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JUHÁSZ ERZSÉBET 
(1947. ápr. 19-1998. szept. 25.) 

EMLÉKÉRE 

„Az az érmésem, hogy épp most jött el az ideje e levél megírásánal , mert félid őn 
vagyol , apa. Ha a sors annyi időt ró rám, mint terád, akkor felnőtt életednek 
éppen félidején. Ezenfelül félid őn úgy is, hogy eddig megélt életemnek éppen 
a fele telt el azóta, hogy te nem vagy az él ők sorában ... " 

Juhász Erzsébet: Levél apának. Holmi, 1991. december 



JAJ! 

BÖNDÖR PÁL 

Rossz ügyet szolgálok. M űvészekért 
s a művükért lelkesedem mióta 
az eszem tudom. Úgy szívtam a vért 
élőkbő l-holtakból mint egy pióca. 

Azt hittem fejünk lágya csak ben ő  
és megértjük hogy mit akar a másik 
és soha már hazugságnak nem d ő l-
nek majd be kivételes koponyák is. 

Nincs velem más baj csak az hogy vagyok: 
Én még lehet — te már Juhász Erzsébet 
nem fogod látni a dicstelen véget 
hiszen vak vagy már akár a nagyok. 

Az én vakságom ennél is nagyobb — 
már semmiben sem látom meg a szépet. 
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Maurits Ferenc: In memoriam 



FOGOLYVÁR, NICHT WAHR? 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

Lina, szegény megboldogult, mindiga szerelem betege volt, abba is 
halt bele — vallotta be csendes rezignációval Sándor Gittának azon az 
1936-os szabadkai látogatáson, amikor tíz napig náluk vendégeskedett 
Leiivel, s idejük java részét valójában nem is Szabadkán, hanem Palicson 
töltötték. Hosszú sétákat tettek a strandtól a Bagolyvárig és vissza, 
sokszor esteledett rájuk így az id ő. Sándor a tavat nézte, úgy érezte, 
épp egy ilyen homályba vesz ő  vízfelület lehet a legjobb kifutópályája 
házasságára vonatkozó emlékeinek. Minthogy sokkal s űrűbben váltott 
levelet Gittával, mint Ilával, Gitta elég sok részletet ismerte házasság 
viszontagságaiból, pedig minderről Sándor csak igen tartózkodóan tudó-
sította. A maga házasságában megélt kitöltetlen űr késztette Gittát arra, 
hogy sokat töprengjen mások sorsán. Sándorról és Linóról is kialakult 
benne egy összkép, mely igen sok szorongató részletet tartalmazott. 

Sándor nem sokkal a nagyháború előtt került Temesvárra, de ezt 
akkor senki sem tekintette végérvényesnek, nyilván ő  maga sem. Könyv-
kereskedéssel egybekötött könyvnyomdát szeretett volna létesíteni, so-
kat utazott (még egy útirajza is megjelent valaha, 1906-ban Az éjjeli 
nap országában, Svédországban címmel). Uhrmann Henrik könyvnyom-
dáját akarta megnézni Temesvárott, végül, hogy, hogy sem, Rösch 
Károly Könyv- és Zenem ű-kereskedésébe került alkalmazásba. Rösch, 
jövendőbeli apósa rövid beszélgetés után azon nyomban felajánlotta, 
hogy lépjen be hozzá, hogy itta német behozatali könyvek jelentik máig 
is a legnagyobb hasznot, Sándor tájékozottsága, ismeretségei és össze- 
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köttetései sokat jelentenének a cégnek, de kiváltképp a friss magyar 
könyvtermésben való válogatásban tehetne neki nagy szolgálatot, mivel, 
noha tud ő  magyarul, olvas is, beszél is, ír is, ha kell, de valahogy máig 
sem érez e téren biztos talajt a lába alatt. Egyszóval: magyar irodalmi 
tájékozódása nagyon bizonytalan, a jövőre nézve viszont enélkül aligha 
lesz esély egy nyomda létrehozására, amit ő  is régóta tervbe vett. Itt 
van ez a Dél Irodalmi Társaság, Sándornak aktív részt kell vállalnia 
benne, könyvek ismertétését és eredeti m űvek írását propagálnia. Egy-
szóval: adva van a lehet őség, interesszálja magát minél szélesebb kö-
rökben. 

Sándor nem először járt Temesvárott, tudta, hogy annyi nyelven 
beszélnek a városban, ahány a cégtábla (ezt annak idején olvasta valahol, 
s a helyszínen lepődött meg, hogy ez valóban nem esik messze a 
valóságtól). Németek voltak a legtöbben, de majdnem annyi magyar is, 
valamivel kevesebb szerb és román lakta a várost. A német ismerete 
nélkül azonban az ő  szakmájában itt semmiképp sem lehetett volna 
érvényesülni. Sose gondolta volna, hogy Eichinger Amália német nyelv 
iránti különös honvágyának és féltve őrzött német könyveinek még 
hasznát is veszi. Sándor mint legid ősebb fiú Amália kedvence volt, vele 
mindig németül beszélt, s ő t írni-olvasni is megtanította németül. Kés őbb 
pedig hosszú délutánokon át olvastatott fel magának Sándorral a saját, 
féltve őrzött német könyveib ől. Sándor azon kevesek közé tartozott a 
családban, akik csodálták Amáliát, szeretett vele lenni, nem a felolva-
sások miatt ugyan, hisz jobbára csak a szavakat értette e könyvekb ő l, a 
mondatokat már sokkal kevésbé, nem is igen törekedett megérteni, de 
anyját figyelve úgy érezte, egyre közelebb kerül kiismerhetetlen, fura 
lényéhez, mely felett a család többsége csak szimpla legyintéssel siklott 
tova. 

Két hónapja volt már Rdsch Károly Könyv- és Zenem ű -kereskedés-
nek az alkalmazottja, s főnökével egyre jobban összehangolódtak. Ká-
rolynak a szakma a kisujjában volt, több évtizedes, jól kiépített össze-
köttetés-hálózattal rendelkezett. Sándor kezdetben biztosra vette, hogy 
ezt az embert csak az üzlet érdekli. Kés őbb jött rá, hogy kit űnő  memó-
riája a könyvek tartalmi vonatkozásaira is kiterjed, s őt hogy megszál-
lottságig menő  olvasási rohamok vesznek rajta er ő t időrő l időre, s míg 
e szenvedélyét ki nem elégíti, nem lehet vele kapcsolatot teremteni, 
nem képes kilépni olvasmányának b űvköréből. Kicsit bogaras ember, 
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tájékoztatták Sándort a cég többi alkalmazottai, ami szerintük abban 
mutatkozik meg, hogy időnként összevissza beszél. Károly egykett őre 
felismerte Sándorban az igazi partnert, aki tökéletesen értette ő t. Annyi 
sok magányos évtized után Károlynak végre sikerült olyan emberre 
találnia, aki partnere tud lenni olvasmányaira vonatkozma, mindeddig 
önkörükben forgó gondolatainak megosztásához. 

Röschék családi vacsorára szóló meghívása, a többi alkalmazott sze-
rint, nagy megtiszteltetésnek számított. Fura família, ahol két n ő  körül 
forog a világ. A Fanny méltóságos asszony egy igazi nagyvilági dáma, 
még ma is mindenkit levesz a lábáról, de jaj annak, aki nem üti meg azt 
a mértéket, amelyet egy m űvelt embertől elvár! Az unokája pedig még 
rajta is túltesz. Sándor inkább kedvetlenül, mint szorongva készül ődött 
erre a kitüntetésszámba men ő  családi vacsorára, miközben azon töp-
rengett: hogyhogy a méltóságos asszony és az unokája? Ezek szerint 
Linónak nincs is anyja? Soha egy szót sem szölt róla eddig senki. Azt 
ugyan csak utólag ismerte be magának, hogy ha mégis szorongott, azt 
az okozta, hogy valójában maga sem tudta, a csalódástól fél-e jobban, 
vagy attól, hogy leny űgözi a család, vagy Lina inkább, akit addig sohasem 
látott. 

