő pszichikai változások, így yyAz Isten háta mögött is egy, a női élet 
legfontosabb periodikus jelenségétől előidézett, nagy érzéki krízist fest"'7; itt 
a vér mint konkrétum van jelen, a regényen végigvonuló vérképzet itt nyer 
végső megnyilvánulási formát: „Amint egyet fordul az ágyban, valami hideget 
érez, ami a combjához tapad, s oly gyenge, hogy nem bír mozdulni. 

- Ja, már tudom, mi bajom volt - mondja s kiszámítja, a hónapnak hányadika 
van ma . . . 

Újra elalszik a gyengeségtől s a nagy vérveszteségtől" 
£ kisebb kitérő után azonban térjünk vissza egy pillanatra még a „kisváro-

siassághoz", mert nem csupán a külsőségekben van jelen, ott van majd minden 
szereplő mozdulatában, szavában, cselekedetében, egész ellehetetlenült éle
tükben. Pletykák, áskálódások, Dvihallyné cselédproblémái, képmutató papok 
és tanárok, kedélyes csipkelődésekkel fűszerezett sörözések a vendéglőben -
mind-mind tartozékai az ilosvai létnek. Lehúz a porba, fojtogat a kisváros, 
ahonnan nincs menekvés, sugallja Móricz (vagy ahogy az albíró fogalmaz a 
regényben: „röghöz vannak ezek kötve! soha ezek, soha nem mehetnek el 
ebből a városból, éljenek bár száz esztendőkig, s történjék akkora földindulás, 
amely az egész világot felforgatja"), hőseinek szájába adva az ítéletet: „Bor
zasztó, ez a pletykaváros! Az már igaz, kérem, hogy csak Ilosvára ne kerüljön 
valaki, mert ilyen pletykafészek Magyarországon nincs több!" - mondja a sánta 
fiatalember, „Borzasztó ez az utálatos kis város!" - vélekedik Laci, és hason
lóan az albíró: „Mégiscsak utálatos ez az egész kisváros... Alacsony, becstelen, 
erkölcstelen, utálatos, utolsó nép!"; itt még az ételeket is másként készítik, 
az albíró „szíve megvonaglott", amikor a túróscsusza nem galuskaformában, 
hanem metéltnek vágva kerül elébe. 

S hárman valamiképp elütnek ettől a környezettől, ők az „idegenek", elvá
gyódnak ebből a sivár kisvárosból, Az Isten háta mögött három pólusa: Veres 
tanítóné, az albíró és Laci. Vargha Kálmán állapítja meg, hogy „az albíró neve 
egyszer sem fordul elő a regényben".8 De tulajdonképpen a tanítóné nevét 
sem tudjuk meg. Ő az asszony. Pontosabban az Asszony, „az igazi kisvárosi 
extrapéldány", ő a mágnes, a férfivágyak felkorbácsolója, s „csak a belőle 
öntudatlanul kiáradó heves érzékiség emeli fölébe környezetének".9 Nem 
hinnénk, hogy „a méltatlan környezet húzza le és teszi tönkre"10, mert hiszen 
ennek a se nem szőke, se nem barna, aranyfogú („Hisz nincs rajta semmi más 
feltűnő") tanítónénak „primitív s szinte állati szűk gondolatai" vannak „hihe
tetlen tágas testi érzésekkel" párosulva, zongorajátéka le van egyszerűsítve, 
akár az egész ilosvai élet: „Az asszony nagyszerűen megoldotta a saját élete 
zenéjének titkát. Valóságos boszorkánykulcsot talált, amely örökre képessé 



tette, hogy népdalzenével ellássa a maga társaságát. Jobb kézzel játszotta az 
énekhangot, a ballal pedig minden hanghoz leütötte a szabályos fő akkordot, 
már ahogy tőle és a zongorától telt." 

Vagy gondoljunk a malacos históriára - s itt áll teljes közönségességében 
előttünk Veres tanítóné alakja, akinek legnagyobb bánata, hogy férje nem 
viszi el az Elite-bálra, s hogy nem tud bekerülni a kisvárosi arisztokrata 
társaságba. Tragédiáját talán abban kell látnunk, hogy nem tud fölébe kere
kedni környezetének, nem az húzza le őt, ő idomul hozzá („Vége a regénynek! 
- gondolta magában"), annak ellenére, hogy a kritikus pillanatban megpróbál 
kitörni, fellázadni, öngyilkosságot kísérel meg. 

Mindenesetre az ilosvai férfinépség szemében a tanítóné „mesés asszony", 
„fiatal", „á, remek asszony" (áradozik Máté Pista), „érdekes asszony", „nagy
szerű asszony"; „és milyen szép asszony" (mondja a káplán); ő „a bestia!". 
Nyilván elénekelhetnék a költővel (ha Ilosván olvasnának verseket): 

Látlak angyalnak és ördögnek, 
Dicső valónak, tunya dögnek, 
Látlak mindenkinek 

Látlak életnek és halálnak, 
Tornak, gyásznak, áldásnak, bálnak, 
Látlak mindenkinek 

Száz alakban, százképpen látlak, 
Látlak Ruthnak és Delilának, 
Látlak mindenkinek 

S ez a bestia „egyszerre le tudta kötni mindenik udvarlóját, s olyan gazdagnak 
érezte magát, hogy ez a délután egész életére kifizetheti". Arról a délutánról 
van szó, amikor a tanítóék otthonában egyszerre látjuk az összes szereplőt: 
itt van a káplán, az albíró, Laci, az öreg pap, Dvihallyék. „Ez a részlete a 
regény legnagyobb eredménye, mert Móricz valóban meg tudta oldani nyolc 
alak együttesét, állandóan egymásba fonódó beszélgetésének és érzelmeik 
hullámzásának az ábrázolását úgy, hogy közben mindegyik alakban egy-egy 
kis magándráma játszódik le"11, ez az a délután, amikor kiderül, „ebbe az 
asszonyba az egész világ szerelmes", s amikor „tisztába jött mindenki azzal, 
hogy mi van itt". 

Az asszony eleinte ura a szituációnak, élvezi a helyzetet egészen addig a 
pillanatig, amíg föl nem tűnik Marica, aki horgolásügyben szaladt át a szom-



szédból. „Ebben a kislányban már, mint a tenger vizének cseppjében, benne 
volt a kisváros arisztokráciájának minden gőgje." Ez az, amit az asszony nem 
tud elviselni, fölforr az epéje, mert eszébe jut, a kislány anyja „tagja a legfelső 
társaságnak ebben a városban, és nem adta vissza a vizitjét! . . . A legképte
lenebb sértés a kisvárosi társadalomban, amit nem lehet elfeledni". A tanítóné 
tudja, mégha „húsz férfi szalad is utána, mégse emelkedik vele a tekintélye". 

S ekkor robban minden. A hangulat pattanásig feszült, nincs tovább: az 
asszony durván elutasítja a vén pap közeledését („utálatos vén szamár!", 
„undok vén disznó!", „vén bakkecske!"), s a káplánnal együtt kiteszi a szűrét 
(„Menjenek a fehér ló . . . fenekibe!"). Az ízléstelen szóváltásnak nincs azonban 
vége, hiszen most már nincs megállás: Dvihallyéknak is kiadja az útját. 

Az Isten háta mögött „bovarynés" rétegét elsősorban a Flaubert-analógiák 
adják. A francia szerző regényének hősnőjét először az albíró említi: „Bovary-
néra gondolt, akinek az esete oly nagyszerű volt, de amely nem fog ismétlődni 
soha. Nincsen olyan nagy nő a kisvárosban . . . Ahhoz, hogy valaki olyan 
arányúvá fejlődjék, ahhoz valami nagy kultúra kel l . . . Micsoda karikatúrája 
ez a világ, amiben élünk, a karikatúrának . . . Ez már a közönségesség. Az 
unalmas, egyszerű közönségesség . . . Hol vannak azok a színek, hangulatok, 
amiket a francia kisváros ködös emléke a könyvön keresztül meghagyott... 
Ott színe, illata van az életnek... De itt olyan józan, olyan szimpla minden . . . 
nem lehet valami közönségesebb, mint egy házasságtörés ebben a társaságban." 

S először merül fel a házasságtörés gondolata is a regényben. Az albíró meg 
van győződve róla, hogy a káplán és az asszony között „az éjszaka baj történt", 
„hogy annak a bestiának viszonya van mindenkivel", s szinte természetesnek 
veszi, magától értetődőnek tartja Veres Pál megszólítását: „Jó reggelt, Bovary 
úr!", „Kedves Bovary úr", „Na, Bovary úr, megvan az igazság". A Bovary név 
még egyszer felbukkan, a regény végén, ezúttal Veres tanító ajkairól röppen 
fel: „Mindig valami Bovari úrnak szólított, pedig többször mondtam neki, 
hogy Veres Pál vagyok. Ami mégis nagy különbség!" Természetesen, Veres 
Pál nem Charles Bovary, Veres tanítóné nem Emma, s Ilosva sem Yonville. 
Mégis a két nő sorsa között megvonhatjuk a párhuzamot. 

Mindkettejük házassága boldogtalan, mintegy menekvés volt számukra a 
férjhezmenetel, a vélt jobb élet ígérete. „Úristen! Mért is mentem férjhez?" -
tűnődik Emma. „Tűnődött, nem lett volna-e mód rá, a véletlen más játékai 
révén, hogy a sors egy másik férfit hozott volna az útjába . . . Mert végre is 
nem minden férfi ugyanolyan, mint az ő ura." Veres tanítóné is megbánta 
már, hogy férjhez ment: „Eladtam magam. Mit várhattam huszonhatéves 
koromban egy öreg férjtől... Persze, raboskodni hivatalban, mint tömlöcben, 
szekatúrák közt. Még ez is menekvés volt!" 



S mindkettejük férje öregedő, megunt, tehetetlen, nemszeretem ember: 
„Charles társalgása oly lapos volt, mint egy kitaposott gyalogút", „s tökéletes 
önelégültséggel ette a déli marhahúst, hámozta meg a sajtját, harapott az 
almájába s ürítette ki a korsóját, azután meg levetkőzött, hátára feküdt s 
horkolni kezdett". Emmát különben „Charles egyre jobban és sűrűbben ide
gesítette", aki „a korral együtt, mind vaskosabb szokásokat vett fel: étkezés 
végén szétvagdalta az üres palackok dugóit, ha evett, a nyelvével tisztogatta a 
fogait, a levest hangos hörpöléssel kanalazta, s mivel kezdett elhízni, amúgy 
is apró szemei, arca püffedtsége miatt már-már a halántékáig húzódtak". Veres 
Pál, aki „egy száraz és egész műveletlen ember", sem sokkal különb. A 
káplánnal való borozgatás következményeként például lefordul a székről: 
„Egész ügyesen esett, mintha nagy gyakorlata volna a testének az ilyen pó
zokban. Maguktól rendezték el tagjai az esést, hogy sima lecsúszás lett belőle." 
A tanító életfilozófiája különben is az, hogy: „A disznó szégyellje magát, mert 
bort se iszik, mégis lefekszik a sárba! Ember nem szégyellheti! Az ember bortól 
fekszik le! . . . Az nem szégyen, amit borosan tesz valaki!" Egyébként az ő 
élete is leegyszerűsített élet, bonyodalommentessé van redukálva, a terhes 
indulatok kiiktatásával elviselhetővé alakítva: „Nem lehet másképp megélni, 
csak felületeskedve. Röpködni, ugrálni, s minden igazi gond és gondolat elől 
elszórakozva szökni. így még tűrhető az élet, de hogy az ember egy percnél 
hosszabb ideig feszüljön neki valami kemény dolognak!" - vallja Veres Pál. 

