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L X I I . évfolyam, 6. szám 

GULYÁS JÓZSEF V E R S E I 

M I T TEHET A KÖLTŐ 1970-BEN? 

Nyugdíjra nem számítok, 
külföldre nem megyek, 
megőrülni nem tudok, 
mit tegyek, mit tegyek? 
Jószágtenyésztő leszek! 

(1970) 

MÁRTA 

Megcsillantotta előttem, 
amit s ahova mindig vágytam 
és elvette 
(két percre csak) 
hogy még 
szomj asabb legyek érte. 
Én rettentő 
szomjas ember vagyok, 
éhes és szomjas. 
Mindig más volt itt, mint 
amit akartam, 
nem volt mersz és erő . . . 

(1971) 



RÓZSI 

Hazudtam a kézilabdapályán, 
hazudtam, hazudtam, 
hogy a fehéreknek drukkolok, 
hazudtam a cukiban, 
hazudtam, hogy a trónról 
majd visszatekintek 
mosolyogva, könnyedén, 
hazudtam, most vérzek, 
mint az elütött palicsi festő 
s talán elvérzek érte. 

(1974) 

HALOTTAK NAPJA 

ti már túl vagytok 
ezen a kis kitérőn 
felébredtetek 
a zavaros álomból 
(ez volt az élet?) 
a bizonyos halálban 
a nagyobb életben 

(1978) 

GYEREKKOROM, SZÜLŐHELYEM 

Gyerekkorom, szülőhelyem 
elvesztettem s nem lelem, 
mint egy halott, 
itt élek én (ha élek még) 
de hol vagyok? 

(1990) 



KIS EMBER - NAGY EMBER 

mit mondott? azt mondta: 
savanyított kovászos uborka 
nagy ember - kis ugorka 
kis ember - nagy ugorka 
és zúgott halkan a Volga 
Szabadka meg Újvidék között 

(1992) 

MELLÉKÚTON 

Igen, én nem vagyok, 
tudom, 
főúton, 
mellékúton vagyok, 
mellékút 
s mellékutas, 
rögös földút 
s a rögös földúton 
utam 
így futom, 
de hiába, 
amíg kifutom magam. 

M A G A TÁN A Z T HISZI 

Maga tán azt hiszi (hályoggal áldott) 
hogy Antal bácsi dirigálja a világot? 

Ő (melyből ha fölkel egy fejjel kiáll) 
csak egy nagyrakás szemétnek dirigál 

(1993) 



HIÁBA ÉLTEM 

Ha a szocializmust, 
szentségem nem kíméltem, 
a kapitalizmust, 
e kurvát, mért kíméljem? 

Tudom, tudom, mondják, 
de hallom régtől-régen, 
magamtól is tudom: 
hiába élek, hiába éltem. 

(1993. dec.) 

EGY KRITIKUSRA 

kritikus amit ön itt 
ma úgy imád 
de mindent itt most 
az én gyomrom kihány 

(1993) 

ÚJ GRÓFI SZÉRŰN 

És majd megreggelizik 
a tűz 
az éhes az éhező láng 
a vörös és forró 
ti lopott szérűtökön 
s amit megmentetek 
kivesztek kezéből 
azt délben emészti el 

(1992) 



Z I Z I 

Itt volt velem, élni félt 
és szeretni nem mert, 
estefelé egy napon elment, 
ez volt a mi szerelmünk: 
köszönet s bosszú mindenért. 

(1994) 

SOSEM ALSZOM 

Sosem alszom, nem aludtam, 
csak élek, élek. 
És mi tart életben? talán 
életben tart a halál. 

(1994) 

ÉN KÍVÁNCSI ÉLŐ V A G Y O K 

Én kíváncsi élő vagyok 
s minden percben elhullhatok, 
Uram, kérlek, ha lehet, 
mutass meg ma nekem 
a döntő holnapi nagy meccsből 
néhány érdekes jelenetet. 

(1995. jún.) 



V A R G A SÁNDOR V E R S E I 

AKÁR A PONT 

pánsíp a szélben 
a csont 
faágra száradt tüdőm 
a lomb 

sípol zihál és vért 
ha ont 
vörösre festi az égi 
plafont 

lassan a semmibe veszek 

akár a pont 

Telecska, 1997 

H A HITED ERŐS 

bármelyik percben 
a hitből merve 

tenni tegyél 
eltökélve merve 



sosincs késő 
sosincs veszve 

mi elérhetetlenül távoli 
talán az sincs messze 

ha hited erős 
és mérhetetlen 

Telecska, 1997 

L E KELL-E SZOKNI 

le kell-e szokni 
a virágnak 
virágzásáról 
színéről 
illatáról 

az elhervadásról 

itt 
a hidaknak 
íveléséről 
partok áthidalásáról 
hóhullásról 
esőn ázásról 

igenlésről-tagadásról 
anyanyelven álmodásról 

le kell-e itt szokni 
minden megszokásról 

Telecska, 1998 



MAGUNKBA-ZÁRTSÁGUNKBAN 

magunkba-zártságunkban 
mióta 

szánkba kérgesedik a fohász 
a nóta 

sós íze nyelvünk alatt 
a szónak 

szikesen szikkadó kovász 

magunkba-zártságunkban 
talán még 

a szóerjedés reménye is 
ajándék 

és kovász az ős-indulat 
a szándék 

sugárzó kis fénye is 

Telecska, 1998 



T-BAG 

Hypertext 

S Z Ű T S Z O L T Á N 

- És te melyiket preferálod - kérdezte Árpi és közben kapargatta az 
arcát. Attila megnyomott egy-két billentyűt, rákattintott a Netscape-re, 
kiválasztotta a saját profilját, majd a program lassan betöltődött a 
memóriába. - A Microsoft világuralomra tör, Bili Gates lesz majd a 
világ ura, már így is ő a leggazdagabb ember a földön - folytatta Árpi - , 
ez elég egyértelmű, megszegi a tröszttörvényt, minden más céget felza
bál, senki sem tud majd ellenállni neki, majd csak a Linux, ha a BSA 
rendesen elkezdi ellenőrizni a cégeket, majd mindenki áttér a Linuxra, 
akkor majd beszopják, a kurva anyjukat. 

- Ja, igen - mondta Attila - , nekem mind a kettő megvan a gépemen, 
az Explorer 4-es is, de szívesebben használom, preferálom (helyesbített, 
köhentve) a Netscapet. Töltött egy pohár vizet a Spatenes poharába, 
jó vastagon volt a karimáján ételmaradék az éjszakai kajálástól. A 
poharat tegnap lopta a Picassóból, a fekete kabátja belső zsebébe tette, 
és az Akácos utat énekelve jött végig a körúton, vett egy kiló mandarint 
valahol a Művész környékén egy nonstop zöldségesnél, s mást sem 
csinált, csak a magokat köpködte egész úton, nagyon oda kellett figyel
nie, nehogy egyet is lenyeljen, mert ettől begyullad a vakbele, legalábbis 
így mondták neki. Jó lett volna elmenni a Zöldség-Gyümölcsbe is, 
mondta barátjának, ott mindig jó nők vannak, szépek és értelmesek is, 
de nem kéretik magukat, s röhögött, milyen nehéz volt elmagyaráznia 
otthon, hogy a ZGY egy klub, nem zöldséges, nem arabok tartják, 
hanem magyarok, de hogy árulnak-e ott zöldséget, ja, füvet, mondta, 



azt árulnak, abban van a vitamin. Nekifutott, és nagyot köpött a hirdető
oszlopon kivilágított Cosmopolitenes reklámra, pont a nő arcát találta 
el. Teljesen jó, mondta. Száját kabátujjába törölte, és elgyalogolt, hogy 
megvárja az éjszakait a Blahán, nagy tömeg volt ott, bámulta a világító 
reklámokat az épületek tetején, a jó kis hupikék hotelokat, ahogy 
mennek ki-be a kurvák egész éjszaka, szállnak ki a Suzuki Swiftekből, 
amit megkerestek, kis bundákban és kopogós cipőben mennek végig az 
aulákban. Eldobják a jó hosszú amerikai cigiket, melyeket csak félig 
szívtak el, s odamennek a hajléktalanok, meg a hippik, felveszik a jó 
rúzsos csikkeket, azt mondják, jó kurva szívta - mesélte Attila a barát
jának. Azt szerette volna megtudni, milyen busz jár ott az éjszakai 
hatoson kívül, mert egy csomó ember vár a Rákóczi úton is, 78 É talán? 
Odament, nézegette a táblát, 10 percenként jár, épp akkor jött a busz, 
úgyhogy megint nem tudta meg, melyik busz jár éjszaka a Keletitől a 
Ferenciekig. 

Nagyon fájt a feje, Árpi pedig csak beszélt, Istenről meg a kegyelemről, 
hogy végtelen az Ő irgalma, a halálbüntetésről, hogy nincs jogunk 
senkinek sem elvenni az életét, de mi lenne, ha a bűnösnek csak a kezét 
vágnánk le, persze érzéstelenítve, rendes orvosok végeznék, vagy ki
vennénk valamelyik szervét, utána még élhet, mert még így is megtérhet, 
és megbánhatja bűneit, jobb neked fél kézzel - kezdte, de Attila nem 
hallott semmit sem a vízcsobogástól. Ja, mondta, ja, és egy Aszpirin-I-C-t 
tett a pohárba, az lassan felpezsgett, Attila pedig már itta is, még el sem 
olvadt az egész, az ajka fehér lett tőle. Ezentúl csak jó, tiszta anyagot 
szívok, és nem iszom több sört, mondta. Hányszor fogadta már meg ezt, 
úgy, mint a hívek, hogy ezentúl nem vétkezik, megújította újra meg újra 
a fogadalmát. Nála ez a fogadalom arra vonatkozott, hogy nem iszik 
több sört, mert attól másnap reggel rossz a közérzete, fáj a feje, majd 
szétrobban, émelyeg a gyomra, nehezen tud felkelni, nincs kedve semmit 
sem enni, csak egy kis 100%-os narancslevet, Hohes C-t gyümölcsdara
bokkal, nem a narancssárga, hanem a piros csomagolásban. Mégiscsak 
el kellett volna tegnap menni a Skálába, de lusta voltam - mondta 
Árpinak - , ott lehet mindenféle narancslevet kapni, s jó egy olyan bolton 
végigsétálni, ahol ilyen nagy a választék. Csak nem kellett volna kirúgni 
azt a nőt a múlt héten - folytatta. Jól lehetett vele vásárolni, csak úgy 
dobált bele mindent a kocsiba, és röhögött. Mindig tudtam, este milyen 
nagy szex lesz majd, mosolyogtam is rá, s ő is tudta, mi lesz este, ezért 



visszamosolygott. Nem veszekedtünk, mert annyira nem érdekelt, mit 
csinál. Árpi a körmét rág^a. - Te tudtad, hogy a fehér Life Styles 
óvszereket belülről olyan vegyszerrel kenik be, ami elzsibbasztja az 
ember nyelvét, kérdezte, miért látta, hogy Árpi nem figyel rá. Te figyelsz 
rám? - kérdezte. Igen, mondta Árpi, ott tartottál, hogy az óvszer 
megbénít. Ja, mondta Attila, az ember nyelvét bénítja meg, nem mását, 
nem engem bénít le. Na, szóval együtt kellett volna maradni ezzel a 
nővel, mert alapjában véve nem is volt olyan rossz vele, csak nem tetszett 
a teste, nem kívántam. A gyakorlatban nem jött össze, gondolataimban 
pedig kívántam mindenféléket vele, de amikor megláttam, hogy levet
kőzik, és rám ül, összement, és nem volt már kedvem hozzá. Ezzel nem 
akartam megbántani, megpróbáltam nem kimutatni, de ő is látta, azt 
mondtam, fáradt vagyok, nehéz napom volt, mégis megpróbáltam más 
nőkre gondolni közben, egy-két jó szexképre, de így sem ment, mind 
kisebb és kisebb lett. Akkor hanyatt vágódtam, ő pedig lerántotta az 
óvszert. Ekkor zsibbadt el a nyelve, de sikerült végrehajtania, amit 
kitervezett, pedig már én sem reménykedtem, nem tudott beszélni sem 
rendesen egy ideig, egy kicsit azért megijedtem, sajnáltam is, de nem 
ment az egész. Ezek után otthagyott, egyedül meg nem igazán van 
kedvem boltba menni, unalmas várni a buszmegállóban, így hát semmi 
a narancsléből - mondta. 

Nem kellett volna innom, mondta. Ha csak füvet szívok, kevés jó 
dohányt keverek közé, s így még nem is köhögök, csak jól érzem magam, 
vigyorgok, sok hideg kólát iszom jéggel a Burger Kingben, meg shaket, 
utána eldobom a poharat, a jég pedig szétgurul. A Jókai téren szokta 
elszívni az anyagot, egy kicsit üldögél, majd elindul, amikor már nem 
szédül. A tegnapi este teljesen jó volt, két nővel beszélgetett lent a 
Picassóban, jó zenék mentek, valami acid jazz, utána Laibach, Jamiroqui. 
A csajok akkor jöttek be, amikor Attiláék még józanok voltak, és fönt 
ültek, az ablak mellett, s éppen értetlenkedtek, miért adnak csak 4 dl 
sört ilyen sok pénzért. Meg is kérdezték a pincért, az pedig megmagyarázta, 
így adják a jobb helyeken, csak a parasztok isznak fél litert egyszerre. 
Ja, mondta Attila. Egész este csak ocsmány nők közelítettek, ja, ja igen, 
leülhettek, persze, mondta nekik mindig Attila, de oda sem figyelt. A 
nők leültek az asztalukhoz, mert szombatonként alig volt már hely úgy 
éjfél körül, és elkezdtek beszélgetni. Most olvastam a Pacsirtái, mondta 
az egyik nő, egy kicsit nyomasztó, de jó. Nagydarab nő volt, hosszú barna 



hajú és szemüveges. Valami fülledt erotika áradt belőle, mesélte később 
Attila Árpinak. Ja, olvastam, válaszolta Attila a nőnek. Neked tetszett? 
Te szereted Kosztolányit? Ja. Hát szóval, szeretem. Egy ideig csend 
volt, a lányok egymással beszéltek valamiről, Attila pedig kinézett az 
ablakon. Jó ez a zene, mondta a lány, Dizzy Gillespie, csak egy kicsit 
hangos, és nem lehet beszélgetni. Te szereted a jazzt, Miles Davis, Chat 
Baker, jók, nem? Ja, Gimlesky, jók, mondta Attila, Kosztolányi meg 
Gimlesky. Szeretem őket, ők a kedvenceim, már sokat olvastam tőlük. 

Otthagyták a nőket, és lementek a pincébe, amikor megjött a két nő, 
akiket még tűrhetőknek találtak. Tiéd a csúnyább, az neked való, úgyis 
igénytelen vagy, súgta Attila a barátjának, míg letámolyogtak a lépcső
kön. Alig lehetett hallani, mit mondanak, Attila csak itta a söröket 
egymás után, a végén csak pohárral vették, nem korsóval, mert a lá
nyoknak is adtak belőle, körbement a pohár, majd gyorsan kiürült, még 
mielőtt langyos lett volna a sör. Mosolyogva indult el a pult felé, 
összekaparta az aprót, ja, ja sört, mondta a pultosnak, két pohárral. És 
t i melyik iskolába jártok, kérdezte Attila a lányoktól, amikor visszatért. 
Az egyik félig kopasz volt, az arca teljesen jellegtelen, alig 15 éves 
lehetett, a másik teljesen kopasz volt, kis kerek fekete bőrsapkát viselt, 
és bőrnadrágot, bőrdzsekit. Száját vastagon kifestette piros rúzzsal, 
szemét kihúzta feketével. Attila a kérdéseket csak neki tette fel, a 
másikat rendesen meg sem nézte. A Pesti tanodába járunk, válaszolta 
Otília. Nincs is olyan iskola, mondta Attila, de olyan halkan, hogy nem 
lehetett hallani, ki sem mondta rendesen végig, néha megvárta a választ, 
néha nem, csak úgy elfordította a fejét, és nézte a dj-t, aki a rácsok 
mögött keverte a zenét. És mit csináltok ott? Vizsgázunk. Miből vizs
gáztok, kérdezte, mindenből vizsgázunk, válaszolta az, mindenből, ismé
telte meg Attila. Ittak még néhány sört, Attila fizette őket, majd há
romkor a lányok elmentek, közben már többször is eltűntek, majd 
visszajöttek, néha nézték Attiláék, hová mennek, a bőrgatyás seggét 
általában, de néha nem is figyelték őket, és most végleg elmentek, nem 
is köszöntek el. Kellett volna szólni, mondta a barátja, menjünk föl a 
lakására, aztán megtörténhetett volna a dolog. Ja, nevetett Attila. A 
kidobók szóltak, hogy záróra, Attila néhány poharat gyorsan bepakolt 
a kabátjába, nem figyelte, látja-e valaki, de azt észrevette, hogy Otília 
otthagyta a fekete sálját, aminek olyan jellegzetes illata volt. Amikor az 
este közelebb hajolt hozzá, érezte ezt az illatot, megcsókolta a nyakát, 



végignyalta a füléig, megharapta, ott csüngött a nyakán, megfogta a 
mellét, lágyan megmarkolta, morzsolgatta, szép, feszes melle volt, köz
ben meg magához szorította. Tizenöt percenként elment a vécére, ott 
a homlokát a hideg csempének támasztotta, terpeszbe állt, elolvasta a 
sok grafitit, majd utána beszámolt a barátjának róla, hogy mennyire 
szellemesebbek, mint a ZGY-ben. Visszafelé a földet, a székeket nézte, 
egy kicsit belekapaszkodott az asztalokba, mosolygott, végig egyenesen 
ment, s megpróbált bekapcsolódni a beszélgetésbe. Milyen illat ez, 
kérdezte, Otília elővette a kis dezodort a Kookai feliratú műbőr táská
jából, valamilyen magyar neve volt a dezodornak, rajta volt a felirat, 
magyar termék, csak kis, eldugott közértekben lehetett ilyeneket kapni, 
Attila megszagolta, és mondta, hogy finom, Otília is megszagolta, s azt 
mondta, ja, egész este egy kicsit sem mosolygott. Most is itt volt a sál, 
szobájában éjszaka még sokáig szagolgatta, arcához dörzsölte, utána 
nejlonzacskóba gyömöszölte, hermetikusan elzárta, és feldobta a szek
rénybe. Otília - , mondta Árpinak, láttam már valahol, szerintem a 
Szendvicsesnél dolgozik a Deák téren, a Csirkés mellett, ott szolgál ki 
rezzenéstelen arccal. Biztos kezet sem mos a pisilés után a kis punk 
csaj, csak úgy puncis kézzel készíti a kis szendvicseket. Mindenből 
vizsgázik a Pesti tanodában, ismételte meg, és szívesen evett volna most 
egy kis ízletes szendvicset, amit el is mondott Árpinak. Mostanában 
Baudliard-t olvasok, mondta Árpi. Ez hogy jutott eszedbe? Úgy, vála
szolta Árpi, hogy Baudliard olyan, mint egy kaviáros szendvics. Ja, 
mondta Attila, erre még nem is gondoltam. Az ember tudja, hogy finom - , 
folytatta Árpi, de a következő kajálásig elfelejti, hogy mennyire. Amikor 
beleharap egy ilyen szendvicsbe, nagy ízpompával találkozik, s a har
madik-negyedik falatnál jelennek meg az újabb árnyalatok, újra meg 
újra felismeri őket, csak annyit jegyzett meg, hogy furcsa az íze, de erről 
újra meg újra be kell bizonyosodni. Na ilyan Baudliard is, folytatta, 
amikor elkezdem olvasni, mindig újra meg újra felfedezem a gondolko
dásmódját, hogy mennyire máshogy nézi, szemléli a dolgokat, újra meg 
újra rácsodálkozom. Ja, mondta Attila. Meg kell szokni ezt a gondol
kodásmódot, hogy a fülünket a fejünkön körbenyúlva vakarjuk. 

Kérsz teát, kérdezte Attila. Én még iszonyú szomjas vagyok a tegnapi 
után. Beledobok egy T-bag-et a forró vízbe, jó? En már nem kérek, 
válaszolta Árpi. Tudod, hogy mit szoktak a melegek játszani Ameriká
ban? Na mit - kérdezte Árpi. Az egyik meztelenül fekvőtámaszokat 



nyom, a másik meg fekszik alatta tátott szájjal, és mindig bekapja a 
herezacskóját. T-bag-ezés, úgy hívják. Biztos nem kérsz teát, pedig van 
gyümölcsös is, igazi gyümölcsdarabokkal, meg fekete tea is, filteres, és 
gyorsan készen van. 

Tudod, mit olvastam múltkor az Interneten? Tele van az egész jó 
anyagokkal, stuffokkal, szerintem bármit meg lehet találni rajta, még a 
T-bag-ezést is, ha gondolod, rákereshetünk. Mit, kérdezte Árgi. Attila 
kinézett az ablakon. Mit olvastál az Interneten, kérdezte Árpi. Ja, 
mondta Attila, bocs, egy kicsit elkalandoztam, tök furcsa, hogy itt vagy, 
hát azt, hogyha egy madzagot kötsz a nyakadra, amíg nézegeted a pornó
képeket, akkor sokkal kevesebb vér jut a fejedbe. - Nem is kell akkor 
gondolkozni - mondta Árpi. - Ja, de azért egy kicsit mégis tudsz, hisz 
azokat a képeket kéred le, amelyek érdekelnek, és ha véletlenül valami 
gyermekpornó jön le, akkor még van annyi erőd, vagy becsületed, hogy 
onnan továbblépj - mondta Attila. Na, de hadd fejezzem be, és akkor 
több vér jut a farkadba, és sokkal jobban élvezed a dolgot Jó, nem? Jó -
mondta Árpi. 

Figyelj, mindjárt mutatok néhány képet, vannak ám jók is. Kurva lassú 
ilyenkor a hálózat, mindenki csak tölti le a szexképeket. Már percek 
óta próbálom letölteni a site-okat, de csak nem jönnek be. Nekem 
mennem kell, mondta Árpi, és szedelőzködni kezdett. Akkor holnap 
eljössz te hozzám? Ja, mondta Attila, és beáztatta a filtert a forró vízbe. 
Nem érdemes sokáig benne tartani, mert megkeseredik - mondta. Igazi 
orosz fekete tea, én nagyon szeretem. Biztos nem kérsz, teszek bele 
citromot, meg mindent, ha akarod, gyújthatok gyertyákat is, vagy 
csinálhatunk valami kaját, főzünk valamit, és egy jót beszélgetünk, akkor 
meg elmegyünk a városba, szerzünk valami jó kis anyagot, azt elszívjuk, 
és eszünk rá baklavát. Na, most mit szólsz hozzá, gyere, jó lesz? Hát 
lehet, de még nem biztos, majd még meggondolom - mondta Árpi. 
Attila hanyatt feküdt az ágyra, lábát pedig az ágy mellett tartotta a 
levegőben, mert nem vette le a cipőjét. Na figyelj, inkább mondd azt, 
hogy nem, mert utálom, ha valaki azt mondja, talán, mert az úgyis nem, 
csak sokkal idegesítőbb. Na figyelj, döntsd el most, jó? Én addig elké
szítem a teát. Akkor nem jövök, mondta Árpi. Jó, mondta Attila. Figyelj, 
kapcsold le azt a neont, mert nagyon világít a szemembe, inkább húzd 
el a függönyt, oké, és többé nem ugráltatlak. Kösz. 



Árpi az ajtóban álldogált egy darabig, majd utána azt mondta, elmegy, 
de Attila addig már kiment a konyhába. Ja, ja, szólt vissza. Figyelj, tudod, 
mit láttam a múltkor? Amikor jöttem haza a Móriczról, láttam egy víziót, 
tortaszeletet, ahogy beáll egy bagolyba. Egy nagy, huhogós bagoly volt, 
mint a Twin Peaks-ben. Le is rajzoltam, itt van valahol szólt vissza 
Attila a konyhából. Amikor visszajött, nyomott egy reload-ot, mert a 
tegnapi képek jöttek le egy ingyenes site-ról, és iszogatta a teáját. Megint 
kiment a konyhába, sokat kotorászott a hűtőben, elővett egy nagy darab 
sonkát, kenyeret, majonézt, behozta őket az asztalra, és mind több 
Navigator Window-t nyitott meg. Amíg lejöttek a site-ok, vágott magá
nak néhány vastag szelet kenyeret, majd nekilátott a sonkának, abból 
már sokkal vékonyabbakat szelt le, közben meg váltogatta a Navigato
rokat, persze bal kézzel. Megkente a kenyereket majonézzel, majd utána 
rátette a sonkát is. - Mennyi cukrot kérsz bele? - kérdezte, majd 
körbejárta a házat. Árpi! - mondta, de senki sem válaszolt. Odament 
az ajtóhoz, bezárta, a kulcsot pedig elfordítva hagyta a zárban. Lassan 
lejött a sok kép, ő addig megette a szendvicseket, majd a morzsákat a 
kezébe söpörte, és teli szájjal kivitte őket a konyhába. Amikor visszajött, 
egy ideig kotorászott a szekrényben, kiment a fürdőbe, és hozott egy 
csomag papírzsebkendőt meg egy cipőfűzőt, hátradőlt a székében, bal 
kézzel váltogatta az ablakokat, kigombolta a sliccét, és lassan a cipőfűzőt 
a nyaka köré kötötte, majd közelebb hajolt a képernyőhöz, és csak azt 
nézte, időnként rákattintott a linkekre. 

A T-bag 1. befejezése 

Ezeket már mind láttam, mondta, hogy nem tudják frissíteni a mocs
kok, azt hiszik, minden kép egyforma? Rákattintott a leszbikusokra 
és hátradőlt. Ezt valahogy szeretem, magyarázta az éjszaka a barátjának. 
Van benne valami szép, valami filozófiai mélység, mert a női test, ugye, 
hát az szép, és hogyha két nő ilyet csinál, azt jó nézni, s inkább vonzó 
mint visszataszító, nem gondolod. Van benne valami nagyon nemes, 
mint a gyönyörű lovakban. De viszont a férfi homoszexualitás, hát az 
csak egyszerűen undorító és ocsmány. Hogy két férfi egymással bármit 
is kezdjen, az nálam kizárt. Ne is nyúljanak hozzám. Van egy szlovén 



barátom, az amikor meglát, átölel és szájon csókol a felesége előtt. 
Nekem ez undorító. Hát az, mondta a barátja. 

Lejöttek a képek, a sok nő meztelenül egymás hegyén-hátán, min
denféle pózban, Attila pedig odaszaladt az ajtóhoz és leellenőrizte. Egy 
jó ideig nézegette a képeket, böngészett köztük, néhányat el is mentett 
a saját gyűjteményébe, melyre annyira büszke volt, majd újra felpattant, 
felállt a székre, és elővette a sálat a szekrényből. Nem tudta kinyitni a 
csomót, amit kötött rá, ezért letépte róla gyorsan a nejlont, és a nyaka 
köré kötötte a sálat, jól megszorította. Fekete, vékony pamutsál volt, 
egyáltalán nem szúrta a nyakát, és még benne volt a nő illata. Otília, 
mondta, óh Otília, teljesen jó - és gyorsan újabb képeket kért le. Lassan 
jöttek le, s így visszahívta az előzőeket. - Kurva hálózat, mondta. -
Iszonyúan sok időt el lehet tölteni a gép előtt, mesélte délután az 
Árpinak. - Igen, tudom, mondta az. Hadd nézzem meg néhány politikai 
párt home paget az Interneten. Oké, mondta Attila. Árpi megnézegette 
az MDF-t, SZDSZ-t, MSZP-t, rákattintott a kongresszusokra és egyes 
képviselők önéletrajzára, bejött az összes embléma, portré, fotó, a 
pártprogramok, és Árpi ezért nagyon dicsérte az Internetet. Kurva jó, 
mondta. Van-e véletlenül egy tipped, kire kéne szavazni az idén, kér
dezte hirtelenül halkan. Ja, mondta Attila, valami rave party-ra, azok 
kormányoznának a legjobban. 

Tetű háló, mondta, és megnyitotta a Netscape sache-t. Na, itt lesznek 
ám képek, mondta. Egy ideig jöttek is a pornók, Attila hátradőlt, letolta 
a nadrágját a bokájára, és a gatyájába nyúlt. A kurva életbe, mondta 
hirtelen, hát nem lecashelte a sok kurva politikust is! Folyamatosan csak 
kattingatott, két pornókép között az Árpi képei jelentek meg. A fenébe, 
mondta Attila, és megnyitotta a magánképtárát. Mind gyorsabban vál
togatta a képeket, és a sál mind jobban szorította. De jó, mondta, kurva 
jó, és már alig figyelt a képekre, mert szédült, hú, de jó, a sál teljesen 
elszorította a nyakát, Attila lefordult a székről és megfulladt. 

A T-bag 2. befejezése 

Hú, mondta Attila, kényelembe helyezte magát, és csak az 
ALT+TAB-ot nyomogatta bal kézzel. Teljesen kigombolta a sliccét, 
szétterpesztette a lábát, lejjebb csúszott a széken, majd hirtelen fölkelt, 



és leellenőrizte az ajtót, lassan tipegett odáig, mert a nadrágja lecsúszott 
a bokájára, nézett az ablak felé, látja-e valaki, mert az Árpi elhúzta a 
függönyt. Néhány képet elmentett a favoritesba, majd begépelte a többi 
password-öt is, így hozzáfért a tagoknak szánt képekhez is. Egy ideig 
nézegette őket. 

- Otília, mondta halkan, majd kivette kezét a gatyájából, és nem nézett 
többé a képernyőre. Odatipegett a szekrényéhez, felállt egy székre, és 
megtalálta a sálat a legfelső polcon a nejlonban, ahová még az éjszaka 
tette. Az arcába nyomta, és mélyen beleszagolt. Még mindig megvolt 
az illata, benne volt a nőnek az alakja, a bőre, a tapintása. Rágyújtott 
egy füves cigire, jó mélyen letüdőzte, bent tartotta a füstöt, ameddig 
csak tudta, hátradőlt, vigyázott, nehogy lehulljon a hamu. A kurva 
életbe - mondta Attila egy idő múlva, és megnyomta a Shutdown-t. A 
gép bezárta az összes futó programot és kikapcsolt. - Otília - mondta, 
leoldotta a cipőfűzőt a nyakáról, és begombolta a nadrágját. Körbenézett 
a szobában, az asztalra akart támaszkodni, de alig érte el, sokáig nyúlt 
utána, míg végre rátámaszkodhatott. Meglátta a nőt az ajtóban, nem 
volt rajta a sapkája, hanem most rövid, szőke haja volt, a szája, szeme 
erősen ki volt festve. Odasietett hozzá, letérdelt előtte, átölelte a nő 
térdét, szorosan belekapaszkodott, csókolgatta a lábfejét. - Otília -
mondta. Megfogta a nő kezét és simogatta. Lekapcsolta a villanyt, és 
tovább csókolgatta a nőt. 

Reggelre begörcsölt a lába, egy ideig ütögette, megfeszítette, majd 
amikor magához tért, fölpattant az ágyból, odament a nadrágjához, és 
átkutatta, és a hátsó zsebben megtalálta a papírt. Fogat mosott, lezu
hanyozott, jól beszappanozta közben az arcát és a kezét. Felvette a 
fekete farmerját, és egy Supermanes T-shirtöt vett elő a szekrényből. 
Felemelte a telefont, elővette a papírt, megnézte a telefonszámot, egy 
kicsit gyűrögette, beült a fotelba, elegyengette magán a pólót, és hát
radőlve tárcsázott. Egy ideig kicsöngött, majd amikor Otília anyja fel
vette a kagylót, Attila hirtelen előredőlt. - Halló - szólt belevágva a nő 
szavába. - Kezét csókolom, Attila vagyok, a Pesti tanodából - mondta - , és 
Otíliát keresem. Mindjárt szólok neki, de várnia kell egy kicsit - mondta 
az anyja. - Oké - válaszolta Attila, és várt egy kicsit. 



SARDAFFAS, A HÍMBOSZORKÁNY 

V E R E B E S E R N Ő 

Pán kecses fia! Kicsiny virágok s bogyók 
koszorúzzák homlokodat, s alatta két szemed 

mozog két drágakő golyó . . . 

(Arthur Rimbaud: Antik) 

Lápszéli, esendő vidéken, nedves egyformaságban 
Hová lépni nem, csak nézni lehet, áll a kúria. 
Szerény, de tetején még egy emelet. 
Laknak itt, persze. Olykor zajos a háznép és vidám: 
Kemény fedelű felhők alatt lopva él, 
Mint megannyi szemet hunyt gardedám. 
Olvatag hold alatt báláznak s nem számít, 
Pohárnok vagy szolga tölt-e a kehelybe csordultig bólét, 
S mely ott mulató rangos vendég vadászik épp 

elhullajtott mazsolaszemre cifra ölben. 
A forgástól kéken táncol az ér a bokákon ilyenkor hajnalra 
Amikor por-pomádés laza mozdulatban fehér foltos csipkék úsznak, 
S a szédült pihenés előtt lassan, még egyszer körbejár egy testrész: 
Mintha gödörbe esett volna, kétségbeesik a vágy rajtakapva, 
Mikor egy fiatal, fáradt hölgy a pamlagról felnéz. 

Nincs csalás, sem varázs, így, májusban, éjjel. 
Úgy történik minden, mintha szerteszéjjel hideg angyalok 
Sötétkékbe bújva vigyáznák a rendet, mely már-már kifakulva, 
Napkeltére várva, részegen dől össze, 
S megtörténik egyszer, habár most még messze, a tavaszi csoda. 
A holdfényben, mit néha felhő takar, úgy tűnik, 
Valaki erre jár, de nem bejutni akar. 
Aztán megáll, mert tán így illik a képbe, mosolyog is: 



Amonnan messziről, ki tudja ki, hatalmas lencsén át figyeli. 
Lassan elvesznek a neszek, üvegbura alá kerül a hajnalpír egyetlen sugara: 
Bezárul a fénykör, s a megfagyott homályban egy mozdulatlan férfi, 
Báris messziről az, nagy, göndör hajzata rebben egy utolsót. 
Mintha egy régi könyv pasztellszín kartonfedelébe halt volna, 
Szájába illesztett sípjával úgy marad, mint hogyha álmodna. 

Úgy közeleg a lány, mint egy nektárba lassan hulló gyümölcs. 
Arca barackos hamvában pirul a választottak vágya, 
Úgy lép, mintha azért tenné, mert meri, 
Hogy a mozdulatlanságból kivillanjon lába. 
Az istenektől ismert tovább vár rejtekén, sípjának holdárnyéka titkos fonál. 
Nyugodt a Kör, a kivetett hálóban mósusz zsizseg, 
S lazán fonódva már langyosodik, hangtalan jajjal 
Otthont teremt egy lakóját váró puha kosár. 
Szövetség kötődik, élő szövet. A levegő megmozdul, 
A park fái lengve, millió apró részecskét hajtanak 
Egy, a teremtés óta várakozó csillagrétre, 
Hol a hír, mint a gondolat száguldja végig 
Forró napszelek zúgó öntözőit: 
Fiú fogant az ókori tölgy alatt. 

Mint földre parancsolt kutyák a hívó jelre, ezután 
Nyögve robbannak a másodpercek elfelejtve tiltást, 
Ütközve, koppanva, lelkendezve, hogy túlélték az órát, 
S mintha farsangi konfettival, velük egy jókedvű, 
Játékos szellem szemetelne, csintalanul bökdösik hát az időt tovább. 
Lassan kivilágosodott. S valahol ott fent, egy angyalarcúnak festett, 
Szelíden lefelé pillantó hírmondó, könyvében továbblapozott. 
Nem száz év álom, egy éber pillanat volt a meséhez kegyes, de türelmül 
A gyümölcs, orgonavirágzás pogány ünnepén még észrevétlen maradt. 
Piros pünkösd hajnalán azonban, a készülődés illatos forgatagában 
Szelíden, de mintha barikádon állna, hallatta szavát a leány. 
A szülők, a háznép s a rokonság - az ő idejük is végre eljött -
Viszketeg hitetlenséggel hajolt e növekvő akarat fölé, 
S nem tudták, hogy egy csodálkozástól s félelemtől terhes jóslat 

boszorkányt küld majd az emberek közé. 