Röschék a Belvárosban laktak, méghozzá a Losonczy tér egyik egy-
emeletes „palotájában". Ezen az estén mindenki önmaga magaslatán 
volt, ső t ha lehet, még túl is szárnyalta önmagát. Ezt a kés őbbi tapasz-
talatok fényében határozta meg magában ekképp Sándor. Károly fele-
sége, akit Kthenek hívtak, nem véletlenül szokott kimaradni a családi 
felsorolásból. Csöndes, visszahúzódó teremtés volt, viszont kit űnő  há-
ziasszony, s a jókedély pírját a jól sikerült vacsora csalta arcára, nyilván 
főképp abból kifolyólag, hogy Sándor igazi gurmanként dicsérte meg a 
legválasztékosabb m űgonddal készített fogásokat. Pontosan annak ará-
nyában dicsért mindent, ahogyan az Kathe értékrendjének megfelelt. 
A többieknek, Károlynak, s anyjának, a „méltóságos asszonynak", nem 
is beszélve Linóról, szóra sem érdemes ügy volt, de Kathe oly ritka 
öröme őket is egykettőre derűsre hangolta. Fanny méltóságosa dohány-
zóban elköltött desszert és cognac közepette máris rázendített szem-
látomást kedvenc „áriájára". Mit szól ehhez a mi városunkhoz, sag'n 
Sie mir? A társalgás végiga magyar és a német összevissza keveréséb ő l 
tevődött össze, Sándor mégis bájosnak tartotta ezt a habarcsot, nyilván 
elsősorban Fanny méltóságos beszédmódjából kifolyólag, aki vele szü- 
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letett kacérságát — korához ill ően — már csak erre a nyelvkeverésre 
korlátozta. Valamiféle intellektuális kacérságként lehetne néven nevez-
ni ezt a sajátos beszédmódot, mert sohasem egyik vagy másik nyelv nem 
ismeretébő l fakadt, hanem mindig kicsit gunyoros jellemzést is jelentett, 
mely gunyorosság alkalmazásában Fanny méltóságos önmagát sem kí-
mélte. Miféle Temesvár? Sokkal inkább Fogolyvár, nicht wahr? Nem-
csak a múltra értem, amikor három felvonóhidas kapu választotta el a 
belvárost a külvárosoktól s a világtól, s este kilenc után (ja, igen, a 
péterváradi kapu 1 1-ig volt nyitva), de nagy általánosságban az volt a 
helyzet, hogy aki este kilenc után kint maradt, nem jöhetett be, aki bent 
volt, nem tudott kimenni. De meg azért is, mert egyszer aki idejött, nem 
tudott többet elmenni innen. Vagy ahogy vesszük: elköltözni elköltöz-
hetett ugyan, de csak a másvilágra. Es ist kein Witz! Dédapám mesélte, 
hogy úgy érkezett ide Németortszágból (meg nem mondom most, pon-
tosan honnan is, szolgáljon mentségemre: akármilyen öreg vagyok is, 
azokról az időkrő l nincsenek személyes emlékeim), hogy a rokonait jön 
meglátogatni, és mein Gott, egy fia rokont nem talált itt, mind meghaltak 
maláriában. S akkor, ahelyett, hogy — mirnichts-dirnichts — sofort odébb-
állt volna, fogta magát, és letelepedett itt. Valahol meg is írták, hogy 
Temesvár a Monarchia Szibériája, ide hozzák meghalni az embereket. 
Mindenki azt hiszi, hogy ez csak amolyan Tritsch-Tratsch. Nem is csoda, 
mire rájönnének, hogy igaz, már javában útban vannak a másvilágra. 
Aber, Mama, es ist wirklich die Spitzte, pironkodott néha Káthe, de ez 
Fanny méltóságosnak csak olaj volt a t űzre. 

Károly is, Lina is szakasztott egyforma büszkeséggel elegy der űvel 
hallgatták Fanny méltóságos történeteit, az „áriákat", ahogy kés őbb, 
beavatottként Sándor is átvette ezt az igen találónak vélt kifejezést. 
Sándor szemben ült Linóval, aki mellett unokafivére (Ross) Ödön foglalt 
helyet. Ödön ez idő  tájt postamesterként ténykedett Versecen, s csak 
alkalomszerűen tartózkodott Temesvárott. Szemlátomást csöndes fia-
talember volt, a hálás közönség fajtájából való. Sándor kapott helyet 
Fanny méltóságos mellett, s ha nem őt követte tekintetével, óhatatlanul 
is Linóra kellett néznie. Mindez azonban a társas együttlét sodrásában 
nem is tudatosodott benne. Hazafelé menet azonban szinte percr ő l 
percre mélyebben ivódott bele Lina látványa, s vele együtt egész valója. 
Máig sem tudja, vajon valóban szép nő  volt-e megboldogult felesége. 
Csak részletekben képes felidézni. Barna szemét, mely olykor bárso- 
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nyosan lágy volt, máskor meg oly kihívó és kegyetlen, oly követel ően 
birtokoló, mint aki a majdani túlvilágról is foglyaként birtokolja. Maga 
elő tt látja finom vonalú tarkóját, mely el őnyösen hangsúlyozódik laza 
kontyba fűzött, vörösbe játszó szőke hajkoronája alatt. Egyre csak a 
búcsúzóban fülébe súgott mondat ismétl ődött benne, mintha nem is 
volna más, csak egy dallam. Alex, ich bin so traurig, besuchen Sie mich 
mielőbb (baldmöglichst! ), kérem! S ő , mintha soha, de soha nerri is 
értette volna meg e szavak jelentését, mintha e dallamnak szeg ődött 
volna csupán a nyomába. Mintha e dallam lett volna az, amelyt ől soha 
többé nem volt már szabadulása. Mind gyakoribb találkozásaik során is 
csak azt tapasztalta, hogy nem képes odafigyelni arra, amit a lány mond, 
azt se tudja, hogy ő  maga mirő l beszél, egyedül az uralja az agyát, az 
idegrendszerét, összes érzékszervét, hogy a lány ott van mellette, ott 
van ugyanabban a színház- vagy bálteremben, könyvkereskedésben, 
könyvtárban, cukrászdában, vendégl őben, táncteremben, „ugyanabban" 
a ligetben. Egyszóval: semmi más sem volt számára fontos, csak hogy 
ugyanott legyen, ha szót sem váltanak, ha tekintetük sem találkozik, 
még akkor is. Mert ha Lina nem volt ott, minden oly kihalttá lett 
egyszeriben, s oly végtelenül hiábavaló. 

Lina halála után Sándor lassacskán beismerte magának, hogy kezdet, 
től fogva tudta, hogy Lina sohasem szerette, csak birtokolni akarta. Ó 
volt Lina egyetlen biztos pontja, s ahogy egyre csapongóbb, kapkodóbb 
bizonytalansággá lett benne és körülötte minden, annál nagyobb szük-
sége volt rá. Csak az utolsó hónapokban döbbent rá a felesége, hogy 
már képtelen őhozzá is, mint egyetlenegy, létez ő  iránytűhöz, igazodni, 
illetőleg hozzá újra meg újra visszatérni. Am ha figyelt volna is Sándor 
Lina szavaira, az sem változtatott volna kapcsolatuk alakulásán, ebben 
ma már biztosabb, mint valaha. Lina baráti közvetlenséggel — mint régi 
jó ismerősének — már első  találkozásuk alkalmával megvallotta, hogy 
évek óta szerelmes egy Treisz Andor nev ű  vámtisztbe, aki itt érettségi-
zett a főreálban, de akkor ő  még nagyon kislány volt, noha már akkor 
is fülig szerelmes volt bele, és rengeteg névtelen szerelmes levelet írt 
neki. S amikor végre ő  is részt vehetett élete els ő  megyei bálján, s Andor, 
mit sem tudva a szerelmes levelek írójáról, többször fel is kérte táncolni, 
két hét múlva Fiuméba (!) helyezték. Kapott t őle néhány lapot, ő  is írt 
néhányat, de a szerelmes leveleket többé nincs mersze elküldeni abba 
a reménytelenül távoli Fiuméba. 
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Mint utóbb kiderült, Linónak errő l az „obszessziójáról" acsalád 
minden tagja tudott. Fanny méltóságos szerint Lina a „távolságok sze-
relmese", majd kinövi. Lina viszont minden hozzá közeled ő  fiatalembert 
elutasítva, diadalmas bizonyságát adta nagyanyjának, hogy nem növi ki. 
Így Sándor valójában annak köszönhette Lina bizalmát és rokonszenvét, 
hogy nem volt temesvári. Sokkal ritkább volt tehát ama der ű , mely a 
család hangulatát Sándor els ő  vacsorameghívása alkalmával jellemezte, 
mint azt gondolhatta volna. Andortól nem érkezett már üdvözl ő lap 
huzamosabb idő  óta, de hogy Lina álmodozott-e róla továbbra is, azt 
senki sem tudhatta. Sándor már Lina halála után jutott arra a követ-
keztetésre, hogy házasságkötésük idején Lina őbenne csak Andor te-
mesvári helytartóját látta, s belenyugodott, hogy énjének egyik részével 
mégiscsak jobb, ha alkalmazkodik a helyi körülményekhez, annál sza-
badabban szárnyalhat reménytelenül messzi távolokban lényének másik 
fele, melyet — talán maga sem tudta — sohasem lehetett sehová hozzá-
kötni semmivel. 1915-ben jutott el a hír Temesvárra, hogy Andor „h ősi 
halált" halt. „Ett ől kezdve jó ideig már nemcsak temesvári, de e világi 
helytartója lehettem Andornak." Mert Lina id őnkénti tüneményes ked-
veskedései, hízelgései, hódító „man őverei" valójában nem neki szóltak, 
hisz a vak is láthatta, mennyire ki van szolgáltatva mindenestül a fele-
ségének. Hacsak vele született tartózkodása nem kelthette olykor azt 
az illúziót, hogy újra meg újra meg kell hódítani. Az is lehet, hogy a 
szerelem nem is személyre szabott élmény, csak önszító lobogás, s a vak 
véletlenen múlik, kibe képzeli bele tárgyát. 