Emma a férj, a környezet („ez az egész unt vidék, ezek az ostoba kispolgárok, 
ezek a szűkös viszonyok") szorításából próbál szabadulni, s Léon illetve 
Rodolphe karjaiban találja meg ideig-óráig a boldogságát. Veres tanítóné 
azonban csupán a lehetőségek küszöbéig ér el. „Kétszer menekült meg a 
szégyentől." Először a káplánt szalasztja el, másodszor az albírót. S harmad
szorra sem sikerül neki a „nagy elhatározás", amikor eldönti, hogy véget vet 
„az eleven özvegységnek" (hiszen még az ötgyermekes Dvihally Toncsinak is 
nagyobb kanállal méri a sors az örömöt: „Mi a kiaszalt Dvihallyné, mégis több 
része van az életből, mint nekem, még ma is"): Lacit nem találja a szobájában. 

S amíg Bovaryné mérget vesz be, s a regény végén meghal, addig Az Isten 
háta mögött tanítónéja kiugrik az ablakon, csakhogy: „ojan szerencsésen este 
le, csak mintha... segreeste vóna" - Veresek cselédasszonyának adja a szájába 
a szavakat Móricz, ezzel is hangsúlyozva, a „karikatúra karikatúrájáról" van 
szó. Ilosván még öngyilkosnak lenni sem lehet. 

Akinek a házasságtörés sikerül: az az albíró; még ha az élete árán is. Azt is 
mondhatnánk, ő az áldozat, a kisváros áldozata, az, aki nem tud beleilleszkedni 
környezetébe, s talán ezért is hal meg olyan banális módon. 

Az albíró a szemlélődő, a kívülálló, a nagyvárosból érkezett, aki „nem 
keveredett bele a korpába". Az albíró az, „aki messze kívül állott". „Idegennek, 



messzevalónak érezte magát. Mért van ő itt, mit akar, mit keres itt! Egyáltalán 
minek tette be a lábát ebbe a házba, ebbe a városba." 

S ő az, aki valamely érdekes történet után nyomoz, amolyan igazi kisvárosi 
botrány után szimatol. („Már régen bántotta, hogy itt él ebben a kisvárosban, 
amelyről a legfurcsább képe van, s olyan történeteket hall, hogy az embernek 
a szeme-szája eláll a bámulattól, és neki nem akad a szeme elé semmi.") így 
kerül ő is az asszony bűvkörébe, elvesztve egyúttal semlegességét, fölényét is. 

A vendéglőben Bertácska, a kasszírnő előadásában (a malacos-históriáról 
van szó) hall először a tanítónérői: „Az albíró egészen meg volt döbbenve. 
Roppant hatott rá ez a pár szó. Mintha varázsvesszővel egy pillanatra szét
csapták volna előtte a közönséges élet piszkos hullámait, s ő egy villanásnyi 
ideig lepillantott volna az élet mélyébe, ahol sok-sok érdekes kincs van elásva." 

Megjön az „illúzióteremtő hangulata", látni akarja az asszonyt. Azonban 
Veresek otthonában a kincset nem találja; talmi a ragyogása annak az ékszer
nek. Szerelemről (lehet is szeretni Ilosván!) persze az albíró esetében sem 
beszélhetünk. Az albíró orrfintorítva szemléli az egész kisvárosi emberkollek
ciót, tulajdonképpen Veres tanítónét is lenézi („Sajnos, ő kissé előkelő ennek 
az asszonynak."), s éppen úgy, mint vetélytársai, az asszony érzékiségének lesz 
rabja („Van is ennek szívé! A teste! Az felizgatta!"). Ám az albíró rangján 
alulinak érzi, hogy „tacskókkal" versenyezzék a nő kegyeiért. „Olyan olcsónak 
érezte a húsvásárt, hogy a szaga is megcsapta az orrát", ezért a közjegyzőné 
hálószobájába menekül. 

Az albíró, a „csinos, magas, elegáns fiatalember" válik végül egy közönséges, 
szimpla történet szenvedő alanyává (emlékszünk még szavaira a regény elején: 
„nem lehet valami közönségesebb, mint egy házasságtörés ebben a társaság
ban"): a hazatérő, féltékeny férj haragja elől kiugrik az ablakon, „ott van egy 
csomó fa, olyan ölfa, és úgy megüti magát, hogy be kellett vinni a kórházba. 
Úgy, ahogy volt, csórén". 

Az idegent, a nem közülük valót, a másra vágyót tehát kiveti magából a 
kisváros. Móricz ismételten aláhúzza: a karikatúra karikatúráját írta meg 
művében. 

Az Isten háta mögöttnck van egy „diákos rétege" is. Nemcsak a kisváros 
diákságának életéről van szó ezekben a regényrészletekben, hanem Veres Laci 
férfivá válásának története is lejátszódik a szemünk előtt. Az Isten háta mó-
göttnek nincs kimondott főszereplője, ellenben, ha a hősök közül mégis meg 
kellene jelölnünk, Veres Laci lenne az. 

„Az író ebben a regényben fedezi fel a kamaszt művészete számára."12 S 
rajzolja meg Veres Laci figurájában fiatalkori önarcképét Móricz Zsigmond. 
Művébe több önéletrajzi fogantatású élményt, eseményt beleszőtt. Például 
Veres tanító a káplánnal iszogatva meséli el a következőket: „Mikor az én 



nagyapám a lányának bútort csináltatott, kivágott két öreg diófát a kertben, 
és odavett egy asztalosmestert családostul, és ez tavaszig dolgozott neki. S ott 
volt nála az öt gyerekével." 

Az Életem regényéből ismerjük ezt az eseményt. Móricz Bálint megrendelé
sére készül „Az új bútor, a diófából csak most pár éve csináltatott bútor, a 
becsi asztalos egy évig lakott a családjával a méhesben, míg elkészült vele". 

S az sem véletlen, hogy Veres Laci éppen a latint tanulja, egy Horatius-ódát 
fordít „puska" segítségével: „Undorodva nézett rá, s azt gondolta, mennyi 
genitivus partitivus és mennyi gerundium absolutum lehet ebben a versben." 
Móricz 1922-ben így számol be iskolai élményeiről: „Én el voltam tökélve, 
hogy többet a pataki iskolába be nem teszem a lábom . . . Memóriahiány... 
Latintanár megtette a maga igazolására, hogy ötször szólított fel ugyanabból 
a tíz sor Ovidiusból, hogy mondjam el könyv nélkül, ötször belesültem, 
közmulatság volt, hogy az órát azzal kezdte, hogy engem produkált . . . 
Némettanár egyetlen szót, ha nem tudtam fordításban, hagyott ott állani 
negyedóráig, s ki nem segített, míg csak az egész világ előtt bizonyossá nem 
lett, hogy tényleg s valósággal nem tudom, s ő nem csal. . . Számtantanár: 
pattogó katona, »aki a szemét ezredmilliméterre megmozdítja, én már azt is 
észreveszem! Kezeket karba!« Megiszonyodtam a mathezistől."13 

Talán a sárospataki élmény is hozzájárult ahhoz, hogy Móricz megkompo
nálja regényének két figuráját: Kopót, ezt a szervilis, direktora előtt hajbókoló 
tanárt, aki vizesszínű szemeivel fürkészik a diákok után, zsebében notesszal, 
készen arra, hogy a legapróbb kihágást azonnal följegyezze, illetve jelentse 
följebbvalójának, és Njámnjámot, az igazgatót, aki bevallja, hogy „nagyon 
szigorúak vagyunk", s Veres Lacit és társait is csupán azért menti fel a büntetés 
alól, mert amikor a városban „egy házasságtörési dráma van", nem akarja, 
hogy „éppen most iskolai botrány is legyen". 

A korán megismert szerelem élményének („Kisfíúcska volt, legfeljebb ötéves, 
mikor legelőször játszott álmában kisleánnyal!" - olvassuk Veres Laciról) 
önéletrajzi vonatkozását is megtaláljuk az Eletem regényében: „mert nekem 
most volt egy olyan játékom, amihez hasonló nem volt, de ezt nem volt szabad 
tudni. . . senkinek a világon". Móricz Zsigmond Istvándiban eltöltött gyer
mekéveire esik a Zsuzsika-epizód. „Semmi életemben annyira nem tudott 
melegíteni, mint a Zsuzsika szoknyája... hatéves lehettem." S idézzünk még 
egy részletet az író önvallomásából: „Ha én oly egészséges vagyok s annyi 
kielégülésem van, mint Csecsén volt, akkor nem kellett volna szerelembe 
menekülni. Akkor éltem volna, vigadtam volna, tomboltam volna, és fizikai 
kielégülésben lett volna részem. De folyton csak visszahúzódni, senkit meg 
nem fogni, meg nem markolni, tiporni, birkózni, verekedni, az izmokat jólla
katni: én egy lefojtott szellemke lettem ebben a szerencsétlen Istvándiban. 



Ilyen állapotban meg lehet őrülni. Még a nagyanyámat sem ölelhettem meg, 
nem engedte, hogy zavarjam: hagyj békét, bepiszkítod a ruhámat, meg vagy 
bolondulva, mit kapaszkodsz rám, ilyen illetlenség! De éppen az hiányzott, 
hogy senkire se kapaszkodhattam: az embernek kell egy másik ember, akivel 
fizikailag érintkezzék, vagy beszárad a szív." 

Veres Laci és diáktársai is „lefojtott szellemkék". Laci „idegeiben valami 
erős feszültséget érzett"; „Borzasztó. Mintha börtönben volnék" - gondolja. 
„Iszonyú mohó nemi izgalom", „az egészséges, kitörésre váró hőség" feszíti a 
fiúkat. A lefojtott érzékiség azonban utat talál magának, a felszínre tör, a 
„bűn" különféle formáiban: itt van az újság olvasása („Vajon megvette már 
Gacsal a Fidibusz új számát?"), azután „a zárt ajtó mögött" felidézett kéj, az 
„önmagába merülés", „Laci megfigyelte, hogy a tüdővészes fiú kezében meg
állott a toll, és remegett... Utálatosan, őelőtte is ismert remegéssel merült 
önmagába", s a végső stáció, a bordélyház. Ahová végül Laci is eljut, hogy 
sógornője csókja nyomán felváltsa „a kéj kövér aranypénzét", „apróra a nagy 
aranyat". 

Veres Laci azonban nemcsak a szüzességét veszti el, hanem illúziói is 
szétporladnak az örömlány karjaiban eltöltött éjszaka után. „Minden illúziója 
odavolt", „rettenetesen ki volt ábrándulva". Úgy érzi „Az elveszett paradicsom 
ez! A megismerés döntötte meg a fantázia paradicsomát". Miközben siratja 
régi énjét, idealizmusát, arra gondol: „mennyire nem volt tegnap fogalma arról, 
milyen ragyogó angyali tisztaságban él! s milyen vággyal, milyen boldogan 
ment a vágóhídra". 

Ezen a ponton ismét találkozik a két regény, a Flaubert-é és a Móricz 
Zsigmondé. Mert „Emma már úgy érezte, hogy minden illúzióját elvesztette, 
hogy már nincs mit tanulnia, nincs mit éreznie az életben" (akár Veres Laci, 
aki „most már nem vár túlzott valamit semmitől"), s Bovary Emmára is az 
elveszett paradicsom élménye vár: „most viszont el sem képzelhette, hogy ez 
a nyugalom, amelyben él, azonos a megálmodott boldogsággal". 