Világrajöttét már nem érhette meg, 
Nádsípját fújva, ahogy jött, tűnt el a kis görög. 
Régen még mesélték: fiába halt a bakkecske-isten, 
S Árkádiába visszaköltözött. 
Nőttön-nőtt a titok, s mint a bimbóból, pattant világra jókora magzatvirága. 
A Vízöntő bőkezű havában már újra vigyorgó álarcok örültek 

a farsangi bálák izgalmas sodrának, 
S a még el sem feledett, nyakszirtre sóhajtó, forró lehelet, 
Új, sorsdöntő táncban lelt piruló gazdára. 
Azt a napot nem is jegyzi a kalendárium, mikor a fiú megszületett. 
Köldökig felhajtott csipkeingben egy fiatal bába segítette világra. 
Lassan havazott, a kemény tél már kissé megesett. 
Érkezett nagysokára a ház népe is, arcukon öröm, de csak halovány. 
Nem takart most álarc, az este még messze volt, 
S a sápadt leányanya boldog fáradtsággal nézett fel mégis: 

messziről vidám zene szólt. 

Gyermekkora talán öt percig ha tartott, 
Ki az időt szórja, úgylehet örömében megtáltosodott. 
De félni a haláltól itt aztán úgy sem kell, hisz még az is örök. 
S ha éppen nem süt a nap, hát a puttyogó mocsárban 
A mindentől vénebb éjjeli kísértetek avas szalonnát reggeliznek, 
S az elhagyott padlásszobában rejtőző fiú ajtaján 
Néha megcsikordul finoman a zár. 
Őt szinte nem is látták, anyja is csak ritkán, mikor a púpos cseléddel 
Piócát szedni indultak a holtágra, megpakolva bőven borral, élelemmel, 
így kezdte életét a Nemlétező fia, ahogy nevezte a környék, 
Bár egyetlen, becsületes neve Sardaffas volt, 
De hát ez csak úgy jött, azt sem tudták, honnan, neki ezt ki adta: 
Talán tényleg egy sötét bőrű görög, ki fiát csak így itt feledte, vagy tudja az 

ördög, 
De egy biztos, ezután néha nyugtalan álmokat álmodott a lápszél néhány 

bölcs nagy-öregje. 

A mocsár, a kúriától nem messze, egy dombháttól láthatatlanul, 
Mint egy hatalmas állat, büdösen, fel-felébredve pihent. 
A háztól a déli látóhatárig vele volt tele minden, hatalmas, soha 



Meg nem élt titkok gonosz tudója füstölgött benne szerves trágyává 
omolva, 

Mintha mérges lenne az egész világra, de kiváltképp azokra, 
Kik vizes bőrére ladikkal s csákjákkal hágtak tovatolva magukat, 
Mély sebeket szúrva a hínár folyondárhúsába, s megbontva a sűrű nád 
Béka- s piócatesteket rejtő szemérmes függönyét. 
Sardaffas és a púpos cseléd egy közeli folyam egyik holtágáról 
Jutottak rendszerint a pokol eme legfelsőbb emeletére, 
S a gazdag zsákmány reményében, néha engesztelő dalokat énekeltek 
Reszelős hangon a már-már megbékélni látszó, tompán fortyogó élő sárnak. 
A piócák láthatatlan hada a felszín alatt, szinte szósszá sűrítette 
A rohadó növénytestektől már amúgy is behabart lápot, 

De a két vadász egyenként, mint furcsa ízlésű ínyencek válogatták 
A gyűrűs testű, puha vérszopókat, s tették őket gyengéden nagy, 
Mocsári vízzel telt edényekbe, a ladik orrába. 
Közben néha tavalyi avas szalonnát eszegettek kólika ellen. 
Megesett, hogy egy-egy aszottabb férget megkínáltak a lábuk szárával, 
S felderülő arccal szemlélték a vérüktől dagadó idegen testet. 
Valami történni fog a lápszélen, a vér, hogy ne folyjon hiába, 
Ezt mondogatta a púpos gyakran, s vigyorgott, hogy a kéklő halántékáig 

vágott fel a szája. 
Amikor az est leszállt, s a csillagok ujjongva köszöntötték a felhőtlen eget, 
A két hajós már elérte a dombot, s azon felfelé igyekezett. 
Kettejük között, egymás tetején a sok piócával telt edény, 
Mintha nem kívánt idegenek túlvilági invázióját árasztotta volna a Földre, 
Egyre csak közeledett a vérszívó armada, s mintha az utánuk sikoltó 
Mocsárszagú szélből kelt volna, társult hozzájuk még két újonc katona: 

a félelem és a remény. 
Egyetlen figyelmes mozdulat, s az a fajta sűrű csend, melybe még a 

rettegés is belebénul. 
Az éjszaka leple vastag, puha szövet. Egy apró faluban aggódó őrangyalok 
Fordítják el szelíden fejüket, s gyermekálomszagúak az utcák. 
A púpos cseléd az, ki a kúria körében minden házat ismer, s mintha 
Régi, meghitt barátokhoz csupán beköszönne, nyit be most is, 

ezen az éjszakán. 
Itt, a lápszélen, nem szánalmasak a szájtátva alvó emberek, békések csupán, 



A mindennap hiába megvívott harc után. A földek csak messze északon 
teremnek, 

S az időtlenség óta beleölt véres fáradság termése itt, 
Csak az isteni szóval is megszentelt, cifra farsangok kincsszórásának 

fedezésére elég. 
Sardaffas az, ki az éhes vérszopót egy-egy dunna alól kilógó kézre, 

lábra teszi, 
Vigyázva, nehogy a lazán felcsúszó pöndöl is bemártózzon a jóllakató 

vérbe: 
A méregdrága csapié hangtalanul folyik, mintha nem is élne, 
De egyre hízik a féregtartály, kéjesen tágulnak nyálkás gyűrűi. 
Reggelre az apró himlőfoltok feledésbe mennek, és a háznép, s a falu népe, 
Egymást nézve furcsán, farkasétvággyal reggelizik. 

Lápszéli, esendő vidéken, nedvesen gyógyul a föld hatalmas sebe. 
Tengernyi áldozat, mocsári lény adta hozzá testét, s egy apró falucska 
Tompán hálálkodó népe, nyugtalan álmokat álmodó éjszakáit, s vérét. 
A mocsár már vöröstől izzik, termőfölddé alvad, szülőfölddé válik, hőseként 

mollban írt himnuszoknak. 
Sardaffas és a cseléd, púpját hegyként tartva, a dombháttól délre, s csak 

dél felé halad. 
Lépteik alatt dorombolva napozik a láp, s rajta apró fogolycsapat forog, 

táncol. 
Sardaffas, a hímboszorkány, hátranéz, s mosolyog. Hisz öt percig volt 

gyermek, 
Ezért maradt ki az iskolából. De most már költözni kell valamerre, 

hogy elmeséljék, 
Itt laktak ők, persze, hol olykor zajos a tájék és vidám, s kemény fedelű 
Felhők alatt mindenki úgy, csak lopva él, mint megannyi szemet hunyt 

gardedám. 
Olvatag hold alatt báláznak, s nem számít, esik-e eső, vagy „süt-e hevet 

a Nap", 
S mely rendes, vagy rendetlen, szerelmet kereső isten kér szállást éjszakára. 
Ilyenkor lelassul forgása, s szelíden hízik a földgolyó, 
Lustán beindulnak a vízimalmok, s két molnár jókedvében lisztet hint 

egymás hajára. 



RADICS ZOLTÁN V E R S E I 

CÍM NÉLKÜL 

Világszép nyomorom 
nem éhezem 
nem szomjazom 
ütnek és 
büntetnek 
félek 
féltenek? 
várok 
várnak? 
állnak mögöttem 
állnak előttem 
az én házam? 
az én váram? 
most mondjak 
búcsút a 
világnak? 



HOSSZÚ D A L NINCS IS 

(Öcsémnek) 

Ami maradt 
a képzelet viruló ideje 
morzsányi maradvány 
a fájdalomnak ez a hosszú 
vak ajtó-ablaktalan folyosója 
- a tűnődésnek kedvez a magány 
- és megint szeretjük megmosdatott 
halottainkat - mi koszos élők 
- de ez a csend bennem van 
mint mikor aludni térnek és 
megszelídülnek az emberek 
- mert mindenkit szeret a bolond 
hát élj és sírj és táncolj 
hosszú dal nincs is 

KÉSŐI ÓDA 

Kérlek szeress 
bűneimért 
meg ne vess 
haragos reggeleken 
kezed kezembe tedd 
s ha nevemet már 
csak a szél olvassa 
rozsdás faleveleken 
gondold hogy minden 
jóra fordul és 
árnyékunkat nem 
nyeli el végképp 
a vigasztalan szürke 
éj 



JÖVENDÖLÉS A TEHERRŐL, A V A G Y 
TRIPTICHON A Z ATLASZOKRÓL 

P E T A R V U K O V 

1. INGADOZÁS A TÉMA ELŐTT 

MINDEN TÖRTÉNET APOKRIF; az apokrif történetek a leginkább 
emberiek. Gondolkodni csak másként lehet, beszélni és dalolni - ugyan
csak. Mindig más dal, és mindig más történet. Az én nyelvem az én 
történetem, a te hangod pedig a te dalod. Mindenki saját mítoszát éli 
saját leheletével. Ez a te történeted a te hangodon. 

Egy közönséges novemberi estén kezdődik a Raichle-palotában Lovas 
Ildikó második elbeszéléskötetének bemutatója, és Mihajlo Zwick, e hely
történeti kép- és sorsgyűjteményt kiegészítő fényképeinek kiállítása után. 

A könyvbemutató az épület bal szárnyában, az emeleten történik, 
olyan helyiségekben, amelyekben régóta nem jártál. A fényképek 
Raichlék egykori hálószobájában lesznek kiállítva, ahol az ajtóval egy 
vonalban elhelyezett asztalnál ülnek a bemutató részvevői, a publikum 
pedig a valamikori gardróbban és a gyerekszobában foglal helyet. A 
termek félhomályában egy-egy pillanatra felvillan majd előtted Amfortas 
és Parsifal alakja a Grál-kastélyban megtartott ünnepélyes találkozón. 

Minden történet apokrif. Ez a te történeted a te hangodon. A szerzői 
est után kezdődik, miközben a Raichle-palota mise en scéne-jében állva 
a városról szóló lehetséges történeteken gondolkodói. 

- „KIRE EMLÉKEZTET T É G E D A Z A Z EMBER?" - kérdezi 
majd tőled Tolnai Ottó arra a fekete, borzas hajú és szakállú égimesze
lőre mutatva, aki a lépcsőkorlátra támaszkodva imbolyog előre-hátra, 
hátra-előre, mint aki ugrásra készül valamely saját felsőbb szellemi 
emeletére, vagy a háta mögött tátongó mélységbe. Ante Rudinski, az 
építőművész lesz az, aki mintegy tíz évvel ezelőtt maga is munkálkodott 



ennek az álomszerű épületnek a részleges felelevenítésén, amelyben -
ezzel a mise en scéne-nel - éppen kezdetét veszi történeted az építészről, 
a teherről és az egyensúlyról. S erről magad is megbizonyosodsz, amikor 
Ottó megmondja neked, hogy „azokra az Atlaszokra, amelyek a sza
badkai könyvtár erkélyét tartják", mert szavait követően szemed előtt 
felragyog és születni kezd egy triptichon az Atlaszokról. 

Odalépsz Rudinskihoz, hogy közöld vele Ottó szavait, de ő a bajusza 
alatt elmondja neked, hogy ezt már sokan mondták neki, és tovább fog 
himbálódzni, imbolyogni, ingadozni és lengedezni, mint aki nem tud 
magával mit kezdeni ebben a társaságban. Azután közli veled, hogy az 
egész palotát, az összes virág és szív és levél alakú motívumot újra át 
kellene festeni eredeti szecessziós színekkel, és akkor az épület a már 
csaknem elfeledett eredeti fényében csillanhatna fel. Fejtegetését Bosko 
Krstic szakítja meg, megjegyezve, hogy Anténak nem kell újabb ötle
tekkel és alkotásokkal utat törnie magának a halhatatlanság felé, hiszen 
már akkor legendás hírűvé vált, amikor Szabadkai árnyékok című köny
vében ő helyet biztosított neki. Azon nyomban eszedbe jut a fénykép, 
amelyen A. R. látható, amint karjait széttárva egyensúlyozik egy palló
deszkán, és a szemed előtt máris felvillan az immár teljes triptichon: 

Első kép: Az építész Rudinski a fából készült lépcsőkorlátra támasz
kodva himbálódzik, imbolyog, ingadozik és lengedezik, mint aki nem 
tudja, mit kezdjen magával, merre is induljon el. 

Második kép: Széttárt karokkal, mintha egyensúlyának keresztjére 
lenne feszítve, lépked Rudinski a keskeny pallódeszkán, s ezen az eget 
és földet összekötő vékony vonalon igyekszik a túloldalt elérni, de a 
képen nem látszik, sikerül-e oda el is jutnia. 

Harmadik kép: A. R. a túlsó parton Atlaszként támasztja alá a könyvtár 
erkélyét. 

És akkor te arra gondolsz, hogy ennek az epifániának a témája 
tulajdonképpen az Atlaszokról szóló történet, vagyis Raichle valós és 
apokrif életrajza. 

Egy nappal korábban megnézted a Három szín: a kék című filmet, így 
aztán még mindig Pál apostol szeretethimnuszának hatása alatt vagy. 
Ezért úgy véled, hogy triptichonod voltaképpen Ottót illeti meg, aki 
már írt Raichle-ról, és máris az alkalmas pillanatot keresed, hogy a 
történet ötletét odaajándékozd neki. 



A Z ATLASZOK OTTÓ TÉMÁJA - mondod magadban. Ő ebből a 
triptichonból, a szülőföld képeiből és a családi mítosz gyengéd töredékeiből 
gazdag történetet szőhetne. A történet üres szobáit élettel teli nyelvi 
borostyánkővel és mindenféle költői csodával telepítené be, amitől annak 
hősei, mint Ádám a Teremtő leheletétől, egy szempillantás alatt életre 
kelnének. Körülírná a szerzői est látszatra egészen jelentéktelen részleteit 
is, mindent, amit látott és átélt, az összes képet és reflexiót. Elmondaná, 
hogy a kiállításon látta a festő Hangya romokban heverő műtermét, és 
hogy ez a fotómontázs az emberi dolgok és hétköznapok múlandóságának 
archetipikus látomása, mert pannóniai iszap árad körülöttünk mindenütt, 
lerakodik s megszárad bennünk, és az idők sara mind erőteljesebben 
fojtogat minket. A palicsi tájakról és a szabadkai vedutákról készült lírai 
felvételek a ködben egybeolvadnának a Tisza mentén töltött gyermekkora 
hajdankori napjainak sfumatójával, hogy aztán szülőföldi sétáját az időben, 
bevezetve a történetbe Vojnits Oszkár (felesége, Jutka, híres őse) Naplóját 
olyan kontinensek egzotikus vidékein folytatná, amelyek neve Á-val kez
dődik. És elmesélne még sok mindent mindarról, ami azon az estén a 
palotában történt. Finoman lángoló szerkezet lenne ez, olyan, mint valami 
templomi vitrázs vagy jégvirág a téli ablakon. Ottó olvasta Hermán Pók-
világát, így aztán az asszociációkból hatalmas hálót szőhetne, melynek 
selymes fonalait az élet azon szegleteiből húzhatná elő, amelyekben a 
régmúlt világ számos nagy írója-pókja szövögette történeteit S mint ahogyan 
új templomot mindig a régi alapjára emelnek, úgy ő is a saját történetébe 
foszlányokat építene be elhunyt szövőmesterek hálóiból, amelyek ott lenge
deznek az idők, homokra épült, roskatag házunkon átsüvítő hideg szelében. 
És az egész szövetet zárójelbe helyezett szakaszokkal, a történet hatalmas 
óceánján lüktető vulkánokkal tűzdelné tele, amelyekből egyszer új prózai 
világok lobbannak-lángolnak majd fel. Története égszínkék fényben tündö
kölne, noha semmi kékről nem szólna, még arról a nagy palicsi kerámiavá
záról, de még a kék égről sem. Homokvárában egyszer elárulta neked a kék 
színtől való elragadtatásának titkát, megmutatván legkedvesebb ereklyéjét, 
a varázsdobozt, benne a kék szín minden árnyalatának mintapéldányával, 
amely a háború előtt kékszíngyártással foglalkozó édesapjáé volt. És amikor 
ez a doboz kinyílt előtted, olybá tűnt, mintha magának az Istennek a 
gyűjteményét látnád, amellyel a Teremtő a világ teremtésekor rendelkezett. 
Es a végén Ottó a te triptichonodat, a történet fehér vázát, poétikájának 



húsába és bőrébe öltöztetné, amire az atlaszok tüstént megelevened
nének, és a történet törékeny erkélyét erőteljesen megráznák. 

TÉMÁDAT A Z ATLASZOKRÓL senkinek sem tudod majd oda
ajándékozni, mert a társaság önmagával lesz elfoglalva. Akkor világossá 
válik előtted, hogy a triptichon, összes jelképével együtt, neked szóló 
üzenet, hogy a nyelv keskeny pallódeszkáján a túlpartra, a „megformá
lódás kegyelmébe" te is átjuss, valamint hogy a történet erkélyét alátá
masztanod és hordoznod magadnak kell. Mert akartál te is a városról 
egy saját történetet, de letettél róla, mert kétségeid voltak, hogy ez-e 
az igazi. Összetallóztál magadnak sok ismeretet, aminek súlya alatt az 
életen át már alig vonszolod magad, mert a terméketlen tudásnál nincs 
nagyobb bűn, teher az embereknek és az isteneknek egyaránt. Terhedet 
pedig nem adhatod át senkinek, mert az csak a tiéd, magadhoz ölelned, 
összenőnöd kell vele, olyannyira, hogy ne lehessen tudni, ki kit visel, te 
őt, vagy ő téged, hogy a másik éneddé legyen, de ha művet alkotsz 
belőle, igazán még csak akkor hagy el. Most már tudod, hogy nemcsak 
egy történet létezik, mert azok után a bibliaiak után - minden történet 
apokrif. Most már tudod, mert a halál benned van, hogy álmod a könyvek 
Könyvéről merő hiúság. Csak Isten írása kiváltságos könyv,a többi, ezek 
a tőlünk, emberektől valók - apokrifek. Játszi komolysággal akartál 
történetet építeni, mint gyermekkorodban, amikor a szőlőben a kút 
mellett nedves homokból emeltél várakat. Az isteni játék és az isteni 
építés történetét, az egyetlen lehetséges, abszolút történetet akartad, 
de most már tudod, hogy a Biblián kívül minden más könyv apokrif. 

Amikor a könyvbemutató véget ér, és a publikum lassan elhagyja a ter
meket, te még néhány percre ott maradsz, hogy a palota egykori lakóinak 
rég elillant hangjait megneszeld, majd az egyik pillanatban a hálószobából 
átlépsz a zeneivel összekötött női szalonba, a ház tulajdonképpeni szívébe 
és lelkébe. Mintha a Grál közelségébe kerültél volna, úgy tűnik majd neked, 
hogy az a bunyevác szoba a palota múzeumkorából, amelyben valaha még 
gyermekként jártál, éppen itt, ennek a kagylónak a szívében volt, mert újra 
átérzed majd erős, oltalmazó animáját Imbolygásod és ingadozásod a téma 
előtt ezekben a szobákban ér véget, és elindulsz az úton, amelyet a gyer
mekkor labirintusában elkoptatott Ariadné fonala fog megmutatni neked. 
Elindulsz az imagináció és az asszociációk fényes és sötét alagútjain önmagad, 
terhed nyomán, mert az ember Atlasz, aki önmagát tartja a hátáa 



2. A NYELV KESKENY PALLÓDESZKÁJÁN 

EGYENSÚLYOZÁSOD A PALLÓDESZKÁN annak az ártatlan 
gyermekkori élménynek a felidézésével veszi kezdetét, amikor először 
jártál a Múzeumban. A tanító néni vezetett el oda titeket az iskolából, 
és amint becsukódott mögöttetek a lepke- és kagylószerű ház súlyos 
ajtaja, azonnal labirintusban érezted magad. Jártátok a helyiségeket, 
mintha számtalan lett volna belőlük. Zavarba ejtett a sok tömény csoda, 
de a leginkább akkor lepődtél meg, amikor egy egészen egyszerű „tiszta 
bunyevác szoba"-ként berendezett terembe léptetek be. Mit keres ez a 
Múzeumban, gondoltad, amikor a te nagymamádnak is van egy ugyan
ilyenje. Ez a bútor, és ezek a tárgyak nem olyasvalamik, amiket valahon
nan a föld legmélyebb rétegeiből kellett kiásni, ahol több száz éven át 
hevertek, de még csak a messzi nagyvilágból sem kellett őket Szabadkára 
hozni, furcsa, félmeztelen emberektől. E csodálkozás közben teljesen 
elvesztetted az időérzékedet, úgyhogy észre sem vetted, hogy a többi 
gyerek és a tanító néni már elmentek, egyszerűen eltűntek. Hirtelenjében 
megrémültél, amikor ráeszméltél, hogy egyedül maradtál a hatalmas, 
ismeretlen házban, de még inkább akkor, amikor rájöttél, hogy a sajátodig 
vezető útban sem vagy biztos. Már-már elsírtad magad, amikor észrevet
ted, hogy jó lesz átbújnod azon a kifeszített kötélen, amely elválasztott 
a magas ágytól, melynek ismerős puhaságába és melegébe ha bebújsz, 
akkor védve leszel a nagy labirintus többi szobájából rád meredő dolgok 
fenyegető tekintetétől. Mintha egy egész örökkévalóságot töltöttél volna 
abban az ágyban, amikor valahonnan megjelent az őr, és elképedve rád 
kiáltott, hogy „mit keresel te itt". Majd gyorsan felocsúdva a kijárathoz 
vezetett, és azt mondta, siess haza, mert későre jár. 

És amikor a Múzeum őre becsukta mögötted azt a meseszerű ajtót, 
már láttad, hogy még nagyobb bajba kerültél, mert az egész város tejszerű 
novemberi ködben úszott. Futásnak eredtél, és a fehér pusztaságba 
veszve egyszerre csak a könyvtár épülete előtt találtad magad, két 
szakállas és izmos kőóriás szigorú és félelmetes ábrázata alatt, akikről 
jóval később megtudtad, hogy Atlaszok, Titánok, kiket Zeusz arra ítélt, 
hogy örökkön a vállukon hordják az égboltot. Megdermedtél a félelem
től, mint Fellini Amarkordjában az a gyerek, amikor meglátta a tehén 
kísérteties figuráját és fenyegető szarvát, és még sebesebben nekiira
modtál, ám abban a metafizikai ködben, amely körülzárt téged, mindé-



nütt ott láttad az óriási Atlaszok sötét ábrázatát. A Titánok üldözőbe 
vettek, de oly módon, hogy folyton a szemed előtt jártak, és a pupilládon 
át a fejedbe lépve a lelkedbe költöztek, mind jobban és jobban érezted 
a súlyukat magadban, a lábad elnehezedett, talán már nem is a tiéd, 
hanem az övéké volt, és akkor, mintha földhöz vágtak volna, a hideg 
járdára terültél. De mire felálltai, a félelem eltűnt és köd sem nehezedett 
többé a városra, s amikor újra szaladni kezdtél, oly könnyedén tetted, 
mintha a te lábad lenne óriási, mintha hatalmas erejük tebenned lakozna, 
és többé már nem féltél semmitől. 

HAZAÉRVE HÁROMRÉSZES EPIFÁNIÁDDAL az Atlaszokról, 
megkeresed könyvtáradban Kata Martinovic Cvijin Raichle Ferenc sza
badkai műve című könyvecskéjét. Kiírod belőle, hogy a Nemzeti Kaszi
nó, a mai Városi Könyvtár alapkövét 1895 szeptemberében fektették 
le, az azt követő év júliusában az épület már készen állt, az építész és 
kivitelező pedig feleségül vette Varga Károly városi tanácsos lányát. A 
neobarokk épület három utcán húzódik végig, míg a főbejárat a város 
központi teréről nyílik. A bejárat mindkét oldalára egy-egy Atlaszt 
építettek, ők tartották a vállukon az erkélyt. A meg nem erősített adatok 
szerint Teles Ede, a később ismertté vált magyar szobrász készítette el 
őket. Az egyetlen kifogásolnivaló rajtuk - írja K. M . Cvijin - indokolatlan 
erőlködésük, hogy azt a törékeny, légiesen könnyűnek tűnő erkélyt 
izmos és széles vállukon megtartsák. 

A művészettörténet nagy ismerője, Bela Duránci majd elmondja ne
ked, hogy az Atlaszok dekoratív domborművek, melyek művészeti ér
téke csekély, ráadásul néhány anatómiai melléfogás is észlelhető rajtuk. 
Szerinte Teles művei, lévén hogy annak 1894-ben készült Góliátja stiláris 
értelemben hasonló az Atlaszokhoz. 

Számodra nem lesz világos, hogy az akkor huszonnégy éves Teles 
hogyan alkothatott értéktelen művet, még ha dekoratívat is, ezért „meg 
nem erősített adatokra" hivatkozva azt fogod mondani, hogy az Atlaszok 
magának Raichle-nak a művei. Hát az építészek nem sajátságos szob
rászok is egyben? A szecesszió művészei, akikhez néhány év elteltével 
ő maga is tartozni fog, univerzális alkotók, a képzőművészet minden 
szintjén otthonosan mozognak, így aztán épületeikhez maguk tervezik 
meg a teljes enteriőrt, berendezést és dekorációt. Miért ne alkothatta 
volna meg Raichle a mégiscsak díszeknek számító Atlaszok és nimfák 
figuráit, amikor palotája önmagában is egy gyönyörűséges dombormű, 



amelyen saját kezűleg rajzolta meg a teljes díszítést is? Életének utolsó 
éveiben festészettel is foglalkozott, akkor hát miért ne készíthette volna 
el az Atlaszokat is ő maga? Duránci szavai szerint a Duna menti 
Apatinból, Raichle és Partos építészek szülővárosából tizenöt szobrász 
is útjára indult. Végül is pedig, ha az Atlaszok valóban Teles művei, 
szerzőisége - tekintet nélkül arra, hogy 1918 után az épületről szóló 
levéltári adatok eltűntek - ugyan mire fel lett volna elhanyagolva, 
rejtegetve vagy elfeledve, hogy még csak nyoma sem maradt? 

Az erkélyt alátámasztó két Atlasz nem egyforma. Az egyik durvább, 
robusztusabb vonásokkal rendelkezik, mondhatnánk: maga a megteste
sült Hiúság, míg a másik légiesebb, lágy vonalúbb, a Szeretet jegyeit 
viseli magán. A gyengédebb Atlasz, a jobb oldali, bizonyos szögből nézve, 
magára Raichle-ra emlékeztet. De ha az ellenkező szögből figyeled meg 
a bal oldalit, a hiút, ismét csak a mester vonásait véled felfedezni. 

A művészettörténészek kifogását, hogy az Atlaszok indokolatlanul eről
ködnek ahhoz képest, hogy a hátukon egy könnyű, törékeny erkélyt kell 
megtartaniuk, értetlenül fogadod, és e banális állítással szembeszegülsz. 
Elmondod, hogy az Atlaszok nem is az erkélyt tartják, amely csak látszat, 
hanem - akárcsak a mitikus Atlasz - az egész égboltozatot, azaz a Para
dicsomot, amely Gaston Bachelard elgondolása szerint nem más, mint egy 
nagy Könyvtár. így az Atlaszok az emberi ostobaság és szenvedés, lelke
sedés és kálvária egész történelmét tartják a vállukon, Pál apostol szeretet
himnuszától az orléans-i szűz máglyahaláláig, Prométheusz ajándékától a 
tűzre vetett könyvekig és emberekig. Majd mosolyogva arra gondolsz, 
milyen jó, hogy a Városi Könyvtárnak egy olyan épületet választottak, 
amelyet Atlaszok támasztanak alá, hiszen a könyvek leginkább súlyosak, 
akkor is, ha hordozza, és akkor is, ha olvassa őket az ember, az egyszerű 
nép pedig azzal van, hogy csupa titánok írták őket. 

Hogy a művészettörténészek nem látják a dolog lényegét, és hogy egy-egy 
részlet méreteit tévesen értékelik, mert az egészből kiragadva, annak földi 
és kozmikus elhelyezkedésének tekintetbe vétele nélkül, részrehajlóan 
szemlélik, arra szépen rámutatott Tolnai is, amikor egyik írásában a 
Raichle-ról szóló monográfia szerzőjének megmagyarázta, hogy az Atlaszok
nak igenis van okuk az erőlködésre, mert nem csupán a könyvtár törékeny 
erkélyét tartják a vállukon, hanem „Szabadka fölött az égboltot" is. 

A poetica licentia azt is megengedi neked, hogy az Atlaszok eredetéről 
olyan érveket is felsorakoztass, amelyeket álmodban kaptál. K M . Cvijin 



Raichle-ról szóló könyvecskéjének elolvasása után a történet anyaga 
homályosan kavarogni kezd benned, úgyhogy azon az éjszakán álmod
ban - ezúttal azonban már nem gyermekként, hanem érett felnőttként, 
aki nem tudja, mit kezdjen a váratlanul kapott teherrel - ismét eltévedsz 
Raichle palotájában. A szerzői est befejezése után a termet mindenki 
elhagyta, és te újfent nem vetted észre, hogy magad maradtál. Egyik 
teremből a másikba tévedtél, körben bejártad az egész emeletet, a 
kijáratot azonban újra sehol nem lelted, és akkor, akárcsak gyermek
korodban, egyszerre egy szobában találtad magad, közvetlenül Raichle 
portréja előtt. És a művészeti alkotás, mintha élne, közli veled, hogy 
nem véletlenül vagy itt, mert ő - mint Amfortas Parsifalt - már várt 
téged, hogy közölhesse veled, az Atlaszokat saját képmására ő terem
tette meg. Az egyik a Szeretet jegyeit viseli magán, a másik maga a 
megtestesült Hiúság, szellemének két ellentétes erője tehát. Még azt is 
elmondja neked, hogy a saját teher senkinek át nem adható, mert saját 
keresztjét mindenki maga hordozza, és amíg ki nem hordod azt, ami a 
hátadra van mérve - még vakaródznod sem szabad. Mindhiába lesik az 
emberek azt a pillanatot az Atlaszoknál, ők megtanulták a leckét te
remtőjüktől, akinek ez otthonába, megvalósult álmába került. És még 
azt is elmondja neked, hogy az Atlaszokat ő maga teremtette, mert 
ugyanolyan komolyan, mint valaha gyermekkorában, a Duna homokos 
partján játszani kívánt. És játszadozott, oly önfeledten és oly komolyan, 
mintha nem is játék lett volna az, hanem teremtés, játék és teremtés, 
teremtés és játék. 

Az Atlaszokat időnként megcsonkították, így egyszer észrevehetted, hogy 
belül üresek, és egy kereszt alakú vasvázra vannak feszítve. Az Atlaszok 
váza keresztből, szeretetből és gyengédségből van, az üreg bennük pedig 
a kozmoszban vagy az atomban található ürességhez hasonlatos; noha a 
legtöbb van belőle - az egész tartja magát. Ez az üreg - mondja az egyik 
műgyűjtő, aki biztos abban, hogy egy napon az Atlaszok is a gyűjteményébe 
kerülnek majd - , ez az üresség tulajdonképpen lakótér, ide költözik minden 
elhunyt szabadkai nagyság lelke, úgyhogy a titánok az idő múltával mind 
erősebbekké és erősebbekké válnak. 

„Lehet, hogy az ott az Atlaszokban a mester és a tanítványa?" - kérdezi 
a beteg kisfiú Purcar^4z otthon egyre távolabb című regényében. Te azonban 
tudod, hogy ez nem igaz, mert beleshettél a testükön támadt réseken, és 
láttad, hogy az óriások üresek, gipszbőrüket pedig egy vaskeresztre feszített 



dróthálóra húzták. Nem a mester és tanítványa vannak ott az Atlaszok
ban, hanem csak a mester és az ő két árca: az egyik a Szeretet, a másik 
a Hiúság. A titánok ezt a két erőt képviselik, amelyek közé őt kifeszí
tették. Ha jól megnézed őket, arcukon elolvashatod Raichle aláírását. 
Raichle-t az Atlaszokon - írja Csáth Géza 1908-ban Kosztolányinak -
vagyona elárverezésének napján felismerte a két őt szerető nő: felesége 
a Bal oldali, szeretője pedig a Jobb oldali Atlaszon látta meg őt. 

Belső keresztjükre feszítve az Atlaszok gyengék és üresek, de ebben 
az ürességben létezik egy egyensúlyi pont, amelyben tökéletes nyugalom 
és összhang uralkodik, mint a vihar szívében, ahol nincs semmiféle erő, 
mert kölcsönösen megsemmisítik egymást. Ez a pont az egész városra 
kiterjeszti sugárzását, és az emberekben összehangolja a földi erőket 
az égiekkel. Az Atlaszok egyszerre erősek és gyengék, gyengék és 
erősek, a teher pedig, amit a vállukon tartanak, egyszerre könnyű és 
súlyos, súlyos és könnyű. Az erkélyt tartva, ők az egész égboltot is tartják, 
az égboltot tartva pedig az erkélyt is tartják. Az Atlaszok akkor is 
tartanák az égboltot, ha az a város felett meghasadna, és a Végítélet 
napján is, ha leszakadna. És a Könyvtárat, ezt a könyvekkel teli Noé 
bárkáját, az Özönvíz vize felett is megtartanák, amíg csak az erkélyre, 
csőrében egy ágacskával, galamb nem szállna. 

RAICHLE PALOTÁJÁNAK ÉPÍTÉSE 1903 februárjában kezdő
dött. A gazdag berendezés és a nagyszámú kerámiai dísz miatt elhúzódó 
építkezés csaknem két teljes éven át tartott, úgyhogy Raichle csak 1904. 
december 28-án kér engedélyt a Városi Tanácstól a beköltözésre. In
góságuk minden darabja igazi remekmű, a kézművesség mintapéldánya 
volt, és a szobák falait rengeteg gyönyörű festmény takarta. A család 
mindezt a gyönyörűséget csak három és fél évig élvezhette, mert már 
1908. május 26-án a Királyi Törvényszék csődeljárást indít Raichle ellen, 
melynek során egész vagyonát elkobozzák és elárverezik. Az építőmű
vész otthona egy bank tulajdonába kerül, amely azt sem tudja, mit 
kezdjen vele, így aztán csak egészen 1949-ben, amikor a Városi Múzeum, 
majd 1968-ban, amikor a Képzőművészeti Találkozó fennhatósága alá 
kerül, teljesülhet a szabadkaiak vágya, hogy kultúrpalotává legyen. 

Ezekhez az adatokhoz, amelyeket K. M . Cvijin Raichle-ról szóló 
könyvéből vettél át, saját leírásod előtt a palotáról, kronologikus sor
rendben hozzáadsz még néhány közismert véleményt is. „Ez egy ma
gyaros stílusban épült palota, és széles körvonalaival, merész formáival, 



egyedülálló küllemével egészen biztosan első, legszebb épülete Szabad
kának" - írja 1908. július 10-én a Bácsmegyei Napló újságírója. A 
szabadkai Bácskai Hírlap 1910-es újévi számában pedig az ifjú, de már 
ismert Csáth Géza írásában egy képzeletbeli világutazónak mutatva be 
Szabadkát, szülővárosának legcsodásabb szecessziós építményeit újgaz
dag polgártársai ízléstelensége tükrének nevezi, akiknek mindegy, hogy 
mennyi pénzük van, mert nem tudják, mi a szép. Csáth megbírál mindent, 
amit mi ma csodálunk, Raichle palotáját pedig, noha azonnal magára 
vonja a városba érkezők figyelmét, lévén hogy a vasútállomással pon
tosan szemközt található, a képzeletbeli lordnak szánt városbemutató
jában úgy elhallgatja, mintha egyáltalán nem is létezne. 