Mindenkire rettenetes hatással volta világháború, Lina ideges nyug-
talansága és rémálmai egész biztosan innen datálódnak. Apján keresztül 
mindenkit megmozgatott, hogy segítsen elérni, Sándort ne vigyék el 
katonának. A verejtékt ől csapzottan és csuromvizesen ült fel éjszakán-
ként ágyában, arra ébredve, hogy hallja a tulajdon jajveszékel ő  sírását, 
mert férje éppen most esett el valamelyik harcmez őn. Almaiban Sándor 
volt Andor? Sándor simogatta, borogatta, nyugtatgatta, ahogy tudta. 
Végül lassacskán lecsendesedett, bágyadtan követte tekintetével Sándor 
figyelmes tevés-vevéseit, elmosolyodott, és csorogtak a könnyei. „Ezek 
voltak azoka pillanatai házaséletünknek, amikor Lina csak ingem látott, 
amikor a lelke mélyéig hálás volt és teljes odaadással ragaszkodott 
hozzám." Noha a háborúnak csak nem akart vége lenni, anyagi helyze-
tünk egyre romlott, Lina gyereket akart, hogy „igazi család legyünk". 
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Nehéz időkben, 1918-ban született meg Lexi, s Lina mérhetetlenül 
boldog volt, szinte nem is látszott tudomást venni a mind borzasztóbb 
külvilágról. Ennek a boldog korszaknak azonban egykett őre véget vetett 
a trianoni békeszerz ődés. Napokig valami csendes téboly tartott fogva 
bennünket. Úgy éreztük, egy rémálomnak lettünk foglyai, és sehogy se 
hogy felébrednénk végre. Az, ahogy egyik napról a másikra megváltoztak 
az emberek. Ahogy román ismerőseink egy része egyszeriben átnézett 
a fejünk felett, ahogy a magyar családok egész sora t űnt el egyik napról 
a másikra. Valóságos ragályként terjedt a menekülés az immár határok-
kal elválasztott Magyarországra, s onnan, ki tudja, ki hova, merre vette 
az irányt. Vagy ki mindenkit puffantottak le, miel őtt bármelyik határon 
is átjuthatott volna. Közülünk senki sem akart menekülni. Még Lina 
sem említette egy szóval sem, pedig nagyon szenvedett. Nem is tudom, 
miért is mesélem mindezt, hiszen ti éppúgy átéltétek, mint mi, édes 
Gittám. 

Ekkoriban kezdődtek újra Lina éjszakai rémálmai. Szinte naponta 
ugyanúgy arra ébredt, hogy sír, zokog, jajgat, és mindig azt álmodta, 
hogy be van zárva. Egy szűk és büdös cellába van bezárva, és soha többé 
nem fogják kiengedni. 1922 elején, Réka születésekor, akit igazából 
már nem is várt, nem is kívánt, minden anyai teend ő  Fanny méltóságosra 
és Veronkára hárult, aki már Lina születésekor is a háznál volt (K đthe 
még 17-ben meghalt tüd őbajban). Lina egyre kísértetiesebben emlékez-
tetett anyánkra. Ó sem szólt napokig egy szót sem. S hogy honnan jutott 
eszébe, amit annak idején anyánk halálával kapcsolatban mondogattunk, 
nem tudom. Fanny megfogalmazása volt, de találóbbat nem is tudnék 
elképzelni. Lina hol napokig feküdt, s meg sem mozdult, hol pedig úgy 
járkálta lakásban, mint aki soha többé nem fogja abbahagyni. Id őnként 
azonban megállt, kezébe temette kétségbeesett arcát, s egyre csak azt 
suttogta maga elé: Jaj, Istenem, elég az agyam! Jaj, Istenem, elég az 
agyam! 

Orvos orvost ért a háznál. Semmilyen nyugtató nem használt. Pull-
mann doktor, ma is emlékszem a nevére, úgy döntött, hogy morfiummal 
tesz kísérletet. Nem tiltakoztunk, a helyzet t űrhetetlen volt. És Linónak 
visszatért a nyugalma s a jókedélye is. A gyerekekkel továbbra se sokat 
törődött, de olvasott, érdekl ődéssel és élvezettel, s ez mindannyiunknak 
nagy megkönnyebbülést jelentett. Ekkoriban figyelt fel egy írásra az 
egyik folyóiratban, melyet egy Bán Elemér nev ű  író írt. Emlékszem, 
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meg is kérdezte t őlem: Te ismered Bán Elemért? —Hogyne — mondtam 
közömbösen —, semmi különös. Semmi különös? — nézett rám egysze-
riben szúrós tekintettel. — Az egy nagy író — szögezte le dacosan. Ennek 
is Persze csak utólag van jelent ősége. Am Lina egész életét és halálát 
sem tudom még csak elképzelni sem, ha nem állok meg legalább néhány 
soránál annak az írásnak, amelynek alapján a fenti kérdést feltette és 
megválaszolta. Bán Elemér Franciaországban töltötte nyári vakációját, 
amikor kitört a világháború, és sokadmagával mint az ellenségnek szá-
mító Monarchia állampolgárát civil fogolyként öt évre börtönbe zárták. 
Lina errő l olvasott egy rövid feljegyzést: „Sokszor kérdeztem magamtól 
ez öt év alatt, miért csuktak be bennünket, miért kínoztak és nyomor-
gattak óceáni szigetek nedves, sötét er ődítményeinek odúiban. Ma sem 
tudok rá felelni. Hirtelen, minden átmenet nélkül elvágtak az élett ől, és 
most ugyancsak úgy kiraktak az élet partjaira. Vakít a fény, a nagyvárosi 
zaj szédít, és egy új világban találom magamat, mintha száz évig aludtam 
volna. Nappal azzal foglalkozom, hogy remeg ő  kézzel igyekszem volt 
életem fonalát az újhoz bogozni, melynek csak a csücske lóg ki a jöv ő  
zárva tartott gomolyagjából, éjjel azonban, ha csukott szemem mögött 
felépül a bűvös álompanoráma, visszarepülnek a fogsági képek, lete-
lepszenek az álomkertek fáira, és mozdulatlan, irigy szemmel figyelnek, 
mint várfalakon a baglyok, ha a h űvös este leereszkedik a várárokba." 

Linóban, furcsamód, mintha éppen ez a kis följegyzés tudatosította 
volna, hogy ő  maga nem is a reménytelen szerelmek, a mindent végér-
vényesen szétziláló világháború, nem is egy visszataszítóvá lett ország 
foglya, hanem a tulajdon sorsáé, s mindez annyira önmagán belül van, 
hogy soha, míg él, nem lehet bel őle szabadulása. Lina irtózott ett ől az 
új országba szakadt Temesvártól, hetekig, s ő t hónapokig ki sem tette a 
lábát az utcára. Annyit olvasott, mint aki a könyvekbe, folyóiratokba 
menekítette át az egész életét. Apjától örökölte ezt a fajta megszállott-
ságot, csak neki — nem tudom, vesztére-e vagy szerencséjére — megadat-
tak a körülményei ahhoz, hogy áldozhasson is neki. A nagy olvasások 
eme nyugalmasabb korszakának azonban egy csapásra vége szakadt, 
amikor Lina értesült róla, hogy Bán Elemér otthagyta Pestet, visszate-
lepült Kolozsvárra. Mindenáron találkozni akart vele. Meg kell ismer-
kednem azzal az emberrel!, mondta, szinte kiáltotta, szemében csupa 
nyugtalan lobogással. Nem volt e tekintetben már akkor sem egy szik-
rányi öröm, nem ködösödött el valamely boldog várakozás, titkos álom 
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átsuhanó visszfényében. Metszően éles volt nemcsak a tekintete, hanem 
egész arca is, mint aki önmaga ellen forral iszonyú bosszút. Mint aki 
végképp elszánta magát, hogy a tulajdon bels ő  poklába belenézzen. 
Ebben az időszakban számtalan irodalmi társaság alakult vagy éledt újjá 
a megváltozott határok más körülményei között. Egy-egy irodalmi ren-
dezvénynek mára terve is óriási visszhangot keltett, kemény harcot 
kellett vívnia hatóságokkal, hogy megtartását engedélyezzék. Mind-
annyiunknak szívügye volt tehát. Az egész család részt vett valamilyen 
formában ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében, még Fanny 
méltóságos és Lina is. S arról is tudtunk, ha valami Aradon, Nagyváradon 
vagy Kolozsvárott készülődött. S ha tehettük, nemegyszer elutaztunk 
magunk is. Ha Linóban az írásnak csak egy szikrányi képessége is meglett 
volna, vagy bármely más műformában ki tudta volna fejezni önmagát! 
De semmi effajta képesség nem adatott meg neki. Mindaz a cikázó 
merészség, eredetiség, végletesség, mely lényét olykor az izzásig heví-
tette, önmagát kellett hogy égesse, s perzselje lassan fel. Ebben volt ő  
a legvégletesebben fogoly: önmaga megválthatatlan foglya. 