Az Isten háta mögöttbtn nemcsak Laci, de az asszony és az albíró is valamilyen 
formában leszámol illúzióival. Ami hármójukat rokonítja, „idegen" voltukon 
túl (persze idegenségük, elkívánkozásuk környezetükből különféle módokon 
manifesztálódik: a tanítóné dölyfös nagyravágyásában, az albíró a „tiszta szel
lemi társaság" levegőjére való áhítozásában, „valami tiszta és finom érzés" 
utáni vágyakozásában, Laci „éterbe", „tisztultabb régióba" kívánkozásában), 
az az „elveszett illúziók"-képzete. Hiszen az asszony is úgy érzi, „vége a 
regénynek", most már nem várhat semmit az élettől, különösen szerelmet 
nem, mert „egy teljesen megvénült asszonyarc mered rá a tükörből". Az albíró 
a tanítóné köré vont maga alkotta illúzióburka akkor foszlik szerteszét, amikor 
rájön, hogy az asszonynak mennyi kegyeltje van („Hányan járhattak előtte, ha 



ilyen könnyen megy már a dolog"), egyszeriben nem látja olyan rózsásnak az 
életet, olyan nagyszerűnek a nőt. 

Egy Veres Pálnak ellenben nincsenek illúziói, így hát el sem vesztheti azokat. 
Ő az, aki sértetlen marad az egész históriában, „friss volt, jókedvű, eleven", 
sőt „egyszerre ő lett a város középpontja, a legérdekesebb ember"; a nap 
hősévé avatódik, hisz ő látta utoljára az albírót, s a kisvárosi népség szájtátva 
lesi a szemtanú szavait. 

Természetesen, amikor Az Isten háta mögött rétegeiről beszélünk, nem 
különíthetjük el azokat, nem tekinthetjük különálló szövegrészeknek, hiszen 
a regényben át- meg átszövik egymást. Annál is inkább, mert Móricz ebben a 
művében „gondos szerkesztőművészetről tett tanúságot" (Bori Imre), s „min
den írói kvalitása ad találkozót egymásnak" (Vargha Kálmán) ebben a kisre
gényében. 

Szédületes gyorsasággal pereg le a két nap eseménye, Móricz szinte egy 
percnyi pihenőt sem engedélyez olvasójának. Pergő párbeszédek követik egy
mást (majdnem az egész regény párbeszédes formában van írva, a szereplőket 
beszélteti az író), ezáltal is mintegy „felgyorsítja" a szöveget, biztosítja annak 
lüktetését. 

Különben is van valami színdarabszerű az egész regényben. Ilosván, e ha
talmas színpadon, mint színészek mozognak a hősök, itt játszódik le a „lélek
tani drámák" sorozata. Ilosván, e kisvárosi börtönben, mely fogva tart s a 
porba taszít. A tömlöcképzet néha egy jelzőben, máskor egy hasonlatban kel 
életre, a falak tömlöcszerű hűvösséget árasztanak, Laci is úgy érzi, mintha 
börtönben volna, az asszony nem akar „hivatalban raboskodni, mint tömlöc
ben", hogy azután a házassága váljék börtönné számára. 

S ha már színdarab: akkor tragikomédia. Amely csakis ilyen bezárt világú, 
minden szabadulási kísérletet vérbefojtó, lehetetlenné tevő kisvárosban ját
szódhat le. 

Azonban, amikor Móricz Zsigmond a „kisváros regényét" írja, egy percig 
sem feledkezik meg arról, hogy „Az író az örök igazságok kutatója. Az emberi 
élet legmélyebb gyökereit keresi. Azokat az igazságokat, amelyek alapján az 
ember élni tud".1* 
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még egy bizonyítéka annak, hogy az írót mennyire foglalkoztatták a nő élettani 
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IN MEMÓRIÁM 

S Z E K E R E S LÁSZLÓ 
(1931-1997) 

Életútja és munkássága 

Az elmúlt esztendő utolsó napjaiban újabb tragikus csapás érte Vajdaság 
közéletét. Rövid, gyógyíthatatlan betegség (ha az agyvérzést annak lehet ne
vezni) következtében 1997. december 27-én elhunyt Szekeres László régész
muzeológus, a szabadkai Városi Múzeum munkatársa. Egyike volt azon ke
veseknek, akik nagyban hozzájárultak szűkebb hazánk és azon belül Szabadka 
városának, valamint környékének helytörténeti és helyismereti kutatásához. 
Mindezt egyedülállóan kivételes toleranciával, a másság megbecsülésével, de 
főleg embertársai tevékenységének (akár élő, akár már múltbéli) elismerésével 
tette. E régió igazi polihisztoraként történész is, nyelvész is, föld- és néprajz
kutató is, sőt, az utóbbi években a délvidéki magyarság egyik jeles politikusa 
volt. Ő azonban mindenekelőtt ízig-vérig régésznek tartotta magát. 

Az elmúlt korok emberének kutatását már gimnazista korában célul tűzte 
ki maga elé. Nem sokkal a második világégést követően az ifjú Szekeres aktív 
részese lett annak a szerveződésnek, melynek célja az ún. északkelet-bácskai 
körzet múzeumi tevékenységének újraélesztése volt. E mozgalom élén a szabadkai 
Városi Múzeum első igazgatója, Schulman Imre állt. ő szervezte meg a 
gyakorlatilag nincstelen fiatal munkatársának egyetemi tanulmányait a távoli 
Szlovéniában. Szekeres László 1957 nyarán Sreéko Brodar professzor tanít
ványaként őstörténetből diplomáit a ljubljanai Bölcsészettudományi Kar Ré
gészeti Tanszékén. 

Ezt követően néhány évig tiszteletdíjas állásban régészkedett a szabadkai 
múzeumbam, ahol 1960-tói a távozó Schulman Imre helyére kinevezték igaz
gatónak. Nagy lelkesedéssel folytatta elődje munkáját. Ez a tevékenység egy 
olyan helytörténeti jellegű múzeumban, mint a szabadkai, az archeológián 
kívül a néprajzot, a természettudományt, a kultúrtörténetet, a numizmatikát, 



a történelmet, sőt még a művészettörténetet is magába foglalta. Egyik alapítója 
és szervezője volt a Palicson induló, majd a későbbiekben önálló galériának - az 
intézménnyé fejlődő szabadkai Képzőművészeti Találkozónak. 

A kor szellemének megfelelően a város múzeumigazgatójának társadalmi-
politikai szerepkör is jutott. így Szekeres Lászlót a 60-as években városi 
tanácsnoknak, valamint több, a tartományi fővárosban székelő kulturális, 
múzeumi vagy éppenséggel szakmai bizottság (tanács) tagjává választották. 
Számára a szakma legmegtisztelőbb funkcióját (legalábbis ő haláláig gesztus 
értékűnek tartotta) a Szerb Régészegyesület első elnöki posztja jelentette. 
Ebben az időszakban került sor az első hivatalos nemzetközi szerződések 
megkötésére. Elsőnek a szegedi Móra Ferenc Múzeummal történt meg a 
kapcsolatfelvétel, amit hosszan tartó, gyümölcsöző együttműködés követett. 
Szekeres László rátermettségét bizonyítja, hogy kapcsolatot, illetve együttmű
ködési alapot teremtett a szabadkai múzeum, valamint a stuttgarti Baden 
Würtenberg Tartományi Műemlékvédő Intézettel, továbbá az Egyesült Államok
ban (Washingtonban) működő Smithsonian Institutionnal. Ez utóbbi több 
nagy volumenű régészeti ásatást pénzelt Vajdaság területén. Hasonlóan jó 
szakmai kapcsolatot épített ki a bajai Türr István Múzeummal, a kecskeméti 
Katona József Múzeummal és nem utolsósorban a Magyar Tudományos Akadémia 
Régészeti Intézetének, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és az ELTE Régészeti 
Tanszékének népes régésztársadalmával. Természetesen állandó kapcsolatot 
tartott fenn (részben ma is fennálló) a volt Jugoszlávia testvérintézményeinek 
többségével, aminek keretében haláláig hű maradt az immár külföldre szakadt 
volt ljubljanai diáktársaihoz. 

Első nagy csalódását (amit azután még igen sok követett) a hatvanas évek 
vége felé született szabadkai „kultúra-rendezési" terv jelentette, melynek ér
telmében a régi Városházát az akkori városvezetés kinevezte Kultúrotthonnak. 
E terv értelmében a múzeumnak el kellett hagynia régi otthonát, az ún. Raihl' 
Palotát, és átköltöznie új helyére. Szekeres László igen bölcsen átlátta ennek 
a halva született ötletnek az abszurdumát, ezért tüntetőleg lemondott az 
igazgatói címről. Ettől kezdve többnyire már csak a régészetnek, illetve a 
helyismeret kutatásának szentelte idejét. Sorra jelentek meg helytörténeti 
jellegű, többségükben népszerű tudományos szellemben íródott munkái. Ezzel 
párhuzamosan a szerencsés véletlenek összjátékának köszönhetően a 70-es 
évek folyamán elérkezett egy csodálatos időszak, amikor a régészeti lelőhelyek 
tucatjai kerültek napvilágra, ezzel öregbítve a Duna-Tisza közének páratlanul 
gazdag régészeti múltját. Ahogy teltek az évek és szaporodtak a gondok a régi 
Jugoszlávia területén, a terepi munkát inkább a korábbi időszakban feltárt 
leletek feldolgozása váltotta fel. 



Szekeres Lászlót mint régészt elsősorban az őskor problematikája foglal
koztatta. Ennek ellenére azonban jól ismerte a római kor, pontosabban a 
szűkebb pátriánkban akkortájt élt szarmata népesség kultúráját, de nem ke
vésbé volt járatos a népvándorlás korának, illetve a középkornak az anyagi 
kultúrájában. E munka keretében számos (főleg bácskai) falu vagy város 
határából származó régészeti lelet feldolgozását vállalta magára. 

Az alábbiakban közöljük legjelentősebb ásatásait (amelyeken szakmai ve
zetőként szerepelt), továbbá ismertetjük nagyobb horderejű publikációit. Ása
tások: Kishorgos-Templompart (középkor - 1964); Tavankut-Szent Anna 
templomrom (középkor -1967, 1976); Ludas-Budzsák (neolitikum - 1967); 
Kishegyes-Téglagyár (avar kor - 1968); Kanizsa-Velebit (bronzkor - 1970); 
Topolya-Bánkert-Vágóhíd (szarmata kor, avar kor - 1973-1974); Zentagu-
naras (Orahovo)-Téglagyár (szarmata kor - 1975); Zenta-Mákos part (neo
litikum, vaskor, szarmata kor, középkor, török kor - 1975); Topolya-Puszta-
templom (középkor - 1976); Bajsa-Kecskéspart (középkor - 1977); 
Veruáié-Naumoviéevo-Nitrogénművek (szarmata kor, középkor - 1979-
1982); Hajdújárás-kővágó-Varga tanya (középkor - 1991). Ezenkívül több 
tucatnyi régészeti feltáráson vett részt a volt Jugoszlávia, Németország és 
Magyarország területén. 