Hogyan ír egy idegen Szabadkáról, azt elolvasod Claudio Magris 
1986-ban megjelent Duna című érdekfeszítő, de minden mélységet 
nélkülöző könyvében. A szöveg, amely a „Szabadka, avagy a hamisság 
költészete" címet viseli, kifejezetten groteszk képet fest Raichle palotá
járól és a Városi Könyvtár épületéről: „A házakon visít a sárga és a kék 
szín, kagylómélyedésekké alakulnak át, hóbortosabbnál is hóbortosabb 
díszekkel vannak telehintve, koronákkal, amelyek ananászra hasonlíta
nak, óriás keblű amorokkal, hatalmas és szakállas kariatidákkal, ezek 
alsó teste fokozatosan oroszlánszerűvé válik, hogy aztán alaktalan hul
lámzássá permeteződjön szét." így vélekedik a trieszti Magris, de leg
alább azt tudnia kellene, hogy nemcsak Kariatidák, hanem Atlaszok is 
léteznek, valamint hogy Raichle palotája Gaudi Casa Millája előtt épült fel. 

E rövid történeti áttekintése után másnap újra elmégy a palotába. A 
régi platánfasoron haladva közelíted meg. A stilizált, fordított Szív alakú 
monumentális kapuzat és az élénk díszítésű, rózsaszínű kerámiával 
bevont toscanai oszlopokra támaszkodó, boltíves loggia tűnik fel először, 
középütt az erkéllyel. Megpillantod a vakító parázslás és a homlokzat 
játékos formáinak csipkés összhangját, melyet a délelőtti napfény, mély
séges árnyaival, rejtélyes proszcéniummá és a palota varázslatos színte
révé alakítja át. A kapuzat mindkét oldalán egy-egy félhatszög alakú, 
előretolt ablakot látsz, és a kerámiakoszorún sikló tekinteted hullám
szerűen emelkedik fel az ugyancsak kerámiával bevont, két oldalsó 
tornyocska között egyensúlyozó pártafal középső csúcsáig. Mindezek 
felett észreveszed a sokszínű, zománcozott cserepekkel kirakott magas 
tetőt. A kobaltkék, muráni üvegből készült, aranyos részletekkel fel
ékesített, játékos növényszerű motívumok, az ablakok felső részén 



részlegesen megőrzött, virágszerű velencei üvegvitrázsok, a maszkok és 
szív alakú kerámiadíszek, az ugyancsak szív alakú, kovácsolt vasból való 
kerítések, valamint a fény- és árnyjáték az épület sculptori módon 
megformált vajszínű homlokzatán - álomképnek tűnik majd neked. 

Masszív, faragott és csiszolt üveggel díszített ajtón lépsz be a palotába. 
Ezt az ajtót megelőzi egy kovácsolt vasból készült, tekervényes virág
sövényekkel telerakott, fele olyan magas, szív alakú külső kapu. A 
haloványzöld bejárati folyosó mindkét oldalán ugyanolyan alakú fehér 
boltíveket találsz majd, mint amilyeneket az épület díszkapujában pil
lantottál meg, csak ezeket piros és zöld színű vegetábilis motívum 
formájában stukkó díszítményekkel ékesítették fel, amelyen belül egy-
egy kék és aranyszínű szív látható. 

E helyütt megállsz egy pillanatra, és Kata M . Cvijint idézed: „Nem 
csupán a díszítmények, hanem az építmény egész művészeti megoldása 
egyetlenegy, oly szerény és mégis oly közeli motívumon, a szív motívu
mán alapszik. Minden szeretetét a szép, a művészet és az élet iránt 
Raichle otthonának ezen egyszerű motívum, a szeretet örök jelképe 
bázisán történő megalkotásával fejezte k i . " S ezzel történeted újra Pál 
apostol szeretethimnuszához kanyarodhat: „Ha embereknek vagy angya
loknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná 
lettem, mint a zengő érez vagy pengő czimbalom." Miközben azt gon
dolod majd, hogy Raichle is tudta: szívnek és levélnek egy alakja van, 
csak az egyik piros, a másik zöld. E két szín kiegészíti egymást: a szív 
tulajdonképpen piros levél, a levél pedig zöld szív. Más helyütt K. M . 
Cvijin Raichle-ról a következőket mondja: „Vagyonának könnyelmű 
tékozlása utazásokra, ritka műtárgyakra, a befektetések otthonuk pazar 
kialakításába és drága berendezésébe, óhatatlanul a pénzügyi tönkre
menés felé sodorták ezt a hedonistát." Te azonban azt mondod, hogy 
a hedonistákban nincs az a szeretet, amelyről az apostol beszél, hanem 
csak önzés és hiúság. Vanitatum vanitas - szól a Prédikátor - , hiúságok 
hiúsága minden, ideje van a vetésnek, és ideje az aratásnak . . . 

Nem tartózkodsz a földszinten, ahol egykoron a gazdasági és a mun
kahelyiségekvoltak, hanem a márványlépcsőkön felkapaszkodsz az eme
letre, és az egyik kis folyosó jobb oldalán található tömör, virágdíszfa-
ragványok borította kétszárnyú ajtón át belépsz a tágas ebédlőbe és 
bálterembe, melynek falait valaha szecessziós faburkolat takarta. A 
szalon belső sarkaiban két kandallót találsz. Kovácsolt sárgarézből ké-



szült ajtóik perforációiban viola-, kék és zöld színű alabástromlapok 
helyezkedtek el. A kandallókkal szemben sokszínű velencei üvegből 
összeállított üvegház volt, ma azonban már hűlt helyét leled. A nagy 
bálteremből átlépsz a férfiszalonba, a török szobaként berendezett 
dohányzóba, amely az utcára néző homlokzat szélsőjobboldali szárnyába 
nyúló biliárdszobában folytatódik. Innen az utcai rész közepén található 
két másik szobába, a zenei és a női, számodra: a ház lelkét és szívét, 
misztikus animáját jelentő szalonba mégy. Mindkét helyiség L alakú. A 
zenei szalonban a betű egyik elágazása egy félhatszög alakú, előretolt 
ablakba nyúlik; e meghitt szögletben egykoron párnázott padocskák 
várták a muzsikát igazán élvezni vágyókat. Maga a szoba zöld színű 
kelmével volt bevonva, ami az előtte elterülő loggia ajtófájának sötét 
színével elegyedve ezt a szobát is sajátosan varázslatossá tette. A szalon 
mennyezetét, akárcsak az összes többi mennyezetet is az emeleten, 
virágos, egykoron színes, stukkó ornamentika ékesíti. A sarokban lát
ható medálionokból még kisejtheted a szecessziós, lágy vonalú női 
alakzatokat. 

A női szalonban az L betű egyik elágazása alapja annak az erkélynek, 
amely a loggiát a homlokzaton két részre osztja. Az ablakon kívül az 
erkély még két, a loggiára kijáratot biztosító ajtóval is rendelkezik. Amíg 
a Raichle család a palotában tartózkodott, a szalont durva, sötét ibolya
színű vászon borította, mennyezete pedig mind a mai napig megőrizte 
a dekorációt, amelynek kazettái - akárcsak az épület ajtói és egyéb 
fából készült részei - faragott szívmotívumokkal vannak tele. Ez a 
helyiség egy csiszolt tejüvegből való ablakocskával is rendelkezik, amely 
a fő lépcsőházra nyílik. 

A rövid pihenés után ezekben a szobákban, amelyek most gyermek
korod Gráljának tűnnek neked, utadat az épület bal szárnya, Raichlék 
egykori intim helyiségei felé folytatod. Az utcai rész legnagyobb szobája 
a hálószoba volt, amellyel a gardrób van összekötve. Valaha innen jártak 
be a fürdőszobába, egy hatalmas szív alakú boltív alatt. Egyedül ez a 
boltív óvta meg magán a kék és sárga színű ékítményt. A gardróbból 
átsétálsz a gyermekszobába, ahonnan kör zarándokutadon az épületen 
át újra a lépcsőházba jutsz. 

Ezután a földszinten, a főbejárattól balra, bemégy abba a szobába, 
ahol Raichle portréja - a te álombéli Amfortasod - található, és mélyen 
belenézel a képbe, melynek értékét a tekintetben és a koloritban leled. 



A koloritban, mert a képen ugyanazok a színek láthatók, mint az egész 
palotában. A tekintetben, mert a képről egy olyan szempár mered rád, 
amely mögött egy egész élet húzódik meg, úgyhogy meglátható bennük 
minden, amit a lélek átélt, csinált és álmodott. Mélyen belenézel tehát 
Raichle szemébe, és megpillantod benne a mester utolsó itt töltött, 
csupa világosságból, és a Duna mentén, Apatinban töltött gyermekkor
ról szóló álmokból álló éjszakájának néhány j e l e n e t é t . . . 

Az első álomban Raichle egy olyan egyszerű, szőlész- vagy halászkuny
hóra emlékeztető házikóban tartózkodik, amilyeneket gyakorta láthatott 
szülőföldjén. Alacsony kis szoba, hajladozó gerendákkal. Fehérre meszelt 
falain göröngyös sárvakolat. Ott, ahol a mész alól polyva kandikál, elegendő 
egy lágy érintés, és a fal máris mállik. Ez az emberi erőfeszítések hiábava
lóságára és minden dolog mulandóságára utal. Egy egyszerű, szegényes 
viskó tehát, ő meg - Szabadka legszebb palotájának tulajdonosa, amelyet 
maga tervezett és épített fel - oly boldognak érzi magát, mintha végre, 
hosszú évek után, hazaért volna. Csodálatos palotájában sok szoba van, 
mindegyik más stílusú, és az egyik szebb, mint a másik. De az nem szentély, 
hanem csak palota, mert nincs saját szíve. Hiába a szív alakú motívumok 
tömkelege. Az egész építmény egy egzotikus kagylóra hasonlít, de sehol sincs 
benne gyöngy. Es az a titkos átjáró a padláson, amely házát összeköti a 
közvetlenül mellette állóval, azzal, amelyikben a szeretője lakik - annak 
a szent elvnek az elárulása, hogy minden otthon önmagában teljes, végtelen 
kozmosz kicsiben. Palotája óceáni kagylóhoz hasonlatos, ő meg úgy érzi 
magát benne, mint egy homokszem, és saját gyöngyhéjról álmodik, amely 
kibékíti őt a kagylóval. Egyszerre világossá válik előtte, hogy ez az áldott 
vityilló, amelyben úgy érzi magát, mint a Mennyországban, voltaképpen 
az öreg halász kunyhója, amelyben gyermekként művészi hivatásról álmo
dott, egy hajdan volt napon, miután hosszasan eljátszadozott a folyó partján. 
Eszébe jutnak „művészi játékai" a homokon, eszébe jut, hogy az öreg 
halász homokfestőnek és homokszobrásznak hívta őt („Du bist ein Sand-
mahler und ein Sandformer" - mondta a maga nyelvén), belső szemével 
újra megpillantja gyermeki „homokműveit". Egy alkalommal fordított szív-
figurákat rajzolt a homokba, amikor a szemközti irányból megjelent az 
öreg, és azt kérdezte tőle, miért éppen szívet rajzol, talán szerelmes, amire 
ő azt válaszolta, hogy nem szív az, hanem levél. „Igazad van - bólogatott 
az öreg halász - , a fa mindig szeretetet áraszt, az ő szempontjából az csak 
levél, de a látni tudók tisztában vannak vele, hogy kitárt szív az." 



Egy másik alkalommal az öreg látja, hogy a kisfiú a Hóemberhez hasonló 
valamit gyurkál a nedves homokból. Oly önfeledten, oly komolyan játszott, 
mintha nem is játék lett volna az, hanem teremtés, játék és teremtés, 
teremtés és játék. Csakhogy az ő homokembere jóval megtermettebbre és 
robusztusabbra sikeredett azoknál a hóemberkéknél, amelyeket a gyerekek 
csinálnak télen. Meg is monda ezt az öreg a kis szobrásznak, ám az azt 
feleié neki, hogy ez nem egy közönséges Homokember, hanem óriás, Titán, 
Atlasz, aki az egész égboltot a hátán tartja. 

Akkor hallotta az öreg halász életében először a mesét az Atlaszról, 
akit Zeusz az iszonyú teher örökös viselésére ítélt. Két évtizeddel 
később, az építőművész Raichle ismét játszani kíván, mégpedig ugyan
olyan önfeledten és komolyan, mint ahogyan azt gyermekkorában tette, 
és megkívánja, hogy első szabadkai épületére gipszből két Atlaszt fa
ragjon - éppúgy játszadozva, mint egykoron a dunai homokban. És 
játszik, oly önfeledten, oly komolyan, mintha már nem is játék lenne 
az, hanem teremtés, játék és teremtés, teremtés és játék. És száz évvel 
azután, hogy megteremtette Atlaszait, te eljátszadozol életének egyes 
lehetőségeivel és pillanataival, történetet építve róla egy szempillantás
nyi triptichon alapján . . . 

Fekszik Raichle a halász kunyhójában, többé már nem gyerek, hanem 
művész, építész. Palotája óceáni kagylóra hasonlít, ő meg úgy érzi magát 
benne, mint egy homokszem, és saját gyöngyhéjjal álmodik, amely ki
békíti őt a kagylóval. Fekszik boldogan ebben a vityillóban, fekszik 
erőtlenül a Grál-kastélyban, és egyszerre megérti, hogy az öreg halász
ban nem ismerte fel Amfortast - a Halászkirályt, annak kunyhójában 
pedig nem ismerte fel a misztikus Kastélyt, és megérti, hogy ez a 
szobácska életének archimedesi pontja marad, amely szakrális fényt fog 
sugározni mindörökké. És ha még egyszer az életében házat épít ma
gának, egészen másmilyen lesz az, mint az ezerkét éjszakából épített 
vár, amelyet holnap örökre elveszít. Először is megveszi ezt az öreg 
halászkunyhót, majd új palotájába beépíti, a gyermekkori áldott szoba 
Szentélyének központja, szíve lesz . . . 

Most már világosan látta, hogy palotája nem kiváltságos materializált 
tér, hanem a hiúság vakító tűzijátéka volt, és többé már nem bánta, 
hogy elveszítette, hogy holnaptól másé lesz. 

A SZÁZADFORDULÓN SOK ÉPÍTÉSZ SEJTETTE a Monarchia 
bukását. Egy omladozó világ sietett minél több emlékművet építeni, 



amelyek majd túlélik, és amelyek e halálos kötés aranyfonalait az eljö
vendő, fiatalabb századba áthúzzák. Az építészeti remekművek felépü
lésének gyors ritmusában, amely azonos volt a birodalom felbomlásának 
ritmusával, Raichle a történelem azon törekvését látta, hogy a romboló 
és az építő erőket egyensúlyba hozza. A művészet aranykorát éli, főleg 
Szabadkán, ahol a legszebb épületek akkor létesültek: a város kiépülé
sének kora ez. A könyvtár az Atlaszokkal, a Raichle-palota, a Zsinagóga 
és a Városháza, a város mai szimbólumai, mind a századfordulón kelet
keztek. Szabadka akkoriban a Monarchia leggazdagabb városa, és tün
dökölve magát Budapestet kívánja túlragyogni. Ez a törekvés észreve
hető korábban is, erről tanúskodik Mikszáth Kálmán, aki 1880 
szeptemberében végigsétált a vasútállomástól a főtérig vezető utcán. 
Már első pillantásra megfigyeli, hogy Szabadka, jellegénél fogva, oly
annyira különbözik Szegedtől, mintha egy egészen más világhoz tartoz
na. „A szabadkai csillogásban - mondja - van valami erőltetett, a szegedi 
puritanizmuban van valami tiszteletre gerjesztő." 

Ez a csillogás Csáth Gézát sem lelkesíti, ő harminc évvel később a 
zsinagógán élcelődik: „Ha temperálódik, a színe szép lesz...", valamint: 
„A Városháza a kis teret be fogja tölteni, és reá fog nehezedni a házakra 
körös-körül, mint egy hatalmas tyúk." Az újdonsült szecessziós építmé
nyek szintézisében Csáth akkor még nem látja a „Szabadkán megele
venedett jellegzetes összhang metaforikus üzenetetét", amelyről az ez
redvégen Bela Duránci ír. 

A „metaforikus üzenet" nyomán, e bíráló hangvételű idézetekhez a 
szájhagyomány őrizte helyi mítoszokból is hozzáadsz néhány töredéket. 
Ezek szerint, a szóban forgó épületek hajók, amelyek a történelem 
viharában megfeneklettek a Pannon-tenger egy láthatatlan, hatalmas 
sziklazátonyán, s matrózaik így, anyakikötőiktől egyforma távolságban, 
a nyílt tengeren találkoztak. Ezért a sziklazátonyból szigetet varázsolva 
megteremtették saját új világukat, saját Atlantiszukat. Az anyakikötők
ben élő testvéreikhez képest mindannyian kisebbségben voltak, de az 
általános kisebbségi tudat felsőbbrendűségi érzéssé változott, ahogy 
mondani szokták: „amiből kevés van, az mindig többet ér". 

Egy másik változat szerint a Városi Könyvtár Noé bárkája, amely a 
város emlékezetével van rogyadozásig megrakva, a Raichle-palota, a 
Zsinagóga és a Városháza pedig Kolumbusz, a Pannon-tenger fenekén 
lehorgonyzott három hajója. A Pannon-tengerről a legenda azt tartja, 



hogy egyszer újra felébred. Először a Fűzfapatak meg az összes többi 
feledésbe merült folyócska jelenik meg, majd a mocsarak, azok pedig 
egyesülnek a jelenlegi tavakkal, s az egész tengerré lesz, amely találkozni 
fog a világ nagy vizeivel. Talán akkor majd ezek az épülethajók felszedik 
horgonyaikat, és új, jobb világok nyomában az óceán felé veszik irányu
kat. Vagy esetleg a hatalmas bárka, Atlaszokkal az orrában, elhajózik 
Atlantisz, a mi egyetlen szülőföldünk felé. 

Természetesen te tudni fogod, hogy a legszebb szabadkai építmények
ről szóló helyi mítoszok csupán az eltűnt idő itteni Gyűjtői kitalálta 
közönséges fáma, megsejted majd viszont, hogy mindezekben a miszti
fikációkban ott bujkál az igazság magva, a jelképes lényeg, mint a 
mesékben, ezért pontosan lejegyzed őket. 

Másnap, miközben ott üldögélsz az olvasóteremben, pontosabban: a 
hajó díszfedélzetén, amely könyvekkel megrakva immáron több mint 
egy évszázada vesztegel lehorgonyozva az egykori Pannon-tenger fene
kén, még pontosabban: Noé bárkájában, melynek orrát biztos kézzel 
tartják a fáradhatatlan Titánok, úgyhogy a koordináták pontosak és 
állandóak, tehát: miközben a felső fedélzet dísztermében háromrészes 
pókhálódba az utolsó gyengéd szálakat szövöd, olybá tűnik neked, hogy 
a vakítóan fényes tükrök sötét mélységeiből a legénység eltűnt tagjai, 
Slavko Matkovic és Miieta Donovic kandikálnak és azt kérdezik, be
lépnek-e a történetbe. És miközben te bizonytalanul imbolyogsz, ők 
egyszerre az erkélyen teremnek, könnyedén leemelik azt az Atlaszok 
válláról, majd a szökőkút és a Városháza irányába repülnek vele, hogy 
egy órácskára tehermentesítsék a gipsztitánok fáradt vállait. Azután a 
Zsinagóga felé folytatják, majd a Raichle-palota irányából visszatérnek, 
fordulnak egyet a központi Napóra felett, üdvözlik a márványcárt és 
derék elvtársait, újra a könyvtárhoz röppennek, és az erkélyt helyére 
visszahelyezik. Azt gondolod majd akkor, hogy ők is emlékeztetni akar
tak az Atlaszok jelentőségére, a városra és annak égboltjára nézve, lévén 
hogy kevesen vannak, akik látják ezt. 

Valóban, kevesen vannak azok, akik ezt tudják, de ezek közé a 
kivételesek közé tartozott A repülő Vucsidol című regényből az angol 
flotta is, amely az egyik álmodban a Palicsi-tó helyett, mint Csáth 
könyvében, a könyvtár előtti szökőkút vizére hajózott^ hogy onnan, 
közvetlen közelről, könnyebben bevegye az Atlaszokat. Es még mielőtt 
ezek a kisnagy hajók elkezdték volna háborús játékaikat, te, mint valami 



nagy tengernagy és rendező, már ott álltál a színház előtt, és az odave
tődött járókelőkkel a könyv motívumai alapján sebtében elvégezted a 
város védelmének rögtönzött színreállítását. Nagyszerű stratégiának 
bizonyult, mert az angol hadihajók, ahelyett, hogy a könyvtárat támadták 
volna, elfogadták a színházi inszcenálást, és oly mértékben élvezték a 
játékot és a harc színlelését, hogy teljesen megfeledkeztek jövetelük 
eredeti céljáról; az Atlaszok meg lettek mentve. Megmutattad az ide
geneknek, hogy város és ember kölcsönösen fenntartják és művelik 
egymást, hogy a város oltalmazza az embert, mert az ember védi a várost, 
és az Atlaszok, amelyek átvezették a könyvtárat egy teljes évszázadon -
vezetni fogják továbbra is. 

Azok, akiknek szavai nem lettek olyanná, „mint a zengő érez vagy 
pengő czimbalom", tudják, hogy a város olyan, mint az ember, tudják, 
hogy a város olyan, mint a fa. És hogy a város - zene, a sár hangja, 
amelyet fölmagasztaltak a Számba. Tudják ezt jól, és beszélnek róla. 

3. A TÖRTÉNET TÖRÉKENY ERKÉLYE A L A T T 

Derűs tavaszi és őszi napokon hosszú pókhálószálak röpködnek a 
levegőben, és rajtuk szálldos maga a pók is. De mielőtt még nekilen
dülne, keresztfonalakat tapaszt az oszlopra vagy a fára, hogy fonadékát, 
amelyet nem szűnik meg kibocsátani magából, elkapja a szél és hurokba 
kösse. Azután átharapja a szál rögzített végét, amitől az hajladozni és 
lengedezni kezd a szélben, egyre jobban kigömbölyödik és megnyúlik. 
Minél hosszabb a fonál, annál kitartóbb lesz, és gyorsabban növekszik. 
Amikor eléri a mintegy három méter hosszúságot, már képes az égbe 
lendíteni magát a pókot is (de lehet, hogy az írót is?). A pók (vagyis az 
író) érzi ezt, mert a fonál (vagyis a szó) olyan erősen húzza, hogy alig 
tud a helyén maradni, a szó már erősebb tőle, és akkor az író ráveti 
magát, a mondat elragadja, és a felhőtlen azúrba emelve hordozza a 
történet szárnyán . . . 

így vetetted rá magad te is a téma lebegő fonalára, s ingadozásod 
kontextusa, mert haboztál, hogy elfogadd-e a terhet, az imagináció 
áttetsző fátyla alatt behúzódott a történetbe és szöveggé változott. S 
amikor a történet önálló életre kelt, másokról mesélve magadról szóltál. 
Egyet írtál, s mást írtál le. A Rudinskiról szóló kezdeti triptichon - téged 
ábrázoló képekké alakult ált. Az első kép akörüli ingadozásod szemlél-



tetése volt, hogy vajon odaajándékozd-e a történet ötletét Ottónak, 
vagy megtartsad saját szükségleteidre. A Krstic könyvében található 
fényképen nem látszott, sikerül-e A. R.-nek átjutnia a túloldalra, ezért 
a második kép a Raichle-ról szóló történeten keresztül a nyelv keskeny 
pallódeszkáján való egyensúlyozásodat mutatja be. Néhány saját és 
másoktól származó témát variálva, egy posztmodern toccatát írsz, tripla 
fúgával és kódával az építészről, a teherről meg az egyensúlyról. És mint 
ahogyan Raichle, Atlaszokat alkotva, oly komolyan játszott, hogy az 
már nem is volt játék, úgy fogsz te is eljátszadozni a történet motívu
maival és idejével. A harmadik képen, lejegyezve az Atlaszok szavait, 
magadra veszed terhedet, és a történet törékeny erkélye alatt tartod a 
városra boruló eget. 

A nyelv keskeny pallódeszkájának végére érve, nemsokára átlépsz a 
történet túlpartjára. Milyen lesz az a leszálló lépés? Miről szól majd az 
az utolsó mondat? Valószínűleg semmit sem fog leszögezni, mert a 
történet ajtóinak a végén nyitva kell maradniuk, nem szabad őket 
bezárni. Hogy a történet hősei végigsétálhassanak a városon, hogy 
visszatérhessenek a valóságba, ahonnan jöttek is. És hogy, esetleg, helyet 
kaphasson benne még valamely barát. Mert a történetnek nincs vége, 
mint ahogyan az embernek sem, mint ahogyan a városnak sem. És mint 
ahogyan egyetlen valódi építmény sem lehet soha építője belső, szellemi 
projektumának teljes megvalósulása, úgy a te történeted is csak lángoló 
látomások és álmok töredékeinek befejezetlen mozaikja marad. És az 
elképzelthez viszonyítva - apokrif. 

Befejezve az Atlaszok belső hangjának neszezését, amely legöngyölí
tette előtted a jövő gombolyagát, és a város fölött rögzített bolygóállás
ból olvasva el a történet horoszkópját, az elbeszélői futurum végzetszerű 
hangjából, valamint a második személy rideg tónusából - végre eljutsz 
a jelen idő első személyébe, és a saját, a történet révén meglelt, nyelvi 
otthonodba, s a megkönnyebbülés áldott látszatában, a történet töré
keny erkélye alatt, támasztod meg te is az eget a város felett, és mondod 
magadban: „ez az én történetem az én hangomon", miközben fogalmad 
sincs arról, hogy vajon rajtad keresztül a Bal vagy a Jobb oldali Atlasz 
szólalt-e meg. 

CSÍK NAGY Ferenc fordítása 



FIATALOK MŰHELYE 

A KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE 
MŰFORDÍTÁSI VERSENYÉNEK ANYAGÁBÓL 

I D E G E N A TÜKÖRBEN 

S U S A N N E K R A B E 

I . A második arc 

Nekem már jó. Soha többé nem kell sorba állnom. Többé egy pénztár előtt 
sem, és egy váróteremben sem várakoztathatnak. Én vagyok a nő a szájvédővel, 
ezzel a zöld négyzettel az orrom alatt, pántokkal a fülem mögött, és az emberek 
irigyelhetnének. Kéken villogó mentőautóként gurulok bevásárlókocsimmal 
a várakozó sorok mellett, egyenesen a pénztárhoz. 

Az egész bevásárlóközpont helyet ad. Vigyázat, a nő a szájkosárral fertőző 
lehet. Vajon terjesztek-e valamilyen járványt? Vajon lehelek-e gyilkos baci-
lusokat a zárt helyiségbe? Az anyák elhúzzák kíváncsi gyermekeiket a köze
lemből. Egy álmélkodó kislánynak megtiltják, hogy csak úgy, ujjal mutasson 
a szájkosaramra. 

Fertőzésveszély. Mindenütt fertőzésveszély. Új életem fertőtlenített feltéte
lek mellett múlik. A kezeim nem elégednek meg közönséges szappannal. 
Codannal befújtak, mindig fertőtlenítőszagúak. Váltson naponta törülközőt! 
mondják. Soha ne menjen ki sapka nélkül! Mindig ügyeljen a fertőzés és a 
megfázás veszélyeire. Kerülnünk kell a medencéket. Szobanövényeinket el kell 
ajándékoznunk, mert a virágtengerben is baktériumok tanyáznak. A varázsszó: 
baktériumok. Mindenütt csírák. Mikroszkopikusan parányi állatkák, és mégis 
oly alattomosak. Százlábúaknak képzelem el őket, kicsinyített kukacoknak, 
hegyes vámpírfogacskákkal. A közöttünk lévő szálakat akarják szétszaggatni. 
Rágcsálják a kapcsolatunkat mint egy ellátóvezetéket. Fogkefén, hajkefén, 
körömkefén. Csak azt lesik, hogyan kerüljenek a szervezetünkbe, és tegyenek 
tönkre bennünket. Csak papírpohárból iszok, és ásványvízzel öblítem ki a 
számat. 



Igen, megváltoztam. A hajam oly gyorsan nő, hogy azt hiszem, ha még elég 
sokáig állok a tükör előtt, látni fogom a hajszálakat a tövükből kiugrálni. Az 
orrtőmön összenőtt a sűrű szemöldököm, és úgy burjánzik fel a homlokomra, 
mint az ősembereknek. Túlzott hajnövekedés. Az orvosok azt mondják, hogy 
ez is a gyógyszerektől van. Körmeim szinte kirobbannak körömágyukból, 
mintha lekésnének valamiről. Az ajkaim felett világos bajuszka lengedez. 

Már régóta a saját álmaimat álmodom, bár sűrűn más színekben jelennek 
meg előttem. A színek a színskálámon sötétkékbe mentek át. Az Ő kedvenc 
színe volt, ebben biztos vagyok. Óceánként néz rám a szemeimből, ha tükörbe 
nézek. Ebben a csendes mélységben állapodott meg utolsó gondolata, és amit 
most nekem, nekem kell az eszemen átfuttatnom, nekem kell átgondolnom 
ezt a teljesen idegen eszmét. Utolsó pillantása élesíti a látásom. 

De hát ez csak egy vese! Hallom az emberek tiltakozását, ha az idegenről 
és a jelzéseiről beszélek. Egy vese, egy kiválasztószerv. Ezernyi papilla, más 
semmi. Egy idegen a tükörben: bolha a fülemben. Rögeszme a szám és az 
orrom között, ha elgondolkodva nézel. 

Egy idegen szívvel más lenne, azt kihallgathatnám és költőien dobogna. Azt 
érezném, hogy az idegen szív gyászindulót ver, emlékek a régi klasszikus 
koszorúereiről. Minden öröm pillanatában ugrándozna az ereimben, és min
dig, amikor bánatos vagyok, kihagyna. De a vesék? Ki érzi a vesét? Az nem 
rontja el a jellemedet. Es azonkívül kettő van belőlük. 

Három, helyesbítek. Nekem három is van: egy működő és két néma kivá
lasztószerv, és a harmadik, az idegen egész elöl, a hasamban vibrál. Minden 
mozdulat emlékezés egy vízivilágra, amely egy idegennel elsüllyedt. Régebben, 
amikor még a dialízistől függöttem, pulzusom folyékony nyelve rendületlenül 
a fülembe susogott a párnáról. 

Kéken átsejlik az idegen a bőrömön, egy jól tapintható sebhely a bal lágyé
komon. A félhold megjelenik, mintha figyelmet igényelne. Azt akartam, hogy 
a barátom ott simogasson, ahogyan a pihés karomat is. De ő visszarettent 
annak érintésétől. Ez az idegen bosszúja, az Ő féltékenysége. Egy életen át, 
dörmögi. Egy életen át a lelkeden viselsz. Ameddig nemcsak az én, hanem a 
te halálod is elválaszt bennünket. 

Mindenki arról beszél. Az emberek mellette vannak egy szervátültetésnek 
vagy ellene, mint ahogy mellette vagy ellene vannak egy üzlet zárórájának. A 
saját véleményüket úgy formálják, mintha a legújabb adótörvényről lenne szó. 
Egy agyhalott tényleg halott, és mennyire szabad az embernek halottnak lennie, 
mielőtt a szike belekezd, minél halottabb, annál megengedettebb a vágás? 

Mindenki vitatkozik. Kihasználhatjuk-e bajtársainkat, ha saját tartalékain
kat már kimerítettük. Alkudozás néhány elrabolt évre. Egy jelenet egy mészá-



ros-folyóiratban pálcikaemberkét ábrázol, aki egy pultnál májat kér. Szájvédős 
orvosok szolgálják ki. 

Apropó hús: léteznek még azok a horrorlátomások, melyekben az emberek 
bódultan, szervpotenciálként függőágyban lebegnek, és arra várnak, hogy 
felhasználják őket. Igen, ismerem azt a trillert. Nekem is végigfut a hideg a 
hátamon, ha látom a makulátlan testekre vadászó dzsipeket. Van szervkeres
kedelem? Hiszi ön azt, hogy visszaélnek az orvostudomány haladásával? Ka
iróban a beduinok véreredményeikkel és sejttípus-meghatározásaikkal a rep
téren állnak, hogy veséiket a cukorbeteg szaúd-arábiai sejkeknek felajánlják. 
Ezt jogosnak tartják? Ezer dollár egy tékozló veséért, nagyon, nagyon kevés. 

Minden beteg az értágulásokat fájlalja. Már mindenki hallott a riói gyere
kekről, akiknek szeméthegyek között levágták a fejüket, hogy mellkasukból 
kitéphessék a szívüket. Mindenki ismer valakit, aki egy másvalakit ismer, 
akinek van egy ismerőse, akivel Hollandiában valami borzasztó történt: ütés 
a halántékra, kábítóoltás. És napokkal később az autójában tér magához: 
takarosan megfoltozott háttal és egy vesével szegényebben. Ezt helyénvalónak 
találod? Ismerek egy férfit a dialízisről, neki voltak ilyen laza szövegei. Ha 
már elegem lesz a facsargatásból, Indiába repülök, és megveszem magamnak 
azt, amire szükségem van. Sajnos, az agyvérzés előbb jött, mint a jutányos jegy 
Kalkuttába. 

Mindenki kérdezősködik Azon tépelődnek, hogy kitöltsék-e az adományozó
igazolványt, és hogy azt magukkal hordják-e vagy se. Vajon az adományozás 
jótett emberbaráti szeretetből, vagy a posztmodern kannibalizmus előremoz
dítása. Lehet, hogy az. De lehetséges, hogy a sebészek túl korán állítják le a 
gépeket, csupán azért, hogy egy friss májat megszerezzenek. Ez mégsem 
zárható ki. Vagy gondolja el, az ön halott gyermekének el kellene ajándékozni a 
szívecskéjét. Egy álarcos sebész kérné a fia szívét. Látott ön már hullát, akinek 
a szemét eltávolították? Annak fel van göngyölítve az arcbőre, és teljesen eltorzult 
ajkakkal mosolyog. Tudja, hogy az agyhalottak néha átölelik ápolójukat? Az 
orvosok spinalizálásról beszélnek, és azt mondják, hogy az csak reflex, nem élet. 
De én elképzelem azt az ölelést, egy utolsó mozdulat a semmibe, amit a vallóimmal 
érzék Elképzelem, hogyan kúszik ez az ölelés láza a fertőtlenített köpenyem alá, 
és ahogy szomorúsággal megfertőz. 

Mindenki arról beszél. A tv-ben ismét egy olyan talk-show megy, ahol ezt 
körben megrágják és megvitatják. Buzgólkodó, szakértő képű férfiakat kér
deznek. Senki sem beszél az idegenről, a másikról ott a tükörben, a búskomor 
súlyról a cipőmben. Hallom a fecsegést, és kikapcsolom a tv-t. 

Csak ő nem. Ő nem tüntethető el a képernyőről, inkább tovább ficánkol 
gondolataim csatornáin. Fülből fülbe. Rá gondolok, vele álmodok, sétálok az 
emlékezetében, mint a labirintusokban, és csipkelődöm a tervein. Odaenge-



dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele 
az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. 

A szemeimből Ő néz rám. 
A fejemben van. 
A véremben van, a gyomromban, a hajamon. 
Mindig a nyomomban van, mint egy felesleges láb. 
Teli számmal nevetett 
Az én izzadságom az Ő izzadsága. 
Az ő fiúszaga, ami a pórusaimból párolog. 
Megtöri a hangom. Belülről döf a szívembe. A homlokomon az Ő ráncát 

fedeztem fel. 
Az én gondom, a szúrás a lágyékomban, a tövis a húsomban. Az egész 

valómat keresztüljárja, ha kiáltok. A rémálmom, a félelmem, a szörnyű gon
dolatom, a rögeszmém. 

De a gödröcskéimből rám mosolyog, és ironikusan elfojtja hisztérikus han
gom: nyugalom, barátnőm. Én csak egy bolha vagyok a füledben. 