A sokféle ünnepség közül, amelyeken magunk is részt vettünk, a 
legemlékezetesebb az az Ady-ünnepély, amelyet az Ady szül ők arany-
lakodalma alkalmából vagy inkább ürügyén rendeztek meg 1924-ben 
Zilahon. Nyár volt, még a dátumra is emlékszem: július 20. Itt találkozott 
Lina először Bán Elemérrel. A bemutatkozás, beszédbe elegyedés nem 
okozott gondot, nagyon összetartottunk valamennyien, akiknek létfon-
tosságúak voltak ezek a rendezvények. Lina ekkoriban már — talán 
mondanom sem kell — igazi morfinista volt, de ez még csak izgatóbbá 
tette egész, légiesen karcsú és könnyed alakját, izzó tekintetét. Eleven 
lobogás volt habkönnyű  fodrokkal szegélyezett fehér selyemruhájában, 
különös hatást keltve a távoliság aurájával, mely finoman körbekere-
tezte. Nem tudok számot adni róla ma sem, milyen volt Lina és Elemér 
kapcsolata. Hogy Elemér els ő  pillanatban felfigyelt rá, s hogy nem 
tágított mellőle egész idő  alatt, azt láthattam. Emlékmise, ünnepi szó-
noklatok, megemlékezések, hangverseny, általános zsongás, mindenki 
mindenkivel meg akart valamit beszélni. En is, így Linóról sokszor 
hosszabb ideig nem is tudtam, hol van, mit csinál, kivel beszélget. S ő t, 
erre is emlékszem, szándékosan kerültem is nemegyszer a nap folyamán. 
Pontosan tudtam, nem is az eszemmel, de az idegrendszerem minden 
szálával, hogy sorsdönt ő  ez a nap. Ha Lina és Elemér egymásba szeret- 
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nek, Lina egykett őre Elemérhez köti az életét, s talán ki is gyógyul 
betegségéb ől. Kívánhattam én ezt igazán? Csak gy őzögettem magamat, 
jobb lenne, nemcsak neki, nekem is, mindannyiunknak. De nincs az az 
észérv és szívjóság, mely ilyesmir ő l igazán meggyőzhetné az embert. 
Linóból mindig hiányzott minden konvencionalitás. Ha mindehhez hoz-
žáadjuk, hogy ekkortájt már morfinista volt, magától értet ődővé lesz, 
hogy csöppet sem titkolta Elemér iránti szenvedélyes rajongását, mely 
már jóval személyes találkozásukat megel őzően is magas hőfokon lo-
bogott benne. Err ő l úgy beszélt nekem, mintha a testvérbátyja lennék, 
mintha föl sem merült volna benne, hogy velem e lobogás azért mégsem 
lehet megosztható. Nem tudom, mi volt ebben számomra súlyosabb 
teher, az, hogy pontosan tudtam, vagy az, hogy férj voltom utolsó szála 
is elszakadt, s vele e „státus" visszaállíthatóságának minden reménye is. 

A zilahi ünnepségrő l hazafelé menet Lina egy árva szót sem szólt, 
szemlátomást teljesen a találkozás hatása alatt állt, de az arca, a tekintete 
semmit sem árult el élményeir ől, benyomásairól. Olyan hatást keltett, 
mint aki nagyon figyel valamire, de úgy, mintha nyitott szemmel, moz-
dulatlan szemgolyóval mégis álmodná csupán e figyelmet. E találkozást 
követte még néhány. Lina ilyenkor minden köntörfalazás nélkül közölte 
velem, hogy utazik Kolozsvárra Elemérhez. Nem tudom, milyenek vol-
tak ezek az együttlétek. Azt sem, hogy mi okozta e találkozások gyérü-
lését, majd elmaradását. Annyit azonban tudok, hogy a lobogásnak azt 
a hőfokát, melyben Lina perzselődött, nincs is talán ember, aki el tudná 
viselni. Az talán már csak arra lehet jó, hogy akire irányul, abban 
leperzselje az ébredő  szerelmet, a vágyat is, mindent. Mert Linába п  e 
szerelemnek nem volt kibontakozása, csak tet őzése volt, s ez, azt hiszem, 
minden más ember számára érzelmileg követhetetlen. Nem tudom el-
képzelni sem, hogyan viszonyult Linóhoz Elemér. Ma már tudom, 
mennyire megtörte ő t a fogság, s mindaz, ami oly gyökeresen megvál-
toztatta az életét a háború után. Talán volt benne együttérzés, s nem 
hárította el értetlenül, durván és ostobán e reménytelen s talán nem is 
a személyének szóló lángolást. Erre engednek következtetni azok a 
mozzanatok, amelyeknek szemtanúja voltam. Linába п  nem ébredt ke-
serűség és harag Elemér iránt, csak a lángolása változott meg. Ehhez 
persze tagadhatatlanul hozzájárulta morfium roncsolása. 

A találkozások elmaradása — küls őleg legalábbis — a pusztító méreg 
hatásának volt következménye. Lina számos alkalommal bejelentette 
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este, hogy másnap reggel utazik Kolozsvárra Elemérhez, másnap reggel 
viszont szemlátomást teljesen megfeledkezett róla. Olykor napokig sem 
jutott eszébe nemcsak az utazás, de még Elemér sem. — Fanny álmaiban 
időzöm mostanában — mondta nekem olykor, s a tekintete ilyenkor épp 
olyan volt, mint annak idején, amikor lidérces álmaiból ébredve nyug-
tatgattam, borogattam, simogattam, s ő  csupa hálával követte tevés-ve-
véseimet, mosolygott rám, és csorogtak a könnyei. Nem tudom, volt-e 
valaha is Fannynak ilyen álma, nem is lényeges, Lina ragaszkodott ehhez 
a „címhez". Ebben az álomban a régi temesvári Várban bolyongott, 
fényes nappal volt, tehát nyugodtan kijuthatott volna, ám amikor oda-
talált a bécsi kapuhoz, az be volt zárva, sehol egy lélek, ő  pedig esze-
veszetten dörömböl. Rettenetes szorongás vett rajta er ő t, arra gondolt, 
biztosan éjszaka van, de ő  nagyon lázas, ett ől fénylik úgy a teste, hogy 
nappalnak látja az éjszakát. Ekkor az egyik toronyórán észrevette, hogy 
tíz perc múlva kilenc. A bécsi kapu őrei nyilván elunták az őrködést, s 
elhúzódtak valahova aludni, de kilencig még nyitva kell hogy legyen az 
erdélyi kapu. — Repülni szerettem volna, de mintha valami kegyetlen 
erő  ragadott volna magával, benyomott a földbe, s ott kellett puszta 
kézzel kivájnom magamnak az utat. Még most is mintha csupa dohos 
sár borítaná az egész testemet — nézegette eliszonyodva csontsovány 
karjait. — Nem tudom, hogy sikerült odatalálnom az erdélyi kapuhoz, 
de hiába volt az egész, az is zárva volt. Tikkasztó h őség, sehol egy lélek. 
Ó, mért is nem maradtam a föld alatt?! — fogott el az iszonyú kétség-
beesés. Lefeküdtem a földre és zokogtam. Nem is akartam már sehová 
mozdulni, de megint csak valami ismeretlen er ő  fölrángatott és sodort, 
akaratom ellenére. Biztosa péterváradi kapu felé megyek, gondoltam 
magamban, és még az is megfordulta fejemben, hogy milyen pontatlanul 
fogalmazok, hisz nem is én megyek, ismeretlen valami taszigál csupán.. 
Ekkor, mintha mégiscsak én magam mennék, szabad akaratomból, 
eszembe jutott, hogy a péterváradi kapu tizenegyig van nyitva, ott még 
simán kijuthatok. Ujra megnéztem hát egy közeli toronyórán az idő t: kilenc 
órát mutatott. Aztán már csak a toronyórákat néztem, mind az összes 
kilenc órát mutatott, s én már tudtam, hogy ennek sose lesz vége .. 
Nem is tudom, felébredtem-e, vagy éppen most aludtam el. 