(Szakirodalmi munkásságát illetően a Délvidék egyik legtermékenyebb 
szerzője volt. Tollából „megszámlálhatatlan" szakmai, illetve népszerű tudo
mányos dolgozat vagy ismeretterjesztő írás, valamint politikai jellegű vitacikk 
jelent meg. Legkiemelkedőbb munkái a szerb nyelven megjelent Istorijat 
arheoloSkih istraíivanja u Subotici (1969) - ami némi módosítással magyarul 
is napvilágot látott A szabadkai régészeti kutatás története címen 1971-ben. 
További munkái: Zenta és környéke története a régészeti leletek fényében (1971); 
Szabadkai helynevek (1975); Amit az idő eltemetett (1981); Középkori települések 
Északkelet-Bácskában, két kiadásban (1982); A hunok és Attila (1985); Afrikai 
út - Vojnich Oszkár naplójegyzetei (1985); Kanizsa múltja a régészeti leletek 
fényében (1986); A kishorgosi templomrom, kétnyelvű kiadvány (1993); 
Mementó 1944/1994 (1994); Szarmata és XI. századi temető Verusicson (1996); 
Kanizsa monográfiája L - régészeti rész (1996). Szerkesztés alatt áll Zenta 
város monográfiája I. - régészeti rész. Végezetül egy másik (egyben utolsó) 
nyomdában lévő kézirat e sorok szerzőjével közös kiadványként: Szabadka 
(és környéke) története a régészet tükrében (várható megjelenése 1998. március
április). 

Amikor a titói Jugoszlávia összeomlásának első biztos jelei felütötték fejü
ket, Szekeres László őszülő fejjel a mindennapi politika felé fordult. A több
pártrendszer bevezetésének hőskorában (1989/90) merte vállalni a VMDK 
alapítóinak egyike szerepét. Ő maga nem volt hős, de bátran kiállt szeretett 



nemzete érdekvédelmének képviselésében, annak jogaiért, nemkülönben be
csületéért is. Talán épp ez utóbbi ösztönözte arra, hogy 1994-ben a pártsza
kadás idején a VMDK-ból kiváló VMSZ alapító tagja és egyben egyik vezető 
személyisége legyen. Néha furcsának tűnő szókimondásával idővel kemény 
bírálókat szerzett magának, ami azt eredményezte, hogy némileg eltávolodjon 
pártja nézeteitől. Most már pontosan tudjuk, e politikai „kudarc" magába 
forduló természetének nagy kárára vált. Halála pillanatában tagja volt az Illyés 
Alapítvány Vajdasági Alkuratóriumának, ugyanakkor elnöke a HTMH Köny
vek Támogatása Tanácsa Vajdasági Bizottságának. 

Talán kivételes szerénységével magyarázható az a furcsa tény, miszerint a 
fentiekben vázolt rendkívül gazdag, közel fél évszázadot felölelő társadalmi-
politikai szerepköre és munkássága ellenére egyetlen jelentősebb elismerésben 
sem részesült. Az őt jól ismerőknek és tisztelőknek felettébb fáj, hogy még 
posztumusz sem érdemelte ki ez idáig ama bizonyos elismerést, annál is inkább, 
mivel szülővárosában a minap osztottak kulturális tevékenységgel összefüggő 
díjakat. 

Végezetül álljon itt örök mementóként Szekeres László lankadatlan opti
mizmusa. A legnehezebb helyzet(ek)ben is bízott a csodában (a történelem 
igazságszolgáltatásában), ami sajnos a váratlanul rátörő kórral szemben már 
nem segített. 
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KRITIKAI SZEMLE 

KÖNYVBEMUTATÓ* 

HÁROM VERSESKÖTETRŐL 

TARI ISTVÁN: NAPSZÉL 

Tari István Napszél cím alá gyűjtötte legújabb verseit, s amikor kötetét bemutatom, 
elsősorban címadásáról szeretnék néhány szót ejteni. Ugye, milyen szép szó az, hogy 
napszél? Kellemes a hangzása és kellemes érzéseket kelt az emberben. Jelentheti akár 
a napkorong peremét, szélét, vagy ha nem is azt, mindenképpen két olyan szóból tevődik 
össze, amelynek pozitív a jelentéstartalma. 

S amikor idáig jutottam a gondolatfűzésben, eszembe ötlött, hogy mintha ezt a szót 
hallottam volna már más, „objektívebb" szövegkörnyezetben, s mintha nem feltétlenül 
a naplementére kellene asszociálnom, és eszembe jutott Kosztolányi Dezsőd tíz legszebb 
szó című írása, amelyben ez olvasható: „A hangok hangzásához végzetesen kapcsolódik 
fogalmi hátterük, ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. Egy szó nem élhet külön a 
takarófogalma nélkül. Ha valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és légiesnek 
érezheti ezt a szót is: disznó, s holmi tündéri hullámzást képzelhet bele, mindaddig, míg 
nem értesül arról, hogy a disznó csak disznó." 

Nos, így valahogy jártam én is Tari István kötetcímével, amikor megtudtam, mit jelent. 
Igen hiányos természettudományos műveltségem gyarapítandó, elővettem a Magyar 
értelmező kéziszótárt, ahol is a következőket olvashattam: „nap/szél fh Csill A Napból 
eredő korpuszkuláris sugárzás", valamint a Természettudományi kislexikont, amelyben 
ez áll: „napszél, szoláris szél: (csill) állandó radiális plazmaáramlás a Napból. Közvetlen 
kutatása mesterséges bolygókról történhet. Sebessége néhány száz km/s, sűrűsége né-

* Az itt közölt szövegek a Forum Könyvkiadó legújabb könyveinek bemtatóján hangzottak 
el Újvidéken a Forum klubjában 1998. április 17-én 



hányszor tíz részecske cm3-enként. Befagyott mágneses teret visz magával. Erőssége a 
naptevékenységgel változik." 

Ennek alapján már éppen az ellenkezőjét kezdtem gondolni, hogy a napszél valami 
szörnyűséges dolgot jelent, különösen az töltött el misztikus félelemmel, hogy „befagyott 
mágneses teret visz magával". Fizikus barátom azonban elmagyarázta, hogy a fizikai 
törvényszerűségeket nem lehet úgy besorolni, hogy valami jó-e vagy rossz, de rám hagyta, 
ha úgy érzem, hogy a napszél valami szörnyűség, akkor az biztosan úgy is van. 

Ezzel az anekdotával tulajdonképpen Tari István kötetének fontos jellemzőjére sze
rettem volna felhívni a figyelmet: a kettősség, a jó és a rossz, a pozitív és a negatív pólusok 
közötti feszültség mindvégig felfedezhető ebben a költészetben, s ez kölcsönöz a könyvnek 
valami furcsa, nyugtalanító vibrálást. 

Tari István ugyanis azok közé a költők közé tartozik, akit erőteljesen foglalkoztatnak 
jelenünk eseményei, háborús képei szörnyűségeket rögzítenek. Tari István költői képei
nek eredetiségét az adja, hogy mindig valamilyen konkrétum a kiindulópontja, olyasmi, 
amit bárki megtapasztalhat, észrevehet, megérinthet. Eljátszik például azzal a hasonlattal, 
hogy az emberi koponya is éppúgy roppanhat, mint a dióhéj. Az első ciklus címadó 
versében, a Csurran a csillagban hangsúlyos helyen és tovább árnyalódó jelentéskörrel 
tér vissza ez a hasonlat: „Roppanó csonthéj buja belsejében / nyögve haraplak". így 
haladunk lassan a bensőséges, háborút is átélt személyes sors felé, melynek olyan remekei 
vannak, mint amilyen a Nézd a naspolyát című vers, és benne a hasonlat: „fogatlannak 
cuppanós, barna csók". Áramszünet az egyik ciklus, ebben a Hazát kimarni című vers a 
legkiemelkedőbb. Elsősorban azért, mert fokozatosan, a feszültséget árnyaltan kifejezve 
egyetlen, jól megfogalmazott metaforát fejt ki: „A moly / rág ekkorát gyapjas hazáján, 
/ ekkora rést, mi nyugodni nem hagy." 

A befejező ciklus nem véletlenül juttatja eszünkbe Berzsenyit, és ezen a ponton ismét 
az imént említett kettősségre hívom fel a figyelmet. Tari István ugyanis, aki szándékosan 
a felnagyítás, a túlzás költői eszközeit alkalmazza versalkotás közben, a háborúról mint 
soha nem tapasztalt méretű katasztrófáról beszél, mondandóját klasszikus versformában 
adja elő, időmértékes versformákat alkalmaz, versgondolatait elégiában oldja fel, s ettől 
A közelüő nyár természeti képei még nyugtalanítóbbakká válnak. 

BOGDÁN JÓZSEF: SZEDER INDÁJA 

Nem kedvelem azokat a kritikusokat, akik egy-egy kötet ürügyén önmagukról beszél
nek, most mégis ezt az illetlenséget kell elkövetnem, hogy elmondhassam, honnan jött 
ő a mi irodalmunkba. Amikor 1989-ben megkaptam első, Ablakok című kötetét, nagy 
élmény volt számomra, hogy kihallottam belőle: ennek a versírónak, bizony, mondani
valója van, ha szabad egyáltalán ilyen kategóriát említeni költészet kapcsán. Mondani
valója van, s ezt igen erőteljesen akarja kifejezni. Az én nemzedékem költőinél ez 
másképpen volt. Mi előbb találtuk meg azt a formát, amelynek segítségével „biztonsá
gosan" lehet „közölhető" verset írni, mint ahogy közlendőnk lett volna. S első kötetéből 
az is kitetszett, hogy a világ dolgairól, amiről nekünk csak elképzelésünk lehetett, neki 
közvetlenül megélt tapasztalatai voltak. Pedig nem is akármiről akart verselni, az élet 



végső, nagy kérdései érdekelték már kezdetben is: az élet teljessége, a halál ténye, a hit 
és a szenvedés. A másik furcsaság az volt, hogy istenes verseket írt, s ez irodalmunkban 
ma is kuriózumnak számít; ezekből az istenes versekből azonban nem az egyház hangja 
hallatszott, hanem a hívő emberé. És mindeközben Bogdán József feltárulkozott, oly
annyira, hogy feltárulkozásától az ember már-már megrémült. Versei nemcsak érzékle
tesek, hanem érzékiek is voltak. 

Most legjobb verseit tartjuk a kezünkben, a Szeder indáját. Alcíme szerint gyermek
versek. S hogy igazán jó kötet, bizonyítja, hogy már két reagálás is megjelent róla, amelyek 
eltérően ítélték meg, méghozzá nem költői értékeit, hanem alcímét. Mint a kötet szer
kesztője, rendkívül sajnálom, hallva a vitát, hogy nem Saint-Exupéry ötletét vettük át, 
aki A kis herceg alá azt írta alcímként: Gyermekeknek és felnőtteknek. Számomra ugyanis 
evidens volt, hogy a gyermekvers nemcsak gyermekeknek íródik, ebben az esetben pedig 
kifejezetten arról van szó, hogy azt fogalmazza meg, ami a felnőttben a gyermek. A 
gyermek- és a „felnőtf'-irodalom határai egyébként sem vonhatók meg egyértelműen. 
A kis herceget a szerzője gyermekeknek szánta, mégis a felnőttek értik meg igazi 
mélységében, és sorolni lehetne a példákat ennek ellenkezőjéről is, La Fontaine-től Dániel 
Defoe-ig, akik felnőtteknek írtak, egy idő után azonban a gyermekek lettek műveik 
befogadói. Hogy ezek után a legkézenfekvőbb példát, a mesét ne is említsem, amelynek 
felnőtt hallgatósága ma gyermekekre cserélődött. Mi sajnálatos módon, úgy látszik, azt 
tartjuk gyermekversnek, ami cseng-bong, sokat rímel, és lehetőleg nevel is. Kényelmes 

"dolog az irodalomtól elvárni, hogy tanítsa meg helyettünk gyermekünket, hogy tisztelni 
' kell az idősebbeket, és hogy köszönni kell az utcán, jól viselkedni az iskolában. 