Derültséget suttog belém. Veséjének rongyos szélét körülveszem hashájam-
mal, amibe Ő belefészkelődik, hogy meglegyen a kényelme. Vastag bőrömet 
ráncossá tette. 

Egy vírust juttatott a véredényeimbe, a moll hangot a mindennapi dalomba. 
Mi már csak duettet énekelünk. 

Betegségem az ő betegsége. 
A mi hattyúdalunk. 
Az Ő idő előtti halála, az én rossz lelkiismeretem. 
Életem az ő halála. Egymáshoz vagyunk láncolva, életre-halálra. 

BALZAM Csilla fordítása 

ÉJ NÉLKÜLI VÁROS 

N E V É N U á U M O V I Ó 

Már megvirradt, amikor Párizsba értem. Az ég halványkék, piszkos és ala
csony volt. A gyerekkoromra emlékeztetett, ilyen színű volt az a műanyag 
kancsó, amelyből anyám a fejemre locsolta a meleg vizet, amikor a mosdó 
felett a hajamat mostam. 



A városban nem volt senki. Az árnyékok a környező épületek zugaiban 
gyűrődtek. Az éjjeli világítás működött még, és valami megfoghatatlan fényt 
szórt. A közelben sehol nem volt pénzváltó, a szálló ajtaján magas fémrács 
állt. Belefáradtam a keresésbe, egy alacsony betonkerítésre ültem, és beleha
raptam a szendvicsbe. 

Egy idős pár, komor, gyűrött arcú férfi és nő, mellém állt. 
- A város dohos pinceként kecsegtet, csak a fedele ez az égszerű műanyag, 

ami fénnyel borítja, nemde? 
Bebizonyosodtam. Valami jugók voltak, jugoviéok. 

* 

Szállást ajánlottak, amíg feltalálom magam. A város közvetlen peremére 
indultunk egy autóbusszal, amely útközben sehol sem állt meg. A jelzőlámpák 
csak lüktettek sárgán. Az út felett papírdarabok szállingóztak, meg rongyok, 
melyek hirtelen röppentek a levegőbe és ütköztek egymásba, amikor áthaj
tottunk rajtuk. 

Az autóbuszban volt néhány néger meg arab, de főleg komor arcú jugók. A 
busz hátsó felét foglalták le, és valamit mormoltak. Közéjük álltam, és néztek 
kifelé az ablakon. 

A köd magába szívta a fényt, vagy csak az itt szétszórt felhőként ereszkedett 
alá. Itt minden kék színben pislogott, amelyet a tv-képernyők sugároztak ki a 
házak ablakain, amelyek mellett elhaladtunk. De ezt a színt alig lehetett 
észrevenni, annyira halvány volt itt minden. 

Az élősövények tele voltak apró, szaggatott levelekkel. Fa szinte sehol, csak 
néhány körtefa egy-egy erőtlen ház előtt. A gyümölcsök egyáltalán nem kör
tére, hanem szarra hasonlítottak. Úgy látszik, a gyökerek a nedvet a szenny
vízcsatornából szívták. A körtefák annyira túltáplálták magukat ettől, hogy a 
körték is meg a fák is kétszer akkorára nőttek, mint általában. 

Az utak fényesek és simák voltak. Az autóbusz csúszott. Mint minden 
odakint. Semmi sem maradt meg az emlékezetemben. Lehet, hogy csak az, 
hogy a házak tetőtlenek, az épületeknek meg nincs faluk. De ez butaság. 

Szúrta a szememet az éjjeli fény. Miért nem alszik ki? 
- Azért, mert a párizsiak alszanak. 



- Miért alszanak a párizsiak? 
A többiek méltatlankodva fordultak el. 
- Nem úgy lesz az. Az újságban az áll, hogy tengerre mentek, Párizsiak a 

tengeren, hozza a címlap. 
- Én ugyanezt láttam a tv-ben, egy ház ablakán keresztül. Egész Párizs a 

tengerben fürdött. 
Mindenki elment, de a tv, az újság, a forgalom - működik! 
- Azért, mert előremennek. 
- Mi pedig itt mindannyian, ahogy mondani szokták: retro, barátom. 
- Méghozzá retroavantgárd. 
A négerek meg az arabok hülye mosollyal hagyták jóvá. 
- Hallgassatok! 

* 

Újra figyelmeztetnem kell benneteket, kedveseim. Tudjátok, hogy az én 
látásom másmilyen, mint a tietek, és számotokra felfoghatatlanul gyorsabb 
vagyok, mint ti. A párizsiak nem alszanak. A párizsiak nincsenek tengeren. A 
párizsiak az utcákon vannak, a házakban, az épületekben, csakhogy ti nem 
látjátok őket, mert retroszemetek van, maradiak vagytok. A testük levegőből 
meg fényből van, és fénysebességgel mozog. Igen, egész Párizs a tengeren van, 
mondod te, láttad a tv-képernyőn. De naivságodban nem gondoltál arra: egész 
Párizs a tv-képernyőn van, a tenger a tv-képernyőn van. 

És mit gondoltok, miért tűnnek el a mieink, miért fekszenek halott négerek 
az utcákon? Vágjátok csak meg magatokat az utcán, és a vér eltűnik egy 
másodpercen belül. Lihegjetek bele, és a szusz is kifogy belőletek! Ne hall
gassátok tanácsaimat. Ne higgyetek érzékenységemnek. Már látlak benneteket, 
ahogy bementek az autóút melletti reklám ajtaján, csak azért, mert abból egy 
csaj kandikál ki, valójában csak egy levágott láb. Kilépés nincs. 

- Hallgass, bolond, te nem vagy közülünk való. 
Egészen hátramentem, hogy elkerüljem a veszekedést. És tényleg, kitört a 

verekedés. De amaz eltűnt. Elfordultam, hogy ne nézzem. Lehunytam a sze
mem. A szorítástól, mert ki akartam fordítani őket, hogy ezzel mindent 
visszafordítsak, netán magamhoz térjek, fény gyúlt a fejemben. Tán csak nem 
ezek a - párizsiak? 

- Ezek a jugók meg miért mind olyan egyformák? 
- „A jugók!" 
- „A jugók", az egy film, egy pszeudodokumentarista melodráma a kiván

doroltakról. Több európai filmcég dolgozott ezen a projektumon. 
Tudok arról a filmről. 



- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. 
- Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha 

egy francia alakoskodó hasonlít Rade áerbedáijára, és ettől már jó színész. 
De mi történt valójában? Mi kezdtünk mindannyian rá hasonlítani, és csak 
így is tudtuk magunkat itt elfogadtatni. 

- És az az alakoskodó, az éppen az a buzi, aki az imént lógott meg előlünk. 
Mindig betolakszik közénk. De nekünk mindegy valójában. Csak az nincs 
rendjén, hogy állandóan sózza az agyunkat, amikor meg verekedni kell, akkor 
elillan. Puff! - mintha levegőből lenne. Igazi párizsi! 

Olyan csontosak. És hangosan beszélnek. Nekem olyanok, mint valami 
gyerekek. 

- Hazudik a plakátokról meg a reklámokról. Az egy igazi ajtó, ami pedig a 
lábat meg a csajt illeti, színtiszta hazugság. Az Marija, karon fog, ha meg tudod 
szólítani. Bent lépcsők vannak, és rengeteg fény. 

- Én egyszer ültem vele az első lépcsőfokon. Piszokul fáradt voltam, moz
dulni sem tudtam. Ő pedig átölelt, mint valami régi jó barát. 

- Engem az elhunyt feleségemre emlékeztet. 
- Igen, engem is. 
Engem is. 
- Nekem azt mondta, hogyha elindulunk azokon a lépcsőkön, mindannyian 

meg fogjuk látni megboldogult feleségeinket. Várnak ránk, hogy megfürdessük 
őket; ott fent egy nyitott fahordó van tele forró vízzel. 

- Itt kell felkészülnünk arra. Kell hogy gyűjtsük a szuszt, ott szükségünk 
lesz rá. 

- Igen, együtt kell alámerülnünk a forró vízbe, és sokáig benne maradni, 
amíg csak bírjuk susszal. És azután? 

- Azután, mondja Marija, nem lesz se feleség, se én, és mégis leszünk 
mindketten. Nem fogom bánni. Örülni fogok. 

- És akkor miért nem mentél fel Marijával? 
- Fáradt voltam. Csak ültünk a lépcsőn, és néztünk az ajtón keresztül. 

Tudtam, hogy meg kell jegyeznem mindent, amit mond, és visszajönni. 
- Nem volt nehéz? 
Bánatot? Örömöt? 
- Nem, hát én az ő gyermeke vagyok. Mi mindannyian. Meg ezek a szétszéledt 

párizsiak is. De nekik ez az ajtó reklám, úgyhogy még elé se mennek, sőt, a 
reklám eltaszítja őket. 

- Aki pedig egyszer bemegy, egyszer örökre felmegy a lépcsőkön. 



A város szélére értünk. Nem tudom, mitől volt éppen az a széle. Minden 
olyan volt, mint eddig is, a városnak sehol a vége. Az, aki beszélt, belém karolt, 
utolsóként mentünk. A pár, aki megmentett, messze elöl a sorban. 

Egy épület mögé mentünk, itt volt a bejárat a barlangba. Tágas volt és meleg, 
egyvágású emberektől zsúfolva. Itt nem alszik az ember! 

- Nem mint a párizsiak, ugye? A párizsiak mind alszanak. Itt senki sem tud. 
- Ne emlegesd Jugoszláviát, ne hívd őket jugóknak. 
- Nehogy valaki leköpjön, összetörje csontjaidat. Itt mindannyian mások 

vagyunk. 
- De miért nem alszanak? 
Nem tudnak az emlékeiktől. Emlékeznek a városaikra, a falvaikra, utazása

ikra, a gyermekkorukra és a gyerekekre, hozzátartozóikra - és asszonyaikra. 
Közéjük ültem. A zsivaj megszűnt. Középen nagy tűz égett, az ágak pattogtak. 

Sajátjaim között voltam. 

1989. augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszaka 

ANTAL Géza fordítása 

A MENYASSZONY PÚPJA 

H E I D I V O N P L A T Ó 

A fényképészek vándorolnak. Előtűnnek a messzeségből, izgő-mozgó em
berkék, kacsázó léptekkel közelednek. Megjelennek minden évben. A vállukon 
tömött fekete táska lóg, az állványaikat pedig úgy tartják, mint a dárdát. A 
fölszerelésük súlyos teher, ezt arckifejezésük is tükrözi. Az ajkuk kissé fénylik, 
mert a cipekedéstől kilóg a nyelvük. A fényképészek mindent látnak, azt is, 
amit mi nem. 

Követjük őket a kék búzavirágok között. Talán még a szelet is elfogják, a 
hangok is elnémulnak. Elbújunk a háttérben. A fényképészek megtűrik jelen
létünket. Odatelepednek a hajlongó búzatábla vagy a legelésző nyáj közelébe. 
Hívják őket a ravatalokhoz is, amikor a pap már elmondta az imáját. Talán 
még a halott is hallja a fényképezőgép kattanását. 



Később megmutatják nekünk, amit mi nem láttunk. Bepillanthatunk a 
sötétkamrába, és nézhetjük, hogyan hívják elő a képet. Olyan ez, mintha a 
halál közeledne felénk. 

Szívesen heverésznek a kertünkben, hemperegnek a füvön, leszakítanak egy 
szálat, és egymás orrlyukába dugják. Hagyjuk, hogy csiklandozzanak bennün
ket. Feszes öltözékükben fekete hollókra hasonlítanak. Viszünk nekik kávét 
és kalácsot, bámuljuk, amint cuppognak hozzá. Kameráik kis fekete állatokra 
hasonlítanak. Kezünkbe vehetjük, s a lélegzésünk ritmusára emelgetjük, mint
ha a súlyukat méregetnénk. A fényképészek szeme a végtelenbe lát. Követjük 
őket, néha mi is olyanok vagyunk, mint a levegő, mert eltűnünk. Ilyenkor még 
a fényképészek sem látnak bennünket. 

Ma egy esküvőre megyünk velük, ott lehetünk, amikor megörökítik a ven
dégsereget. Árnyékként követjük még a tekintetüket is. Mikor belépünk, 
összekapaszkodva táncolnak, a hosszú szoknyák körbe fodrozódnak. Egy ze
nekar lakodalmi indulókat játszik, és a tarka sokaság a muzsika ütemére 
menetel. A polgármester úr maga előtt tolja a feleségét, és minden körben 
üdvözli, mint egy ünnepelt diák. Az örömapa megforgatja az örömanyát, és 
könnyedén a magasba emeli. Egy pillanatra úgy tűnik, mintha az asszony a 
levegőben maradna, majd visszazuhan az örömapa erős karjaiba, miközben a 
könnyei a férfi nyakára csöppennek. 

A fényképészek örülnek a mennyezetig fölemelt örömanya láttán, és meg
próbálják megörökíteni a könnycseppeket a szaténblúzon. Sehol sem találjuk 
az ifjú párt. Elidőzünk a büfénél, és az ujjúnkat is megnyaljuk, miután meg
kóstoltuk a nyárson sült malacot, aminek ott a virág a szájában. Leöblítjük 
borral, ettől a tekintetünk puha és hízelgő. A nagynénik összedugják a fejüket, 
és a fejükön a madárfészekre hasonlító kalapjukat. Kifogásolják a drága 
ünnepséget, úgy vélik, ez anyagilag tönkreteszi az örömapát, s őket vele együtt. 
A plébános úr fejét a bibliára hajtva szunyókál egy karosszékben, talán éppen 
a nagycsütörtöki lábmosásról álmodik. Ott terem egy fényképész, és igyekszik 
megörökíteni a látványt. 

A menyasszony anyja összetör a markában egy borospoharat, és a friss sebből 
mohón kiszívja a vércseppeket. 

A többi fényképész eltűnik a táncolók között. Keresik az ifjú párt, de azok 
sehol. Utánuk megyünk, és felajánljuk, hogy segítünk vinni az állványt. Eluta
sítanak bennünket. Hogy kárpótoljuk magunkat, megtapogatjuk a nagynénik 
hintázó mellét. Ők ezen csak nevetnek, és a zene ritmusára az ujjunkra 
koppintanak. 

Minden zugban keressük a jegyespárt. Az éléskamrában, a pincében, ahol 
a bort tárolják, és a padláson, ahol koporsó nagyságú ládák sorakoznak. Ott 
csak két pár lábat és cseresznyevörös ajkakat látunk. 



Hirtelen elhallgat az indulózene, a szél megemeli a hölgyek szoknyáját, és 
belefúj az urak nadrágja szárába. Mindenki a nyitott erkélyajtót nézi. Ott áll 
a vőlegény, tekintetét az égre emeli, mintha a Szűzanya jelenne meg előtte. 
Mindenki hozzá rohan, fürtökben lógnak az emberek a tekintetén. A nagynénik 
nyújtogatják a nyakukat, a madárfészekszerű kalapjaik is magasabbra emeled-
nek, eközben a nagybácsik aprókat ugrálnak, megrezgetve a pocakjukat. Az 
apák egymás oldalát lökdösve utat törnek. A fényképészek a könyöküket 
használják igen erőszakosan. Úgy tartják a kezükben az állványt, mint a dárdát. 
Utánuk nyomulunk, hogy mi is lássuk ezt a színjátékot. A szélfújta szoknyák 
mögül éles sikoly hallatszik. 

A menyasszonyi fátyol ott leng a hársfa tetején, a fa hegyében, mintha ez a 
sámán fája lenne. Egy vastag ágon ül a kis púpos menyasszony, szétszaggatott 
fehér ruhájában és vérző karral. Ezt a képet keretbe foglalja a fa világoszöld 
lombja. A menyasszony harangozik vaskos lábaival. A vőlegény a fának dől, 
átkarolja a törzsét, nagy kerek fejét a fakéreghez nyomja, és könyörög a 
lánynak, hogy jöjjön le. A púpos menyasszony nem válaszol, hanem még jobban 
szétszaggatja a ruháját, a szétdobált ruhafoszlányok fölnyársalódnak az ágakra. 

Az anyák beszélnek a vőlegénnyel, az apák a menyasszonnyal, majd az anyák 
a menyasszonnyal, az apák a vőlegénnyel. Nem értjük, mit mondanak. Az apák 
egymásnak ütköznek ebben a zűrzavarban, az anyák csak sírnak, patakzó 
könnyük a kavicsra folyik, kis tavat képez, amelyen a menyasszonyi ruha cafatai 
úgy úszkálnak, mint a kacsák. A fényképészek körülállják a fát, és hirtelen 
mozdulattal előrántják gépeiket. A vőlegény dühöng, a fotósokra támad, és 
kiüti a kezükből a kamerát. 

Egy közelben álldogáló kövér nagybácsi lefogja a feldúlt vőlegényt, félre
rángatja, hogy hagyja már békén a fényképészeket. 

Azt suttogják, a vőlegény nem akarja, hogy az esküvői képen látsszon a 
menyasszony púpja. A menyasszony viszont szeretné megmutatni a púpját, 
mert úgy véli, az oldalról nagyon szép. 

Legtöbben a púpos menyasszonyt figyelik, aki egyre csak szaggatja a ruháját, 
a ruhadarabok, mint a hópelyhek, belepik a fát. 

Titokban a kis menyasszony púpjára pillantunk. Úgy gondoljuk, a vőlegény 
még meg is csókolja az ágyban ezt a kis kidudorodást, csak a fényképen nem 
akarja, hogy látsszon. 

A fényképészek kicserélik az objektívet, és készenlétben állnak, hátha látnak 
még valami újat. 

A kövér bácsikák szidják a vőlegényt, és a hiányzó szerelemről beszélnek. 
Az apák fejbe vágják a kövér nagybácsikat, hogy azok a hársfához tántorodnak. 
Két felháborodott nagynéni fölmászik a fára, közben a madárfészekkalapok 
szinte felröppennek. Leráncigálják a kis púpos menyasszonyt, magukkal von-



szólják, nyomukban a fényképészek. Mindenki eltűnik a házban, csak mi 
maradunk kinn. Várjuk, hogy elüljön a vihar. 

Messziről figyeljük a vőlegényt, ahogy magányosan táncol a zenekar előtt. 
Lesekszünk az ablaknál, és látjuk, hogy a kis púpos menyasszony megkötözött 
kézzel fekszik az asztalon. Az örömanya föléje hajol, és egy nagy késsel meg 
akarja szabadítani a púpjától. 

Megdörzsöljük a szemünket, és szomorkodva keressük a fényképészeket. 
Ők megörökíthetnék ezt az igazságtalanságot. De a fényképészek már réges-rég 
eltűntek. 

GALLUSZ Edit fordítása 

BÚCSÚ A HOLLÓTÓL 

S L A V O L J U B O B R A D O V I C 

A holló vészt hoz, a balsorsot vetíti előre. Nem ajánlatos vele játszani. Vidd 
minél távolabb a háztól: a mezőre, a hegyvidékre! 

De még fiatal, így alkalmazkodott hozzánk. Másutt nehezen kezdhet új 
életet. Később visszafogadhatják-e társai? 

A szomszéd gyerekek találtak rá a hollóra. Etették, és megszelídült. 
A holló mégsem élhet az emberek körében. Vészmadár. Engem sem hagy 

nyugton, reggelenként károgva ébreszt. Hívogat. Amikor belépek az ajtón, a 
vállamra száll, majd ott megnyugszik. Ha ránézek, rosszul leszek. A gyerekektől 
sem fél. Önfeledten játszanak vele, nem a babáikkal és a többi játékszerrel. 
Néhány nappal ezelőtt vele futkostak a mocsár örvényéig. Megrettentem . . . 
Az emberek azt mesélik, hogy az örvények feneketlenek. Ha a holló felszállt 
volna az örvények fölé, a gyerekek belefulladtak volna a mocsárba. 

- Kérlek, vidd el a hollót minél messzebbre, hogy soha többé ne térhessen 
vissza! A gyerekeknek majd azt mondom, hogy elszállt... - így beszélt anyám 
nap mint nap. 

Tudtam, hogy a Fekete Holló (így hívták a gyerekek) nem kedveli anyámat, 
sőt kísérti is. Az ablaka előtti diófaágon tartózkodott a legszívesebben. Mintha 
percnyi pontossággal sejtette volna, mikor tűnik fel anyám . . . akkor szétter
jesztette szárnyait, és hangos károgásba kezdett. Anyám ráförmedt: 

- Hess innen, undok madár! Takarodj a folyó- és hegyvidékre! Válj kővé a 
kövek között! 



A Fekete Holló azonban nem futamodott meg. Mintha már várta volna az 
anyóka szitkait. Ismét támadásba lendült. Szüntelenül károgott, de most nem az 
ágról, hanem a diófa körül röpködve. 

- Átkozott madár! - fakadt ki anyám, miközben becsukta az ablakot. 
A holló nem félt a szomszéd gyerekektől. Engem különös módon szeretett, 

csaknem imádott. Alig várta, hogy kilépjek az udvarra. Ekkor rászállt a 
vállamra. Legszívesebben a hajamban csipkelődött, és a fülembe károgott. Az 
ölemben szeretett megpihenni. Két tenyerem melegében gyakran alvást szín
lelt. 

Szokásom szerint a diófa alatti asztalnál tartottam élvezetes pihenőt. Jelen
létem izgalmas élményt ígért a Fekete Hollónak. Amint az asztalhoz ültem, 
ő azonnal felröppent a szárítókötélre, s onnan kitartóan farkasszemet nézett 
velem. Figyelemmel kísérte minden falatomat, számolta is őket, és minden 
alkalommal egyet károgott. Kitátotta csőrét: tudtomra adta, hogy ő is éhes. 
Felálltam, hogy kenyérmorzsát adjak neki. Kellemetlenül éreztem magam a 
károgás közben, mégis igyekeztem nyugodtan enni. De ő telhetetlen volt. 
Amikor meguntam, hogy mellette ácsorogva etessem, kezemmel intettem 
feléje, hogy szálljon le az ölembe. Aztán együtt falatoztunk: kicsit én, kicsit 
ő, csipegetve. Anyám az ablakból figyelte étkezési szertartásunkat. Sajnáltam 
a hollót, de az anyámat is, aki a lelke mélyéből gyűlölte a madarat. 

Végül mégis szót fogadtam anyámnak. Egy reggel a Fekete Hollóval ültem 
be az autómba, együtt indultunk el a városból. Ő egész úton a jobb oldali első 
ülésen állt, a segédvezetőm lett. Mivel azt hallottam az idősebb emberektől, 
hogy a hollók a Kamenicai-fennsíkon tanyáznak, elhatároztam, hogy odavi
szem a hollót alkonyat után. Búcsúzáskor megetettem. Otthagytam egy ala
csonyabb bükkfa ágán. Azzal vigasztaltam magam, hogy a madár feltalálja 
magát . . . 

Otthon elmeséltem, hogyan váltam meg a hollótól. Nagyon boldoggá tettem 
anyámat. Hosszú idő után, azon az éjszakán bizonyára könnyű volt az álma. 

- Magamra hagytál a hegyekben... Kínzói. . . - hallani vélem a hollót. De 
nem károg. - Milyen ember vagy? - kérdi. 

A feje felett fehér rózsák.. . Szárnyai közé hálót szőttek a pókok. . . Nagy, 
csúnya sárga madarak csipkedik. A teste vérzik. Nem mozdul... 

- Ments meg! - hallom. 
Futok feléje, de nem tudom átugrani a nagy posványokat... Tüskés bokrok 

állják el utamat . . . Valaki visszaránt, és letépi az ingemet . . . Derékig 
meztelenül állok . . . Megtámadnak a nagy sárga madarak . . . Védekezem . . . 
Szememet akarják kivájni... Karmolják a mellemet... Lezuhanok a sárba . . . 
Felállók . . . Nem hallom a Fekete Hollót . . . Már nem károg . . . 



Megnyugodott... Csupán az elhomályosult szemét látom, könnyei peregnek... 
S í r . . . Többé nem fekete... Megfehéredett... Vérpiros rózsa a csőrében . . . 

Azon a reggelen később keltem fel, a nyomasztó álmoktól megkínzottan. 
Nem hittem a szememnek . . . 

- Nem, ez nem a valóság . . . Még álmodom - rebegtem. 
A Fekete Holló várt rám diófánk ugyanazon ágán. Hallgatott. Amikor kiléptem 

a házunkból, nem üdvözölt károgással. Hirtelen becsuktam az ajtót magam 
mögött. Kinyitottam az ablakot. A Fekete Holló ijedtében azt hitte, hogy elve
szíthet . . . Széttárta szárnyait, és a lépcsőház előtti erkélyre szállt. Elkárogta 
magát néhányszor, és huncutul bekukkantott az ablakon... Nevén szólítottam, 
és ő boldogan röppent be a szobába. Lassan, kissé óvatosan odatipegett hozzám. 
Lehajoltam, és a kezembe vettem. Titokzatos pajkosság áradt a viselkedéséből. 

Be kell vallanom, a Fekete Holló csodálatos, kedves vendégem volt. Őriztem. 
Ha anyám nem kért volna arra, hogy vigyem el, sohasem távolítottam volna el a 
háztól. Elűztem magamtól a kísértő gondolatot, hogy el kell válnunk egymástól. 
Mégis csodának véltem a Fekete Holló jövetelét. Tudtam arról, hogy a kutyák 
visszajönnek, de hihetetlennek tűnt, hogy a madarak is hazatérnek. 

A válásnak mégis be kellett következnie, hisz ezt őszintén megígértem 
anyámnak. De nem akartam megkérdezni, hogy tud-e a Fekete Holló láto
gatásáról. Újra elindultam a madárral, de ezúttal még messzebbre, Jastrebac-
ra. Elhatároztam, hogy az Oblaőin-tó partjára viszem, mert a múlt év őszén 
nagy hollósereget láttam ott. Megérkeztünk. Nem vártam meg, hogy beeste
ledjen. Már délben elváltunk egymástól. 

így szóltam hozzá: 
- Fekete Holló! Te madár vagy! Látod, ott vannak a társaid. Hozzájuk 

tartozol. Tudod, hogy szeretlek . . . De értsd meg . . . megígértem anyámnak, 
hogy elviszlek az udvarunkból. Meg kell értened . . . 

így meséltem neki, miközben tartottam a kezemben . . . Aztán elindultam. 
A Fekete Holló az autóm után szállt. Lassan haladtam. Mielőtt a főútra tértem 
volna, hátranéztem és megpillantottam a Fekete Hollót: ott ült a betonkerítés 
oszlopán. Néhányat károgott búcsúzva, majd széttárta szárnyait, és a tó felé 
repült. Biztos voltam benne, hogy soha többé nem tér vissza. 

- Milenát bevittük a kórházba. Az orvosok azt mondták, hogy az éjszaka 
folyamán fog szülni - ezzel a hírrel fogadott anyám, amikor hazatértem. 

Késő őszi hőség uralkodott, mint július közepén. Lombos diófánk hűvösében 
igyekeztem rendezni gondolataimat. 

- Nincs többé a Fekete Holló! Mi lesz Milenával? Fél-e? Nehezen szülte 
meg első gyerekét. 

Estefelé elmentem a kórházba. Nem engedtek be. Tudtomra adták, hogy 
Milena jól érzi magát, és valószínűleg éjszaka hozza világra a második gyere
künket. Átadták neki a piros kardvirág-csokromat. 



Hazafelé hallani véltem a Fekete Holló károgását a platánok lombja közül. 
Négyéves fiam futott felém, hogy együtt nézzük a rajzfilmet. Nem hallgattam 
végig a tévéhíradót. 

- . . . Nem kellett volna megtenned!... Tévedtél... - valakinek a jajkiáltásai 
érkeztek hozzám . . . 

- Elrejtőztél! . . . Azt hiszed, hogy nem találhatlak meg! . . . 
A kihalt utca homályában láttam egy hosszú szakállú és csapzott hajú férfit, 

alsónadrágban és kigombolt ingben... Csúf és undorító szitkokat szórt rám. . . 
- A holt mag nem sarjad! . . . Hol vannak a kezeid? . . . A héják a Héják 

hegyén vannak... Széttépik!... Hatalmas madárrajok szállnak... A Fekete 
Holló ott hever a vértócsában, lekókadt fejjel. . . Hallgat . . . Az a hosszú 
szakállas férfi serpenyős mérleget tart a kezében, mintha valamit mérne . . . 
Aztán megjelenik egy asszony, a szájában pókháló . . . Lábai szétterpesztve a 
szomorúfűz ágai között . . . Patkányok rágják a mellét.. . Rángatózik, de nem 
tudja kihúzni kezét a vasbilincsből... 

- Ne szülj halott magzatot!... Mentsd meg!... Te mártír! Mivé lesz a lelked? 
Már hajnalodik? 
. . . Furcsa szél f ú j . . . Az udvar mélyén, a diófa alatt kakas az asztalon . . . 

Szárnyával csapkod. Mintha kukorékolni szeretne, de a feje a lába alatt csüng 
letaglózva . . . Erőlködik... Valahonnan, a távolból odaszáll a Fekete Holló, 
megragadja a csüngő fejet, és felrepül vele . . . A kakas erőteljesen 
kukorékol. . . 

- Ébredj fel, fiam! Hívtak a kórházból. Azt üzenték, hogy menj be! Kelj fel! -
hallom. 

Kábultan ébredek a részeg álomból. Látomásaim még kóvályognak bennem. 
Felfrissít a hideg víz. 

Reggeli és kávé nélkül sietek a kórházba . . . Folyosóján visszhangzik a 
csengő hangja. A nővér odavezet az ügyeletes orvoshoz. Útközben egy szót 
sem Szól. 

- Mi lehet Milenával? - e kérdés és hideg borzongás járja át testem. 
- Foglaljon helyet... A felesége jól van. Sajnos, tudatnom kell önnel, hogy a 

nehéz szülés után, két óra múlva meghalt a csecsemő... Fiúgyermek volt . . . Mi 
mindent megtettünk, amit megtehettünk. Tudom, hogy most nehéz önnek. 
Maradjon itt még egy ideig. A nővér majd elvezeti abba a terembe, ahol a felesége 
van . . . Az élet még maguk előtt áll, ne veszítsék el a reményt! - hallottam, 
miközben nehezen tartottam vissza könnyeimet. Milena miatt. 

Kimerülten és lélekben megtörten tértem haza . . . A Fekete Holló károgását 
hallottam a járda melletti gesztenyefák lombjából 

KOVÁCS BIRKÁS Zsolt fordítása 



VASKÓ POPA V E R S E I 

KAKTUSZ 

Szúrja 
A nap piruló felhőjét 
Hazudik az eső is! 

Szúrja izzó nyelvét 
Az öszvér és a nap 
Késekkel csókolja az eget 

Árnyékát férjhez nem adja 
Szél a messzeség szépségével csábítja 

Szúrja odaadó csípőjét 
Tapasztalt éjszakák és szűzi hullámok 
Zöld mosolyát nem nősíti meg 
A levegőt harapja 

Sziklának mely szülte 
Igaza van 
Szúrja szúrja szúrja 

PITYPANG 

Kövezet szélén 
Világ végén 
Sárga szemű magányosság 

Vak talpak 
Tiporják nyakát 
A kőhasba 

Földalatti könyökök 
Kergetik gyökerét 
Az ég sötétségébe 



Felemelt kutyaláb 
Csúfolja 
Forró záporesővel 

Egyedüli örömét 
A csavargó pillantásában leli 
Ki koronájában 
Éjszakázik 

És így 
Elégett cigarettavég 
A tehetetlenség alsó ajkán 
A világ végén 

MOLDVAI Tímea fordítása 

Ó SOKNEVŰ S Z E R E L M E S E M 

S Á M U E L M E N A S H E 

Ó Soknevű Szerelmesem 
Imádatom hallgasd csak 
Változó mint az évszakok 
Különböző mint a nappalok 
Minden hitszegésem elapad 
Mikor meglátom arcodat. 

ESZES Valentina fordítása 

A Híd folyóirat szerkesztősége a K M V Műfordítói Versenyére beérkezett 
pályaműveket a következőképpen értékelte: az 1. díjat Balzam Csilla (Óbecse), a 2. díjat 
Antal Géza (Szabadka), a 3. dijat Gallusz Edit (Óbecse), a Híd folyóirat különdíját 
Kovács Birkás Zsolt (Újvidék), a Forum Könyvkiadó különdíját Moldvai Tímea (Zenta) 
érdemelte ki. 

Ezenkívül a zsűri Eszes Valentina (Zenta) versfordítását találta még közlésre 
érdemesnek. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

MÍTOSZ ÉS REGÉNY 

V A R G A I S T V Á N 

A görögök mitológiai történetei bekerültek a görög és a római irodalomba, 
és fennmaradásukat részben épp ennek köszönhetik. Az idők folyamán aztán 
e két irodalomból az európai kultúrába jutottak be, ily módon a görög istenek 
és héroszok halhatatlanná váltak az irodalmi és a művészeti hagyományban. 
Nem minden kor volt fogékony a görög mitológiával szemben, vagy kétszáz 
évvel ezelőtt a lexikonokban nem szerepelt a mítosz fogalom. A mítosz a múlt 
század második felében támadt fel. Ezt az újjáéledést régészeti leletek és 
feltárások előzték meg, amikor is a gondolkodók és a művészek figyelmét 
magukra vonták. A mítosznak ezen megjelenése egybeesett a modern irodalom 
születésével és a mítosz, ennek a szerencsés időbeli egybeesésnek köszönhe
tően, „megtermékenyítette" nemcsak a modern irodalmat, hanem más művé
szeti ágakat is. Elegendő mondjuk a német próza területén Broch, Döblin 
vagy Thomas Mann nevét említeni, akik a maguk módján „mitikus" írók voltak. 
Sajnos, a mítoszt felhasználták diktatórikus rendszerek is, mintegy igazolandó 
létjogosultságukat és történelmi megalapozottságukat. Épp ezért jó néhány 
alkotó, itt Thomas Mannra és a francia drámairodalom képviselőire (Cocteau, 
Giraudoux, Anouilh és Sartre) gondolunk, vissza akarták kaparintani a mítoszt 
a sötét politikai erőktől. Mindenesetre a mítosznak azóta van egy bizonyos 
gyanús mellékzöngéje. A hatvanas évek végétől a mítosznak újra van konjunk
túrája Európában. E sorok írója néhány modern prózai alkotásban igyekezett 
kimutatni a mítosz jelenlétét. Kétségtelen, hogy ezen munkájában inkább a 
mohó, minél több felismerésének a vágya szabadult el benne, a jelenségeket 
így aztán csak jelzi, de nem kutatja őket mélységükben. Talán egy olyan írói 
alkotással indulnánk irodalmi utazásunkra, amely a lehető leghagyományo-
sabban dolgoz fel egy mitikus témát. „Háború volt, meg minden más, gondolta 



a férfi, és nem akart visszaemlékezni arra, ami elmúlt." A férfi, aki ezeket a 
szavakat gondolatban kimondja, nem más, mint Odüsszeusz, a homéroszi 
eposz egyik hőse. „Feltámasztója" pedig a svéd Eyvind Johnson, aki 1974-ben 
irodalmi Nobel-díjban részesült honfitársával Harry Martinsonnal egyetem
ben. De igazában sem hőse, sem ő nem képes megszabadulni a háború emlé
kétől. Hiszen a görög kalandor élménysorozata, és ebben Eyvind Johnson 
szigorúan követi Homérosz alkotását nem véve el és nem adva ahhoz semmit, 
és az, amit a svéd író regénye írásakor megélt, nagyon is hasonlított egymáshoz: 
szörnyű háborúk jelentették az alapélményt mindkettőjük számára. Az 
Odüsszeusz hazatéri olvasva, amely a homéroszi eposz befejező részletét dol
gozza fel, a harcos hős hazatérését, érezhető az író mérhetetlen elkeseredett
sége amiatt, ami az emberiséggel történt századunk derekán. Regényéből 
nemesen fáradt, fájdalmasan rezignált atmoszféra árad, mint azt Vidor Miklós 
magyar befogadója több mint húsz évvel ezelőtt bölcsen megállapította. Eyvind 
Johnson írásművészete abban rejlik, hogy Odüsszeuszból kitapintható, úgy
mond élő embert teremtett, aki immár mindenen túljutott, rezignáltán bölcs, 
a könyv megjelenésekor, 1946-ban, kortársunk volt. Értelmetlennek látja a 
tudatos mítoszteremtést, de az utókor számára, úgy érzi, ez elkerülhetetlen 
kötelessége. Eyvind Johnson Odüsszeusza mögött láthatatlanul felsorakoznak 
a nagy háború holt és még élő hősei, mindaz, amit az átéltekről vallanak, 
modern mítoszként hat. Az ő gondolatvilágukat és érzéseiket fejezte ki a svéd 
író kiábrándult Odüsszeusza. 