Bizonyos részletek alapján arra következtettem, hogy vannak más 
ismétlődő  álmai is. Ő  Szigetvárosban él, mely a nádasok és mocsarak 
miatt nehezen hozzáférhet ő  helyen van, és olyan, mint egy mélyen a 
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vízben fekvő  sziget. Elemér is vele van, csak néha nem tudja felidézni 
az arcát. De volt úgy többször is, hogy kinyitva a szemét azt mondta: 
Víz alá került a Basa Kútja, s mindenestül befagyott, azóta is csak 
korcsolyázunk, minta mesében. Majd mint aki több évszázadot száguld 
át visszafelé gondolatban, ekkoriban már holtmerev arcán egyszeriben 
lányos, csupa igéző  reménnyel teli mosoly jelent meg, s azt suttogta: 
nemsokára itta farsang. Egyre súlyosbodó állapotában aligha tudhatott 
bármit is Elemér betegségér ől. S Persze arról sem, hogy halálos kórral 
küszködve írja fogságáról szóló regényének utolsó fejezeteit. Elemér 
1931 márciusában fejezte be regényét. (Sokat írtak err ő l akkoriban a 
lapok.) A hónap közepén ágynak esett, hetek alatt önmaga árnyékává 
fogyott, öregedett. Áprilisban Budapestre, a Herczog-klinikára szállí-
tották. Itt kapta meg regényének els ő  nyomtatott példányait. A regény 
óriási sikert aratott. Nemcsak a kritika fogadta osztatlan elismeréssel, 
de az olvasóközönség is. Elemér százszámra kapta naponta az olvasók 
leveleit. Nem sokáig. 1931 júniusában végzett vele a májrák. 

Linónak én magam szereztem be Elemér regényét. Lassan haladt az 
olvasással, ekkor már inkábba maga álmaiban volt otthonos, még a 
rémálmaiban is, noha a könyvt ől egy pillanatra sem vált meg, aludni is 
úgy aludt, hogy karjaival átfonta. Elemér halálhírét úgy fogadta, mint 
aki ezt már rég tudja. Könyvét azért továbbra is olvasta, de sokáig nem 
gyakorolt rá semmilyen hatást. Olyan volt az arckifejezése, mint aki 
régóta mindezt szóról szóra ismeri. Csak életének utolsó heteiben 
változott meg. Mint akinek most jutott el a tudatához, hogy Elemér 
meghalt. Emberfeletti er őfeszítéssel igyekezett minden mondatot át-
érezni, átgondolni. Mint akinek végig kell járnia Elemér szenvedésének 
minden stációját .. . 

Ma sem tudom, szándékosan adagolta-e túl magát, vagy szétroncsolt 
szervezete épp akkor mondta fel a szolgálatot, de aznap halt meg, amikor 
a könyv végére ért. Iszonyú volt a jajveszékelésbe csapó zokogása, ahogy 
odavonszolta magát az ajtóhoz, ahogy minden erejével dörömbölni 
próbált, miközben egyre fogyó hanger ővel végül már csak suttogni tudta: 
Engedjetek be! Engedjetek be! Engedjetek be! Engedjetek be! 
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MÚLTIDÉZÉS  

Adalékok J. E. pr бzaírásának recepciójához  

GEROLD LÁSZLÓ  

Juhász Erzsébet szépprózakönyvei, a  lom orítás és a Műkedvelők című  
regénye, a Fényben fénybe, sötétben sötétbe és a Senki sehol soha című  
novelláskötete meg a hol mozaikregénynek, hol novellagy űjteménynek 
nevezett Gyöngyhalászok 1975 és 1992 között jelentek meg, s gazdagabb 
recepciójuk van, mint az életm ű  utolsó negyedében publikált négy esszé-, 
kritika- és tanulmányválogatásnak (Esti följegyzése). Állomáskeresésben, 
Tükörképek labirintusa, Úttalan utaim), kivéve az alcímével —  „Egy évad 
a balkáni pokolból" — aktualitásra utaló, 1993-ban kiadott Esti följegy-
zéseket. Annak ellenére, hogy mind a Híd- és Szirmai-díjas Gyöngyha-
lászok (1984), mind pedig a Szenteleky Kornélt modellül használó 
művészregény, a Műkedvelők (1985) minta juhászi próza kiteljesedése 
joggal kapott nagy kritikai publicitást, ezúttal — az egy esztend ővel 
ezelőtt elhunyt Juhász Erzsébetre emlékezve — mégis a szépprózai 
indulás, az 1975-ös kiadású Fényben fénybe, sötétben sötétbe című  no-
velláskötet kritikai recepcióját )  választottam írásom tárgyául: hogy az 
életművet szinte teljes mértékben áttekint ő  emlékező  tömbünkbő l ez 
a hangsúlyos mozzanat ne hiányozzék, s mert talán ösztönzést ad a teljes 
opus feldolgozására, amit a tízkötetnyi (ebbe beletartozik a bevezet ő - 
tanulmánnyal ellátott Nagyapáti Kukac Péter-kötet is!) írói-emberi pá-
lya kétségtelenül minél előbb megérdemelne. 

Lásd: CSAPÓ Julianna: Adatok Juhász Erzsébet bibliográfiá јához. Tanulmányok 31. 
füzet, Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve, Ujvidék, 1998. BANYAI 
János, Az elbeszélés nehézségei, 1976, = B. J., Könyv és kritika II. ,  Újvidék, 1977; 
GEROLD László, Vallomások mindenkinek és senkinek, Misao-Gondolat, 1976. febr. 
10.; THOMKA Beáta, Pr бzai mikrokozmoszok, 1976, = T. B., Narráció és reflexió,  
Újvidék, 1980; BERETKA Ferenc, Teremtő  játék a novellával. Új Symposiory  

1976/130-131.; TÚRI Gábor, Szerepek a lét visszáján, Híd 1976/3; VARGA István, A 
lélek mélységei, uo.; KOPECZKY Csaba, Refrén: „de minek?", Üzenet, 1976/4; UTASI 
Csaba, Variációk a boldog létidegenség témájára, Híd, 1976/7-8. 
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A 70-es évek közepet, amikor az els ő  Juhász-kötet megjelenik, joggal  
nevezhető  irodalmunk konszolidált pillanatának, melyben egyfel ől — a  
kiadói bibliográfia szerint — a 20-as évek korosztálya (Ács Károly, Biri  
Imre, Pap József) mellett nemcsak a 60-as évek lázadó nemzedéke, a  
symposionisták (Bosnyák István, Brasnyó István, Domonkos István, Gion  
Nándor, Maurits Ferenc, Tolnai Ottó, Utasi Csaba, Várady Tibor, Végel  
László) jelentetik meg írói-kritikusi pályájuk kialakultságát példázó köny-
veiket, hanem a symposionisták második generációja (Bognár Antal, Bdn-
dör Pál, Danyi Magdolna, Juhász Erzsébet, Podolszki József) is kötettel  
lép a nyilvánosság elé, ső t útjára indul a náluknál is fiatalabb írók-köl-
tőknek helyet adó sorozat, a Gemma Könyvek. 3  Vagyis: az éppen ekkor,  
1975-ben első  ízben összeállított alkalmi versantológia, a Versek éve 
tanulsága szerint bekövetkezik a jugoszláviai magyar irodalomban  a 
nemzedéki érdekegyeztetés, de mondhatnánk, megbékélés kora, más-
felő l viszont mintha eljött volna a számvetés ideje is, amint ezt Biri  
Imre két antológiája (Idő, idő, tavaszidő; Irodalmunk évszázadai), Her-
cegJános memoárja (Előjáték) s novella -, illetve versantológiánk (Különös 
ajándél Gyökér és szárny) mutatja.  

Ekkor, ilyen irodalmi pillanatban jelent meg Juhász Erzsébet els ő  
kötete, melynek Fogadtatása szépen példázza a jelzett helyzetet.  A 
Symposion Könyvekben helyet kapottFényben fénybe, sötétben sötétbon t  
hasonlóképpen, mint ezt a számozás szerint a sorozatban megel őző  első  
Danyi-kötetet (Sötéttiszte), illetve követő  első  Bognár-kötetet (Textília)  
élénk kritikai érdekl ődés kísérte. Három korosztály kritikusai írnak Juhász  
Erzsébet novelláskötetérő l.  

A kötettel foglalkozó írások közül mai szemmel els ősorban három,  
Bányai Jánosé, Thomka Beátáé és Utasi Csabáé érdemel figyelmet, mert  

2  i ásd:  CSÁKY S. Piroska, A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957-1983, Újvidék, 1984. —  
1974.: Böndör Pál, Karszt; Domonkos István, Redőny; Gion Nándor, Olyan, mintha nyár  
volna; Podolszki József, Koponyatörés; Utasi Csabi Tíz év után; 1975: Biri Imre, Idő, idő,  
tavaszidő; Uő ., Irodalmunk évszázadai; Bosnyák István, Vázlatok egy portréhoz; Danyi  
Magdolna, Sötéttiszte; Herceg János, Előjáték; Különös ajándék; Maurits Ferenc, Telep;  
Tolnai Ottq Versek; Végel László, A vers kihívasa; Versek éve 1975; 1976: Ács Károly,  
Ének füstje, füst éneke; Bognár Antal, Textília; Biri Imre, Fridolin és testvérei; Brasnyб  
István, Tükrös Madonna; Domonkos István, Tessék engem megdicsérni; Gion Nándor,  
Latroknak is játszott; Várady Tibor,Az egérszürke szoba titka.  

Szombathy Bálint, Szerelmesek és más idegenek; Veszteg Ferenc, Réják; Sinkovits  
Péter, Drótsövény; Vankd Gergely, Örvénygyökér.  
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mindhárman egyszerre kellően konkrétak és kellően általánosak, nem-
csak a kötetrő l írnak, hanem ezt szélesebb irodalmi, illetve léthelyzetben 
próbálják elhelyezni. 