Bogdán József versei nem ilyenek. Ő tud valamit a gyermekiélekről, amiről nekünk 
csak elképzeléseink vannak, ő ugyanis, azoknak mondom el, akik még nem tudnák: több 
kis bánáti falu lelkésze. Tudja, hogy a gyermekekkel nem szabad lekezelően viselkedni, 
lehet nekik beszélni akár a halálról is, mert egészen másként viszonyulnak hozzá, mint 
a felnőttek, és nem fél őket szembesíteni azokkal a kérdésekkel, amelyekkel nap mint 
nap találkoznak. Szociális kérdések ezek, és a szegénység, a magány, a nyomorúság 
gondolatkörébe tartoznak. 

Egy szomorú kisfiút látunk ezekben a versekben, aki háttal áll nekünk. A kötetben mégis 
nosztalgiát érzünk. Az első ciklus „tájidilljeiben" a költői megfigyelés remekléseit láthatjuk 
egy-egy fűszál, levél megfigyelésében. A szeder indája, a boglárkára rászálló lepke, a napozó 
tücsök, a hálóját békésen fonó pók látványa a természettől való elszakadás fájdalmát idézi, 
a második és harmadik ciklusban pedig az eltűnt gyermekkor iránti nosztalgiát halljuk, mert 
szépnek látjuk a gyermekkort, még akkor is, ha nehéz és szomorú volt valaha. 

SZŰTS ZOLTÁN: VERSSZELÍDÍTÉS 

A Gemma Könyvek 33. darabjaként jelent meg Szűts Zoltán Versszelídítés című kötete. 
Abban a sorozatban jelent meg, amelyben immár több mint húsz éve az elsőköteteseknek 
ad helyet a Forum Könyvkiadó. Emlékeztetőül: az első Gemma-kötet Szombathy Bálint 
Szerelmesek és más idegenek című verseskötete volt 1976-ban. 



Merészségre és megejtő tapasztalanságra vall, hogy nyíltan állást foglalt már első 
verseinek megírása során egyféle verselési eljárás mellett. Ebben nyilván az is közreját
szott, hogy amikor 1995-ben megjelent a Híd folyóirat Versek éve című antológiájában 
Átokföldje című verse, nyomban felfigyeltek rá, a Kossuth rádió Határok nélkül című 
műsora is méltatta, s átvette a Tiszavirág című lap. Azóta szerencsére Szűts Zoltán 
formát is talált verseinek, már nem a mindennapok politikai közhangulatának engedel
meskedik, amikor kendőzetlenül mondja el véleményét a körülötte zajló világról, sőt 
vitatkozik, perlekedik. 

Nem véletlenül került a kötet fedőlapjára a szlávságra utaló ikon, hiszen a fiatal szerző 
sok szállal kötődik álmítoszokat teremtő mindennapjainkoz, másrészt pedig verskészítő 
eljárására is következtetni enged. Az ikonon egy ló látható, s ahogyan a lovak idomításához 
sok türelem kell, sokszor el kell ismételni ugyanazokat a mondatokat és ugyanazt a 
mozdulatsort, úgy építi Szűts Zoltán is a verset. Hosszúverseket ír, amelyekben egy sor 
nyelvi és kulturális asszociációt görget, s fontos eleme az ismétlődés. Ám szabad asszo
ciációs eljárás helyett, fiatalemberről lévén szó, szívesebben nevezném rappelő hosszú
versnek Szűts Zoltán verseit. Versszelídítése egyúttal a nyelv „betörése" is. Irodalmunk
ban Domonkos Istvánnal kezdődött s Sziveri Jánossal folytatódott az a költészeti eljárás, 
amelyet a szavak szét- és összeszerelésének nevezek, nevezetesen, hogy a költő minden 
szóban megtalálja a szóösszetételt vagy álösszetételeket talál ki, kifordítja őket, más 
jelentést tulajdonít nekik. Szűts Zoltán végletekig viszi ezt az eljárást, miközben a világ 
megszelídítésére tesz kísérletet, helykereséséről szólnak. S mivel a versíró Magyarorszá
gon tanul, de sok szállal kötődik ide, itt publikál, így személyes tapasztalatokkal rendel
kezik a világkeresés módozatairól. Legjobb versei éppen azok - a Narancsízű bugyi és a 
Szint etika külön említést érdemel -, melyekben az otthonkeresés személyes átéltsége is 
átsüt. 

TOLDI Éva 

JUNG KÁROLY: ÖSSZEFÜGGÉSEKÉS KAPCSOLATOK 

Jung Károly folklorisztikai tanulmányainak újabb kötete nem a terepi gyűjtőt mutatja 
be, hanem a néprajzi szakirodalomban búvárkodót, a kritikust, a szakkommentátort, a 
folklóranyaggal kapcsolatos jelenségek irodalmi-kritikai figyelőjét. Érthető a kötet 
összeszerkesztőjének ilyen törekvése, hiszen az itt olvasható tanulmányok a gyűjtőfolk-
lorista műhelyének szerves részét képezik - a néprajz kérdéseiben járatos tudós meg
nyilatkozása szinte valamennyi tanulmány, illetve kritika, ami elsősorban szakkritika. A 
gyűjtemény ugyanakkor természetes módon mutatja Jung Károly néprajzi érdeklődésé
nek két fő területét: a „magunkról" szólásnak a jugoszláviai magyar folklórkutatásban 
megjelenő formáit veszi vizsgálat alá - összefoglaló áttekintésben, hogy történetiségében 
láttatják folklórtudományunk alakulását és jelentősnek vagy jellemzőnek tartott megnyi
latkozásait, azután pedig a folklórkiadványok elemzésében és recenzeálásában tárja fel 
a történetiség részleteit - az újlaki csodatételek jegyzőkönyvében, Kovács Endre mun
kájában és Geleta Piroska „népi" önéletírásában. Egyik ilyen írása sem pusztán könyv
recenzió, kitekintés és számbavétel mind, mintegy annak jelzeteként, hogy a bíráló 



tudományos horizontja szélesebb, mint a szemügyre vett könyv szerzőjének az ismeret
köre. Ugyanezt mondhatom el Jung Károly kötete harmadik, Könyveket lapozva című 
ciklusában a könyvkritikáiról, amelyeknek változatos tematikája a figyelmet keltő, hiszen 
ezek is a tudományos műhelyének termékei. 

Értékes csoportja Jung Károly kötetében a Szomszédaink, kapcsolataink cím alá 
gyűjtött kilenc tanulmánya. A szerzőt az isztriai horvát Attila-mondák éppenúgy 
jellemzik, mint az irodalomtörténeti vonatkozásúak, a Szigetvár elestéről szóló hős
énekek és a garabonciás-témának a bemutatása éppenúgy fontos, mint a Borislav 
Jankulov szerb hősdalfordításairól szóló ismertetés. Szimpatikusak ebben a ciklusban 
a tájékoztatók és adalékok: egy-egy néprajzi téma szerény, de mégis magabiztos 
megközelítései. 

Akárcsak az eddig megjelent Jung-kötetek, ez is nyeresége tudományosságunknak, és 
gyarapodása az egyetemes magyar néprajztudománynak. 

KONTRA F E R E N C : GYILKOSSÁGA JOGHURT MIATT 

Kontra Ferenc új novellagyűjteménye az író prózaírói munkásságának eddigi össze
foglalója, egyúttal azoknak a narrációs utak nyomozásának a kijelölése is, amelyeken 
járni próbál. A Gyilkosság a joghurt miatt novellái éppen ebből a szempontból pedagógiai 
karakterűek is, hiszen az író olyan módon sorolta három novellaciklus egymásutánjába 
őket, hogy kitessék, milyen prózavilágból indult és milyen világ ábrázolása felé tart. 
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy az első ciklusban nem régi novellák kaptak helyet, 
és a harmadikban nem kell vadonatújakra gondolnunk. Nem a megírásuk idejére gon
dolok, hanem lényegében novellaformálásra és novellaszínterekre, egyúttal az élet év
gyűrűire, hiszen az első ciklusban zömmel gyermekkora világából származó témákat írt 
meg, míg ha így nézem, a harmadikban „felnőtt", azaz mai világának a képe látszik. 
Mondanom sem kell, írói világra gondolok, amikor ezt írom. Természetesen van közös 
talajuk is az írásoknak, főképpen ha úgy tartjuk, hogy mindegyikben az én és a világ 
relációit érzékeljük, méghozzá olyan módon, hogy a narrátor és a tárgyi világ van jelen 
az írásokban, az emberek mintha nem kerültek volna az írói figyelem körébe. Elsősorban 
az apának a világ fölé tornyosuló alakját érzékeljük, azét, aki zordabb, mint az apaalakok 
megszokott irodalmi kliséi gondolni engednék. A narrátor viszonylatait elemzi Kontra 
Ferenc írásról írásra, és mintha életének korai szakaszait tenné vizsgálata tárgyává. A 
személyesség is ezekben a vizsgálatokban tűnik fel, míg a „világ" mintha kifakult volna, 
és egészen „mesés" körvonalakat kapott volna. „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
békétlen ország - olvassuk az egyik írásban -, meggyújtották mind a négy sarkánál és 
elkezdett befelé égni." 

Nóvuma ezeknek az írásoknak az elbeszélések jobb híján tárgyilagosnak minősíthető 
narrációja. Nem is szabályos novellák az írások. Inkább jelentések, pontos történetek, 
életképek, modern anekdoták terminusát kell a jellemzésben felhozni. Az első ciklus 
írásait ebből a szempontból nézve a gyermekkorról készült filmnek lehetne nevezni. A 
nemrégi háború képei is ilyen módon készültek Kontra Ferenc írásaiban. A személyte-
lenítési szépírói szándékokról tanúskodik különben a Határsár című drámai szövegének 



„szereposztása" is. A mondatok pontossága, precizitása, puritánsága ezt a benyomást 
még fokozza. Nem véletlenül a harmadik ciklus írásai a legjelentősebbek, és az írói 
tehetségről leginkább tanűskodók. 

BORI Imre 

HARKAI VASS ÉVA: EZREDVÉGI MEGÁLLÓ 

Többszörösen fontos, hogy a kritikus, a tanulmányíró, kivált, ha fiatal, írásait kötetbe 
gydjtse/gyűjthesse. Fontos, mert a kötet általi megméretés feltétele a pálya további 
alakulásának, s mert egy-egy kötet mindig több, jelentősebb, figyelemkeltőbb az írások 
folyóiratokban, lapokban történő megjelenésénél. Az időszaki sajtóban való publikálás 
a szerzői munka folyamatosságának és az irodalmi folytonosság bizonyítéka, a kötet 
pedig, melyben az időnként megjelenő munkák összegyűjtve kerülnek az olvasó elé, egy 
irodalom betakarított legjava termékeinek reprezentatív dokumentuma. 

A tanulmányíró, a kritikus témaválasztása önleleplező gesztus, jellemzi a választó 
ízlésvilágát. Harkai Vass Évának, kötete rá a bizonyíték, igényes a témaválaszása, írásaiból 
látjuk, az irodalom legjobb szerzőinek társaságát keresi, köztük érzi magát jól. Kosztolányi 
Dezső, Füst Milán, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Kassák Lajos, Marsall László, 
Várady Szabolcs, Kukorelly Endre, Ballá Zsófia, Imre Flóra, Parti Nagy Lajos költésze
tével, illetve Mészöly Miklós, Bodor Ádám, Konrád György prózájával „beszélget", folytat 
szakmai dialógust, nagyfokú jártasságot, kivételes szenzibilitást mutat. Alkotókkal, mű
vekkel történő szembesülése azonban nemcsak irodalomértésének bizonyítékát adja, 
mutatja, hanem azt is bizonyítja, hogy tanulmányíróként, kritikusként tud közvetíteni 
művek és olvasók között, eligazít, érdeklődést ébreszt, értékekre figyelmeztet. S teheti, 
mert kitűnően ismeri az irodalomtudományt, sajátja a korszerű irodalmi gondolkodás. 
Joggal számíthat tehát az irodalom iránt érdeklődő olvasók figyelmére. 