William Golding posztumusz műve sok szempontból egészen másképpen 
közelít meg egy mitológiai témát. A Kígyónyelv, amelyet két változatban írt 
meg, és belőle érezhetően hiányzik a végső csiszolás, a görög mitológiai 
környezetet használja fel keretül. Tundiillik a helyszín Delphoi, a talán legis
mertebb mitológiai jóshely, de a regény nem dolgozza fel az istenekről és az 
emberiségről szóló történetek egyikét, sem valamelyik hérosztörténetet. Mert 
az időpont történelmileg betájolható: Hellászt immár a rómaiak uralják, és 
fennhatóságuk alá tartozik a jósda is. William Golding újra bizonyítva rend
kívüli empátiakészségét az épp akkor soros Püthia nyelvével mondja el, mi is 
történt. Hogyan lett a zavaros fejű, nehéz felfogású és ismeretlen Ariékából 
Püthia, hogyan jön rá, hogy a szentély és a jóslás az ő idejében a politika 
eszköztárának kelléke, valamint arra, hogy nincs isten, mert az ismeretlen 
marad számára. Káprázatos párbeszédek töltik ki a nem nagy terjedelmű 
könyvet, amely félig-meddig támaszkodik csak az örökölt mítoszra. A jelleg
zetes fanyar és szellemes goldingi iróniának köszönhetően ez a mítoszmaradék 
végleg feloszlik, Delphoi egy jelentéktelen, álmos és piszkos hellyé süllyed le. 
Az a Delphoi, ahova a mitológiai hősök dobogó szívvel mentek megtudni 
elkerülhetetlen sorsukat: az egyik történet szerint a méhek építette templomba 



Laios, Théba királya jött megkérdezni, hogyan lehetne utóda. S hiába tudja 
meg, hogy sarja fogja megölni, mégis nemzett egy gyermeket. Ezt és a többi, 
a jósdával kapcsolatos mítoszt William Golding könnyedén és gyorsan, egy
szerű eszközökkel lerombolja, az ő regényében a jósda elsődleges célja a 
pénzbeszedés, maga a jóslás folyamata pedig közönséges szemfényvesztés. A 
Kígyónyelv inkább talán arra alkalom a moralizáló írónak, hogy tömören és 
lebilincselően bontakoztassa ki gondolatait a szabadságról, az írott szöveg 
jelentőségéről és hitről. Épp ezért ez a regény igazában nem is illeszthető 
azon alkotások közé, amilyen mondjuk Eyvind Johnson regénye. Jóval kötet
lenebb, és az örökölt mítosszal szemben „tisztességtelenebb". 

John Updike^4 kentaur című regényében már a cím arra utal, hogy mitológiai 
témát dolgoz fel. A címbéli kentaur Kheirón, aki Iason nevelője volt. A regény 
az ötvenes évek derekán játszódik le, és épp ezért joggal tehetjük fel a kérdést, 
hogyan kapcsolja össze az akkori amerikai kisváros valóságát, ahol a történet 
három napon át játszódik, a bölcs kentaur, ezen isteni származású erdei állat 
sorsával. Oly módon, hogy egy önéletrajzi hátterű, hagyományos belső formájú, 
barokkos nyelven megírt regényben apja és a közötte kialakult kapcsolatról 
mesél. Tehát modern történetről van szó, de kendőzetlenül arra utal, hogy 
apja megegyezik a címbéli jóságos patással. Ennek ismeretében aztán játszi 
könnyedséggel felismerhetjük a görög mitológiai isteneket, sőt: egyes szaka
szaiban a regénybeli eseménysor megegyezik a mítoszban történtekkel. Mi is 
akkor tulajdonképpen A kentaur? Újra elmondott modernizált mítosz vagy 
modern regény, amely egyes szakaszaiban utal egy mítoszra? John Updike-nak 
e regényével, amelyet egyesek még mindig legtökéletesebb alkotásának tarta
nak, épp a mítosz bevonásával sikerült apjáról egy csodálatos képet festeni. 
Ezen a képen nem eszményíti apja tulajdonságait, csetlő-botló, hétköznapi 
embernek mutatja be, de ez a hétköznapiság mögött, a szeretet szemüvegén 
keresztül nézve, egy rendkívüli ember körvonalai bontakoznak ki, s amelynek 
méretei valójában egybevethetők a mitológiai kentaur alakjával. Épp a mítosz 
állandó jelenléte a háttérben különös légkört kölcsönöz ennek a férfiasan 
könnyező regénynek. A regény zárószakasza immár egyértelműen visszaka-
nyarodás a mítoszhoz. S a mítosz az írót és hősét csodálatos elmefuttatásra 
bírja az életről, emberről és a halál elfogadásáról. „Kheirón elfogadta a halált", 
ezzel a mondattal záruM kentaur. így lett ez a regény a modern irodalomban 
szinte felülmúlhatatlan példája annak, hogy a mítosz igenis még mindig él
ményanyagot jelenthet mind az író, mind az olvasó számára. 

A mítoszkezelés egy különleges formáját választotta egy német írónő. 
1980-ban Christa Wolf görögországi utazásra indult. Utazása folyamán el

jutott Mykénébe is. Ott állt a mykénéi vár fokán, és nézte a lejtőn felkapasz
kodó és leereszkedő turisták csoportjait. De gondolatai azon mitológiai alakok 



körül forogtak, akik nevei Mykénéhez kötődtek. S ezek között volt Kassandra 
is, aki idegen menekültként került ide háromezer évvel az írónő útja előtt. A 
nyolcvanas évek elején nagy gondok nehezedtek az írónőre, és egyszeriben 
úgy érezte, a mitológiai világ az, amely nemcsak enyhülést, hanem talán 
megoldást is jelent alkotói válságállapota számára. Hazaérkezve mitológiai 
történeteket olvas, azon túl: tanulmányozza őket. A trójai királylány története 
annyira magával ragadja, hogy egy hosszabb elbeszélést ír róla, amely 1983-ban 
jelent meg. A mű alapgondolata az emberiség sorsa iránt akkor érzett jogos 
aggodalmon alapult: egy irracionálisán eltervezett és felfegyverzett világ na
gyon hamar önmagát röpítheti a levegőbe, amit Reinhard Baumgart állapított 
meg e könyvéről írt méltatásában. A művet ugyanaz a kritikus sikertelennek 
minősítette: az írónő terve és szándéka izgalmas lehetőségeket rejtett magában, 
de a megvalósítása erőtlen és sápadt alkotást eredményezett. 

1995 decemberében Christa Wolf botra támaszkodva fogad egy svájci újság
írót berlini otthonában. Sikertelen csípőműtéten esett át. Beszélgetnek leg
újabb könyvéről, amely aztán 1996 februárjában megjelent a német könyv
kereskedésekben. Címe: Médeia. Hangok. Az írónő akkor nem volt hajlandó 
beszélni új könyvéről. De a címből ítélve az visszatérést jelentett a mitológiá
hoz. Újra egy menekült asszony sorsa ragadta meg. Médeia még távolabbról 
érkezett egy számára teljesen idegen világba, mint Kassandra, a trójai király
lány. Mert Médeia szülőhelye Kolkhisz volt, a Fekete-tenger keleti partján, a 
Kaukázus tövében, az akkori görögök számára ez volt a világ egyik vége. Iasón 
és társai a hihetetlenül gyors Argo hajón kerültek Kolkhiszba, és hozták 
magukkal a fekete arcú szépséget és annak néhány földijét. Iasón és Médeia 
életútja egyik „kedvenc" témája a görög mitológiának, ez a mítosz a hérosz
történetekhez tartozik. Kerényi Károly egyedülálló könyvében igen részletesen 
elmondja a mítosz különböző változatait, mivel azok lejegyzői igencsak elté
rően vélekedtek, úgyhogy az egész história többféleképpen értelmezhető. 
Jellemző, hogy talán épp e tény miatt az utókor nagyon gyakran nyúlt az 
Iasón-Médeia mítosz újbóli feldolgozásához, szépirodalmi újraértelmezésé
nek száma vagy kétszázat tesz ki Euripidésztől és Senecától kezdve Grillpar-
zeren keresztül egészen a nemrég elhunyt német Heiner Müllerig. Korunk 
ezekből a feldolgozásokból nagyjából egy szörnyű Médeia-képet ismerhet meg: 
gonosz varázsló, kegyetlen cselszövő, hidegvérű testvér- és gyermekgyilkos, 
hogy csak a legborzalmasabb vádakat soroljuk fel. Médeia ezek alapján bomlott 
hajú és elméjű fúriaként néz ránk a múltból hipnotizáló szemével. 

Vajon milyen Médeiát elevenített meg Christa Wolf? „A múlt töredékeivel 
nem bánhatunk a kedvünk szerint, nem rakhatjuk őket össze vagy szét, ahogyan 
az nekünk megfelel", mondja könyvének egyik hőse. Ez a tárgyilagosságra való 
törekvésre utal, de ellentmondásban van az írónő által alkalmazott módszerrel. 



Tudniillik könyvében „hangok" szólalnak meg, amire már a cím is utal. Ezek 
a hangok a könyv hőseinek megszólalásai, mert Christa Wolf szerint az időfalak 
nagyon is áttetszőek, és a korok nem egymást követik, hanem harmonika 
módjára egymásba kapcsolódnak, azaz egymásra rakhatjuk őket, és ugyanakkor 
egymásba olvadnak, de szét is húzhatjuk őket, és akkor egymástól eltávolodnak. 
A sokágú és rendkívül szövevényes Iasón-Médeia mítoszból az írónő csak egy 
szakaszt szólaltat meg azzal, hogy műve elején vannak utalások a kolkhiszi 
eseményekre is. A központban azonban a Korinthoszban történtek állnak, 
azaz a mesélés forrása akkor kezd el buzogni, hogy aztán egy magával ragadó 
folyammá dagadjon, amikor is egyértelművé válik a korinthosziak és Médeia 
összeütközésének elkerülhetetlensége. Médeiát Kreon király és tanácsadói 
azért tartják veszélyesnek, mert felfedte szörnyű titkukat: a hatalomért való 
harc folyamán feláldozták Iphnoe, a király lányának életét. Ugyanakkor Iasón 
akart az új király lenni, és ez is arra utalt, hogy Médeia mindenféleképpen 
útban volt. Médeia ilyesmit már tapasztalt szülővárosában is, ahol apja eltette 
láb alól saját fiát, Apszyrtoszt, tehát Kolkhisz és Korinthosz ugyanazon bűnben 
szenved: a halottak esetleges bosszújától retteg. Apszyrtoszt halála után fel
darabolták, holttestének maradványait a szántóföldeken szétszórták, hogy azok 
termékennyé váljanak Az ő megöletése tehát nemcsak a hatalmi harc kifejezése, 
hanem egy ősi rítus, az emberáldozás a közösség érdekében, felelevenítése is. 

Mint a fentiekből kiderül, Christa Wolf végeredményben igen önkényesen 
bánt az örökölt mitológiai anyaggal. Nemcsak hogy részben dolgozta azt fel, 
és számtalan mellékfonalat elvágva remekül koncentrálta, hanem egy olyan 
Médeia-képet jelenített meg, amely szinte szöges ellentétben áll az évszázadok 
folyamán kialakult, és az emberek által elfogadott arculattal. Könyvének az a 
lényege, hogy „rehabilitálja" Médeiát, átértelmezésében mindent csak „ráfog
tak" (mind a mítosz lejegyzői, mind a mítosz későbbi szépirodalmi feldolgozói), 
szerinte Médeia egy ártatlan, kedves, irigylésre méltó lény volt. Ami gyűlöle
tessé tette a mítoszban, az az volt, hogy nem volt hajlandó beletörődni a neki 
kijelölt asszonysorsba, fellázad az ellen. Hiszen hasonló szerepet játszott 
Meropé, Kreon felesége és lányai, Iphnoe és Glauké, de ők sorsuk ellen nem 
tiltakoztak, legfeljebb „csak" öngyilkosságot követtek el. Méghozzá elkesere
désükben. Kétségtelen, hogy ez a mítosz a matriarchátus és a patriarchátus 
közötti harc időszakába nyúlik vissza, de Christa Wolf tiltakozott az ellen, 
hogy művével az előbbi mellett állt volna ki, illetve, hogy művét a feministák 
használják fel. Médeia egyszerűen harcolt a neki kijelölt sors ellen. Még akkor 
is, amikor a regény végén éhezve a hegyek világában tudomást szerez arról, 
hogy két fiát a korinthosziak megkövezték. A mű befejező mondatai: „Elkép
zelhető egy világ, egy kor, amelybe én illenék. Nincs itt senki, akit megkér-



dezhetnék. Ez a válasz." Ezzel a mondattal Christa Wolf regényét végérvé
nyesen az idő feletti síkra helyezi. 

Míg A kentaurban John Updike egyedülálló módon egybekapcsolja a mítoszt 
a regénybeli valósággal, addig korunk egy másik nagy krónikása, a perui Mario 
Vargas Llosa, másféleképpen és egészen más szándékkal fordul a mitikus 
anyaghoz. A Halál az Andokban című regényét olvasva, amely az Andok 
felvidékén, az altoplanon játszódik le a kecsua nyelven beszélő inka utódok 
különös, számunkra érthetetlen, és épp ezért megközelíthetetlen világában, 
amennyiben jobban odafigyelünk, felfedezhetjük a görög mitológia egyik tör
ténetének helyi változatát. Tudniillik, mint a regény végén kiderül, hármas 
emberáldozásra kerül sor az istenek megbékítése és a szerencsés kimenetelű 
útépítési munkálatok kivitelezése érdekében. Tehát itt is emberek halnak meg 
ártatlanul, mert az ősi rítus megkívánja. Gondoljunk csak Apszyrtoszra, Médeia 
fiaira, vagy Iphnoe-re Christa Wolf regényében. De nemcsak ilyen általános 
utalás lelhető fel a bűnügyi kalandregénynek is minősíthető regényben, hanem 
egy konkrét mítoszra is rábukkanhatunk. Egy barlangban lakó vámpír követeli 
magának az emberáldozatot, de vele egy vállalkozó kedvű férfi végez, akinek 
terve megvalósításában egy falusi nő segít. Egyértelműen felismerjük Ariadnét, 
Thészeuszt és Minótauroszt, az egész krétai hérosztörténetet. De az útvesz
tőből a regénybeli hős egészen más módon jutott vissza a felszínre, mint 
Thészeusz. Nem az Ariadnétől kapott gombolyag segítette őt ebben, hanem 
az a gyakori székelésre ingerlő étel, amelyet szeretője és későbbi felesége 
készített neki, és azt ő jó étvággyal elfogyasztotta, mielőtt merész vállalkozá
sába kezdett volna. Kiváló szaglószerve és a penetráns bűz biztosította számára 
a vállalkozás sikeres véghezvitelét. Más utalások is fellelhetők a regényben 
mitológiai eseményekre, de a fentiekben részletesen idézett krétai kaland 
egyértelműen bizonyítja azt, hogyan alkalmazta a szerző ezt a meseszerű elemet 
regényében. Elsősorban rejtetten, igaz, a beavatottak számára felfedhetően, 
másodsorban pedig rendkívül tiszteletlenül. A mitológia ilyen nagyfokú, de 
valljuk be: hihetetlenül öltetes és szellemes, parodizálása a modern prózában 
példátlan. A paródia egyenes következménye a mítoszrombolás. Mert hogyan 
lehet fenséges az, ami kacagásra kényszerít? Ilyenkor a szemtelenség megbo
csátható. 

S ezzel tulajdonképpen eljutottunk odisszeánk végére. A szerzőnek nem az 
volt a célja, hogy mindent felöleljen a témával kapcsolatban, és azt mélységében 
tárgyalja. Inkább az olvasás közben felfedezett hasonló jelenségekre figyelt 
fel, és gazdag bolyongása folyamán a modern próza világában felfedezte azt, 
hogy a görög mitológia még ma is foglalkoztatja az írókat. S ami különösen 
izgalmas, az az, hogy ki hogyan és miért nyúl hozzá. Az önkényesen kiválasztott 
és idézett művek ezt remekül szemléltetik. Van, aki szinte egy az egyben idéz 



fel egy mitológiai történetet azzal, hogy hús-vér emberekké alakítja át hőseit, 
és egy világesemény által kiváltott életérzést továbbít az olvasó felé. Van, aki 
a mitológiai környezetet csak indítékul és háttérként használja fel ahhoz, hogy 
az általános emberiről moralizáljon. Más szabadon bánik az anyaggal, és 
„revidiálja" azt, úgymond újraírja azt, indítékul pedig saját keserű érzései és 
tapasztalatai szolgálnak. Van, aki jelenkori történetet ír, de ugyanakkor azt 
igyekszik bizonyítani, hogy az részben a mitológia újraélése, hogy a modern 
életben is fellelhetők a héroszok. A vizsgálódás sorát pedig egy olyan író zárja, 
aki az újvilágban fedezi fel a maga mitológiai történetét, de azzal, hogy 
ugyanakkor parodizálja is azt. Összegezve a fenti észrevételeket leszögezhet
jük, hogy a görög mitológia valamilyen formában még mindig jelen van a mai 
prózában. A megjelenítési formák rendkívül változékonyak és egyéniek. Talán 
az a közös bennük, hogy a belső indíttatás függvényei, a mitológia „feltámasz
tásának" módja mindig attól függ, hogy milyen céllal nyúl hozzá a modern 
alkotó. 



N Y E L V I VÁLTOZÁSOK V A G Y „CSAK" 
A BESZÉD SPONTANEITÁSA 

C S E H M Á R T A 

A nyelvek egymás mellett élésének következtében megszaporodtak körülöt
tünk a szóátvételek. Közvetlen, mindennapi beszédhelyzetekben, többnyelvű 
környezetben senkit sem lep meg igazán, ha idegen szavakkal teletűzdelt 
beszédet hall. Ilyeneket például, hogy „a klikkerező gyerekek rupára játszanak"; 
„a szesztra beszólította a rendelőbe, és az orvos kiírta boloványéra" (klikkére-
ző=golyózó; rupa=lyuk; rupára játszani=& golyózás egyik módja; szeszt-
ra=ápolónő, [egészségügyi] nővér; fcö/ovó/iye=betegszabadság). 

Normaérzékünk ingerküszöbe az idegen szavakat illetően elég magas, való
színűleg sokkal magasabb, mint a homogén nyelvi környezetben élőké. Ezt 
illusztrálják az itt következő példák. Ezek azért is érdekesek, mert mikrofon, 
a rádió nyilvánossága előtt hangzottak el, olyan kommunikációs helyzetben, 
amelyben a köznyelviség mindmáig uralkodó vonásnak számított, amely kö
tetlen beszélgetés ugyan, de minősített, nem közönséges interperszonális kom
munikáció. A lazulás, a lazább fogalmazás itt még furcsállható. „A turnírból 
nem lesz semmi" - mondta a sportriporter, s a hallgatóság tudja, érti, hogy 
versenyt, versengési, bajnokságot ért a turnír alatt. Egy másik alkalommal, 
ugyancsak a sporthírek között egy másik szakújságíró a favoritok listáját közli 
velünk (Újvidéki Rádió, 1995. június 20., Délutáni Híradó), s mi tudjuk, ha 
nem is egészen magyarul van, hogy a kiemelt versenyzők névsoráról/névjegy
zékéről van szó. 

A köznapi beszédben is használjuk a gúzsva, kondukter, mólba, prijavnica, 
szokky kúla, szmena (stb., stb.) szavakat. 

Mint amit a föntiekben láttunk, ugyanaz a jelenség mutatkozik meg a 
következő rádiós példákban is. Ez a jelenség: az idegen szavaknak sajátunkként 
való használata magyarul folyó beszédben. A jelenség ugyanaz, a hatása azon
ban és az „eredménye" is más, ezért külön érdemes beszélni róluk. Aszóátvétel 



a társadalmilag (még), normatív szinten (még) nem szentesített jelentéskü
lönbség miatt megértési zavarok árnyékát vetíti előre: 

„Az említett kompánia egy új típust bocsátott forgalomba" - halljuk az egyik 
ifjúsági műsorban egy fiatal riportertől, aki a számítógépek világába kalauzolja 
el hallgatóságát. 

„A banda tagjai évek óta muzsikálnak együtt" - hangzott el egy másik 
alkalommal egy könnyűzenei műsorban. 

Talán kiemelni itt még külön nem kell, hogy a kompánia és a banda azok 
a szavak, amelyek a fönti mondatokban furcsállhatók. Furcsállanunk azért kell 
őket, mert habár olyan szavak, amelyek jövevényszavakként már régen tagjai 
a szókészletünknek, a fönti mondatokban nem ilyen minőségükben találko
zunk velük. A jelentésük az idézett mondatokban más, mint a kompánia, banda 
j ö v e v é n y s z a v a k jelentése. Itt idegen szavakként viselkednek: azt a 
jelentéstartalmat hordozzák, amely egy másik (a szerb) nyelvben jellemzi őket, 
s amely eltér a magyarban megszokottól. A magyar szókincsben már ismert 
kompánia nemzetközi vándorszó, nyelvünkbe az olaszból és a franciából 
került. Jelentései az Értelmező kéziszótár szerint: (a bizalmas szóhasználatban) 
'társaság, (baráti) kör', ül. 'banda, brancs'. Továbbá - régies szóhasználat 
szerint - 'katonai század'. Az Idegen szavak és kifejezések szótára (az újabb 
kiadás) a 'társaság' (a bizalmas szóhasználat szerint) és a 'század' (a régi katonai 
nyelvben) jelentéseit adja meg. A kompániának Vállalat, cég' jelentése máig 
nem alakult ki a magyarban, a mi mondatunkban viszont így kell érteni: az 
említett (számítógépkészítő, i l l . -forgalmazó) cég/vállalat. A szerbben - angol 
hatásra - a kompanija használatos ilyen helyzetben. Ilyen utakon sodródhatott 
a rádió hullámhosszára is. 

A banda is régebbi, meghonosodott átvétel, többjelentésű jövevényszó. Az 
Értelmező kéziszótár a következőképpen mutatja be: elsődleges jelentésében 
- 'bűncselekmény(eke)t együttesen elkövető csoport', i l l . 'hitvány, felelőtlen 
társaság', i l l . 'népellenes gyülevész fegyveres csoport' - rosszalló, pejoratív 
értékű; a második jelentésében 'együvé tartozó személyek csoportjá'-t értjük 
alatta tréfálkozó megnevezéssel. Jelentheti továbbá a népies szóhasználat 
szerint 'szórakoztató (cigány-)zenészek együttesé'-t, és a népnyelvben, kivéte
lesen 'együtt szerződő dolgozók csapatá'-t is. A banda is feltehetőleg fordítás 
révén „újult meg", a 'dzsesszegyüttes' jelentésű dzsessz-band szóból magyaro-
sodott-rövidült bandává. Egyelőre különös ötletnek tűnik ez az újítás, mert a 
népnyelvben inkább csak a cigányzenét játszó együtteseket szokás - nem éppen 
hízelgőén, hiszen a banda szó pejoratív jelentéseinek hangulata ide is átsu
gárzik - bandának mondani. A szavak jelentésszerkezete, jelentése változhat. 
Lehet, hogy a bandánál is egy ilyen változás van elkezdődőben. Nem számítana 
példa nélkül valónak, hogy az egyik stílusrétegből, jelentésének megváltozása 



során megújul, megéled valamely szavunk, ha a közösség új jelentésében 
elfogadja. Ez történt pl. a butikkal is, és a pécézikkel is kísérleteznek a tudo
mányos ismeretterjesztésben. (A pécézikct egyes vidékeken a népnyelv 'hor
gászik* jelentésben ismeri; újabban kísérletek történtek arra, hogy elterjesszék 
a '(személyi) számítógépen játszik, dolgozik' jelentést (PC [itt ejtsd: pé-
cé]=personal computer, személyi számítógép). Egyelőre azonban e z a banda 
és e z a pécézik egyaránt csupán a nyelvi ötletek között tartható számon: 
egyéni kezdeményezésnek tűnik mindkettő. A butik ezzel szemben 'bolt' 
jelentésben egészen megváltozott, megújult, valószínűleg azon az áron, hogy 
valamikori 'kocsma, lebuj' jelentése hosszú időre eltűnt a köztudatból. 

Mindig a nyelvközösségen múlik, hogy egy fölvetődő változást elfogad-e vagy 
elfelejt. 

A kisközösség normatudata esetenként eltér a nagyobb - vagy egy másik -
közösség normájától. Megtörtént eset a következő. Csodálkozó szemmel né
zett rám a hozzánk, Becsére érkezését követő reggelen tízéves újvidéki uno
kaöcsém. Azt kérdeztem tőle, hogy akar-e reggelire joghurtot „Az mi?" -
kérdezte, de szinte azonnal rá is ismert a szóra. „Kérek - mondta -, de mi azt 
jogurtnak (ejtsd: jogurt) mondjuk." Az ő ejtésmódja szerint a szóban nem 
hangzik a h - tehát a g zöngétlenedése sem megy végbe -, s bár a hangsúly 
megmarad a szó elején, az első szótagon, de az ú rövid. A mi kisközösségünk 
a joghurt szóban hosszan hangoztatja az u-t, s ez elhajlás a normatív ejtésrend
hez képest. Két család, két mikroközösség egymásétól is és a normatívtól is 
eltérő ejtésnormája szembesült itt az idézett párbeszédben. 

Köznyelvi normánkat érzékenyen sértik az alábbi ejtésformák: problém 
(probléma helyett), garanció (garancia helyett), sztabilizáció (stabilizáció he
lyett). Hallani továbbá a rádió időjárás-jelentésében ítéletidől (a nevreme 
hatására?) záporeső, zivatar helyett; udvari puccsot palotaforradalom helyett 
(a dvorska buna fordításaként? - elhangzott az Újvidéki Rádióban, a Reggeli 
Híradóban, 1995. jún. 28-án); miliciái 'rendőr, milicista' jelentésben (élőbe
széd); félátmérői sugár helyett (több szerb, il l . szerbhorvát és magyar szótá
runkban is). A túróval ízesített burekot sem igen nevezi senki másképp, csák 
sajtos bureknak, s tudjuk, hogy ez tulajdonképpen a burek sa sirom. A magyar 
megnevezés, a sajtos burek nem a megértés szempontjából nem jó (hiszen 
sajttal töltött burekot nem készítenek, nem árulnak, ebből tehát nem adódik 
zavar), szavaink sorsát illetően azonban káros lehet, mert összemosódik benne, 
általa túró és sajt szavunk jelentéstartalma. Veszteség ez nyelvünkre nézve 
(igaz, nem is az első, nem is az egyetlen), pedig a nyelvi egymás mellett 
élésünkben gazdagodhatnánk is egymás értékei által. 

Az élőbeszéd közvetlenségét teremtik meg a mikrofon előtt az olyan mon
datok, amelyekben a beszélő (nem minden esetben rádiós munkatárs, azaz 



riporter, műsorvezető, szerkesztő, bár ilyenre is van példa) nem köznyelvi 
szavakat, szóalakokat, hanem azok népies vagy kevésbé választékos - a fami
liáris stilusrétegbe tartozónak gyakran nevezett - szinonimáját, ill . alakját 
használja. Föltehetően tudatosan történik ez, a hangulatteremtés, a beszéd
helyzet közvetlenebbé tételének szándékával. Következzen itt két riporteri 
mondat példaképpen. Mindkettő egy idegenforgalmi magazinműsorban hang
zott el. Az egyik: „Milyen a francia étterem, milyen a francia kaja?" A másik: 
„Rengeteg sok halat, rákot, rizsát esznek." 

(A francia kaja helyett ebben a beszédhelyzetben megfelelőbb lett volna a 
francia konyha kifejezés - az is akart lenni? - , s a rizsa helyett a rizs. Tehát 
nem rizsát, hanem rizst esznek sokat a franciák.) Igaz, egy családi magazinműsor 
közvetlen hangneme - „konyhanyelve?" - az ilyen lazulásokat még könnyen 
elviseli. Egy bizonyos határig talán még meg is kívánja - a tömegtájékoztatási 
eszközök stílusával foglalkozó vizsgálatokban már találkozni ilyen értelmű 
megállapításokkal. (Lásd például Buda Béla, A tömegtájékoztatás nyelvének 
néhány kommunikáció-lélektani és szociolingvisztikai sajátossága és Heltainé 
Nagy Erzsébet, A megszólalás kulcsa a másik embernél van. [Gondolatok a 
szóbeli tömegkommunikációról a befogadó oldaláról nézve.] E tanulmányokat 
az alábbi kiadvány tartalmazza: Nyelvészet és tömegkommunikáció [Szerk. 
Grétsy László], Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1985.) 

Az élőbeszéd esetlegességei folytán hangozhatott el egy alkalommal ugyan
csak az Újvidéki Rádió hullámhosszán belépőjegy helyett a belépő, bár nyelv
művelőink az ulaznica hatását is kimutatnák bizonyosan. S abban is fölfedez
nének idegen hatást, hogy az egyik riporter a következőket mondta (Újvidéki 
Rádió, 1995. júl. 14., Reggeli műsor, spontán hírösszefoglaló a szabadkai 
stúdióból): „A maimászat - hogy így mondjam - komoly gondok előtt találja 
magát." A 'malomipar' jelentésben használt malmászatvól azonban csak föl
tételezhetjük, hogy létrejöttében szerepe lehetett a mlinarstvónak. Nem tudni, 
megél-e majd a malomipar mellett. Esete viszont azt mutatja, hogy az élőbeszéd 
sajátosságai nemcsak a hétköznapok közvetlen beszédhelyzeteiben bukkan
hatnak föl, de a rádiózás mindennapjaiban is, olyan rádiós munkatársak 
beszédében is, akiknek fejlett beszédkészsége nagy munkahelyi gyakorlattal 
párosul. 

A köznyelvi normától való eltérésnek vagy a normaváltásnak, esetleg regi-
onalizmusok, táji jellegű sajátságok, amolyan nyelvi „helyi színek" fölbukka-
násának beszédünkben esetenként vagy sokszor nem a többnyelvűség az (egyet
len) oka, magyarázata. Tapasztalatból tudjuk, hogy sokszor a diglosszia, a 
kettősnyelvűség is oka lehet; az, hogy a köznyelv mellett anyanyelvjárásunkat 
is spontánul beszéljük. (Néha - még rádiós körökben is - spontánabbul is, 
mint a köznyelvet.) 



IN MEMÓRIÁM 

SAFFÉR PÁL (1924-1998) 

CSENDES EMBER, PIPÁVAL 

Az Újvidéki Rádióban ismertem meg Saffer Pált. Gyerekriporter voltam, 
Pap Imre bácsi, a szerkesztőm gyakran magával cipelt vajdasági körútjaira, 
igyekezett megkedveltetni velem a mesterséget. Leginkább többen ültünk a 
kis krémszínű Fityóban. Néha Kizur jött velünk, néha Balázs-Piri, de négy-
szer-ötször Saffer is. Csendes ember volt, szerettem a pipája illatát. Ha meg
érkeztünk egy-egy faluba, mi az iskolába tartottunk, ő körbejárta a szövetke
zetet, a gyárakat, a művelődési házat. Még erről is csak akkor mesélt, ha 
kérdeztük. Otthon mondtam apáméknak, kivel is ültem a kocsiban. „Hiszen 
ő is feketicsi - mondta apám. - Nem emlékszel arra a kis boltra, a Krivajától 
nem messze? Az volt az édesapjáé, a Saffer Jánosé." Keveset tartózkodtam 
Feketicsen ahhoz, hogy ilyen emlék megmaradjon bennem. Apám mesélte, 
hogy egyszer a patak hídján két másik gyerek lökdöste az akkor elemista Palit, 
azt kiabálták neki, hogy zsidó. Apám elzavarta őket, de sohasem felejtette el, 
hogy az űzött kisfiú magába zárkózott, nem is sírt, lehajtott fejjel vonszolta 
magával a nehéz iskolatáskát. Erői nem szóltam semmit Saffernek, megélt ő 
többeket is. Érdekes módon sohasem mesélt az ellenállás éveiről. Mikor 
faggattam, akkor sem válaszolt a magyar hatóságok ellene folytatott peréről, 
pedig elítélték mint kommunistát és búzagyújtogatót. Ilyenfajta tapasztalatai
ról hallgatott, inkább a rádiójátékairól beszélt, én is arról szerettem hallgatni, 
magamban már saját drámaterveimet dédelgettem. Mindössze négy könyv 
maradt utána. Megszereztem mindet, gyűjtöm a kortárs vajdaságiak műveit. 
Első regénye, Az utolsó vallomás, 1953-ban jelent meg. Riportjai és útleírásai 
Folyók, hegyek, emberek címmel 1960-ban. Ezeket antikváriumban vettem meg. 
Az elbeszéléseinek két könyvét, a Hideg neonfényl (1967) és a Politúros fedelű 
könyvet (1984) már a Forumban kaptam meg. Valamiképpen hasonlítanak rá 



ezek a könyvek. Érezhető zárkózottság van az írásokban, csendesek és adat-
szerűek. Saffer az életben sem szerette a nagy szavakat, az érzelmes kiroha
násokat. Az élet igenlését, a tüzet, ami hajtotta, zár alatt tartotta. Szermérmes 
volt. A rádió szerkesztőségében évekig mesélték anekdotaként azt az esetet, 
mikor egyszer nyújtott hangon, szinte kibírhatatlan lassúsággal azt mondta 
halkan: „Jaj, gyerekek! Én olyan ideges vagyok!" Ezt a mondatot mindenki 
igyekezett a tőle telhető leglassabban elmondani, de állíthatom, kevesen érték 
el Pali megszokott hanghordozását. Sok interjút, riportot készített életében, 
de izgulni csak egyszer láttam, mikor hosszú kapacitálás után rávettem, hogy 
kamera elé álljon, portiét készítettem róla az Újvidéki Televíziónak. Sokkal 
jobban szeretett nyugton ülni az íróasztalánál. Sokáig főnököm volt, hiszen a 
rádióban kezdőként dolgoztam vele, akkor ő már tapasztalt újságíró volt, 
mindjárt a háború után csatasorba állították. Volt az Új Falu című hetilap 
főszerkesztője, rádiós szerkesztő, mikor megalakult az Újvidéki Televízió, 
akkor ő volt az első műsorigazgató. Sose parancsolgatott, csendesen beszél
getett munkatársaival. íróságát nagyrészt föláldozta a szervezőmunka érdeké
ben. Sokáig vezette a tv drámai osztályát is, az első tv-játékokat mind ő rendelte, 
javította, segítette a nézők elé. Azt hiszem, ha hagyják, legszívesebben rádió
játékokat írt volna egész életében. Paradox módon ezeket a szövegeket nem 
is ismeri senki, mert elhangzottak ugyan, de meg nem jelentek soha. Utolsó 
éveiben Kanizsára vonult vissza, az Irótáborban találkoztam többször is vele, 
beszélgetni akkor már nem tudtunk, felesége, Vera közvetített köztünk, de a 
betegség első hónapjai után visszatért szemébe az értelem, bólogatva hallgatta, 
én meg elmondtam neki a szerkesztőségi eseményeket. Mikor melléje ültem, 
mindig pipájának illatát éreztem, pedig akkor már régen nem gyújtott rá. Míg 
élek, érzem azt az édeskés füstöt, amellyel valamikor telefújta a kis Fiat 600-as 
légterét. Csendes ember volt, aki szótlanul segített, mikor rászorult az ember. 
Nem tudom, pipái mit tudnának mesélni szíve melegéről. 