Az időrendben elsőnek megjelenő  kritika azzal, hogy már címével (Az 
elbeszélés nehézségei) a próza lehetőségeivel foglalkozó Ottlikra utal, jelzi: 
írója műfaji kérdések, dilemmák felő l közelít a kötethez. Ezt a novellaírá-
sunk körül kialakult helyzet teszi szükségessé. Nevezetesen, hogy a jugo-
szláviai magyar irodalom nemrég mégvezető  műfaja „visszaszorult" a kiadói 
szempontból vonzóbb regény mögé, és szinte csak az újságigény tartja 
életben. Továbbá az, hogy regény- és versírásunkban már lejátszódtak 
bizonyos „átalakulási folyamatok", melyekről a novellairodalom „lema-
radt", következésképpen — a fel-feltűnő  újabb törekvések ellenére is —
„lépéshátrányban van". Ezért szükséges „bírálva” foglalkozni a kísérletek-
kel, melyek közé sorolható Juhász Erzsébet els ő  kötete is. 

Hogy a Fényben fénybe, sötétben sötétbe „novellaírásunknak ebben a 
válságosnak is mondható id őszakában jelent meg", az Bányai szerint 
„meglátszik kudarcain és sikerein is egyaránt". De éppen így szól hozzá 
a könyv a maga módján a műfaj „időszerű  kérdéseihez". 

És teszi elsősorban azzal, hogy megpróbál „kilépni a hagyományosság 
keretei közül" mindenekelőtt a „novella definitív, stabil formáját" kér-
dőjelezve meg ezáltal, amint erre els ősorban a kötet első  ciklusának 
írásai utalnak. Az Intérieur, cipővel fejezetcím alá sorolt tíz novellában 
a „szándékolt naivság" hangján megszólaló szerző  „különös és furcsa 
élethelyzeteket" választ, melyeket belülr ől, belső  történésként ábrázol, 
s ez lehetővé teszi számára, hogy a hagyományos történetmondás helyett 
hőseinek tudatába „beékelődött" epizódokból, történetszilánkokból 
építkezzen. De azzal, hogy alakjai az érzések és a szabad asszociációk 
csapongásából formálódnak, olyanok, „mintha álomlátók lennének", 
akik ily módon nemcsak kívül kerülnek „a maga könyörtelen szürkesé-
gével, törvényt szabó és törvényt tisztel ő  fegyelmezettségével" tüntet ő  
életen, hanem rendszerint idegenül, s őt nemegyszer ellenségként szem-
lélik azt. Mivel Juhász Erzsébet nem hagyományos értelemben vett novel-
lákat, hanem állapotrajzokat ír, „szinte egyetlen beszédformája az egyes szám 
első  személy". A kritikus szerint a jellegzetes „énformájú elbeszélés hitelesítheti 
a belső  történéseket", ugyanakkor viszont, mert „túl sok bennük az esetleges-
ség", s mert „prózai leírások helyett inkább írói impressziókat, szabad asszoci-
ációkat tartalmaznak", mégsem „mindig meggyőzőek". 
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Ezzel szemben a kötet második, És végül napjaim karcsú, tiszta szeletei  

című  ciklusa már „érettebb, tudatosabban megformált írásokat tartalmaz".  

Nem formai kísérletezések, bennük „az elvetett novellaformát az írás  

gyakorlatával, afféle 'leírás-gyakorlatokkal' helyettesíti". A kritikus szerint  

itt Juhász Erzsébet „elkerüli a bels őnek és a külsőnek korábban oly zavaró  
szembeállítását", s immár „teljes egészében a nyelv megformálását tekinti  

céljának". Elsősorban a kötetzáró két szöveg (Le(rásgyakorlatol~ Külön-
járat) tanúskodik arról, hogy a novellák írója „már teljes egészében a szöveg  

felépítésére és megformálására törekszik". Ezekben „már mindent az írás  

helyettesít, minden helyett a világot teremt ő  írás áll".  
Azzal, hogy kötete legjobb szövegeiben Juhász Erzsébet feltöri a  

hagyományos novellaformát, mellőzi az eseményt, a történetet és a  
nyelvet is megbolygatja, nemcsak figyelmeztet „az elbeszélés nehézsé-
geire", de hozzájárul novellairodalmunk id őszerűvé vált műfaji „kérdé-
seinek megválaszolásához" — állapítja meg kritikáját zárva Bányai János.  

A Juhász-kötetrő l megjelent első  kritikához hasonlóan Thomka Be-
átáé is elsősorban műfaji kérdések, jelesül a narratív technika fel ő l  
közelít tárgyához. Kiindulópontja az a Roland Barthes-i nézet, miszerint  

az „elbeszélés alapulhat az artikulált nyelven, a beszélt vagy írott nyel-
ven, a mozdulatlan vagy mozgó képen, a mozdulaton, vagy ezen szubsz-
tanciák keverékén", s amely értelmében a kritikus „a Fényben ... írásait  
a beszélt nyelven alapulónak" tekinti, megjegyezve, hogy az artikuláció  

vizsgálata a nyelvi aspektusok mellett „azoknak a jellegzetes sajátsá-
goknak a körülírását" is magába foglalja, amelyek „a narratív struktúrát,  

a narrátor fiktív pontjainak a mozgását, s őt a szövegek bels ő  világának  
genézisét is befolyásolják".  

Az elemzés menete a fenti aspektusokat követi.  

A kritikus monológszerű „ beszédként"jellemzi a juhászi közlésformát,  
melyben a „narrátor pozíciója" rögzített, „állandó, bels ő  helyzetű  és  
semmiféle külső  szempontú, a beszéd folyásába kívülről beavatkozó, azt  
kibillentő  hatás nem érvényesül". Ebbő l következően a „nyelv minden-
napi, kötetlen, beszélt nyelv, amely igyekszik megőrizni a beszélt nyely-
nek a spontaneitását, a folyamszer űségét, és elmaradnak az ortográfiai  
megkötések, az írásjelek is, hogy a beszéd ezzel is kiszakítsa magát  

mindennemű  — írásbeli — korlátozás, megkötés, szabályozás alól".  

Erénye is, hátránya is Thomka Beáta szerint „ez az eljárás". Egyfel ő l  
egységessé teszi a beszédformát, másfel ől viszont „egynézőpontúságra  
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szorítkozik, az ábrázolt világot egy keskeny sávra redukálja, s ezt a 
keskeny sávot, amely a beszél ő  előtt a világból megmutatkozik, teszi 
meg elbeszélésének anyagává". Ilyenformán a juhászi elbeszélés igazi, 
szinte egyetlen eleme a reflexió. Következésképpen az írói technika 
feladata, hogy a két síkot, „beszél ő  adott helyzetét és az emlékezetb ő l 
felmerülő  asszociációkat" irodalommá, jelesül novellává egységesítse. 
Erre „a mindennapos jelentéktelenségek hálójában vergődő  egyén szitu-
ációja" nyújt lehetőséget. Ha két sík szervesítése magától adódó, mond-
hatnánk spontán vagy a spontaneitás hatását kelti, akkor egységes, 
koherens mű  születik, ha viszont „kívülr ő l jövő" elmélkedések, magya-
rázatok vagy kell őképpen nem motivált gesztusok t űnnek fel, akkor 
megszakad a novellák kontinuitása és a léthelyzetként állandósuló ver-
gődés hiteltelen lesz. Ezekt ől a zökkenőktő l függetlenül azonban a 
Juhász Erzsébet-i prózai világlátás, mely kivételes érzékenységet mutat 
az elszigetelt sorshelyzetekb ől adódó filozófiai és pszichológiai problé-
mák iránt, igények és intenciók tekintetében „kétségtelenül új utakat" 
nyit(hat) novellisztikánkban. 4  

A két fenti kritikától eltér ően Utasi Csabáé els ősorban a juhászi 
próza létidegenségével foglalkozik. 

A kritikusi szándékhoz illően Utasi érdeklődése elsősorban a novellák 
„hősei" felé fordul. Őket vizsgálva akarja megállapítania szövegek 
sugallta elszemélytelenedés, elidegenültség hitelességét. Olvasata sze-
rint a novellákban „kétféle elidegenültség figyelhet ő  meg: a »hősöké« 
és a mellékszereplőké, akik valamilyen időleges kapcsolatban vannak 
az előbbiekkel, vagy éppen tartósan meghatározzák azoknak életútját". 
A kritikus szerint nem pusztán formai megkülönböztetésr ő l van szó, 
amikor a juhászi próza alapkérdését h ősök és mellékszerepl ők vonat-
kozásában, illetve viszonylatában vizsgáljuk, hanem olyan elvr ő l, mely-
nek alapján a szerz ő  intencióinak lényegét ismerhetjük meg. 