Harkai Vass Éva könyvének külön erénye, hogy ugyanazzal a kritikusi mércével méri 
a vajdasági magyar irodalom műveit, opusait, amellyel Mészöly, Bodor, Várady Szabolcs, 
Imre Flóra vagy a többiek köteteit. így a magyar irodalom egészeként szemléli, szemlélheti 
Utasi Mária, Pap József, Ladik Katalin, Jung Károly, Böndör Pál, Fenyvesi Ottó, sőt a 
fiatalok, Géber László, Kávai M. (alias Ladányi István), Papp p Tibor vagy Szabó Palócz 
Attila költészetét, illetve Tolnai Ottó, Brasnyó István vagy Juhász Erzsébet prózáját. 

Az Ezredvégi megálló című tanulmány- s kritikakötet irodalmi gondolkodásunk, irodalom
értésünk jelentős dokumentuma, valóban megálló, amely után nincs, a szerző, könyvkiadá
sunk s irodalmunk érdekében nem lehet megállás. 

GEROLD László 

NÉMETH ISTVÁN: ÜNNEP RAGUZÁBAN 

Nyilván nincs polgára a régi, egységes Jugoszláviának, kinek Raguza - ahogy akkor 
tanultuk és mondtuk: Dubrovnik - ne jelentené élete egyik legszebb, legmaradandóbb 
emlékét, azt a helyet, ahová visszavágyik, mert jól érezte magát, mert szép volt sétálni 



az Óváros falai között, csodálatos élményt jelentett egy-egy előadás a hagyományos Nyári 
Játékokon. Dubrovnik, bocsánat, Raguza, úgy maradt meg bennünk, mint egy mesevilág, 
olyan közösség, melyben az emberek annak ellenére, hogy személyesen nem ismerték 
egymást, úgy érezték, úgy érezhették, összetartoznak. Ezt a csodálatos érzést a város 
teremtette meg, nyújtotta. 

Erről a városról és erről a múltról szólnak Németh István írásai, a város építőinek 
emléke előtt tisztelgő bevezető és a várostól búcsúzó záró írás mellett az a harmincegy 
kép, melyek azáltal válnak élvezetes, emléket idéző, nosztalgiát keltő és természetesen 
Raguza sajátos légkörét, embereit, jellegzetes színhelyeit felidéző, bemutató, hamisítha
tatlan Németh István-i képeslapokká, hogy az írások felismerhetően magukon viselik a 
szerző jól ismert íróságának jegyeit: az érzelmi (nem érzelmes!) személyességét és az 
olvasót megszólító közvetlenséget, valamint a Németh István-i publicisztikára jellemző 
irodalmiságot. 

Németh Istvánról olvasói régóta tudhatják, hogy Raguza szerelmese, most ennek adja 
igazi bizonyítékát ihletett, várost és embert mindig együtt láttató, megjelenítő szép 
írásainak gyűjteményével, melynek kiadását az a tény is indokolttá teszi, hogy irodal
munkban, tudtommal, egyetlen városról írt írások alig jelentek meg (Zomborról Herceg 
János), illetve, hogy novellistáink is (Lovas Ildikó, Szathmári István) is mostanság fedezik 
fel témaként a várost, igaz, ők Szabadkát „éneklik meg", de maga a tény, hogy város, 
mint honi élettér, illetve mint ideális emberi-kulturális közösség, léttér irodalmunk és 
könyvkiadásunk témájává válik/válhat emberi, polgári gondolkodásunk s az ezt kifejező 
irodalmunk rangját, érettségét tanűsít(hat)ja. 

GEROLD László 

MAJOR NÁNDOR: KISEBBSÉGI BREVIÁRIUM 

Major Nándor 1993 óta írt politikai kommentárjait, interpretációit és cikkeit gyűjtötte 
egybe, mégpedig azokat, amelyekben a vajdasági magyar (kisebbségi) politizálás lépéseit, 
szándékait, ábrándjait és tévutak tematizálta. Az azonnali reagálások időszerűségét és 
hitelességét nem fakította ki az azóta eltelt idő. Még sokszor vissza kell majd térni ezekhez 
az évekhez és ezekhez az írásokhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, miben éltünk és 
hogyan éltük túl az elmúlt éveket. Éppen ebben az időszakban fogalmazódtak meg 
viszonylag világosan a vajdasági magyar kisebbségi politizálás irányai és kulcsszavai. Ekkor 
játszódott le a keményen egységesnek vélt magyar érdekszervezet politikai párttá alaku
lása, kettészakadása, szétszóródása, ekkor születtek új pártok, mozgalmak, platformok. 
A kisebbségi politizálás e folyamatainak hátterében a magyarországi változások, úgyszin
tén Jugoszlávia széthullása, a többéves háború, a gazdasági és morális csőd látható. 

Ebben a helyzetben fordult Major Nándor a politológia és a történelem jó ismerőjeként 
érdeklődéssel és figyelemmel a kisebbségi magyar politizálás jelenségeihez. A független, 
de nem érdektelen, a kívülálló, de nem semleges értelmiségi pozíciójáról. Sem párthoz, 
sem más (hatalmi) csoportosuláshoz nem tartozván a civil nézőpontját képviseli. ítéletei 
ezért mentesek minden elfogultságtól, ugyanakkor azonban személyesek a liberális más
ként gondolkodás kereteiben. írásainak gyakran polemikus éle, helyenként metsző iró-



niája nem személyekre irányul, pedig azoknak is kijárna bőven, hanem állásfoglalásokra, 
eszmékre, a kisebbségi politizálás kényszerpályáira, a politikai gyakorlat lépésvesztéseire, 
az alapvető politikai kultúra hiányára. írásai ezért lényegesen hozzájárulhatnak a vajdasági 
magyar - a kisebbségi - politikai és történelmi önismeret kimunkálásához. 

BÁNYAI János 

Bányai János Végei László: A nagy Közép-Kelet-Európái Lakoma bevonul a Pikareszk 
Regénybe című kötetéről írt recenziója a Híd 1997. szeptember-októberi számában 
olvasható. 

SZENVEDÉLY ÉS POMPA 

Maurits Ferenc fedőlapterveiről 

Maurits Ferenc képzőművészről beszélni kihívás. A legfontosabb, hogy mint minden 
képzőművészeti alkotásnál, nála is két irányba kell tekintenünk. Az egyik irány azt mutatja, 
hogy az alkotás beletartozik a nagy egészbe, a „valamibe", amiben benne van az összes 
tapasztalata, az összes tudása, tehát minden, „ami van". A másik irányt a befelé fordu
lásban kell látnunk: azt, hogy maga a műalkotás egy sajátos kozmosz, amely saját törvényei 
alapján fejlődik, és mindent összetart. Egyszerűen autentikus, és csak az övé. Miért 
mondom ezt? Azért, mert amikor Mauritsról beszélünk - éppen ma hallottam egy 
gondolatot -, hogy hogy nem bolondul bele abba, amit rajzol és fest? Amikor alkotásait 
a közönség nézi, úgy érzi, hogy a festő vagy a képzőművész ösztönösen csinálja azt, amit 
érez. A képzőművész alkot, egyszerűen építi munkáját. 

Ezek szerint vissza kell menni a múltba, 1957 októberébe, amikor felrepült Gagarin. 
1961-ben itt, a Forumban megrendezték egy fiatal képzőművész első önálló kiállítását, 
amit ez a fiatal képzőművész nem jelez a saját bibliográfiájában. A Balkáni mappa című 
kiadványában is csak az áll, hogy első kiállítása 1966-ban volt. Körülbelül ekkor már 
létrejön a Mediála. Dolgozik Leonid Sejka és barátai. Ugyanekkor a művésztelepeken 
egy Decemberi Csoport nevű művészcsoport alkot, akik elindítják a geometrizmust. A 
geometrizmus nem azt jelenti, hogy egyenes vonalakkal meg síkokkal alkotnak, hanem 
azt, hogy konstruktivista hozzáállással alkotnak. A művésztelepeken azelőtt ösztönösen 
festettek, hagyományos módon, vagyis a vajdasági táj ihletését, a síkságélményt vitték át 
a vászonra. De amikor a Decemberi Csoporttal elindul a geometrizmus, az más hozzá
állást eredményezett, a képzőművészeti alkotást meg kellett alkotni. Nem elbeszélni az 
élményt, mert abból még nem lesz műalkotás, hanem azt meg kell alkotni. 

A fiatal Maurits Ferenc alkot, ő nagyon is érzékeny lelkű, az első versei közt olvasható, 
hogy „Volt egy nagy sporhetünk, mozdonynak hívtuk." Egy tárgyról beszél, a tárgynak 
élete van. Azután van egy másik verse, amelyben azt mondja: „Csak egy sötétkék kabát 
maradt utánam." Meg az is olvasható verseiben: „Szép, néma hegedű, mikor mama 
eladta, egész nap sírtunk." A néma hegedűnek is hangja van, vagyis minden tárgy a 
gyerekkorának egy-egy forrása, amiből képzőművészete táplálkozik. Ez az érzékeny 



Maurits utána a Mediálán és a Decemberi Csoporton keresztül lassan alakítja ki a 
képzőművészeti lexikáját. 1966-ban az első hivatalos önálló kiállításán az emberi formák 
úgy néznek ki, mint a robotok. Innen indul el, és valahol a Piros Frankenstein után 
következik egy új formavilág, amelynek a rezgő vonal a fő mondanivalója, és az emberi 
formába sűríti mondanivalóját. Erről írja Petar Őurőié: „Olyan emberek ezek, mint akikbe 
belekapcsolták az áramot, attól rázkódnak." Megérkezünk ahhoz, amit Ács József is 
mondott, hogy a semmibe és a mindenbe tartozás egyszerre van jelen, a légüres tér is 
tele van. Mindenki valami módon rátapintott arra, amit Maurits fest. 

De ez mind egyáltalán nem fontos. Az a fontos, hogy Maurits a nagy egészbe tartozva 
összegyűjtötte mondanivalójának támaszait, és azon elindulva kialakította sajátos lexiká
ját. Az ő sajátos lexikája olyan amilyen, valamennyien jól ismerjük. Amikor ma belenézünk 
a Balkáni mappába, az álomlátásokba, a boszniai világba, akkor valamit észre lehet venni. 
Ez idézőjelben mondva hasonlít Egon Schiele-re, és ugyanúgy hasonlít színgazdagságban 
Gustav Klimtre. S mi van ezekben a képekben? Benne van a szenvedély és a pompa. 
Ez a kettő van képeiben, holott mi a szörnyűségeket látjuk. A képzőművészeti alkotás, 
amely csak a szörnyűségről ad dokumentációt, az tulajdonképpen újságcikk. A képző
művészeti alkotás, amely összesűríti a civilizáció szégyenét és ugyanakkor abból az 
egészből képes szenvedélyes és pompás, autentikus, időtálló alkotást csinálni, az mara
dandó. Ez az tulajdonképpen, amit Maurits Ferenc alkot. S ez van az itt kiállított 
borítólapokon is. Nem minden könyvborítóján van rezgő vonal, vannak teljesen „normális 
fényképek" is, de mindegyiken megvan a színérzék, az egyensúly, vagyis Maurits szemé
lyisége teljes egészében ott is megjelenik. Miért lehet ezt állítani? Azért, mert Maurits 
1961-től a mai napig minden képzőművészeti káosz mellett húzta a saját csíkját. Honnan 
tudom ezt? 1967-ben, amikor Paviő Kazár szótáráért díjat kapott, azt mondta: „Ha az 
Orwell-kötetet visszük, az is díjat kapott volna." Tulajdonképpen az orwelli világ az a 
világ, amelyikből Maurits merít, amelyikből saját szívlüktetését formálja, és amelyikből 
maradandót alkot. Ami a Maurits-féle világ. 