1998. április 10. 
GOBBY FEHÉR Gyula 



POLITIKA 

HARMADIK NEKIFUTÁS 

P. K E C Z E L I K L Á R A 

Jó, akkor hát próbáljuk meg harmadszor is. Kikecmeregni valahogyan a 
demagógok és közhelygyártók csapdáiból, amelyek mint megannyi Szkülla és 
Kharübdisz leselkednek a köznapi, józan gondolkodóra. Aki pedig - mondjuk -
nem kíván egyebet, mást, csak válaszolni a banális kérdésre: Nos, hogy s mint 
vagy? De nem teheti, mert korábban már minden kínálkozó választ felhasz
náltak előtte, méghozzá úgy, hogy használat közben mindahánynak merőben 
új értelmet adtak. így most (megrettent balkáni Josef K.) nem mer megszólalni. 
Nem mer lenni . . . Se jól, se rosszul... 

Tegyük fel, hogy azt kellene megfogalmaznia: milyen a pillanatnyi szellemi 
közérzete. Most - emelnék ki a kérdezők -, amikor ismét porondra lépett a 
mindenféle színű, fajú és rangú fasizmus. Mi ellen, milyen eszközökkel és 
hogyan küzdhetne, ő, balkáni Josef K. a legeredményesebben? S fokoznák az 
egészet azzal, hogy külön megérdeklődnék: mi (kell, hogy legyen) egy ilyen 
helyzetben az intellektuel szerepe. Korunk antihőse ezekre a banális kérdé
sekre aligha képes értelmes választ adni. Még a banalitás szintjén sem. 

Merthogy ez az újjászülető, demagógiával terhes századvégi radikalizmus 
minden lényeges fogalmat közhelyesített, a szellemiséget csakúgy, mint a 
közérzet fogalmát, a nacionalizmust, az értelmiségi lét lényegét, s mindenestül, 
szőröstül-bőröstül a bármiféle szerepvállalás helyénvalóságát. Vagyis hát ez a -
látszólag új szempontokat felvető - megfogalmazás is téves: századunkban 
már voltak jelenségek, európai, meg több kontinensre is átcsapó események, 
amelyek egyedinek (és tragikusnak) tűnő történéseket, fogalmakat közhelye-
sífettek - kíméletlenül. Vegyünk egy-két példát: „Az értelmiség ágált a leg
hangosabban a fasizmus ellen, és mégis tekintélyes része defetizmusba süllyedt, 
amikor a helyzet kényelmetlenné vált. Elég jól látták, mivel állnak szemben, 



és mégis megvesztegethetők voltak" - hangzik az egyik példamondat. S így a 
másik: „A nacionalizmus öncsalással színezett hatalomvágy. Minden naciona
lista képes a legelvetemültebb becstelenségre, ám ugyanakkor (tisztában lévén 
vele, hogy saját személyénél jelentősebb ügyet szolgál) rendíthetetlenül hisz 
az igazában." 

A defetista, meghunyászkodó, megvesztegethető, a nacionalista demagógia 
csapdájába önként besétáló értelmiségi gyorsfényképe egyike a századvég 
szabványportréinak. A fenti megállapításokkal számtalanszor találkoztunk az 
elmúlt évek folyamán, csakhogy ezek a gondolatok jóval korábban, még 1943-
ban megfogalmazódtak, amikor az esztéta George Orwell önnön értelmiségi 
lelkiismeretét vallatta a fasizmussal szembeni ellenállással, a spanyol polgár
háborúval, az erőszak bármiféle (jogos, jogtalan) megnyilvánulásával kapcso
latban. A spanyol polgárháború résztvevőjeként gyakorlati oktatásban része
sült afelől, hogy: „A túlélésért gyakran harcolni kell, s a harc során bemocskolja 
magát az ember." Ami azonban mindezzel kapcsolatban a korabeli sajtóban 
napvilágot látott, az minden volt, csak a kézzelfogható realitások visszatük-
röztetése nem. A tömegek ennek ellenére pontosan úgy reagáltak, ahogyan a 
politikusok szempontjából akkor az a lehető legkedvezőbb volt. Vajon miért? 
Mert a bértollnokok, a hatalom ügyeletes intellektueljei a lehető legügyeseb
ben manipuláltak velük. „Az, hogy a tömegek merre hajlanak, a vélemények 
mára jellemző gyors változása és a pillanatonként váltó érzelmek a sajtó és a 
rádió keltette hipnózis eredményei" - állapítja meg Orwell, hozzáfűzve, hogy 
az értelmiség „megfelelő" reagálásának esetében viszont „ . . . pénzről és puszta 
fizikai biztonságról van szó". 

Aligha lehet kérdés: szolgálhat-e a háborúellenes Orwell-textus bármiféle 
új, megvilágító erejű igazságként a mai balkáni intellektuelnek. A válasz 
egyértelmű nem. A hiba azonban mindezért korántsem Orwell írásaiban ke
resendő, hanem abban a szinte hihetetlen tényben, hogy az említett esszék 
keletkezése óta eltelt ötvenöt év alatt - ördögi törvényszerűséggel ismétlődve -
azonos szituációkban azonos gondolatokkal reagáltak emberek. A szavak 
tehetetlenségének és erőtlenségének bizonyítéka ez a tettek és bizonyos (adott) 
ideológiák elsöprő erejével és hatalmával szemben. 

A legrosszabb, ami az emberrel megtörténhet - mondhatnánk mindezek 
után -, az az, hogy megtalálja az okát, módját és legnyomósabb érveit önnön 
megalkuvásának. Amikor bedobja a szellemi ringbe a törülközőt. Amikor már, 
szelíd érvekkel, ékesszólóan és meggyőzően képes mentegetni önnön passzi
vitását. Ez a rossz a nemzeti politikai és szellemi elit szintjén - úgy is mond
hatnánk, nagy szavakkal bőkezűen bánva - katasztrófa. Mint Orwell 1943-as 
Angliájában, úgy ma, a balkáni Josef K. „megkísértésének" idején, az európai 
végeken, ugyanaz a tét és a dilemma: „ . . . pénzről és puszta fizikai biztonságról 



van szó . . ." ismét, és az értelmiség hajszálra ugyanúgy reagál, mint jó 
félszázada: elenyésző hányada az elvárt, kemény kiállással, egy másik, kisebb 
tábor (bátor, illetőleg gyáva) hallgatással, a harmadik elszánt megalkuvással. 
Amelynek szükségszerűségét a mindenkori megalkuvók klisémagyarázatával 
indokolják meg: ha már segíteni nem tudok másokon, legalább magamnak ne 
ártsak. Tipikusan ostoba, szűk látókörű bölcselkedés ez, hiszen a történelmi 
klisék is azt láttatják: az uszályhordozók, a tirannusok szellemi és gyakorlati 
pribékjei ugyanúgy végezték, mint azok az áldozatok, kiknek pusztulását, s 
abban saját szerepüket nem voltak hajlandóak meglátni. 

Mit mondhat hát a gyenge és jelentéktelen, minden befolyás híján levő, 
jóhiszemű balkáni Josef K. azoknak, akik nem ismerik, vagy nem kívánják 
tudomásul venni a fent említett történelmi kliséket, és mindegyre azt hangoz
tatják: ők nem alakítják, még csak nem is kommentálják az eseményeket, 
pusztán közvetítenek belőlük annyit, amennyit kénytelenek közölni? Úgy, 
ahogyan feletteseik előírják nekik. Csak azt kérdezheti meg tőlük, tudják-e 
valóban, hogy kikkel van dolguk, kikkel (vagy kiknek) feküdtek le teljes 
szellemi „potenciáljukkal", és él-e legalább halovány szorongás bennük, hogy 
mi lesz mindennek a vége? Mert az nem igaz, hogy nincsenek tudatában tetteik, 
illetőleg tétlenségük nem elhanyagolható súlyával, ő k miért ne látnák azt, 
amit a többségi nemzet (igaz, ugyancsak sajnálatosan kisszámú) gondolkodói 
nem győznek hangsúlyozni: itt egy félelmetesen önző és retrográd „tirannok-
rácia" a pusztulásba viszi önnön nemzetét, s mellette - sajnos - azokat a 
(legyenek bár nemzeti vagy intellektuális) kisebbségeket is, akik ezt a pusztu
lásba vivő utat minden erejükkel el szeretnék kerülni, lévén, hogy számukra 
a nemzeti érdekekről, országépítési álmokról, évszázados történelmi igazság
talanságok orvoslásáról szóló halandzsák az ég világon semmit nem mondanak. 

Mit is mond Filip Obradovié? Érdemes megjegyezni politikai esszéjének 
néhány kitételét: „Az észérvek eleve azt sugallták, hogy ez a gonosz játszma 
el lesz vesztve. És - úgy tűnik - mára valóban el is veszett. Elérkeztünk immár 
a végjátékhoz, és teljességgel lényegtelen, hogy meddig tart még (az időnek 
itt nincs jelentősége). Csak az biztos, hogy mind kínosabb, mind fájdalmasabb 
lesz számunkra." Vagy ezt: „Ez a »politika« már keletkezésekor katasztrófára 
volt ítélve, illetőleg arra, hogy katasztrófák generátora legyen. Mégis, kevesen 
látták be ezt, ott, a kezdet kezdetén, s mára ugyanilyen kevesen döbbentek rá 
lényegére." 

Végül is kik sorsunk kovácsai? Filip Obradovié portréja pontos, élethű, 
könnyen felismerhető: „Figyeljük csak meg ezt a politikai színházat, ezt a 
játékteret - szereplői elferdült, erőszakos figurák, megannyi fegyverhordozó 
és fegyvercsörtető, szenvedélytől elvakult dzsidás és keresztes, szellemi uni
formisba bújtatott, az elemi civilizációs mércéket nem ismerő »vitéz«; mellet-



tük karót nyelt felkapaszkodottak mímelik az európai polgári szellemiséget, 
híján pedig a szabadelvűség szubsztrátumának. Nyelvük is nyers és kegyetlen. 
A legtöbben közülük képtelenek arra, hogy bárkit végighallgassanak, azaz 
hogy bárkivel kommunikáljanak. Szerintük a dialógus egyenlő a verekedéssel." 

Róluk tudósítanak hát, őket idézik azok az ún. intellektuelek, akik (mert 
esetükben is „ . . . pénzről és puszta fizikai biztonságról van szó.. .") ráálltak, 
hogy megtanulják és médiabeli köznapi kommunikációikban alkalmazzák az 
orwelli újnyelvet, az áthallásoknak, megmásításoknak, ködösítéseknek ezt a 
mesteri eszközét, amelynek segítségével megvalósítható az ugyancsak Orwell 
által leírt kettős gondolkodás: „Tudni és nem tudni, tudatában lenni a teljes 
igazságnak s közben gondosan megszerkesztett hazugságokat mondani, egy
idejűleg két egymást kizáró vélemény birtokában lenni, tudva, hogy ellent
mondanak egymásnak, és mégis hinni mindkettőben, logikát alkalmazni logi
kával szemben, visszautasítani az erkölcs fogalmát, s közben mégis igényt 
tartani rá, hinni, hogy demokrácia nem is létezhet, s ugyanakkor a Párt a 
demokrácia őre, elfelejteni valamit, amikor felejteni kell, aztán ismét emlé
kezni rá, amikor arra van szükség, s aztán azonnal ismét elfelejteni, s ezenkívül 
még ezt a módszert alkalmazni magával a módszerrel szemben is - ez az utóbbi 
volt a legkörmönfontabb az egészben: tudatosan tudatlanságot előidézni, s 
aztán elfeledkezni az imént végbevitt önhipnózisról" (George Orwell: 1984, 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1986). 

Hogyan fest mindez mindennapi valóságunkban? 
Deprimáló nedves, hűvös reggel a piacon. Koszlott ruhás emberek, szemben 

egymással, a pult két oldalán: „Nézd, akár a zombik, penészesek" - súgja oda 
társának az árus tétova vásárlóira nézve. - „Magyarok, azt hiszem . . . " - teszi 
még hozzá, ellenérzéssel és enyhe rosszallással. 

„Nézd, akár az élőhalottak. Félig megfagyva, egészen lepusztulva" - hajol 
oda a vevő kísérőjéhez. - „Menekültek ezek is, hallatszik éneklő beszédjükön" -
teszi hozzá nem titkolt ingerültséggel. 

Állnak, a pult két oldalán - egymásra meredve - zombik meg élőhalottak. 
Erről egy „betolakodott", amarról egy „idegen". Kényszerből ellenségek, 
amúgy sorstársak. Pénztelenek, reménytelenek és - ki ezért, ki azért - honta
lanok. Holnap, ha ezt a kis híján egy évtizede folyó esztelenséget, nacionalista 
kizárólagosságot, uszítást nem sikerül megállítani, akár egymás hóhérai is. 
Akik azonban csak itt, a csempészektől és gumibotos rendőröktől nyüzsgő 
piacon, a szemetes utcákon, a zsúfolt járműveken, hideg lakásokban, sivár 
menekültszállásokon léteznek. A médiában, amelyben az orwelli intellektuelek 
dolgoznak, nem. Legfeljebb majd hullaként, ha ezt hírként annak idején majd 
azok, ott fentről megengedik. 



„Évszázadokon keresztül olyan irodalmat szívtunk magunkba, amelyben a 
Jó az utolsó fejezetben mindig győz, s így félig ösztönösen hiszünk abban, 
hogy a rossz hosszú távon mindig vereséget szenved . . . De miért kellene 
ennek így lennie?" - teszi fel a kérdést Orwell Visszatekintés a spanyol háborúra 
című esszéjében. Az újnyelv alkalmazói, a kettős gondolkodás praktizálói 
önmagukra nézve nyilván megnyugtatóan letisztázták ezt a kérdést, és min
dennapos gyakorlatukkal, űjságírói-intellektueli tevékenységükkel, a lét és a 
lényeg tagadásával, azzal, hogy feladták (ha voltak nekik) elveiket, azonosultak 
Orwell hősével, Winstonnal, akinek küzdelme sajátos diadallal végződött: 
megszerette a Nagy Testvért. 

A balkáni Josef K.-t ugyan ez a veszély nem fenyegeti, ám hamarosan valóban 
nem lesz sem szellemi közérzete, sem releváns véleménye, sem kedve, hogy 
gondolatait kifejtse, sem helye, ahol ezt - ha kívánja pedig - megteheti. Nem 
mer lenni, sem jól, sem rosszul. Megszólalni sincs kedve, hiszen - jóval előbb, 
jóval ékesszólóbban - elmondtak már mindent helyette is. Az állandó hasz
nálattól csúnyán megkopnak a szavak, minden aranyigazság közhellyé lesz. 
Hisz, végtére is, Kafkától és Orwelltől máig, az elmúlt 50-70 évben nem sok 
minden változott meg itt, az európai végeken. A világirodalom egyik-másik 
műve ugyan fikcióból valóság lett, Josef K. és Winston világa kiteljesedett, s 
hozzá még egy új elemmel gazdagodott. Az a szorongató érzés, hogy az ember 
sorsát kiismerhetetlen, irracionális erők irányítják, mint Josef K.-ét, vagy a 
Nagy Testvér és fegyelmezett pártkatonái a telescreenen át, mint Winstonét, 
a virtuális valóság megjelenésével teljesedett ki igazán, vált hamisítatlan ez
redvégi horrorrá. Eltűnve e színtérről, azt sem fogjuk tudni, honnan távozunk: 
az élőholtak siralomvölgyéből-e, vagy a földi paradicsomból, ahol büszke 
emberek javakat termelnek, s közben ropják a táncot, éneklik ősi nemzeti 
dalaikat. Amelyek (s egyedül azok) szavatolják nekik, hogy örökre megma
radhatnak. Ámen. 



IRODALMI MÚZEUM 

FEHÉR F E R E N C L E V E L E I BORÚS 
ERZSÉBETNEK 

1949-1951 

Kedves Erzsi! 

Olyan szép neved van - gyaur kutya volnék, ha kedvem ellenére másként 
szólítnálak! (Na, eddig megvagyunk!) Jó, jó csak ne izzadj máris, vén penna-
rágóm, megírtad te már a sírfeliratod is, majd csak meg lesz ez is. Nézd, ez 
mégiscsak lélekemelőbb valami... Van benne valami romantikus szín, hogy 
így ismeretlenül (?) írsz neki. Olyan sejtelmes, sötét háttér, mint teszem azt 
Munkácsy képeinél.. . Költőnőnek írsz, testvérke, ő majd méltányolja vállal
kozásod és aki talán méltó elnézéssel kíséri soraid! No csak kezdd már, te 
elgerinctelenedett fia Homérosnak, mert kihűl a tintásüveged. 

Szép szomorúhangú verseid borús melódiája nyomán varázsos szépségében 
borult virágába lelkem rokon-taván lírikus lelked liljom-bimbaja . . . / - Bim
baja! . . . A nyavalyát! így a Csuka szónokol, aki nem akarja megadni az ötöst 
félévre! Csak nem csinálok propagandát a stílusának! Kezdjük elölről: 

Kedves Erzsi! 
Egy öreg orosz mester monda tanítványának, hogy az ember lelke a maga 

munkájában, alkotásában ölt valóságot... (Ez jó lesz! Sokatsejtető, komoly-
dörgésű bekezdés, amelyből százfelé kanyarinthatod a gondolatfonalat. Foly
tassuk csak:) . . . Mennyivel inkább így van ez nálunk, író- és kőltő-süvölvé-
nyeknél!... (Micsoda pompás folytatás! Kacérkodik hiúságommal a gondolat, 
hogy ez az ifjú Sappho még majd tart valamire . . . Csak tovább, tovább!) . . . 
A mi nyersanyagunk nem a vászon, a kő vagy a tégla (brr!), hanem az élő lélek. . . 
(Micsoda szárnyalás)... Utánunk nem maradnak szobrok, épületek, képek, 
csak engedelmes, hallgatag könyvek, komoly szép utódok, kiket (!) a nyájas 
vagy nyájatlan olvasó olykor-olykor megsimogat vagy becéz és beszél hozzá 



ilyeténféleképpen: Bolond volt apátok, hogy rátok pazarolta teste kalóriáját, 
azt a csöppnyi hőt, mit a városi menza étke adott neki, kár volt kiforratlan 
szelleme renyhe gondolatait ország-világ elé tárni! . . . (Nem, nem! Leállni! 
Sajtóhiba csúszott be! Előröl az egészet!) 

Kedves Erzsi! Én szép, borúshangú ifjú költőnőm! 
Most, hogy az első sorokat leírom Neked, magam is elcsodálkozom, milyen 

könnyen megy az egész. Közvetlenül, gazdag buzogással ömlik lelkem legszebb 
forrásából a friss mondanivaló, habjában benne muzsikál a líra, melynek 
mindketten mívesei volnánk, ládd, tollam reszket, toporzékol türelmetlensé
gében, hogy hátára kapja és Hozzád röpítse levelem tisztelgő betűlovagjait.. . 
Prózai hangom ne tévessze meg finom ítélőképességed, nem vagyok én mindig 
ilyen hétköznapi, tudok heves, szenvedélyes ditirambusokat, kongó ódákat, 
vagy, ha tetszik, sziporkázó, elmés epigrammákat, susogó szonetteket is írni. 
Elemem az éltető tréfa, vezérlőm a homéroszi derű, szülőanyám a ritmus, 
fatális kísérőm a könnyelműség és minden vágya, hogy megérts, nevess és 
szánakozz rajtam, hogy aztán igaz kegyeidbe fogadhasd 

őszinte tisztelőd: 
Fehér Ferencet 

Sz.(abadka), 49.1. 7. 

* 

Kedves Erzsi! 

Félve bontottam fel leveled, mert bűnösnek éreztem magam az elküldött 
levél miatt. Mikor bedobtam a levélszekrénybe, már szerettem volna vissza
szippantani, mint a rosszul alkalmazott szót. 

Most, hogy bűnbánó gyönyörködéssel olvasom soraid, magam elé képzellek. 
Tisztán látlak és megszégyenít lelked gazdagsága. Ha tudtam volna, hogy 
gyerekes hányavetiségem ennyi komolysággal találkozik! Rövidlátó voltam, 
mikor, átkos előítéletből, csak annyinak képzeltelek, mint bármelyik versfa
ragó diáklányt. Még a gúnyolódásban is nemes tudsz lenni. Megérdemlem. 
Játszottam a szavakkal s megbosszulták magukat. Ezt kellett mondanom, még 
akkor is, ha feltételezem, hogy most alakoskodó senkiházinak tartasz. Lehet, 
hogy beképzelt vagyok, aminek gondolsz. A környezetem a hibás, amelyik ezt 
nekem nem mondta eddig. Hogy most mit érzek? - Tehetetlenséget. De majd 
elmúlik. Nagyon köszönöm ezt a szép levelet, őszinteségedben gazdag, szo
morúságodban vonzó vagy. Azt hiszem, valamikor s kívánom, hogy ez minél 
előbb bekövetkezzék, nagyobb élvezettel és joggal olvasom verseid, mintha 
ezt a leveled meg nem írod. Nevetségesnek tartom, hogy bocsánatkérő sza-



vakkal fejezzem be levelem. A további levelezést pedig méltatlanságnak -
Veled szemben . . . Ugy-e, nem hiszel s nevetsz a nevetségesen megváltozott 
szavakon?... 

Ezért is szégyenlem magam a lelkem mélyéig . . . 
Ferenc 

Szabadkán, 1949.- jan. 12. 

Kedves Erzsi! 

Ha materialista volnék, el se kezdeném ezt az újabb levelet, a lelkem 
hidegebbzengésű húrokra hangolnám, vagy olyan lélekszobrász-félének érzem 
magam mostanában: önmagadvetítette kényes lélekatomocskákból alakít
gatom, formálom alakod. Nem akármilyen agyagmunka ez! És nem jár híjában 
lelket gyönyörködtető szívbéli örömnek. Nem tudom, milyen stádiumában 
vagyok az alkotás lázának, de lehet, hogy már lelket öltött lélek, szépségbesi
mult Mű vagy „alkotód" szemében. Tulajdonképpeni arcod nem ismerem, 
nem is láthatom meg, mert az mindnyájunknál jó mélyen van elrejtve, helye
sebben: nem ismerjük magunk sem. Én sose hittem, hogy ilyen „szobrászmun
kára" képes lennék s most gyerekes izgalomban egész lényem: fel akarom 
fedezni, meg akarom lesni rejtett vonását karakterednek, amit: amit tán 
újságként nevezek meg előtted. Igen, így este lázasszép semmittevéssel töltöm 
az időm, egyszerűbben: lelkemet gyönyörködtetem. Pogány, de nemesmód 
izgató játék. Ülök a kályha mellett és hallgatom a benne kavargó hangokat: 
tompa, élnélküli zörejek, csukló zokogás, majd hosszú, álmosító zúgás. A szél 
csinálja az egészet, ez a céda lány, mely leereszkedik hozzám a kéménykürtőn 
és hideg haját körém szeretné fonni. így kezdődik az egész. Aztán mint hódító, 
izgékonylelkű nyughatatlan démonidák, körülvesznek rajzó fekete lélekatom-
jaid. S ha aztán egybeolvadtak az én nagy elvágyakozásommal, előbb a szemed 
látom: mélyek, villogók - azután kacagó, majd könnyes arcod és felkopognak 
rajtam egy felgyúlt sóhajba olvadt versnek a sorai. Ilyenkor úgy érzem, hogy 
nagyon szeretem azt, aki írta őket. Egyenesen az életem adnám érte, ha ilyenkor 
mellettem lehetne. Mert utánna kimondhatatlan egyedüllét zuhan rám. Bar
bárok között élek. Mondd, Te még nem éreztél ilyesmit? Nevetségesen fut
kározó, szánalmas kis perc-emberkék, magoló, durva kamaszok, űri sznobok 
meg álszent, rugóranevető, üres leánylelkek, csecsebecsék. Pajtásnak jók, de 
meg nem érthetnek. Mert kell az, hogy néha eggyéváljunk valakivel - nemcsak 
mosolygásban, de lényükben is. Ugy-e, így van ez? Mit ér, ha kényes, szép 
puha macska, de hangja hamis, szeme lélekcsodákra sose táguló? Tán jártas 



a kozmetika boszorkánymívességében, de csacska bakfis: a lélek mélységes 
zuhanása-emelkedése, a szerelem misztériuma idegen, titok előtte . . . 

Alakítgatom, formálom arcod - csöndes élvezettel, a magam kedvére. így 
este, mikor a kályhámban hideg hangok kergetik egymást és már unott a könyv, 
fagyos a toll, sűrűn jutsz eszembe. Eloltom a kis asztali lámpát is, hogy, ha 
jössz - biztatón, ne lásd az arcom. Hisz ugyancsak átsuhansz, amíg simítod 
hajam. De homlokomon itthagyod ajkad hűvös érintését - a puhát, a testvérit, 
az anyáskodót. Ma szokatlanul hosszan időzöl nálam. Egy hónapja, hogy 
„ismerlek" . . . Azóta 

Tűzszikrát csókoltál szívembe 
S most lobogok véres tűzzel 
Démonom, barna, bús gyilkosom, 
Menekülj, vagy engem űzz el! 

Hallgatsz. Ránk hull a havas este. 
Megyünk s mot az éjbe látok. 
Előttünk önfényünk tüze reszket 
S hajadban lila jégvirágok. . . 

Érzem, hogy most suhansz, szöksz el mellőlem s az izgató játék pírjával 
bújsz párnádra. Aztán pihegsz s nyitott, nagy szemekkel bámulsz az éjbe. Aludj 
jól, testvérem, barátnőm! 

Addio, Elisabeth! 
Ferenc 

Szabadka, 1949. február 9-én 

* 

Szeretett Elisabet! 

Kisdiákod megértette a sorokat, amiket neki írtál. Igaz, homályosuló lélekkel 
többször is elolvasta a leveled. Most is azt nézi. Egyedül, nagyon egyedül - a 
kályha mellett. Ő nem néz a lángokba most sem, mert tűzduruzsolás helyett 
a szél jár benne hosszú léptekkel és zümmög hozzá valami bánatos dalt. Az 
asztali lámpa ég csak. Az ablakon az utcai lámpa húz át sápadt fénycsíkot, 
mintha utat mutatna valakinek. „Megégettél, megsebeztél . . . " Kisdiákod 
megkérdezi a csendet, a dúsfürtű, fekete Éj-Asszonyt: - Hol késik, mért nem 
jön? A nagy inga inog, mintha csak visszhangozná a kérdést: Hol, hol, hol? . . . 
Egy pár pillanatra suttogásod hallja: „Olyan jó valakinek az Elisabetje lenni . . ." 



Az ablak alatt fiatal lánykacagás csúfolódik vele. A léptek is elhalnak az 
éjszakában. Ketten voltak. Újra az írásod nézi, vágyón, nyughatatlan. Rajta 
érzi nyomát az ujjadnak. Ezek az ujjak sose simogatnák, őt, aki felitta a 
legillatosabb leány-leiket? Ne vádolj senkit, Erzsi. Magadat legkevésbé. Ezt 
nem is írtad komolyan neki - szépszavú kisdiák-lovagodnak. Hogy vádolod 
magad . . .? Tán az se igaz, hogy egyformák vagyunk. Én magam se vagyok 
egyforma. Néha nagyon is egyszerű magam vagyok: ábrándűző, lágy-szilaj 
nagyfiú. Tőled kaptam emlékként, a szomorúság szeretetét - lángtalan, belül-
izzó nagydiák-éjszakáimba. Szebbet, mint költőtestvér, nem adhattál volna. 
Te Nő vagy - legyen meg a Te akaratod, mert Te vagy az okosabb és Te vagy 
a szentebb... 

Most látom, hogy az ablakon jégvirágok rajzolódtak ki s érzem, hogy áthűlt 
testem-lelkem. Jégvirágok . . . Eletük egy lehellet... Ha majd reggel rájuk 
lehel a felkelő téli Nap, halk sikollyal, a nagy gyönyörtől csöndben meghalnak, 
és színtelen csíkban leperegnek az üvegen . . . 

Búcsúzik Tőled: Francois-ed 
(Sz.[abadka], 1949. febr. 15-én.) 

* 

Drága Elisahetom! 

Vasárnap sokáig ültem kint a tóparton, mert tudtam, hogy Te nemrég arra 
jártál s ott is rámgondoltál. A víztől hűvös szél fújt, a partra pattogó jégtáblákat 
hajtott a hullámverés s bent, a tó ködös mélységében madarak keringtek. Úgy 
szerettelek volna magam mellett tudni, hozzámvonni, hogy a csípős reggelben 
érezzük egymás testének a tüzét. Pedig akkor már elküldtem a búcsúszót, noha 
titokban választ reméltem még Tőled. El akartam tűnni, mert nem vállalhattam 
a mi őrült játékunk továbbfolytatását. Álmok, ábrándok vettek újra körül, 
melyek ellen dühös elszántsággal küzdöttem, mióta megtanultam, hogy a 
valóság, ez a hideg bíró kegyetlen büntetéssel fizet minden hús-vérnélküli 
álmot. Megfizet értük és arcunkba nevet. Nem félek a találkozásunktól, de 
féltelek Tőle. Téged féltelek és a Te egyedüllétedszülte merész, szép lobogást, 
melynek lángját oly könnyen kiolthatja a valóság: a mi találkozásunk. Tudod, 
Erzsikém, hogy az az öregkorra hagyott tiszta álom tetszett nekem? De most 
már nem. Mert már nemcsak a lelked szeretem, de Te is tetszel nekem, 
bátor-szép Elisabetom! Nem akarok ábrándképet őrizni. Találkoznunk kell, 
hogy megkössük a mi szövetségünket. Szerelmes szájjal, avagy hűvös baráti 
kézfogással pecsételjük-e azt meg; ez még Ámor titka. Ha látom, hogy csalódtál, 
filozófiai tételt állítok fel, a szerelem légnemű voltát és minden elvont álmo-



dozást tagadva és keserű tanításom első mondata ez lesz: a szerelem nem 
táplálkozhatik pusztán a szerelem vágyából, egyedülvalóságnak szomjas kín
jából, mert jajj annak, aki álomködbe burkolja kedvesét, ha szenvedni fog a 
végén, az álomlovag tán könnyét se lesz méltó letörölni. Úgy szeretném 
megkötni Veled a legédesebb és, úgy mondják, legfájdalmasabb szövetséget. 
De hátha máris fennáll köztünk ez a viszony? Látod, kételkedem, mert oly 
kevéssé ismersz. Félek, hogy csak fellobbanás az egész és egy-két verssel kiírod 
magadból a szerelmet. (Ne haragudj, nem bántani akarlak.) Meg akarlak látni, 
szeretni akarlak! És akarom, hogy Te is szeress. Édes Elisabet, milyen szép 
tavasz áll előttünk! Ugy-e, együtt megyünk csavarogni - egyelőre Palicsra, a 
környező erdőkbe vagy a kis bogárhátú falusi házak akácsorai közé? Képzeld 
el, hogy melletted vagyok, Te én mellettem, karom a derekadon... Sétálunk, 
s Te hozzámsimulsz, mert megremegtet az alkonyat. És sokat, nagyon sokat 
beszélünk egymással és egyek leszünk nemcsak tavaszbomlás idején, de akkor 
is, ha eljön a mi igazi időnk, a bús hozsannájú őszi világ. 

A régi és az újabb szeretettel gondol rád „Kisdiákod" 

Sz.(abadka), 49. I I . 24. 

U. i . : Arcképed itt áll előttem az asztalon. Dús, bimbózó ajkak, messzenéző, 
tiszta tekintetű leány-szemek. Tán épp elvágyakozásban égnek? . . . Maradj 
nálam, édes Elisabet! 

Édes Elisabet! 

Reggel van, kint hóvihar. Furcsa, illattalan március... A szobában tán még 
sohse volt ilyen világos, és a Te arcod vonásai soha ilyen tiszták. Vájjon ilyenkor 
szeretlek-e jobban, vagy este, ha egyedül jövök haza az iskolából és nem egyszer 
megdobban a szívem, mert Téged véllek fölfedezni... 

Az este a Tosca-t néztem a színházban. Egyedül, komor egyedül. . . S míg 
lehunyt szemmel, összefont karral hallgattam Puccini muzsikáját, lelkem el
szabadultán, valahol Nálad kalandozott... 

Azt írod, kihűltebb a lelkem . . . Talán igazad van. Nem tudom mérni a 
szerelem nagyságát: mindenek fölé szoktam helyezni. Az igaz, hogy égek, sokat 
égek így, vívódó álmokkal, szomjas szájjal, megláncoltan... Attól félek, hogy 
szeretlek . . . Nagyon . . . 

Ha nem bírom tovább, elmegyek hozzád . . . 



Te egy csókot fogsz követelni . . . És beleremeg a tested-lelked, mert én 
mindkettőt csókolom. Tán ennyi lesz az egész. S ha ennyi lesz, szép lesz. 
Romantikus, költői, fiatalosan bolond-édes kaland . . . 

Elnézel valahová messzire. Bánt ez a némaságod. Puhán, csak két ujjammal 
megérintem arcod, hajad simogatom . . . És a papírlemez nem olvad fel 
érintésemtől. Égek-kiégek? . . . 

Ó, ha most tudnék őrültmód ember lenni, begázolnék a hóviharba és meg-, 
keresném tüzes, szerelmes mását e képnek! Ugy-e, vársz és jössz elém? Va
sárnap, 13-án - délután ötkor indulok. Indulj Te is akkor . . . És az úton, 
egymás felé Ady legszebb versét súgom eléd . . . Szóljál, eljössz-e? Remélem, 
nem vagy babonás? (13-a) Különben is, egy szőke „Luciferen" és egy fekete 
démonon fog-e az alvilág hatalma? (Nevess ki, utánoztam az írásod.) 