A kritikus szerint, bár arcélük „csak pillanatokra villan fel", a novellák 
mellékalakjainak sivársága érzékelhet ő , jóllehet ők ennek nincsenek 
igazán tudatában, inkább csak élik, mondhatnánk elszenvedik önnön 
sivárságukat, amit viszont a „hősök" látnak, érzékelnek, s ez a „mene- 

4  Thomka Beáta közös kritikában ír Juhász Erzsébet és Bognár Antal k đnyvérCSl. Az 
utóbbival Bányai is, Utasi is foglalkozik annak bizonyítékaként, hogy a két kötet 
novellisztikánk alakulása szempontjából szorosan köt ődik, hogy mind a két kötet a 
jugoszláviai magyar novellaírás megújításának bizonyítéka lehet. 
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külés kényszerét" váltja ki belőlük. Más szóval: a „hősök" és a mellék-
szereplők ellentétének a juhászi prózában sokkal fontosabb szerepe 
van, mint általában. A mellékszerepl ők élete a negatív példa, melytő l a 
„hősök" megrettennek, s mivel úgy látják, hogy az önmegvalósítás le-
hetetlen, más választásuk nem lévén, befelé fordulnak. Így próbálnak 
menekülni a számukra „ijesztően érthetetlennek, kuszának, idegennek" 
látott világtól. A világon kívül rekedtséget, ami a juhászi alakokra 
egyértelm űen jellemző , a „hősök" a mellékszerepl ők elfuserált életét 
látva választják. Természetesen nem lenne szükségszer ű , hogy a novel-
lák alakjai megrettenjenek az el ő ttük mutatkozó kudarcoktól, vagy 
tiltakozhatnának „az elidegenültség ellen", vállalva az esetleges bukást 
is, vagy „tudatuk cellájába húzódva" megpróbálnának „elfogadható vá-
laszt találnia lét kérdéseire". Juhász Erzsébet azonban, állapítja meg a 
kritikus, mindkét lehetőségrő l lemond, mert a küzdés alkatilag távol áll 
tőle, s mert (a második esetben) „aligha kerülhette volna el az olcsó 
bölcselkedés buktatóit". Ebben látja a kritikusa juhászi alakok cselek-
vésképtelenségének, céltalanságának, a szkizofrén szöszmötölésének s 
az ebbő l adódó szétziláltság okát. Ugyanakkor az író azt várja el olva-
sóitól, hogy helyette döntsönek, foglaljanak állást. Hogy a novellák h ősei 
mégis beszélnek, vallanak, holott nyilván legszívesebben hallgatnának, 
az olyan ellentmondás, amely nem a „hősök" természetes igényéb ő l 
következik, hanem abból, mondja a kritikus, hogy életterük a novella, 
melyben vallani, beszélni illik. Hogy a hallgatás jobban illene hozzájuk, 
az Utasi szerint az oda nem ill ő  írói elszólásokból vagy elmélkedésekb ő l 
is látszik, amitő l mesterkéltté, irodalmivá lesznek ezek a szövegek. 

Az első  Juhász-kötetről megjelent többi kritika lényegében variálja 
a fenti észrevételeket. 

Beretka Ferenc szerint a FéПybeП  ... írásai a viszonylag „egysíkú, 
kevés tartalmi-formai, szemléleti újdonságot felmutató novellairodal-
munk"-ban modernséget és esztétikai értéket demonstrálnak. Juhász „ját-
szik a novellával", de ez a játék teremt ő , értékteremtő  jellegű . Külön 
foglalkozik a kritikusa novellák líraiságával, aminek köszönhet ően a 
„viszonylag gyenge, önmagában aligha életképes epikai mag" virulens lesz. 
Beretka ezen kívül szól a jellegzetes juhászi mondatalkotásról, amiben ő  a 
majdani kiteljesedés zálogát látja. A kritikus megértéssel tekint a juhászi 
alakok meditálásra, töprengésre való hajlamára. Ugy látja, hogy a novellák 
főszereplő i „személytelenek, de undorodnak személytelenségükt ő l", felis- 
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merik, hogy fonákjára fordult bennük a lét. Ilyen értelemben a kritikus 
Juhász Erzsébet novelláit ontológiai válaszkeresésnek tartja. 

Lényegesen kevesebb eredeti észrevételt tartalmaz a Hídban megje-
lent két kritika. Varga István a „túlzott pszichologizálási hajlam"-ra 
figyel fel, és úgy véli, ez „gyakran az er őltetettség és csináltság benyo-
mását kelti". S emellett hibának rója fel a társadalmi háttér hiányát. 
Túri Gábort viszont els ősorban az alakok szerepvállalása foglalkoztatja. 
Olvasata szerint a „hétköznapiság eseménytelen egyhangúságában viselt 
magányából" úgy tör ki „Juhász Erzsébet h őse, hogy sorra előszedett 
szerepeiből egy fiktív fonákvilág képét" építi fel az író. A h ős önmagától 
kíván szabadulni, s ezért bújik különböz ő  szerepbőrökbe, nem tudván, 
hogy önmagától így sem menekülhet, hogy minden igyekezete csak 
áltatás. A kritikus szerint nemcsak a h ősök, hanem az író is kudarcot 
szenved. Hősei az élettel szemben, ő  viszont a novellisztikus közlésfor-
mával szemben marad alul. Következésképpen a kötet a kudarcok 
kálváriája, s ezért a kritikus szerint folytathatatlan. 

Az első  Juhász-kötet kritikai recepciójában külön hely illeti meg 
Kopeczky Csaba szinte teljes mértékben elutasító írását. 

Az Uzenet kritikusa a rosszul értelmezett modernség példájának látja 
a novelláskötetet, melynek nyelvét sorvadozónak, tartalmát vékonynak 
ítéli, a monológok tömör színtelenségét említi, s elmarasztalja a 
klasszikus egzisztencialista témákat (undor, a létezés esetlegessége), 
melyeket az író csak a könyv két írásában, a címadó s a Bujdosó című  
novellában képes elfogadtatni, de addig az olvasó „elfásul, olvasókedve 
elrongyolódik". Ha nem tévedek, a kritikus els ősorban azért olyan 
elutasító, mert nem tudja elfogadni a „totális elidegenedés"-t. Távol 
állnak tőle azok a tudatszövegek, melyek „tagadják önmagukat, inte-
riuerök tárgyak nélkül, tájak formák nélkül, emberek minden emberi 
nélkül", melyeket „csömör, idegesség, rezignáció, indulattalanság, tom-
paság, riadtság" jellemez. Az abszolút tagadást nem tartja m űvészhez, 
gondolkodóhoz méltónak. Szerinte Juhásznál az „egzisztencializmus 
szabadságra ítélt embere (...) lemond cselekedeteinek vállalásáról, mint 
strucc dugja fejét önmaga félelmetesen unalmas, vagy mondjuk divato-
sabb szóval: kiégett bels ő  világába, mely egyetlen tárgyát képezi leíró-
nyafogó önlélek-búvárkodásának". Aki így érez, gondolja a kritikus, „annak 
legkisebb gondja is nagyobb annál", hogy „m űalkotásokkal ajándékozza 
meg a világot". Csakis pózról lehet szó, ellenszenves pózról, véli, miközben 
teljes mértékben azonosítja a novellaírót h őseivel, akiknek megnyilatko-
zása csupán orvosi kórkép, melyet tudomásul veszünk, de nem érint meg 
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bennünket, nem tudjuk átélni, sőt megérteni sem. Nem is nevezi a kötet  
írásait novelláknak. Fekete-fehér ábrázolást lát, ami mint „mondanivaló  
nélküli önvariálgatás nem tarthat igényt a közösség érdekl ődésére". A kritikus  
a kötetet az „ellenművészet" kategóriájába sorolja, de úgy látja, hogy nem  
gyarapítja a művészet eszköztárát, nem fordul szembe a megcsontosodott  
formákkal, következésképpen nem is a „m űvészetért és az emberért" jött  
létre. Szerinte a kötet írásai nem tartoznak másra, csak írójukra, hiszen  
„nem próbálnak meg választ adni egyetlen lényeges emberi kérdésre  
sem". A könyv kiadása, végzi saját véleménye szerint is „elég gorombára  
sikerült" bírálatát a kritikus, irodalompolitikai tévedés.  