Ez a Maurits-féle világ abban az időben összetalálkozik jellemző dolgokkal: a Mappában 
például benne van a Párizsi füzet is a „bilétákkal". Ha emlékeznek, Sáfrány Imre is az 
utolsó párizsi utazása után ezt a tárgykapcsolatot csinálta, s itt a tárgy többet mond, mint 
akármi más. Bányai János Maurits könyvének előszavában azt mondja, hogy Maurits 
képíró. Mit lehetne mondani például Kondor Béla festészetéről, mint hogy XX. századi 
freskófestő. Kondor Béla 1972-ben halt meg. Sok minden összefonódik tehát Maurits 
fejlődési világában s közte, de ez ugyanakkor egy sajátos világ. Ezek a lenyúzott emberek 
tulajdonképpen a civilizáció szégyenei, de a lenyúzott bőr Maurits önéletrajza is. 

Nem olyan önéletrajz ez, amely a saját életéből merít, hanem úgy, hogy a szíve lüktetése 
a saját idejében. 

Bela DURÁNCI 



K Ö N Y V E K 

VONÁSOK E G Y ÍRÓI BELVILÁG MEGRAJZOLÁSÁHOZ 

Vujicsics Sztqján: Magyarok és szerbek Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997 

A komparatisztika (általános irodalomtörténet, összehasonlító irodalom, egyetemes 
irodalom, kapcsolattörténet s a lexikonokban és tankönyvekben még vagy féltucatnyi 
névvel illetett rokon tudományág) tárgyának, céljának és mibenlétének a meghatározá
sából - legalábbis körülírásából - kell kiindulnunk, hogy közelebb kerülhessünk Vujicsics 
Sztoján emberi habitusának, szellemi alkata karakterjegyeinek megismeréséhez. Mint 
könyvének a címéből (Vujicsics Sztoján: Magyarok és szerbek) is látjuk, szerzőnk e 
munkájának, mint ahogy művei zömének is a helye az irodalomtudomány imént meg
nevezett területén jelölhető ki. Mivel azonban e diszciplínának még ma sincsenek (talán 
nem is lehetnek) milliméterpapíron s mérnöki pontossággal megvont határai, ezért 
minden e tárgykörbe tartozó értekező munkában tág tere nyílik az egyéni interpretáció, 
az individuális szemlélet érvényesülésének, a változatos módszertani eljárásoknak, a 
„műfaj" sajátszerű kialakításának és gyakorlatának. Ez teszi hát indokolttá s bizonyára 
szükségessé is, hogy Vujicsics Sztoján tudományos kutatómunkájának ne is annyira tárgyi 
vonatkozásait, filológiai eredményeit, elemzett történeti anyagának konkrétumait helyez
zük nagyítólencsénk fókuszába, hanem szerzőnk szellemi magatartása, lelkisége, tudo
mányos tevékenységének etikája felől tegyünk bátortalan kísérletet arra, hogy könyve 
segítségével azonosítsuk általunk jellemzőnek tartott néhány szemléletbeli írói vonását. 

Talán nem kerülünk messzire az igazságtól, ha Vujicsics tudományos munkáiban 
nemrég elhunyt professzora és mestere, Hadrovics László szellemi örökségének a nyomait 
véljük felismerni. A közvetlen előddel való összevetés tudományra tartozó mozzanataira 
itt nem térhetünk ki bővebben, ezért ezúttal csak a mindkettőjük által képviselt kompa
ratív gondolatiság és lelkiség ősképére, európai prototípusára utalunk, a Korvin Mátyás 
udvarának talajából éppen ötszáz esztendeje kisarjadt s humanista gondolatvilágban 
fogant Dunai Tudós Társaság (Sodalitas Litteraris Danubiana) szellemiségére. Ennek a 
már akkor is a Duna nevével szimbolizált régiónak, a lengyel, a cseh, az osztrák, a magyar, 
a szlovák, a délszláv népek által lakott európai zónának egymásrautaltsága és kölcsönös
sége táplálta a Celtis Konrád körül kialakult humanista tudóscsoport világképének 
gyökereit, amelyek ebből a talajból még ma is életerős hajtásokat nevelnek. Úgy gon
doljuk, hogy az említett társaság fél évezreddel ezelőtti erkölcsi, szellemi s lelki fölépít
ményét nem is annyira geopolitikai vagy gazdasági kényszerek, hanem inkább a szellemi 
átáramlás, a tudomány nyelvén ozmózisnak nevezett jelenség tartotta egyensúlyban, ami 
később török-német-orosz behatások következtében nemcsak hogy megbomlott, hanem 
már-már önmaga ellentétébe csapott át, ha nem is teljesen megbénítva, de sajnálatos 
visszavonulásra kényszerítve az egymást megtermékenyítő vagy serkentő szellemi erőket. 
S noha a félezer esztendő alatt e népek szellemiségének és alkati rokonságának a 
nyomozása, azok komplementáris elemeinek kimutatása és megfogalmazása a módszeres 



eljárások tekintetében a jelzett diszciplína igen sokféle változatát hozta létre, mégis ezek 
lényeges sajátságai s legfontosabb ismérvei mindvégig a szellemi érintkezések, az élet-
és szemléletformák, a kapcsolatok vizsgálatában (s ami ezzel egyértelmű: előmozdításá
ban) ismerhetők fel. Mindenképpen igaz, amit az e kérdésben a legilletékesebb, Paul 
van Tieghem, az irodalomtudomány nagy tekintélyű francia képviselője mond: „A fő cél 
mindig az marad, hogy felismerjük, elhatároljuk és tanulmányozzuk - az irodalmakat 
egymástól elválasztó különbségeken keresztül - a gondolat és a művészet közös és 
egymást követő állapotait az egymással körülbelül összehasonlítható műveltségi fokon 
álló nemzetek nagy csoportjainál, hogy jobban megértsük a szellemi és erkölcsi életnek 
az irodalom által kifejezett fő elemeit." 

Nyilvánvaló, hogy ezek az elvek, kulturális szándékok és törekvések, gondolat- és 
érzésmotívumok évszázadokkal, de minden bizonnyal sok évtizeddel előzik meg Vujicsics 
irodalmi világképét, így hát merő történelmi anakronizmus lenne, ha retrospekcióval 
belőle vezetnénk le a komparatív szemlélet képletét. Személyében és művében inkább 
a komparatív szemléletformák változatainak a szintézisét kell látnunk. Hangsúlyozzuk: 
személyében is, ugyanis tárgya iránti alapviszonya különbözik azokétól, akik számára a 
komparativizmus valóban csak egy elméletileg kimunkált módszert jelent, a vizsgált anyag 
pedig munkásságuknak csupán a tárgya, mint ahogy például a bakteriológia, a kőzettan, 
a genetika stb. kutatójának is a magáé. Vagy ahogy a „testvériség-egység" korszakában 
volt a politikus számára pártprogram, azonban soha nem lélekügy. De nem az a maiak 
számára sem, akik egyféle „modern" (modern?) attitűddel az „európaiságot" egy nem
zetek fölött lebegő, jellegzetességeit vesztett irodalmi szellemmel tévesztik össze. Sze
mélyes érintkezéseim során jómagam Vujicsicson kívül csak a „régiekben": Crnjanskiban, 
Tódor Manojlovidban, Borislav Jankulovban, Leskovacban éreztem rá munkáiknak 
mindig felismerhető nemzeti karakterjegye ellenére is egy másik kulturális közeg jelen
létére, legalábbis tudomásulvételére, egy tágas, gátlások nélküli, szabadon tájékozódó 
irodalmiság kontúrjaira. Úgy látszik, nem elvont tudományosság, elméleti jártasság, 
deklarált hovatartozás vagy szilárd eszmeiség szükségeltetik ehhez, hanem az együtt
élésből fakadó tudat etikája. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a népeknek a történelmi 
mozgás rezgésére azonosan rezonáló lelkisége. 

Ezek figyelembevételével a Vujicsics-jelenség egyidejűleg akár két oldaláról is obszer-
válható: a) mint a jelzett szándékok, eszmék, törekvések és elvek inkarnációja, b) mint 
egy szellemiség modellje, amelyből lebonthatók, kiválaszthatók az említett komponensek. 
Attól függően, hogy írónk személyéből indulunk-e ki vizsgálódásaink során, vagy pedig 
munkái felől közelítjük meg személyiségét. Oldalszám idézhetnénk Vujicsics könyvéből 
a gondolatillusztrációkat mind a két variáns bizonyítására, de nem az a célunk, hogy saját 
felfogásunkhoz keressünk támasztékokat a könyvből. Inkább az, hogy (kevesebb figye
lemre méltatva a „szakma" szűkös szempontjait) a „szellem és erkölcs" Paul van Tie-
ghem-i követelményének némely mozzanatára hívjuk fel a figyelmet Vujicsics könyvéről 
szólván, ami rendkívül instruktív lehet jelenünk számára, tudományos tevékenységünknek 
pedig alfáját és ómegáját jelenti. Ma sokkal inkább, mint bármikor korábban. Állítja ezt 
közös tudományágazatunknak az a művelője, aki mint a goethei „lelkirokonság" kutatója 
hol azért vesszőztetik meg (a tudomány részéről), mert a szellemi-irodalmi-történelmi 
folyamatokon - szerzőnkhöz hasonlóan - „az átélés és beleélés érzékenységével, sze-



mélyes elkötelezettségével van jelen", ami azonban „nem feltétlen előny akkor, amikor 
az összehasonlításnak, illetőleg a komparatisztikának övezeti - vagy ha úgy tetszik: 
irodalomközi - relációi kerülnek sorra". Már pedig az ilyen alkat (mondatott ez még 
valamikor 1992-ben a Nagyvilágban) „éppen személyes részvétele miatt nem mindig 
hiteles tanú az általánosabb törvényszerűségek megállapításakor". Másfelől meg, ugyan
ebben az évben, a szűk hazai nemzettudat túlbuzgósága éppen a „tudományos" objek
tivitást nehezményezi e sorok írójának a szellemi összhangzást kereső munkájában, 
felhánytorgatván neki s szemére vetvén, hogy „nem lenne ilyen gerinctelen a kultúránk, 
ha a magyar tudomány nagyjaival (s ezt Hadrovics Lászlóra vonatkoztatja a glossza írója) 
már egy-két évtizeddel ezelőtt nem csupán félprotokolláris, »tudományos csűcsok« 
közötti, »intézeti« kapcsolatokat ápolgattunk volna". Hat esztendő múlt el az itt idézett 
két extrém vélemény megfogalmazása óta, s a történelmi tapasztalat arra a következte
tésre készteti a komparatisztika céljain és rendeltetésén meditáló embert, hogy annak a 
művelésében akkor jár el helyesen, ha Vujicsics módján egyaránt s egyidejűleg érvényt 
szerez mind a „személyes elkötelezettség", mind pedig a tudományos objektivitás szem
pontjának. 