Addio, szép Erzsikém! 
Francois-d 

Sz.(abadka), (49. I I I . 5) 
* 

Elisabetom, 
nagyon cudar állapotban élek. Nehéz elmondani, mert olyan komoly a Te 

jóságod, a Te közelséged. De ostoba vagyok mit is érdekelne Téged az, hogy 
nem tudok tanulni, mert . . . Nos, épp ezt nem tudom, mi van a régi diákkal, 
a kitűnő tanulóval? Lelkem mélyéig szégyenlem magam, ha arra gondolok, 
hogy az én szegény dolgos Szüleim csalódnak bennem. Tudod, nagyon meg
változtam - ezt határozottan érzem, tapasztalom magam is. Úgy vagyok, mint 
aki egy valószerűtlen álomból ébredt és most a betegség végén (vagy tán 
kezdetén) újra tanul látni dolgokat, fogalmakat, melyeknek új nevet kell adnia, 
merthogy a régit elfeledte. Ne hidd, hogy ez amolyan írói közhely nálam, 
eszköz, amivel bekezdem elhúzódott válaszom. Tudnod kell, hogy a világmé
retbeli kavarodást Te idézted fel és az a furcsa, suta találkozás, melyre emlé
kezvén ma is fizikai fájdalom fog el, mert újra látom régi énem feltámadni, 
így tavasz idején, ha friss szelek közelednek, megrázza magát ember-állat, de 
bennem nem ilyen sablonosán általános változás történik. Az életszemléletem 
volt hibás, betegesen idealista. Metafizikai térségekben voltam, amikor a 
szerelemben valami szellemi harmónia non plus ultrá-ját kerestem. Micsoda 
igazság: a szerelem nem éri be a holdvilággal: hús-vér kell neki. A holdvilágon 
tán már túl voltam, de a helyes felfogáson még innen. Ostobaság minden 
meghamisítása a szerelem lényegének. Kispolgároknak kell ilyesmi, de majd 
ők is felvilágosodnak. Ady, Villon - ők tisztában voltak ezzel a kérdéssel, 
tudták, hogy a szerelemben pillanatnyi, vagy legalábbis csak időszakos, pogány 
örömök várhatnak - melyek lehetnek puhák, égőn vonaglók vagy örökké 



csendesek, de sose mindent és mindenkorra adók, de örökké kielégítetlenek... 
Az örök kielégületlenség, a vágy mardosó szép érzése ihlette ezeket a nemes, 
nagy hímeket, akik most megsemmisítenek életfilozófiájukkal, egyéni nagyvo
nalúságukkal. Milyen gyönge, akaratlan kis utódocskának érzem magam ár
nyékukban. De már érzem és átfogom őket egész lényemmel - éppúgy, mint 
Téged. Aki, hidd el, a Te nőiségedben is olyannyira megközelíted őket. Bizo
nyára nem értesz, honnan veszem ezt az összehasonlítást. Magam se tudom, 
miért érezlek Villon húgának és Ady lányának?... Hisz magadról nem akartál 
beszélni, bár én, őszinteségemmel erre alkalmat szerettem volna adni. Egy 
hétig tartott az agónia: a nézetek, felfogások küszködése bennem, az egész 
valóságomban. És a központ mindig Te voltál, bárha többször szándékosan 
űztem el képzeletemből villogó sötét szemed, akiről érzem, hogy már gyö
nyörteljesebben is felvillant, mint az én csókom közben - küzdöttem hajad 
látása ellen, melyről érzem, hogy már mások lesimították a „jégvirágok üde 
hamvát" . . . És büszke, tiszta férfiasságom - megérted-e? - bántja, hogy nem 
én csókoltalak először, hogy nem én lehetek már az első . . . Ez a vágy még 
talán a mondai felfogás csökevénye, mely lassan lekopik rólam. Lehet, hogy 
nagyon koldus maradnék a kapott csókokban, ha „templomban, hírben, di
csőségben - női szüzességben" első akarnék lenni, mint a Te Ady-d. Nem 
„tisztult" még ki semmi előttem, de már világosodik. Emberibb embernek, 
férfibb férfinak kell lennem. Most, ahogy meghalt egy eszményi Elisabet; 
ugyanúgy megsemmisült egy romantikus lelkű „kisdiák" is. Azt hiszem, mind
ketten levetettünk magunkról valamit és felvettünk helyette mást a másikunk
tól. Én gyakorlatiasságra akarom szoktatni magam. Te képzelegsz, mint egy 
diáklány. Hiszed Te őszintén, hogy én - a magam tapasztalatlan, ügyetlen 
valóságommal - sorsod lehetek? Hiszed azt, hogy szeretsz, s hogy az a szeretet 
képessé tenne arra, hogy legalább gondolkodásmódodban azonosulj velem? 
Nem érzel valami űrt kettőnk között? Hisz nem egyezik már világnézetünk 
sem! Én a tömegből jöttem és benne haladok, Te megveted őket a maguk 
sajnálatos egyszerűségében. Nem költői összehangoltságot akarok, nem is 
azonos szellemi differenciálódottságot, csak megértést, értelembén, gondolatban, 
szívben és agyban... Vagy ez ugyanaz? Ugy-e, unod már a fecsegést? Látod, 
nincs neki semmi eredménye. Mert hülyeség a szerelem fogalmáról beszélni. 
És igazán nem is szeretsz. Te nem is szerethetsz olyan férfit (?) aki egyszer 
ügyetlennek mutatkozott előtted. Te sajnálkoztál rajtam és nekem ez a saj
nálkozás fájt, mert eltávolított engem Tőled. Ahogy múlnak a napok, úgy 
homályosul az arcod. Pedig egykor jól megnéztem, mikor nem is vetted észre. 
Azt láttam rajta, hogy sokat szenved, vívódik a lelked. Keresed a nyugalmat, 
a békét, de nem találod meg sose, mert az épp nyughatatlanságod maga. Te 
igazi, vérbeli költő vagy - nem, attól több: asszonyi asszony, lobogó, kemény 



és mégis mindenben feloldódni tudó drága Nő! Te, ne haragudj, sok vagy 
nekem. Több vagy, mint futó flört és kevesebb, mint leendő asszonyom. 
Ilyenformán, van-e jogom Nálad? 

Nem érzékenyedek el a búcsú alkalmával - hagyom elszaladni az alkalmat. 
Most már nem ingadozom, mint egyheti várakozás napjaiban, amikor le 
akartam írni a szót, mely tán nem is utolsó Hozzád: 

addio, Elisabet! 
(Francois) 

Szabadka, 49. III . 21. 

(Megszólítás nélkül) 
Éjfél körül lehet. Nem fekszem már le, mert hajnalban megyek az állomásra. 

Nem tévesztettem meg a napot - tudom, hogy holnap még csak szerda és nem 
szombat. Közösen megyünk Topolyára, mi magyarszakos főiskolások. Valami 
tanári szeminárium lesz. Nem dicsérem érte Zeust és nem áldom Marxot meg 
a pogány isteneimet: mondom, szívesebben ravataloznám fel most magamat 
az egyvégbetolt asztalokon. A tiéd úgyis már, nem kell többé röstelkednem, 
hogy azon a bútorfélén alszom, amelyen - a tudósításokon kívül - a verseid 
is írod. Én örököltem ezt a sokfiókos asztalt. Nem haragszol érte? - két 
Ady-sort írtam rá. Reggel, ahogy felébredtem, rá akartam gyújtani, de nem 
volt cigarettám. A harmadik fiókot kihúztam, aztán eszembejutott, hogy ma 
reggel nem jössz és holnap sem, hogy elmentél. A menzán vártam, hogy 
megpillantalak a sarok-asztalnál, amint reggelizel. Tudtam, hogy ez hiábavaló 
és mégis, vártalak. Délben - ebéd közben - belép a menzai „szemező-elvtárs", 
és nagy szemeket meresztve kétszer is visszanéz az asztalunkhoz, ahol egy hely 
üres volt. - Elment, apus! - mondtam magamban, de elárulom neked: most 
éreztem iránta elsőízben némi rokonszenvet. Pista dühöng, mint egy felizgatott 
paraszttehén. Kezd unalmassá válni a számomra, Gabi titkolja a kapott pofon 
feletti keserűségét. Talán érzi, hogy rászolgált? Mert eltávozásod - a maga 
angolosságában - most látom csak: helyes és a lehető legméltóbb volt hozzád, 
aki annyit tűrtél tőlük, és néha talán-talán tőlem is. Előadás után már sötétedett -
sokat sétáltam Letsch-csel. ( ) Beszélgettünk. Egész megdöbbent, hogy el
mentél. Szerelmes a verseidbe és nagyraértékel. Steinitz is ezt mondta a 
konferencián, csak egyszerűbb szerkesztői szavakkal. Madarász fel sem emlí
tette . . . Fodorról ne is beszéljünk. Terényi lefordította a pionír-verseket 
szerbre - így akar szerencsét próbálni - azaz pénzt szerezni. Azt hiszem, tudsz 
róla, hogy a napokban lépett be a turista szövetségbe. Ez a huszonnegyedik 
egyesület, amelynek tagja. Egyébként nem a Fruska Gora szépségei érdeklik, 
hanem a kilátásban levő gojzerica (hegymászó-cipő). Vacsora előtt cukorkát 



osztottak a házban. Szerettem volna venni édesanyámnak, de nincs pénzem. 
Délután adtam oda az utolsó húsz dinárom húsz darab Drinára. Vehettem 
volna Mostart is, de akkor kapok vissza négy dinárt. És minek az? Igaz, a 
cigarettával vigyáznom kellene: köhögök és fáj a mellem. Mi az egy érző 
kebelnek?... mondaná az öreg Farkas bácsi. A baj az ötkilométernél kezdődik 
és nem egy nyavalyás felfordulásnál. Most a rövidhullámú leadó ( ) muzsikát 
közvetít: Szomorú, monoton, mint az élet. A te mongolos, érdekes arcod 
juttatja eszembe, és ez érdekes, mert most másnak látom, mint tegnap és 
tegnapelőtt. Mintha a régi kifejezések eltűntek volna róla. Már sima, rezze
néstelen . . . Szép ez a muzsika, kár, hogy mindjárt befejezik. Az én papírom 
is fogy, pedig még semmit sem írtam. Ilyenek a napjaim is: más valaki jár 
helyettem előadásra, a menzán sem én ülök ott, én valaki más vagyok, én nem 
tudom, ki vagyok . . . Te még nem voltál úgy, hogy kerested saját magadat? 
A család melegét akkor sem éreztem, amikor még nem szakadtam el tőle . . . 
Felénk veszélyes dolog szép lélekkel születni. Szeretni? Azt jó volna már 
egyszer. Nagyon; végtelenül . . . Ahogy csak költő tud, s ahogy csak költőt 
lehet. Azt sosem élem meg. így fogok megdögleni és senkisem tudja, milyen 
adósom marad ez a megvetett, lenézett élet. Az utolsó villamos zúghat, nem 
hiszem, hogy megy több. Olvasni fogok. Szabó Dezsőt. Aztán a csap alá teszem 
a fejem és megyek felhajtott gallérral az állomásra. 

Üdvözlettel „Fefi" 
(1949) XII. 21. 

Péntek óta beteg vagyok. Lázam van és köhögök. Itthon vagyok és seholse 
vagyok. Unom az életem. Hétfőn kétségbeesett kísérletet tettem: leutaztam. 
Firic támogatott vissza másnap. A leveled égő szemekkel is elolvastam. Neked 
van otthonod. Nekem sosem volt. Kérésed „u. i . " nem teljesíthetem. A vizs
gákat nyilván júniusra kell halasztanom, Boldog, alkotásban termékeny újesz
tendő! kíván: „Fefi" (1949) XII . 28. 

Postai levelezőlap. 
* 

Megjegyzés: 

Fehér Ferencnek Borús Erzsébethez írott most és a Híd következő számai
ban közlésre kerülő leveleit, szám szerint huszonkilencet, a levelek címzett
jének férje, Imrics István bocsátotta a Híd rendelkezésére. A leveleket Bori 
Imre rendezte sajtó alá. Az olvashatatlan szavakat ( ) jelöltük. Kipontoztuk 
olyan élő személyek nevét, akiket sérthetne a költő véleménye. 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

NINCS MEGÁLLÓ 

Harkai Vass Éva: Ezredvégi megálló. Műhelytanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1998 

Úgy tűnik, nincs megálló. Ezzel a végkövetkeztetéssel tesszük le Harkai Vass Éva 
Ezredvégi megálló című kötetét, amelynek műhelytanulmányait a Kosztolányi-féle érte
lemben érdemes olvasni. Szegedy-Maszák Mihály mutatott rá a műhelytanulmány lénye
gére: a befogadó, nem az alkotó szempontjából vizsgáljuk az értéket. 

A befogadó szempontjából pedig végleges kép nincs, még az olvasási szituáció látszó
lagos megállója is újabb elmozdulást jelent, egy újabb nézőpontot. Ezért zavaró kezdetben 
az írások végén feltüntetett időpont, amely szaggatottá és időben rögzítetté teszi a kötetet. 
Az aktualitás hiányát is felvethetjük (amely nem a szerző hibája!), hiszen azóta az itt 
szereplő művek olvasmányélményeinkké váltak. „Azóta" az is eldőlt, hogy melyik mű él 
1998-ban az olvasók és a művészek tudatában. 

A szerző felismerései azonban most is időszerűek, sőt izgalmas pl. Temesi Ferenc Pert 
című művének Porlód-képéből és sajátos anekdotáiból visszatekinteni a „csupa mese" 
Porra. Tolnai Rothadt márvány - Jugoplasztika című műve nyomán pillanatnyilag az 
óra-kép elevenebben él a befogadóban, mint a Prózák könyve futószalag-élménye vagy 
műanyag szálacskája. Mészöly Hamisregénye már megvalósított egy olyan összeolvasást, 
amelyet Harkai Vass Éva is említ, a Bodor Ádám-konferencia előadói pedig a Sinistra 
körzet térélményét, iróniáját és a más művek kapcsán felvetődő műfaji kérdéseket is 
boncolgatták. 

A műhelytanulmányok szerzője nem megértésre törekszik (Gebhard Rusch tiltakozik 
„radikális" módon az ilyen irodalomtudósi attitűd ellen, hiszen a megértés fogalma is 
tisztázatlan), leírásra, formálásra, magyarázatra sem vállalkozik, inkább fogőzókat keres, 
az újabb nézőpontból való „felismerés", a mikromotívumok felfedezése és az előző 
olvasatokkal való dialogizálás a célja. A reflexióérzékenység a tanulmányíró legfőbb 
sajátossága. Néhány írás esszének tekinthető, illetve részleteiben válik azzá, mint pl. a 



Parti Nagy Lajosról szóló műhelytanulmány indítása. A kötet átlapozása után némi 
hiányérzetünk támad, mert a „mű" darabosnak tűnik, részekre tagolódik. Az „egybeol-
vasás" avatja ezt a „rendetlen halmazt" (Harkai Vass Éva Konrád Kerti mulatság című 
„regénye" kapcsán használja ezt a kifejezést) egységes kompozíciójú kötetté, amely a 
kisvárosi élettér Csáth- és Kosztolányi-féle megközelítésétől a Juhász Erzsébet által 
megfogalmazott kisvárosi helyszínig terjed (Senki sehol soha. Próza; Forum, Újvidék, 
1992). Ez a „beszűkült tér" foglalja keretbe a kötetet; ha úgy tetszik, ez a „megálló", ez 
a lokalizáció a tanulmánykötet alappillére (a regionalizáció kérdésének gazdag szakiro
dalma van!); a határok áttörése mégis bekövetkezik, ugyanis a kisváros az említett 
művekben lélektani-hangulati térként van jelen, belső térként, köztes helyszínként, a 
gyermeklét titokzatos tereként, amelyet felnőttként és a nagyváros perspektívájából 
látunk igazán. Kosztolányi vonatkozásában mutat rá a szerző a vidéki emberben rejlő 
misztikumra. Hasonlóan vélekedik Szajbély Mihály is, aki Csáth Szabadkáját a „titkok 
városának" nevezi, és utal arra, hogy „városán át saját magához kerülhet közelebb az 
ember" (Álmok álmodói. Magvető, Budapest, 1997). Juhász Erzsébet kisvárosi helyszí
nével kapcsolatban a következő felismerésre jut Harkai Vass Éva: „A kisváros mint 
helyszín két szempontból lényeges: egyrészt a normák, szokások konzerválója, másrészt 
a szárnyaszegett álmok és korlátolt lehetőségek szűk tere (a kettő nyilvánvalóan valahol 
összefügg)." A gyermekkor misztikuma és mitológiája, valamint a védettség és bezártság 
kérdése szintén felmerül a vidéki, a kisvárosi „élettér" kapcsán. Nem helyszín ez, hanem 
élettér, léttér, sőt léthelyzet. 

Az Ezredvégi megálló négy fejezetből áll: A líra ideje, Ironikus múzsa, Pannóniában, 
Magántörténelmek. A fejezeteket éppen a térélménnyel összefüggő vizsgálatok, a „tér
olvasatok" kapcsolják össze. A táj a művek többségében belső, lélektani régióként van 
jelen, de a határait, körvonalait vesztett tág tér is megjelenik (Babits mottója erre a 
kettősségre utal). A szűk tér vonatkozásában a szerző gyakran említi a „determinált" 
szót. Jung Károly műveinek tájai és a Barbaricum tájelemei „determinált tájjá" válnak, 
Böndör Pál kapcsán a „lírai én determináltsága" merül fel, Juhász Erzsébet kisvárosának 
szereplőit viszont a már említett kettősség determinálja. 

Megjelenik Pannónia tere, az azóta is sok.változást megért Közép-Kelet-Európa. Ebből 
a témakörből különösen Böndör Pál Tegnap egyszerűbb volt című kötetének megköze
lítése tűnik ki, főként a „kert-versekre" való rámutatás, a sajátos beszédmód elemzése, 
pl. „a megfékezett és az elfuttatott beszéd- és szófolyam" felfedezése. Mészöly Miklós 
is helyet kaphatott volna ebben a fejezetben, de ő Konráddal, Bodor Ádámmal, Teme-
sivel, Tolnaival, Brasnyóval, Juhász Erzsébettel együtt a Magántörténelmek című részbe 
került. Az utóbbi két fejezet az „egyénítés" szempontjából szorosan kapcsolódik egy
máshoz. Jung Barbaricum)^ a történeimi allúziókat, a múlt rétegeit vonja versbe. A 
barbárok földje és Pannónia kettős tér, amely az idősíkok összefüggését is jelzi (Bányai 
János emelte ki a két földrajzi térséget és a veszélyeztetettség kérdését). 

Kimagaslik a kötetből Mészöly Miklós esszéinek olvasata, valamint Bodor Ádám és 
Temesi műveinek tanulmányozása. A helyszínek vizsgálata (a kisoroszi kert és az asztal, 
a „hihető világ" kérdése, Porlód) most is jelentős, de a szerző a műfajok problémáját is 
érinti. Az irónia szerepének megközelítése külön fejezetben kapott helyet. 



Az Ezredvégi megálló kulcsszava a kétely. Korunkban a mű, a szöveg még önmagára 
is reflektál, ahogyan ezt Harkai Kukorelly-olvasatában láthatjuk. 

Szerzőnk Babits-mottóval kezdte kötetét, most a kételyfelismerések kapcsán is hivat
kozhatunk Babits Mihályra, aki szerint „a kétely a huszadik század szellemi életének 
kínzója és megzavarója lett" (A mai Vörösmarty. 1935). A bizonytalanság ellenében 
legfeljebb nyelvi vagy poétikai fogózót adhat a művész, mint pl. az Emlékversek esetében 
(Kávai M./Ladányi István). 

A „csendek" felismerése, a szerző csendérzékenysége a kételyekkel is kapcsolatba 
hozható. 

„Végleges kép - de mi az, aminél nincs még valóságosabb?" - kérdezhetjük végül 
(Mészöly kételye). Harkai Vass Éva kötete egyetlen „lélegzetvételnyi" megálló, és az 
elmozdulás, a szakadatlan mozgás máris megkezdődött. Az „értékes" olvasatokkal foly
tatott dialógus viszont „élményt" és újabb felismeréseket eredményez. 

HÓZSA Éva 

PEREMVIDÉKI NÉPI KULTÚRA 

Jung Károly: Összefüggések és kapcsolatok. Esszék, tanulmányok a peremvidék népi 
kultúrájáról. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997 

Jung Károly néprajzi tanulmányainak negyedik kötete az Összefüggések és kapcsolatok, 
amelynek alcímében a birtokos jelző jelenti számunkra a lényeges információt. Mert 
Jung Károly, aki a mi égaljunkon egymás mellett élő népek folklorisztikájának jó ismerője 
és az összehasonlító néprajztudomány jeles művelője, valóban olyan tanulmányait adta 
most (is) közre, melyek a népi kultúrák érintkezési pontjain, leginkább a magyar és a 
délszláv nyelvterület peremén előforduló kultűrjelenségeket vizsgálják, bár a szerző más 
nyelvű kultúrák érintkezéséből létrejött népköltészeti alkotásokra, jelenségekre is kitér. 
A kutató figyelme az isztriai, a horvátországi, a szlovéniai, a szerbiai, a montenegrói, a 
macedóniai s természetesen a magyar folklór jelenségei felé irányul. Ez utóbbi alatt 
leginkább a jugoszláviai magyarok szellemi néprajzának tanulmányozása értendő. De 
figyelmét nem kerülik el olyan híradások sem, melyek az általa vizsgált jelenségekről 
akár olasz, német, orosz, román vagy bolgár nyelvterületről valók. 

A három részre tagolt kötet elején hasznos kutatástörténeti összefoglaló olvasható a 
jugoszláviai magyar, avagy ezen a területen végzett magyar eredményekről 1877-től, 
amikor Zomborban megjelent Kármán József A babonáról Kardos tanító és Mihály 
gazda című műve, egészen 1985-ig. De az áttekintés záró évét 1986-ra kell tennünk, 
ugyanis Katona Imre-Lábadi Károly Szedem szép rózsámat című drávaszögi és szlavóniai 
antológiája volt az összegezés megírásának idejében a legfrissebb hazai magyar néprajzi 
könyvünk. Több mint száz esztendő néprajzi kutatásait és publikációit vette így számba 
Jung, s ezt folytatta a századunk nyolcvanas éveiben végzett, immár vajdasági kutatások 



és itt megjelent művek bemutatásával. Bizonyára folytatása is lesz ennek a fejezetnek, 
hiszen azóta sok űj és érdemes könyvvel, kutatási eredménnyel gazdagodott a vajdasági 
magyar néprajzkutatás, és persze vált ki a jugoszláviai magyar „egységből" immár két 
másik állam a maga magyar vizsgálódásaival. 

Külön tanulmányban foglalkozik a szerző Bori Imre Idő, idő, tavaszidő (A jugoszláviai 
magyarság népköltészetéből) című s kutatástörténeti mérdföldkövet jelentő antológiá
jával, amellyel bizonyságot nyert a tény, „hogy igenis volt és van igen gazdag és változatos 
népi kultúrája a jugoszláviai magyarságnak", s amely könyv népi kultúránknak hírét vitte 
a világba. 

A kötet második nagy korpuszát az összehasonlító folklorisztika művelőjének dolgo
zatai képezik. Könyvének e fejezete valamelyest rokon a Köznapok és legendák című 
korábbi Jung-könyv/l népi műveltség kapcsolatai című részében közzétett néhány tanul
mányával. Erre az „összekötő mozzanatra" maga a szerző is felhívja a figyelmünket. S 
épp ez a fejezet jelzi a tudós kutatói elkötelezettségének későbbi folytonosságát is. 

Az Isztriában gyűjtött s a szerző által magyarra fordított horvát Attila-mondákról 
megállapítja: „Mivel a magyar és az isztriai népi kultúra is a nyugati kereszténység 
(keresztény civilizáció) jegyében és égisze alatt alakult és módosult több mint ezer 
esztendőn át, egészen természetes, hogy nem csupán a hiedelemlények vonatkozásában 
mutathatók ki az analógiák, hanem az egész mondakincs nagy hányada is azonos vagy 
hasonló motívumokat, szituációkat, történeti és áltörténeti hősöket, bibliai eredetű figu
rákat szerepeltet." Az Eligazító jegyzet kitér a magyar, a szlovén és más mediterrán és 
balkáni megfelelőkre is. A peremvidék fogalmát e tanulmányával kapcsolatban is meg
említi Jung, mint „a neolatin olasz és a szláv észak-dalmáciai népi kultúrák összefonó
dásáénak színhelyét. 

Az Ének Sziget viadaláról 1566-ban című horvát folklóralkotásról, amelyet egy zadari 
folyóiratban tett közzé egy horvát népköltészet-kutató, Jung Károly így ír: „ . . . itt 
számolhatok be egy a közelmúltig ismeretlen horvát hősénekről, amely párját ritkító 
módon keresztény oldalról énekli meg a szigeti veszedelmet ( . . . ) a szöveget magyarra 
fordítottam, megőrizve természetesen a műfajra jellemző epikus tízesekben írt formát, 
s ügyelve a tartalmi hűségre is". A művet megelőző tanulmányában pedig megállapítja, 
hogy egy magyar-délszláv irodalmi és művelődéstörténeti összefoglaló bibliográfia elké
szítésének, bármennyire is fontos lenne, még nem jött, nem jöhetett el az ideje, ha a 
fent említett hősénekhez hasonló meglepő újdonságokkal tud még szolgálni a kutatás. 
A tárgyalt hősének megszületése pedig újfent egy peremvidéken történt: az iszlám és a 
kereszténység találkozásánál, illetve a horvát, a magyar és a török nyelvterület szegélyén. 

Szintén a magyar és a horvát népi hiedelemvilágnak „egy számos vonásban azonos 
vagy hasonló hiedelemfigurájá"-val, a garabonciás diákkal, illetve annak a színpadi alko
tások ihletőjévé válásával foglalkozik Jung következő írása. Ugyanis TituS Brezovaőki 
horvátul, Munkácsy János pedig magyar nyelven írt erről színművet a X I X . század első 
felében. 

A (nép)költészeti alkotások közvetítőinek, a fordítóknak szenteli újabb írását a kötet 
szerzője. A tanulmányban a módosi születésű Borislav Jankulov (1878-1969) tevékeny
ségét ismerteti, akinek szerb epikus népénekfordításait kéziratban lelte meg Budapesten 



a Néprajzi Múzeum Ethnologiai Adattárban. S ez, véleménye szerint „valószínűleg teljes 
összefüggő kézirata egy nyomtatásban soha meg nem jelent kiadványnak, amely a délszláv 
hősepika Banovié Sekulájának, tehát a magyar (történeti) Székely Jánosnak vitézi tetteit 
és kalandjait beszéli el, s a fordító a nyolc hőskölteményt teljes, epikus tízesekben 
megadott magyar fordítása mellett bevezető tanulmányt is írt". Jung hasznos szolgálatot 
tett az összehasonlító folklorisztikai kutatásoknak, amikor ezt a felfedezését kiadásra 
előkészítette s megjelentette. (Délszláv hősénekek Székely Jánosról Fordította és a 
bevezetést írta Borislav Jankulov. Utószó kíséretében közzéteszi Jung Károly. Újvidék, 
1990) 

A boszorkányproblematika tanulmányozásában szerzett bőséges ismereteit kamatoz
tatja a szerző a Volt-e boszorkányüldözés a Balkánon? című tanulmányában. Azon oknál 
fogva is értekezik Jung Károly e témáról, „mert sok helyütt még ma is felbukkannak 
olyan nézetek, hogy a boszorkányhit és boszorkányüldözés alapjában véve a nyugati 
kereszténységhez s főleg a római katolikus egyházhoz kapcsolódó művelődéstörténeti 
jelenség". Jung bebizonyította, hogy a szakmabeliek figyelmét elkerülték az idevágó 
horvát, szlovén, de főleg a szerb és a montenegrói publikációk. A legfontosabbnak Ivan 
VuSovié 1932-ben megjelent cetinjei közleményét tartja, aki írásában „főleg a X V H I - X I X . 
századi Montenegró adataira támaszkodva nyomatékkal feltételezi, hogy folytak ilyen 
perek a szerbek és Montenegró területén is, de ennek nem maradhattak írásos nyomai 
(vagyis periratai), hisz a »centrális Balkánon« a népi jogszokások és a hódoltsági török 
kádik határozták meg a jogrendet ( . . . ) Adatok sorát idézi a vlzpróbára, a nyárson való 
sütögetésre, a megkövezésre, vagyis mindazokra a szankciókra, amelyeket a közösségi 
bíráskodás és a népítélet szokásjoga alapján alkalmaztak a boszorkányok ellen." Tehát 
a tanulmány címében feltett kérdésre biztosan igen a felelet. 

Az eksztázis, a szertartásos önkívület formáit tanulmányozva Jung Károly felkutatta 
a kelet-szerbiai vlach származású ruszáliáknak (rusalje) nevezett nők ilyen, a helyenként 
esetleg a sámánizmussal is összefüggésbe hozható „tevékenységének" szakirodalmát, s 
adatokat talált az említett területtel határos bolgár és román, valamint macedón perem
vidéki megfelelőkre is. „Mindez érthető, hisz ez a népesség, a vlach etnikai csoport, az 
említett területeken élt és él napjainkban is . . ." Roppant érdekes és expresszív rész 
fordítását közli P. £ . Petrovié 1970-ben megjelent szokásleírásának: „A dubokai és 
környékbeli ruszáliák kizárólag vlach eredetű nők, mégpedig a pubertástól a klimakté-
riumig terjedő korcsoportok . . . Ezek a nők a pünkösdi ünnepségek idején hisztérikus-
epileptikus roham hatására önkívületi állapotba zuhannak: szemüket becsukják, felfú
jódnak, félrebeszélnek, sikoltoznak, időnként görcsösen rángatóznak, tépik magukról a 
ruhát, és meztelenségük felfedésére is hajlamosak. E révüléses állapotba körtáncolás 
(kólózás) közben esnek, utána a földre zuhannak. A ruszália önkívületi állapotában a 
megboldogultakkal beszélget, ha a szertartás részvevői kérdéseket tesznek fel neki, azokra 
válaszol, általában a megboldogultak túlvilági életével kapcsolatban, s akár a holdkórosok, 
jóslatot is mond. Önkívületi állapotába zuhanásakor kifejezi kívánságát, hogy ki 
fel ebből." Jung Károly tanulmányának végén vázolja a szerb kutatóknak - Vladimír 
Jakovljeviőnek, Slobodan Zeőeviének és DuSan Bandiénak, Dragoslav Antonijeviőnek -



az említett paraeksztatikus állapottal kapcsolatos megállapításait, valamint a román 
Mircea Eliade azonos témájú kutatásainak eredményeit. 

Egy betegségdémon: a rosseb démonának nyomait és jellemzőit vélte felfedezni gom
bosi gyűjtései során Jung, amikor egy a Szerémségből Gombosra költözött adatközlőjétől 
olyan démonikus lényről szóló szöveget hallott, aki betegséget hozott a környékre, 
„valamilyen ember képében jelent meg, aki »körü átröpűte kéccé a falut«", s ezt követően 
többen rossebet kaptak. S az ellene való védekezés, vagyis a démonűzés immár kriszti-
anizálódott módjáról is adatközlőjétől értesült. „ . . . a templomajtó megszentelése minden 
kétséget kizáróan démon- (ördög-)űző és -identifikáló funkcióban jelent meg 
állapítja meg a kutató. 

A könyv harmadik részében Jung Károly olvasmányaiba és olvasásmódjába nyújt 
betekintést: „ . . . magyar és szerb nyelven megjelent néprajzi könyvekkel kapcsolatos 
kommentárjaimat közlöm . . ." , s „ . . . ezek a szövegek is az összehasonlító szempontot 
követve íródtak . . ." többek között a Burány Béla által gyűjtött vajdasági erotikus 
népmesékről; Penavin Olga jugoszláviai magyar népmeséket tartalmazó köteteiről; a 
bánáti Borbély Mihály mesefa szövegeiről stb. 

Jung Károlynak jó szokása, hogy tanulmányköteteiben közli a szövegek első megjele
nése és a mostani megjelenés között a témával kapcsolatban megszületett újabb kutatási 
eredményeket, illetve a maga tanulmányainak utóéletét. 

SILLING István 

EGY KESERVES (GYERMEK)KOR (GYERMEK)VERSEI 

Bogdán József: Szeder indája. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998 

Közhely, hogy az ifjúsági irodalom gyöngyszemeit, köztük a Robinson Crusoe-t, a 
Gullivert, A kis herceget stb. nem gyermekeknek szánták. S mégis, ugye . . . Bogdán 
József Szeder indája című legújabb könyvét forgatva, amelynek alcíme, formátuma, egész 
tálalása azt hirdeti, hogy gyermekversek, az emberben önkéntelenül felmerül a kérdés: 
gyermekversek ezek? Témaválasztásuk, mélységük, rejtett üzenetük mind azt sugallja -
a megszokott, ismert gyermekversekkel összevetve őket - , hogy nem, így nem(igen) 
szokás gyermekekhez szólni. Viszont őszinteségük, egyszerű tisztaságuk, érthetőségüknek 
egy rétege), és formai/lírai szépségük mindezeket azonnal meg is cáfolja, úgyhogy rá kell 
bólintanunk: de igen, de igen, egy gyerek, ha nem is érti/értheti meg minden sorukat, 
rejtettebb, összetettebb mondanivalójukat - megértheti az alapmondanivalót, az alap
hangulatot, és egyáltalán megérezheti a neki szántat, és az őt érintőt, s egyáltalán, a bennük 
rejtező szépséget, igazságot és költészetet. 

A kötet három versciklusa közül legjobban a harmadik, a Családi képek érintett meg. 
Legegyénibbnek tartom, mert írójának volt bátorsága az élet olyan jelenségeiről, a család 
olyan problémáiról írni, amelyek eddig is jelen voltak a gyermekek életében, csak éppen 
nem szóltak róluk gyermekversekben. Tabuk voltak. Ilyen a vízfejű kistestvér, a részeges, 



kikapós apa, a kirekesztett, szemeteskukákban kutogató mama, vagyis nagyanya, az 
öngyilkossággal „kacérkodó" anya, családi veszekedések és verekedések, betegség, kór
ház, operáció, ha lá l . . . „Apu két vastag cipőfűzővel a nyakában / simicipőjét bokszolja, 
hogy legalább / az legyen fényes. Ma egészen más az / arca, mint tegnap, amikor 
keresztanyám- / nak megfogta a kezét, és valamit a fü- / lébe súgott" - mondatja 
gyermekhősével a költő, s nem dimenzionálja túl a dolgot, a gyerek csak észrevette, 
regisztrálta a jelenetet, elraktározta valamelyik agytekervénye mélyén, s már másra 
gondol, pl. arra, hogy milyen mértani alakzat a pohár, a fazék, a fedő éle, mert az élet 
megy tovább. Ugyancsak az apjáról állapítja meg, meglehetősen szenvtelenül, hogy 
„Amióta elvált anyutól / én még nem láttam az arcát, / szemét, orrát, csak a hátát." Az 
anya öngyilkossági kísérletét így látja: „Anyuról most nem mondok semmit, / csak talán 
annyit, hogy egy marék / aszpirint tartott a kezében / karácsony este, és bőgött, / kisírt 
szemét dörzsölte. / Ja, még azt is mondta: »Ha te / nem lennél, megtenném, / te kis 
büdös.«" Nem érti, nagyanyja mit keres folyton a koszos kukában „amikor megvan 
mindened ott az / alsó konyhában". S ezt, hogy az öregasszonyt, aki hajdanában nyilván 
a ház tulajdonosa volt, egyszerűen hátraűzték a ház végébe, egészen természetesnek 
veszi, hiszen ezt látja, tapasztalja. Viszont valamit azért megérez: „Mama, te olyan furcsa 
vagy, mintha nem is / ebből a világból való volnál. . ." Mire az öregasszony egyetlen 
mondatos, mégis annyi mindenre rávilágító válasza: „Nem is vagyok én már, fiam, nem 
is vagyok." Életszagú a ládányi sörösüveggel hazaérkező apa rajza, aki nyilván vagdalkozik 
is, hiszen „egy pillanatra / úgy látom, az üvegszilánkok sisteregve / glóriát alkotnak anyu 
kontyos feje körül." Az anya nem sír, marhahúst szeletel. „Ügyesen forgatja a bárdot, 
ahogy így / elnézem, mintha saját ujjait darabolná. Olyan az arca, mint a hózivatarban / 
örvénylő madár hasa." Csodálatos, festő ecsetjére méltó morbid kép, kár, hogy az utolsó 
gyönyörű mondatot már csak a költő mond(hat)ja, s nem a gyerek. Annál őszintébb, a 
gyerekgondolkodáshoz közelebb álló az Anyu szót fogad című vers, amelyben az anya 
„Bundapapucsában becsoszog / az ötösbe, ahonnan egy szép napon / a műtőbe viszik, 
és levetkőztetik." Mert neki, a gyereknek, csak idáig terjed a fantáziája; mégis érezni a 
rettenetét. Őszinte, elemi erejű a Reggeli ima, amelyben nem mondják ki, de szinte 
kisüvölt belőle a halott anya hiánya, annak dacára, hogy „Bár apu egyszer fölém hajolt, 
/ mint kutya a kölykét, megszagolt. / Úgy emlékszem, még be is takart, / és valamit 
mondani akart..." Érdekes, hogy a két halálleírás közül nem a rajongva szeretett anyáé, 
hanem a rettegett apáé a sikerültebb, a döbbenetesebb, átéltebb . . . Nagyon sikerült 
vers a Nagyjából megvagyunk, amely egy egész családról fest tömör, komor, vigasztalan 
képet, s amely épp azáltal nyer még sötétebb keretet, hogy a gyermek elbeszélő minden 
bajt olyan természetesen, magától értetődően fogad: „Ötödik osztályos lány vagyok. / 
Matekból már van egy kettesem. / Ötéves kisöcsém da-dadog. / Naponta csak egyszer 
étkezem. / Azért úgy nagyjából megvagyunk. / Beférünk-e majd a szűk kapun?" Ebben 
a ciklusban kapott helyet néhány érdekes (Anyóka, Mihály bácsi), és kevésbé érdekes, 
erőteljes portré (Vers Bálint barátomról), valamint egy csodálatos vers (Felismertelek) 
az ezernyi alakban megmutatkozó Jézusról, nyilván nem véletlenül, hiszen a papköltő a 
magához legközelebbinek őt érzi. 



Lehet, hogy nincs igazam, de nekem legkevésbé A legnagyobb csoda címet viselő 
középső, mindössze három verset felmutató versciklus tetszett, amely a szülés/születés 
misztériumáról mond el - közhelyeket. „Szépnél szebb, és naponta szépül, / mint anyja, 
ki annyira várta. / Isten óvja, védje, áldja!" (A legnagyobb csoda) „Piciny fej, keskeny 
váll. / Egy kéz, mely magasba emel. / Foltok tarkította mell. / Sírásra görbülő száj. ( . . . ) 
Nézd, hogy mosolyog odafönt az ég." (Születés). Közülük talán legsikerültebb az Amikor 
megszerettük egymást című vers: „Anyu akkor szeretett belém, / amikor felkönyökölve 
kigördülni / látta a fejem. / Vállaim láttán felkiáltott: Istenem, Istenem!" 

A kötet címéül is szolgáló Szeder indája című ciklus a leggazdagabb: „indái" a verseknek 
több mint a felét rejtik leveleik alá. Tárgyukat, hőseiket tekintve ezek a versek simulnak 
be leginkább a megszokott gyermekversek közé. Hőseik lepkék, bogarak, madarak, 
növények, a hajnal, a nyár, s nem marad ki a hónapsoroló sem. Mondanivalójukat, 
megformálásukat tekintve azonban valóságos kis remekművek is akadnak közöttük. 
Legtöbbjüket valami megmagyarázhatatlan, sötét szomorúság lengi be, ugyanakkor 
végtelen szeretetet sugároznak. A Szeptember című haikuban „Vak napraforgók / hajtják 
kerek arcukat a föld ölébe." (Kiemelés J . R.) Az Október „Szögesdrótgubanc / a 
megkékült levelek hullámaiban." A Virradat című versben „Az akácfa könnyű lombja / 
árnyat vet a gyászbogárra, / s még feketébb lesz a gyásza. / A nap búvóhelyén piszmog, 
/ hogy felszálljon, intésre vár: / Úszik már az átokhínár. / Úszik már az átokhínár." A 
gyászbogár különben több versben is ott feketéllik sötét mementóként. A Micsoda nyár 
című vers első részében „vörösre vált a zöld moha", „Riadt a cickány, meglapul, / szelíd 
akácnak háncsa hull." Majd egy minitragédiának lehetünk tanúi: egy kis légy fennakad 
a pók hálójában „verdesve bújna lombon át, / halk roppanás - és nincs tovább". A vers 
második részében már nem pók, hanem orvlövész les zsákmányára, s távcsöves fegyvere 
egy kislányt talál el: „Ilyen nyarunk nem volt soha, / halálfejes a zöld moha." A ciklus 
egyik legsikerültebb verse a Feszítsd meg szárnyadat!, amely egy jeges csüdű kicsi fecske 
apropóján egyszerre van tele mai, és örök félelmek jeges borzongásával és intelmeivel: 
„Kóborló, piciny éhező, / szárnyad, akár a szemfedő. / Feltűnt egy égi jel: / Vérszeplős 
madárfej. / ( . . . ) Ágvégen ücsörögsz tétlen?! A fészek koporsó télen . . . / Indulj, ne 
hagyd magad! / Feszítsd meg szárnyadat!" Ezekben a versekben a szél csúnya, borostás 
képű, a cserjék a föld ölébe bújnak, a póling felkoncolja a napozó tücsköt, s „Este a 
borzas erdei szélfű / apró árnyával egyesül, / a hold, akár egy óriás tű, / hidegen szúr -
minden kihűl. / Kisfiú nézi, pirosló térdű, / kicsi kezével integet, / őzike indul, a puha 
léptű, / szelíd szemével rámered." (Erdei szélfű) Nem lennénk igazságosak, ha elhallgat
nánk, hogy a versek között akad néhány üde hangú, szivárványos rajzolatú, sőt két 
kimondottan humorosnak szánt is: „Pehelypamacsok / pihegnek a párkányon. / Elszáll 
minden félsz." (Március) „ír csipkét horgol / pörge ujjával a szél. Díszes már a föld." 
(Január) „Napraforgószem. / Nem egy, hanem ezeregy! / Csuszka álmodik. / S ím, fekete 
hó / hull a, hull az odtíba. / Nagy bál lesz most itt!" (Téli etető) A Kárókatona és a 
Réceperpatvar a bizonyíték rá, hogy költőnknek van humorérzéke, és a tréfás, párbeszédes 
jelenetekhez elég leleménye is. 



A formailag is gazdag kötetet jól egészítik ki Csernik Attila szövevényes szederindákból, 
virágsziromból, madár- és lepkeszárnyból „vert" rajzcsipkéi, meseszerűen egybemosó
dó/fonódó, varázslatosan egybeolvadó alakrajzai. 

Lehet, hogy a versek zöme nem gyermekvers. Lehet, hogy olvasói/élvezői elsősorban 
felnőttek lesznek... mégis jó, hogy megszülettek, hogy megjelenhettek. 

JÓDAL Rózsa 

S Z Í N H Á Z 

DEÁK FERENC: FOJTÁS 

Kaposvári Csiky Gergely Színház 
Rendező: Babarczy László 

Drámák általában vagy leleplezésekről, vagy vágyakról íródnak. 
Deák Ferenc legújabb művében, amely a kaposvári színház ötvenhatos pályázatára 

készült, s ott második díjas lett, a kétféle lehetőség közül az előbbit választja, a Fojtás 
nem a vágyak, hanem a leleplezések drámája. 

Fizikából nem voltam ugyan jó, de ha az emlékezetem nem csal, szó esett egyszer 
olyan kísérletről, amely során megváltozott állagú közegben figyelték nem tudom már 
milyen élőlények viselkedését. (Lehet, hogy ilyen kísérletről nem is fizikaórán hallottam, 
mindegy.) A kfozeg lehet ritkább és sűrűbb a megszokottnál. Deák is efféle kísérletre 
vállalkozott. Az ő közege sűrű, drámaian tömény, annyira, hogy a valóságban talán nincs 
is ennyire telített (élet)közeg. Drámában persze lehet, viszont nem valószínű, hogy kisebb 
fokú koncentráltság esetén nem jönne létre hatásos dráma. De Deák Ferenc láthatóan 
azt vallja, ha dráma, akkor legyen tömény, sőt minél töményebb. Minden bizonnyal azért 
gondolja így, mert minél sűrűbb a közeg, melybe a történet szereplőit helyezi, leleplezésük 
annál teljesebb mértékű lehet. Egy régebbi művében olyan közeget hozott létre, melyben 
a történet szereplőinek, egy kisebbségi (magyar) család tagjainak elfogyott az „oxigénje", 
a dráma címével megegyezően légszomjban szenvedtek. Most, új drámájában viszont 
besűríti azt a közeget, melybe szereplőit helyezi. Úgy teremti meg a szükséges, magas 
hőfokú drámai koncentráltságot, hogy egy jelentős történelmi eseménnyel (ez ötvenhat!) 
lefojtja szereplőinek életterét: kínlódjanak, küzdjönek, tépjék, marják egymást, amíg ere
jükből futja. 

És a Fojtás alakjai küzdenek is. Kivált a magát Targoncásnak nevező szereplő, aki a 
magyar forradalom napjaiban menekül Jugoszláviába, pontosan a határ menti Bácssző-
lősre, Tumbászékhoz. Nem először jár itt, volt már a negyvenes évek elején, csendőrként. 
Mert Targoncás alig több, mint egy évtizeddel előbb még csendőr volt, majd ávós lett. 
Természetesen csendőrként is, ávósként is jócskán bűnös. Csendőrként, annak fejében, 



hogy a Tumbász fiút megmentette, elszerette mostani vendéglátója feleségét, Ágicát, 
akit előbb szeretőjeként Szabadkán rejtett el, majd magával vitt Pestre, ahol - nyilván 
mert megunta - a „láncos kutya" korszakban mint Tito kémjét feljelentette, a nő pedig 
leugrott a negyedik emeletről. Hogy most miért, milyen meggondolásból jött épp ide a 
bácsszőlősi bunyevác családhoz, miért nem máshova, más irányba menekült, ez vagy 
azzal magyarázható, hogy Tumbász a fia életéért adósa Targoncásnak, vagy azzal, hogy 
a tettes visszatér a bűn színhelyére. Targoncás másik bűne, amiről a dráma során 
értesülünk, hogy ávósként lelőtte Lázár Oszkárt és feleségét, arról nem értesülünk, miért, 
csak azt látjuk, hogy fiuk, akit a darabban Címeresnek hívnak, mert hátára kötözve 
becsomagolt hatalmas méretű magyar királyi címerrel érkezik, bosszúra készülve követi. 
Targoncás tehát született gonosz, megbocsáthatatlan vétkei vannak, akárcsak a többi
eknek, azzal a különbséggel, hogy a történet többi szereplője egy személyben áldozat is 
és bűnös is, ő pedig csak bűnös, jóllehet saját gyarlóságáért a sorsot hibáztatja. Tumbász 
állandóan Ágicáját siratja, közben pedig felcsinálta nászasszonyát. Rudics, Tumbász 
násza, egykor teológus volt, Strasbourgban tanult, majd forradalmár, hithű sztálinista 
lett, amiért a Goli ótokra kerül, onnan visszatérve naponta vezekel (követ tör, amit 
miután egy disznóölő teknőbe fekszik, rálapátolnak, s ő közben élteti a Pártot, Titót, a 
politikusokat s becsmérli önmagát), végül pedig bibliaórákat tartó kisegítőként listát 
készít és ad át a belügynek azokról, akik a tilalom ellenére vallástisztelők. De sorra 
vehetnénk minden szereplőt, mindről kiderülne, hogy múltjuk is, jelenük is igencsak 
problematikus, lelepleződne kétarcúságuk, jellemük kettőssége. A véget nem érő lelep
lezések sorát egészíti ki a jugoszláv emberarcú szocializmus leleplezése is, ami, tudjuk, 
ötvenhat kapcsán is megmutatta kétkulacsosságát. 

Van tehát mit lefojtania a történelmi eseménynek, ötvenhatnak, melynek alakulásáról 
hallunk néhány eligazító információt, de a dráma nem az ötvenhatról szól. A negyven 
évvel ezelőtti forradalom csupán az a valóságanyag, amely lefojtja a drámai feszültséggel 
telített emberi viszonyokat, melyek elkerülhetetlenül robbannak. Ahogy olykor a motí
vumok halmozása miatt a helyzetek, a viszonyok, a jellemek eltúlzottak, az egész társaság 
összeterelése mesterkélt, ugyanúgy megoldatlan a befejezés. Hogy mi történik a szerep
lőkkel a sorozatos nagy leleplezések után, nem egészen világos, halljuk, hogy menekült
táborba viszik őket, de lövéseket is hallunk... Egy ilyen dráma, melyben az írót láthatóan 
mindenekelőtt az az emberi (gyú)anyag érdekli, amelyet ő ötvenhat ürügyén összeterelt, 
valójában befejezhetetlen. Itt nem lehet elrendezni a viszonyokat, nem lehet sírire tenni 
a sorsokat, nem lehet jutalmazni, s nem is lehet büntetni. Csak azt lehet érzékeltetni, 
hogy a történelem megy tovább. 

Legfeljebb leleplezni lehet. 
Babarczy László rendezése ehhez teremti meg a színházi keretet, azt a zárt közeget, 

amelyben a lefojtás következtében bekövetkezik a robbanás, s amelyben a színészekre 
pedig nem kisebb feladat hárul, mint eljátszani a robbanó puskapor szerepét. Ez főleg 
Szarvas Józsefnek sikerült Targoncásként. Példamutató az, ahogy fölényeskedve, ha kell 
arroganciába, ha kell iróniába rejti, szinte az utolsó pillanatig, hogy nem más, mint 
napjaink történelmének tenyérbe mászó strébere. De az előadás minden színészének 
érdeme, hogy a túl szövevényes dráma, amely ugyanakkor, kivált dikcióját tekintve, nem 



mentes a publicisztikus felszínességtdl sem, a színészi profizmusnak köszönve „átjöhet" 
a rivaldán. Jóllehet a határnak erről az oldaláról nehéz megállapítani, hogy mennyire 
értették az itteni vonatkozásokat azok, akik számára inkább ötvenhat az elevenebb 
valóság, s nem az egykori informbiróisták vezeklése, ami viszont, még ilyen abszuTd 
formában is, a mi számunkra ismerős és hiteles. 

Mert kissé több van ebben a műben, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy komoly 
művészi, emberi élményben legyen részünk, a Fojtás és (kevésbé) kaposvári előadása 
könnyen sújtható elmarasztaló szóval, ugyanakkor vannak olyan részletei, amelyek alapján 
kritikánk megértőbb is lehet. 

DOMONKOS ISTVÁN: ÉN LENNI 

Művészeti Akadémia 
Rendező: F . Várady Hajnalka 

Válogatás Domonkos István szövegeiből, versekből (Kanada, Kupié), prózából (Édes 
Fiam!, Kedves Mama!), tengelyében a megkerülhetetlen Kormányeltörésben. Szinte mint 
1977-ben, amikor Szabadkán az azóta ki tudja, hová tűnt Árok Ferenc tolmácsolásában 
hangzottak el monodrámává kollázsolt Domonkos-művek. De csak szinte, mert 1977 
óta annyi minden megváltozott. Bennünk és körülöttünk. A mindennapi életben, az 
irodalomban, a színházban... És Domonkos István sorai, szavai is másként koppannak, 
másként visszhangzanak, más az akusztikájuk... S legkevésbé azért, mert Csernik Árpád 
a diplomaelőadásul választotton lenni című szövegválogatást, nem hommage Domonkos 
István-szerű egységes drámai szerepnek képzelte és játszotta el, mint tette annak idején 
Árok, hanem olyan alkalomnak tekintette, melyben megmutathatja saját színjátszó, 
versmondó és énekes képességeit. Nem szerepet játszik, tehát kevésbé gesztusokkal, 
inkább elsősorban hanggal „alakít", drámázik, szaval, előad. 

Kiválóan, erőteljesen, szuggesztíven. 
Háttérbe szorítja a költőt, de nem szoríthatja háttérbe a versek és prózarészletek 

igazságtartalmát. Nem is akarja. Ellenkezőleg, arra törekszik, hogy önmagán átszűrve 
hitelesítse és fogadtassa el közönségével a kormányeltörést szenvedett, világba vetett 
ember fel-felcsattanó fájdalmát, amit az utóbbi években vagy immár évtizedben szinte 
mindenki számára személyre szólóan autentikussá tett az eszétvesztett valóság. Nemcsak 
azért keményebb a Domonkos-kollázs mostani előadás-változata, mert Csernik Árpád 
karcosabb színészegyéniség, mint Árok Ferenc, azért is, mert sokkal inkább kizökkent 
az idő, mint a hetvenes években, s mert akkor még annak reményében, illúziójában 
éltünk, hogy esetleg mi lehetünk az a dán királyfi, aki helyretolja a kizökkent időt, aki a 
világ meggörbült gyémánttengelyét ki fogja egyenesíteni, most viszont tudjuk, felismertük 
tehetetlenségünket, hogy játékszerek lettünk. 

Ezért hangzik a Kormányeltörésben című Domonkos-poéma minden egyes „énekét" 
lezáró tanulság refrénszerűen ismétlődő utolsó sora - „vágni engem nyakon" - most 



sokkal tragikusabban, mint 1977-ben. S kap a játékos helyett sokkal drámaibb felhangokat 
a Kupié előadása, mint a szerző lemezre énekelt változatában. 

Húsz év alatt a világ, a mi életünk lett drámaibb, s ezt fejezi ki hiteles művészi erővel 
Domonkos István szövegeit szólaltatva meg egy ígéretes színésztehetség. 

GEROLD László 

KAMARATRIÓ 

Krleza^gdntája a Radnóti Színházban 

Nem mondható, hogy Magyarországon divatos színpadi szerző lenne Miroslav Krleía, 
századunk egyik meghatározó drámaírója; darabjait évek óta egyetlen színház sem tűzte 
műsorára. Már annak is van egy évtizede, hogy Nyíregyházán, illetve Pécsett bátortalan 
kísérletet tettek arra, hogy a korai, rendhagyó dramaturgiájú művei közül néhányat -
Galícia, Szent István-napi búcsú - színpadra vigyenek, annak pedig idejét sem tudom 
megmondani, mikor volt látható a Glembay-trilógia valamelyik darabja. Holott az ötve
nes-hatvanas évek fordulóján szenzációként hatott, amikor a Nemzeti, illetve a Madách 
Színház bemutatta a Lédái, a Glembay Lmí-et, illetve az Agóniát. (Jómagam máig ható 
emlékként őrzöm ezeket az előadásokat, s különösen azokat az alakításokat, amelyekre 
ezek a művek és mindenekelőtt Bojan Stupica rendezése lehetőséget adott a kor színész
óriásainak.) Akkor még virágzott az a realista iskola, amelynek formanyelve kitűnően 
megfelelt e KrleZa-darabok megvalósításához, viszont még nem volt eszköze a magyar 
színháznak ahhoz, hogy KrleZa nem-realista fogantatású műveit megközelítse, később 
pedig a horvát szerző - mindkét drámaformájával - kiesett a figyelem köréből, hiszen 
egyértelmű lett a nyugati orientáció. Ez persze nemcsak KrleZát sújtotta, hanem Kelet-
és Közép-Európa számos más jeles szerzőjét is. 

Mindezek ismeretében meglepetést keltett, hogy a Radnóti Színház most az Agónia 
bemutatására vállalkozott. Ha azonban jobban belegondolunk, a választás érthető s 
magyarázható, hisz ez a darab nem idegen a Radnóti műsorkoncepciójától: a színház 
ugyanis évek óta minden szezonban bemutat egy-egy úgynevezett realista drámát, s ezek 
általában a szezonok legnagyobb sikerét aratják, gondoljunk a Nem félünk a farkastól 
vagy a Ványa bácsi fogadtatására. Ebbe a sorba illeszkedik a Krle2a-mű. 

Az előadás igazolja a választás helyességét, még akkor is, ha a kritika egy része fanyalog, 
mondván: minek elővenni egy olyan szöveget, amelyben nem történik semmi, csak 
szövegelnek, akkor már Csehov mélyebb, Molnár Ferenc vagy Sardou szellemesebb, 
könnyedebb. S való igaz, Krle2a nem Csehov és nem Molnár Ferenc, bár mindkettő 
művészetéből van az övében is. 

A mű látszólag szimpla háromszög-történet a részeges, lecsúszott volt K. u. K - s tiszt, 
báró Lenbach, felesége, az űri asszonyságot a megélhetés kényszeréből divatszabóságra 
cserélő Laura meg a katonatiszti pályát elhagyó ügyvéd-barát, Ivan Krizovec között. 
Lefojtott indulatok, érzelmi zsarolás, küzdelem a látszat fenntartásáért, alakoskodás, 



gyávaság, az önmagunk vállalásának képtelensége - minduntalan ez bukkan elő a szalon-
darabot imitáló felszín alól. A helyszín az egykori Osztrák-Magyar Monarchia egy 
kisvárosa (lehet bárhol, hiszen nemcsak a színházépület, hanem a városszerkezet, az 
életmód is mennyire hasonló volt Zágrábban és Pozsonyban, Prágában és Bécsben, 
Zentán és Váradon, Pesten és Szabadkán!); az idő: a húszas évek. 

S mindaz, ami akkor és ott igaznak bizonyult egy korszak és egy társadalmi réteg 
viszonylatában, ma is érvényes lett. A Radnóti zömmel középosztálybeli közönsége 
számára igencsak ismerős az egzisztenciális gondokkal küszködő Lenbachék helyzete, s 
persze nem kevésbé ismerősek a szereplők menekülési taktikái, a feszültségek oldását 
célzó italozástól az eleve reménytelen kimenetelű flörtökig. Legfeljebb a tragikus vég 
tűnik ma már kissé emelkedettnek. 

Ami pedig az akciótlanságot illeti, az bizonyos fokig igaz, ha a fogalmat az 'action' 
értelmében vesszük, hiszen a drámában valóban nincs látványos tettváltás, ütlegelés, 
verekedés, nyílt színi szeretkezés s egyéb, ma szinte kötelező, külsődleges feszültségfenn
tartó elem. De van éles riposztsorozat, lelki lemeztelenedés, ön- és társkínzás, van belső 
akció. Semmi sem bizonyítja jobban a jelenkori színház szerepének leértékelődését, mint 
az, hogy a belső drámaiságra épülő művek vesztették el jelentőségüket, vagy legalábbis 
a színházi alkotók nem kis része megtagadja e műsorréteget alkotó drámákat, s a 
posztmodern meg egyéb poszt-izmus jegyében a furcsálkodást, a meghökkentést, a 
szokatlant emeli egyetlen esztétikai formáló elvvé, versenyre kel az akciófilmek mozgal
masságával, de ebből a hiábavaló próbálkozásból rendre vesztesként kerül ki a színház 
és a néző. 

Mindezek alapján még inkább szokatlan, már-már merész a Radnóti Színház vállal
kozása, hiszen az Agónia végső soron intim dráma, amelyben a lényeg a szereplők közötti 
viszonyok plasztikus kibontása és megjelenítése. Ha úgy tetszik, szerepdarab. Nyilván
valóan ez is belejátszott a színház választásába, hiszen a társulat két sztárszínészének, 
Kulka Jánosnak és Szervét Tibornak kínál parádés alakításra alkalmat, s mellettük a 
vendégnek, Udvaros Dorottyának. 

Valló Péter maximálisan figyelembe veszi a műnek ezt a sajátosságát, s rendezésében 
nem tesz mást, mint megteremti e három kiváló színésznek a munkakörülményeket, 
kidolgozza a szituációkat ahhoz, hogy ők összehangolt kamaramuzsikusként szolisztiku-
san és tuttiban is remeket alkothasson. 

Hármójuk közül Kulkának van a legnehezebb dolga, hiszen az ő figurája lump, részeges, 
kártyázó, feleségétől pénzt zsaroló férfi, s mivel ez a szerep van leginkább klisékből 
összerakva, nagy a veszélye annak, hogy a színész is hajlik a sztereotip fogalmazásra. 
Kulka esetében erről szó sincs. Természetesen hozza az alak viselkedésének külsőségeit, 
de hőzöngései, kiborulásai, fenyegetőzései, hangoskodásai mögött állandóan felmutatja 
az alak esendőségét is, azt a tragikumot, amely a helyét nem találó, perspektívátlanságban 
élő embert oly nagyon jellemzi a darab megírásakor éppen úgy, mint ma. A színész erős 
váltásokkal dolgozik, a figura viselkedésének szélsőségeivel egyszerre leplez és leleplez, 
takargatja a helyzetét, magának is csak ritkán vallja be, mi bántja a világban, de világos 
és józan pillanataiban feneketlen mélységekbe zuhan. 



Az előadás csúcspontja Laura és Ivan nagy kettőse, amikor a nő számonkéri a baráttól, 
hogy miért nem vállalja fel kapcsolatukat. Szervét Krizovece elegáns, megnyerő, udvarias, 
ellenállhatatlan férfi, aki azonban gyenge és gyáva, kényelmes és önző. Amolyan átlag 
férfi. Kívül más, és belül más. Mestermunka az, ahogy a színész végigjátssza a szűkülés, 
a kibúvás, a mellébeszélés, a szembe nem nézés, a viszont-támadó-védekezés, a látszat 
fenntartásának, a menni és/vagy maradni feloldhatatlan dilemmájába torkolló taktikázás 
megannyi megnyilvánulását. 

A darab és az előadás középpontjában Laura áll, akit Udvaros Dorottya varázsol elénk. 
Meggyötört, szenvedő, a munkájában sok örömöt nem találó, a férjét elviselni nem tudó, 
de tőle reszkető, a viselkedését mások előtt palástolni igyekvő asszonyt mutat meg, aki 
annyi hiábavaló kísérlet után megint csak megpróbálkozik azzal, hogy megszabaduljon 
a férjétől, aki csak pénzeszsáknak tekintené. Aztán megérkezik Krizovec, s egyszercsak 
megváltozik, védelmet kereső, de ugyanakkor egyenrangú partnerséget kínáló nő lesz, 
hogy aztán a nagy kettősben végigcsinálja azt a pokoljárást, ami egy felemás kapcsolatban 
kikerülhetetlen. E l kell jutnia annak a felismeréséig, hogy ő az egyetlen erős személyiség, 
s a körülötte levők puhány túlélők csupán. S ebben alig van különbség a deklasszálódott, 
a sorsnak magát megadó Lenbach meg a szintén deklasszálódott, de új karriert építeni 
tudó Krizovec magatartása között. Udvaros Dorottya hosszú idő után végre ismét olyan 
szerepet kapott, amelyben felmutathatja érett és gazdag színészetének teljes gazdagságát. 
Kemény és érzékeny, megértő és eltaszító, szeretetre vágyó és szeretetet adni tudó 
asszonyt formál. 

Nagyformátumú alakítás, amely azonban csak a partnerekkel közösen éledhet meg, s 
a két férfi mellett megemlítendő Martin Márta erős színekkel megrajzolt, plasztikus 
karakterfigurája, Madeline Fetrivna, illetve Mária piciny szerepében a sokat ígérő fiatal 
Szabó Viktória. Szlávik István tere és díszlete stílusos keretet ad a főszereplők héjja-
nászának, Szakács György a rá jellemző ízléssel és fantáziával öltözteti a szereplőket, s 
egyben jellemzi is a figurákat. 

Az Agónia a közönség körében siker, talán ez a siker ismét felhívja a figyelmet a 
szerzőre s más darabjaira is. 

NÁNAY István 



A HÍD IRODALMI DÍJ ÉS A FORUM 
KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ ÁTADÁSÁNAK 

DOKUMENTUMAI 

(1998. május 22.) 

HÍD I R O D A L M I D Ü 

JEGYZŐKÖNYV 

a Híd-díj bírálóbizottságának 1998. április 29-én tartott üléséről 

A Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága - Danyi Magdolna, Németh István, Pap 
József (elnök), Tolnai Ottó és Utasi Csaba - második ülésén szavazattöbbséggel 
az 1997. éviHíd-díjat 

Gulyás József VERS - 1980 

című kötetének ítélte oda. 
A bírálóbizottság a kötetben, melynek anyaga egységes hosszúverssé áll össze, 

a költő modern, egyéni hangát értékelte. A hosszúvers Gulyás József korábbról 
is ismert élményvilágát szólaltalja meg autentikus módon, ugyanakkor a századvég 
létkérdéseit is. 

A jugoszláviai magyar irodalom újabb hosszúversét írta meg Gulyás József. 
És nemcsak hosszúvers a Vers -1980'című kötetében közreadott szöveg, hanem 
nagy vers is. Fél kezünkön megszámolhatjuk, hány ilyen nagy verse van iro
dalmunknak. Csak egyre emlékeztetnék, amellyel összemérhetjük, a Kormány-
eltörésbenrey Domonkos István művére. Az is egy sorsfordító történelmi kor
szakunkban jelent meg. Az identitásvesztés volt a témája. 

Gulyás verse most egy olyan szellemi és anyagi állapotunkban tört be -
mondhatnám „új időknek új dalaival" - amikor a rezignáltság uralkodott el 



rajtunk, amikor beérjük azzal, hogy konzumáruval elégítjük ki nemcsak anyagi, 
de szellemi igényeinket is, amikor távol állnak tőlünk a bizonytalan kimenetelű 
szellemi kalandok, s már-már a vers is lemond önmagáról, arról, hogy meg
hallgassák, megértsék, élvezzék és meg is szívleljék a szavát, mondanivalóját. 

Gulyás József mindig is a világgal testközelben, a mindennapok ruhájába -
ahogyan ő mondja - a hámba szorítva írta verseit, s most ebben a kötetében 
is ebből az alapállásból szól, boncol, láttat visszás társadalmi jelenségeket, 
etikai magatartást, ránk nehezedő tárgyi valóságot holmi elringató vagy ön
ámító látomások nélkül, hisz jó pár éve tudtunkra adta: „Nincs pénz, nincs 
látomás." S teszi ezt olyan erőteljes képzettársító versnyelvezettel, hogy a 
lehorgadt lelket is szárnyalásra készteti. A Nincs pénz, nincs látomáshoz 
hasonlóan találó számos sorára emlékeztethetnék korábbi verseiből, amelyek 
köztudatunkban élnek, szellemi kincsünkké váltak. Most azonban a Vers -
1980 fekszik előttünk, s mint a Híd-díj 1997. évi bírálóbizottsága elnökének 
az volna a feladatom, hogy róla beszéljek. „De szabad-e, de kell-e / a versről 
valamit is írni?" - kérdeztem magamtól egyik versemben, s még most is azt 
vallom, hogy nem, főleg magának a költőnek nem. 

Én most mégis - a bírálóbizottság akaratából - kénytelen vagyok költőnk 
díjazott Verséről beszélni, elnéző megértésüket kérve mondandóm alapos 
körültekintést nélkülöző hevenyészettségéért, kusza fogalmazásomért. Hi
szem, hogy a hozzáértő kritika majd pótolni fogja mulasztásomat. Tulajdon
képpen első benyomásomat szeretném elmondani a könyvről és Költőnk 
bravúrjáról. Azt az izgalmat, örömet, amit éreztem első olvasása közben, s azt 
a vigasztaló felismerést, hogy még mindig mondhat újat, újszerűt és az elfá
sultak s hitüket vesztettek számára is elfogadhatót a költő, ha futja indulatából, 
szenvedélyéből, nyelvi leleményéből. Ugyanis ezek a jellemzői e hosszúversnek. 
A költő lépten-nyomon akadályokba ütközik, kedve lehorgad, de nem torpan 
meg, állhatatosan rohamozza az újabbnál újabb térségeket, szinte érezzük 
lihegését, elfulladását, már-már szétszakadozni látszik a verse, de egy váratlan, 
találó nyelvi leleménnyel összefogja, tovább görgeti, zúdítja, s amikor már úgy 
tűnik, hogy összeroppan, alul marad a költő az anyagával vívott küzdelemben, 
a leghatékonyabb költői eszközét veszi elő - az iróniát, azzal emelkedik fölül, 
noha alázattal és a legtisztább jószándékkal vágott neki az útnak - még azt 
sem átallotta, hogy a „bocsánatkérésért is bocsánatot kérjen". Szemtanúi 
lehetünk egy végtelenül finom, érzékeny lélek bajvívásának egy olyan világgal, 
amely már-már kívül-belül megátalkodott a rosszban, s mindegyre a romlásba 
húzná a költőt. 

Gulyás József földönjáró ember. Nem ragadtatja magát transzcendenciákba, 
s ha netán mégis úgy éreznénk, az költészetének asszociatív erejében rejlik. 
Teljes szociális lényével, meztelenre vetkőzve van jelen a versben, ám a mód, 



ahogyan a szavakkal bánik, ahogyan versét építi, képessé tesz földközeli -
közösségi - témáinak költői megfogalmazására, átlényegítésére. Ebben van 
nagysága. 

PAP József 

Tisztelt egybegyűltek, 
írók, költők, kiemelkedő irodalmi személyiségek, 
kedves barátaim! 

Kezdeném rövidre szabott mondandómat ez alkalomból azzal, hogy én régen, 
nagyon régen jártam itt Újvidéken utoljára. Hogy mi ennek az oka? Nem 
volna könnyű elmondani, de most itt nem is az a cél. Azonban, hogy az igazság 
ne csorbuljon, általánosságban annyit mégis mondanom kell, hogy mi, én meg 
ez a város kölcsönösen nem szerettük egymást sose igazán, nem is kedveltük, 
nem is értettük. S ez, sajnos, ma sincs másképp, most, ma, miután, hogy úgy 
mondjam, elmozdult felettünk az ég, s megmozdult alattunk a föld.. . amikor 
fölcseréltük a rosszat, a jobbik rosszat erre a rossznál százszorta rosszabbra. 
„Én magam, ha kell, nem egy Ház, hanem egy egész tartományi székváros 
vagyok", kiáltott föl valamiért felmérgelődve tóparti ismerősöm, X, nem olyan 
régen, az egyik, valamelyik félmúltban . . . Igen, nem magától értetődő az, 
hogy én ma itt vagyok, töprengés, vívódás előzte meg. Végül fordítottam egyet 
és 3:2 arányban, mint máshol más, szavazati többséggel, eldőlt: legyen ez a 
nap ünnep, ahogy eddig mindig, lassan harmincöt éve, mint a hívő és nem 
hívő ember számára a vasárnap, pihenés, ünnep, béke a hétköznapok után, az 
elkövetkező hétköznapok e l ő t t . . . 

Végül, nem formális-protokoll befejezésként nagy tisztelettel és személy 
szerint köszöntöm a bírálóbizottság minden tagját. És köszönöm az elismerést, 
ezt a díjat. 

Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Kellemes időtöltést kívánok. 

GULYÁS József 

FORUM KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ 

JEGYZŐKÖNYV 

A Forum Képzőművészeti Díj bírálóbizottsága (Maurits Ferenc, Náray Éva 
elnök és Ninkov Kovaőev Olga) 1998. május 11-én megtartott ülésén szavazat
többséggel Ózsvár Péter kanizsai keramikusművésznek ítélte oda az 1997. évi 
Forum Képzőművészeti Díjat. 



A zsűri megindoklása szerint Ózsvár Péter egyéni hangú, fiatal keramikus, aki 
az elmúlt néhány évben sajátos formanyelvével jelentősen hozzájárult kerámia-
művészetünk fejlődéséhez. 

Van napjaink képző- és iparművészetének egy furcsa vonulata. Talán ahhoz 
hasonlítható ez, amikor a folyó fő sodra mellett, a széleken a víz visszafelé 
folyik. A fősodor lemond a magányos műbe sűríthető világmagyarázatról. Vesz 
egy darab világot és belerak ezt-azt. Az ellenáram nem mond le a műalkotás 
hagyományos létmódjáról, ő vesz egy parányi világtöredéket, mint ahogy 
Ózsvár Péter is teszi; egy fűszálat, egy tojást, és ezt aztán addig tágítja, míg 
ráismerszik benne a nagy egész. 

Ózsvár Péter kerámiaszobraiban a mi világunk ismerszik meg. A sík pusz
tából kisarjadó fűcsomó, a fészekből kipottyant - vagy elrabolt? - madártojás, 
a létezés drámája vagy öröme. Ózsvár nem pusztán ábrázol, hanem megmutatja 
az átélteket is. Művei egy hosszú időszak desztillátumai. így, ily módon meg
formálni valamit csak az képes, akibe éveken, évtizedeken át ivódott bele az 
itteni táj élménye. 

Ebből adódóan pedig már magától értetődő, hogy ezek az alkotások gyer
mekkori emlékeket is idéznek. 

Omár Khájjám, a majd ezer évvel ezélőtt élt perzsa költő sorait idézhetnénk 
a fiatal Szabó Lőrinc fordításában: „Az ég se tudja, hogy a sok agyag között / ki 
a Fazekas és ki a Fazék." 

Itt, a sok gömbölyű és nyúlánk, tömzsi vagy karcsú, szúrós vagy kézbe simuló 
forma között ébredünk rá, hogy Ózsvár madarai, fűcsomói valóban élnek: 
alkotójuk gondolatai, élményei, érzései váltak bennük testté. 

De miért idéznek ezek a szobrok gyerekkori emlékeket is? Omár Khájjám 
ezeresztendős sorai és a falusi gyerekkor emlékei nem véletlenül sodródtak egymás 
mellé. Az agyag, a föld/anyaföld élete társította őket. Ózsvár Péter otthon/itthon 
van ezen a tájon. S az otthon érzését gyermekkorunk mindannapjainak emléke 
alakítja bennünk: a formák és színek között akkor érezzük magunkat igazán 
odahaza, ha valamiképpen emlékezésünk világából valók Nos, Ózsvár Pétert ezek 
az emlékek kísérik munkája során, s ezek az emlékek hitelesítik alkotásait is. 

Nehéz lenne megmondani, hol végződik bennük az agyag természete, a képlé
kenység „képet" formáló ereje, a forgó korong alakító- és a kéz formáló ereje, a 
hagyomány áhítata, s hol kezdődik Ózsvár Péter szépet sóvárgó akarata és tehetsége. 
Hát igen: „Az ég se tudja, hogy e sok agyag között / ki a Fazekas és ki a Fazék" 

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom megtisztelő figyelmükbe Ózsvár Péter 
alkotásait. Fogadják őket szeretettel és megbecsüléssel. 

NARAYÉva 
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