SZELI István 

S Z Í N H Á Z 

A LÁNCOS K U T Y A ÁRNYÉKÁBAN 

(Deák Ferenc: Fojtás) 

Politikai szempontból jelentős a kaposvári Csiky Gergely Színház 1956-os drámapá
lyázatának második helyezését elnyert Fojtás című „történelmi groteszk". Szerzője, Deák 
Ferenc, nem fiatal író. Betöltötte a hatvanat. Szabadkán járt a tanítóképzőbe, majd 
Újvidéken elvégzi az iparművészeti középiskolát. A Képes Sport műszaki szerkesztője, 
grafikus, újságíró, keramikus, rádiódramaturg, Jugoszlávia guineai nagykövete. Költő. 
Novellista, regényíró, hangjátékok, tévédrámák szerzője. Már az is jelentős, hogy bánsági 
szerző kaposvári színpadot kap. 

A Bánátban játszódó Fojtás 1956 őszére teszi tizenhárom szereplőjének összecsomó
zott életrajzát, életének egymásba kapcsolódó epikus epizódjait cseréli be drámára. A 
szomszédos népek polgárai már nevükről sem megmondható, melyik nációhoz tartoznak. 
Hol magyar, hol szerb nevet kénytelenek viselni. Hol elnyomók, hol áldozatok, besűgók-
besúgottak. Azt az egymáshoz súrlódó együttélést, amit a Feketeszárú cseresznyében 
Hunyadi Sándor még olyan megkapó nosztalgikus együttérzéssel írt sikerré, Deák Ferenc 
karcos szárazsággal szerkeszti színpadra, gondosan ügyelve rá, mindenkinek mindenkivel 
megbogozott legyen az élete története. Az első részben a magyar forradalom fölfordulása 
elől menekültekről derül ki néhány adalék, ami majd a második rész melodramatikus 



fordulatosságában nyer csak értelmet, amikor véres kalapáccsal futkároznak a szereplők, 
mivel évtizedes sértések, sérelmek, sebek mostanra érlelődnek teátrális összecsapásokká. 

Politikailag - ismételhető - jelentős dráma, mivel az együtt élő szomszédos népek 
közös történelmének elfogulatlan megfogalmazására tesz kísérletet. 

Babarczy László rendezése alázattal követi a kétféle írói világból gyúrt anyagot. Az 
előadás első fele színháztörténeti őskori leletként a Nemzeti Színháznak ötvenes évekbeli 
realizmusát éleszti föl hiteles gonddal. Mintha egy Szabó Pál tsz-dráma hangján szólalna 
meg Csonka Ibolya, Kelemen József, Horváth Zita, Hunyadkürti György. Szarvas József 
a Nemzeti nagy korszakának nagy színészeit juttatja eszünkbe, azokat, akik nyögvenyelős 
mondatokat is hitelesen vettek a nyelvükre, átitatták az irodalmi erőlködést életigazsággal, 
s ahol nem működött a drámai szerkezet, ott is valóságot éltek a deszkákra. Az előadás 
zárótételében lángra lobban egy mindaddig bepakolt roppant Kossuth-cfmer, bosszúálló 
angyalként keresztülröpül a szín hátterében egy üldözött üldöző. Átemelkedik a natu
ralista színmű metaforikus misztérium-melodrámába. É. Kiss Piroska teljes szélességében 
kinyitja a kaposvári színpadot. Talán sosem érződött ennyire tágasnak: a rivaldával 
párhuzamosan a szín mélyén végigvonul a tisztaszoba udvarra kilátó ablaksora, a füg
gönyök lendületes drapériájával tagoltan. Régóta nem szerepelt színpadi plafon. Cselényi 
Nóra a legnehezebb tervezői föladatot oldja meg tehetséggel: kortársi viseletekbe hite
lesen, egyszersmind színházi célszerűséggel öltöztetni a játszókat. A társulat újonnan 
szegődött tagjai is komoly tudással ápolják a színház realista hagyományait, könnyeden 
alkalmazkodnak elfeledettnek rémlett játékmodorhoz, mivel nem a rendezői önkény 
kimódolt stiláris nyakatekertségein edződtek, hanem embernek ember általi ábrázolásán. 
Kitűnik hiteles indulataival Végh Zsolt, egy jugoszláv államvédelmis szerepében a szí-
nészileg figyelemre méltó Kocsis Pál. Spindler Béla rutinosan megoldja a gumipitypang
tenyésztés tervét táskájában átlopó menekültet. Lestyán Luca kissé hamis a parodiszti-
kusra írt titkárnőszerepben. Nyári Oszkár készletből előállítja az intrikusi főhadnagyot, 
elkerülve mégis a mumusi jellemzés-befeketítést. Csernák Árpádnak súlya és igazsága 
van egy olyan szerepben, ahol dagasztóteknőben kell ülnie, amíg lapáttal kőtörmeléket 
hordanak rá lapátszámra. Tóth Géza menekültje titkokat tartalmaz. Van egy rendezőileg 
kiválóan megkoreografált vetkőzési jelenete, ahol bár lepucérodik, mégis szellemes 
takarásban marad a televízió-mozidarabok-videokazetták emberi hűskilométereinek 
évadjain. 

A Fojtás bemutatása a kaposvári színház azon igyekezetébe simul bele, hogy föltá
masszák a kortársi dráma, a jelenhez szóló és napjainkat ábrázoló színházat a klasszikusok 
újra meg újra értelmezései önképzőköri próbálkozásainak divatja idején. 

MOLNÁR GÁL Péter 
(Népszabadság 1998. március 2.) 



Z E N E 

LAJKÓ FÉLIX TÍZ P E R C UTÁN 

A XX. század végén járunk. A művészetekben már mindenki mindent kipróbált, amit 
csak lehetett. Mindenféle zenéket hallgattunk már, klasszikus hangszerek kombinációját 
népi hangszerekkel, vagy dzsesszhangszerekkel, sőt már gépeket is próbáltak beleiktatni 
a szimfonikus zenekarba. Gondoljunk csak Szkrjabinra, aki valamiféle fényzongorát 
próbált felhasználni: ez a hangszer egyes billentyűk lenyomásával a hang mellett fényt is 
közvetített, növelve ezzel a műnek a közönségre gyakorolt hatását. Vagy például Ligeti 
György neodadaisztikus szimfonikus költeménye száz metronómra. Ezek vitathatatlanul 
eredeti ötletek, de csak kísérleteknek számítanak. Ma már senki sem adja elő őket. Nem 
azért, mert nehéz, vagy költséges, hanem mert értelmetlen, hiszen ezeket a műveket 
nem lehet élvezni. És ez az eredetiség mellett a másik követelmény, amelynek eleget 
kell tenni egy zenemű alkotásánál és előadásánál. Figyelembe véve ezeket a körülmé
nyeket, elég sajnálatos tény, hogy még ma is sokszor találkozhatunk olyan művészekkel, 
akik alkotásukban csak az eredetiségre törekszenek. Az ilyen műveket nem hogy élvezni 
nem lehet, de az első meghökkentő benyomás után kimondottan csúnyák. 

Lajkó Félix művészete nem ilyen. Zenéje műfajilag teljes mértékben meghatározha
tatlan. Bachtól a dzsesszig, a népies elemektől a romantikus hangzásokig minden meg
található benne. Sokak szerint zenéje üres és unalmas. Legjobban talán Ravel Bolerójára 
emlékeztet: adva van egy viszonylag egyszerű és rövid téma, ami közel húsz percen át 
ismétlődik, miközben csak a hangszínek és a harmonizálás kombinációi változnak. És 
mégsem mondja senki Ravel Boleró]ára, hogy unalmas. Lehet, hogy csak azért nem, 
mert megszoktuk. Pedig ha az ősbemutatón a téma harmadszori ismétlése után mindenki 
kiment volna a teremből azzal, hogy ez unalmas, ma nem is ismernénk a zeneirodalom 
egyik legeredetibb alkotását. így van ez Lajkó Félixszel is. Ha valaki nem tudja kivárni, 
hogy elmúljon tíz perc, akkor egyszóval sokat veszített. Mert éppen amikor azt gondolja 
az ember, hogy na, Félix, most már játszhatnál valami mást is, akkor jön egy meghökkentő 
akkord, egy furcsa vonásmódváltás, egy hatásszünet, vagy akár egy kiáltás. Ez az, amit 
egyszerűen csak ki kell várni. Sőt, a legjobbat a végére tartogatta. Miután a február 23-ai 
újvidéki koncertjének hivatalos befejezése után a közönség nem akarta elengedni, kísé
rőzenekara nélkül tért vissza, és egy olyan művet adott elő, amelyben a dallamot fütyüli, 
a hegedűt pedig kísérőhangszerként használja fel. Az első füttyhangok hallatára a kö
zönség nevetni kezdett, de aztán már mindenkit elragadott az, ami következett. Főleg 
olyan valakit, aki maga is hegedül és tudja, hogy miközben az ember ezen a hangszeren 
játszik, mást nem csinálhat. Például ha igazán odafigyel a hangok tisztaságára, a vonó
váltásokra, a hangképzésre, a vonóra gyakorolt mindenkor megfelelő nyomásra, a hege
dűtartásra, sőt a művészi benyomásra is, olyankor nem nagyon tud sem énekelni, sem 
táncolni, sem pedig fütyülni. Aki viszont gyors ütemben váltakozó, halk négyszólamú, 
tisztán lefogott akkordokat játszik és hozzá még van kedve meg ideje fütyülni, az igazán 
jól uralja a hangszerét. Természetesen azt is számításba kell venni, hogy mindez szigorúan 



improvizatív jellegű, tehát ezt Lajkó Félix nem kottából gyakorolta órákon át, hanem 
ott a helyszínen találta ki. 

Amikor az improvizációt említem, eszembe jut a külön dicséretet érdemlő Lajkó-féle 
kísérőzenekar tagjainak nehéz feladata is. Nem is csoda, hogy játék közben állandóan a 
szólistát bámulták, hiszen nehezen lehet valakit kísérni, aki éppen abban a pillanatban 
találja ki azt, amit játszik. Ilyenkor azokat a lámpalázas operaénekeseket látom magam 
előtt, akiknek a rivaldafénytől annyira inukba száll a bátorságuk, hogy talán még azt is 
elfelejtik, melyik operát éneklik. A karmester meg a zenekar pedig találja fel magát, 
ahogy tudja. Ilyenkor jönnek elő az igazi képességek. Az a karmester, aki legény a talpán, 
egy kis meghökkenés után már mutatja is a zenekarnak, hogy honnan játsszák tovább, 
aki pedig nem, az végigdirigálja az operát úgy, hogy a zenekar háromütemes késésben 
van az énekeshez képest. Félixéknél ilyesmi szerencsére nem fordult elő, igaz, volt pillanat, 
amikor a zenészek összemosolyogtak: ez azt jelentette, hogy no, most ezt megúsztuk, 
pedig már majdnem szétesett az egész. 

Lajkó Félix sok mindenben utolérhetetlen, leginkább azonban a vonószőr-koptatásban. 
Normális körülmények között egy vonó szőröztetése után körülbelül négy-öt, sőt hat 
hónapig is probléma nélkül használható. Lajkó Félix vonójának szálai két koncert után, 
azt hiszem, mind kihullanak. Talán annyira elragadja a zene, hogy nem tud odafigyelni 
rá, amikor éppen elszakad egy-két, esetenként tíz-húsz vonószőr. Lehetséges, hogy a 
jobbkéztechnikájával van egy kis probléma. Hogy hogyan kell a vonóval megfelelően 
bánni, azt általában a zenei szakközépiskolákban tanítják. Félix megpróbálkozott vele^ 
de nem sikerült befejeznie. Úgy látszik, a zeneiskola tanári kara sem tudta kivárni, hogy. • 
elmúljon a tíz perc. 
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