Nem tudni, hogy fogadta a szerz ő  első  könyvének kritikáit, mit érzett  
jogosnak, mit jogtalannak a művével kapcsolatban elhangzottakból, tény  
viszont, hogy a Fényben fénybe, s ötétben sötétbe című  novelláskötet  
recepciója, mai szemmel, igen tanulságos, nemcsak a bontakozó életm ű  
szempontjából, hanem kritikatörténeti tekintetben is. Ahogy kritikánk  
a líra és a regényírás változásával párhuzamosan arra kényszerült, hogy  
maga is változzon, hasonlóképpen a novellakritikának is fel kellett  
ismernie a szemlélet- és a megnyilatkozásbeli változás szükségét, hogy  
lépést tudjon tartania saját m űfaján belül lejátszódó újfajta igényekkel.  
Hogy ez hogyan történt, ahhoz adalékként — úgy t űnik — nem volt  
érdektelen felidézni, megvallatni a Juhász Erzsébet els ő  könyvéről írt  
majd negyedszázaddal ezelőtti méltatásokat. 5  

Recepciбáttekintésem főszövegébfS1 szándékosan mell őztem az irodalomtörténeti  
összefoglalók kötetre vonatkozó sorait. Biri Imre, A jugoszláviai magyar irodalom  
története (Újvidék, 1998) című  munkájában ez olvasható: „Novelláit, amelyek a  
Fényben fénybe, sötétben sötétbe című  gyűjteményben jelentek meg 1975-ben,  a 
narráciб  makulatlanságára való törekvés jellemezte, az életet egy háttérben maradó,  
diszkrétnek nevezhet ő  intellektus figyeli és elemzi. Nem mutat sem hideg  
közömbösséget, sem zavaró bizalmaskodást hfSsei és élethelyzeteik iránt, s értékesebb  
novelláiban felül tud kerekedni az íráskísérletekkel járó zavarokkal is. Joggal  
»leírásgyakorlatoknak« min бsíti írásait." — Vajda Gábor A magyar irodalom  a 
Délvidéken-ben (Budapest, é. n.) mindössze ennyit jegyez meg a kötetr ől: „Első  
novelláskötetében (Fényben fénybe, sötétben sötétbe, 1975) ugyanis a boldog lelki  
szegénységnek az állapotát variálta, irracionális fénnyel töltve ki az elmagányosod б  
már-már elsötétült tudatvilágát."  
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ÚJRAOLVASAT 

Juhész Erzsébet: Műkedvelők 

HARKAI VASS ÉVA 

Irodalomtörténeti regény, regény az irodalomról, m űvészregény, 
kulcsregény — ezek a m űfajelméleti fogalmak rendez ődnek Juhász Er-
zsébet Műkedvelők cím ű  műve köré. S ha e m ű  tárgyát, ábrázolásmódját 
és írói eljárásait még behatóbban vesszük szemügyre, m űfajiságának 
holdudvarában itt keli látnunk a kisebbségi önismereti regény, a sors-
regény, a lélektani regény, a filozofikus regény stb. poétikai fogalmakat 
is. Az utóbbiakat Elek Tibor, Juhász Erzsébet m űveinek egyik elemzője 
sorolja fel a Műkedvelők műfaji hovatartozásának lehet őségeiként, je-
lezve, hogy az elemzett m ű  műfajilag „mindez együtt". 1  Thomka Beáta 
a regény műfaji pluralizmusának határait is megvonja, mondván, hogy 
a Műkedvelők nem „regényes életrajz", s nem is példázat, hiszen „nem 
illusztrálhat általános tanulságot: az ilyen üzenet létezésében nem hisz". 2  

A Műkedvelők kulcsregény jellegét szinte mindegyik regényinterpre-
táció hangsúlyozza, hiszen Sztantits Aurél alakja Szenteleky Kornélra, 
az őt körülvevő  és a regénybeli Új Hang létrehozása körül bábáskodó 
íróhősök pedig egyértelm űen a Kalangya írói körére utalnak (Hornyik 
Miklósa mellékszereplők azonosításához is megadta a „kulcsot "3). 
Mindez arra (is) utal, hogy a Műkedvelők felismerhetően létezik egyfajta 
művelődéstörténeti, illetve dokumentumrétege, amely a regényíráshoz 
szolgáltatott konkrét tényeket. A jugoszláviai magyar irodalom olvasója 
előtt nem ismeretleneke „külső  adathalmaz "4  forrásai: Szenteleky le-
velezése, művei, irodalmi szervez őmunkája (a Kalangya beindítása, az 
Akácok alatt antológia összeállítása, a helyi színekre épít ő  irodalmi 

Elek Tibor: A Műkedvelők írója (Juhász Erzsébet prózájáról). In: Szabadságszerelem. 
Kalligram, Pozsony, 1994, 136. 1. 

2  Thomka Beáta: A távollét szemantikája. Híd , 1986. 1., 118.1. 

Hornyik Miklós: Műkedvelők. In: Titokfejt ők. Forum, Újvidék, 1988, 211.1. 

a Thomka Beáta: i. m., 118.1. 
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programja s az ezek köré kereked ő  korabeli viták stb.). A „valós" 
személyek s a Kalangya nevét átrajzoló/rejt ő  (irodalmi) nevekkel szem-
ben a térség és az id őszak irodalmát határoló tények és min őségek a 
frazeológiai felismerhetőség irányában hatnak, s arra motiválják az olvasót, 
hogy — bár tudván tudja, hogy autochton regényt tart a kezében — a 
rejtett nevek „valós mását" is felfedje — hogy meglelje a kulcsot. Az 
Ákácok alatt több ízben elhangzó toposza, az átrendezett határok között 
zajló gyökérverés, a vicinális irodalom/vicinális kávédaráló stb. egyértel-
műen az irodalmi programot kísérő -illusztráló antológia és a nyomában 
feléledő  viták, illetve a megidézett irodalmi időszak társadalmi-politi-
kai-művelődéstörténeti körülményeire irányítják az olvasói figyelmet. 
E konkrétumok kiegészítői a műbe foglalt idézetek és parafrázisok, 
valamint a megidézett irodalmi helyzetkép terére és idejére vonatkoz-
tatott determinánsok. A lélekre teleped ő  hőség és por, az éji semmi, a 
világvégi köd, a vajdasági magyar Ugart jelképez ő  bácsgödrösi kátyúk, 
az elfuseráltság és csempeség negatív élménye nemcsak e tér/id ő  at-
moszférikus és látványi kiegészít ő i, hanem a közérzet m űvelődéstörté-
neti-lélektani lenyomatai is. S ha mindehhez hozzászámítjuk a vesze-
delmes süllyesztő , a szánalmas, együgyű  erő lködés, a partravetettség 
stb. egzisztenciális metaforaként m űködő  determináló fogalmakat, egé-
szében kirajzolódni látjuk honi irodalmunk megidézett id őszakának 
művelődéstörténeti állapotrajzát. A Műkedvelők paradoxoni, hogy a 
regény — Sztantits Auréllal a fókuszában — a lehúzó er őkkel szemben 
állva az önpusztítás árán is vállalt önmegvalósításért folytatott (irodalmi) 
harc regénye. A mű  e horizontján fogalmazódik meg a művészregényeket 
jellemző  tematikai kontraszt, bináris oppozíció mibenléte: egyfel ől adottak 
az értékhiány jelentéskörébe tartozó mostoha, pusztító körülmények, 
másfelől az e körülmények ellenében vállalt heroikus küzdelem — au-
tochton irodalmat teremtenie kies tájon, gyökeret verni a hagyomány-
talanságban. E kontraszt legplasztikusabb ábrázolata maga a f őhős, 
Sztantits Aurél, akinek olvasólámpája a dagadt disznóhizlaló s a száz-
láncos gazda horkolásával szemben egy másfajta világ határait jelzi. A 
kontraszt élessége szándékos: Sztantits Aurél alakja a „zsíros Bácska" 
szellemi igénytelenségével szembehelyezett szellemi igényesség megje-
lenítője — azé az íróé, aki nemcsak az irodalmi harcban, hanem saját 
életművén belül is (ső t: rohamosan romló egészségi állapotát tekintve 
is) a „kint" és „bent" kontrasztjaként és harcaként a szárnyaszegettség- 
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gel szemben a szárnyalást, a sz űk életkörrel szemben a távoli (és vágyott) 
messzeségek tágasabb horizontjának meghódítását t űzte ki célul. 

A Műkedvelők esztétikai többlete e tematikai kontrasztra ráépül ő  
reflexivitás és irónia. Az elbeszélésmód e két alakzatát egyesítve akár 
reflexív iróniáról is beszélhetünk, hiszen már grammatikai formaként a 
többes szám els ő  személyt, a mi-formát választó elbeszél ő i megszólalás-
mód is az elmondhatóság egyszerre reflexív és ironikus modalitását 
hangsúlyozza. E szellemi fölény, az iróniát jellemz ő  distancia, távolság-
tartás menti meg a Műkedvelők szerzőjét az Uj Hang köré gyű lő  gyö-
kérverők harcának melodramatikus felhangjaitól, mid őn a nagy szár-
nyalások ellenében és ellenképeként nyomban felrajzolja ezek groteszk 
árnyát is. (Ez az írói eljárás folytatódik majd — még az ironikus szójátékok 
alkalmazásának tekintetében is — a kés őbbi Senki sehol soha prózaszö-
vegében.) A regény recepciójában nyugvópontra tért az a felismerés, 
miszerint különösen a mű  első  két fejezetében szikrázik fel a groteszk 
és az irónia. Míg Hornyik Miklós e modalitást kölcsönzött hangnemként 
s az ennek jegyében kialakított regényindítást elhibázott expozícióként 
regisztrálj a 5 , Thomka Beáta ugyanezen írói eljárás eredményeként azt  
hangsúlyozza, hogy általa „nemcsak a »m űbe« s a »műkedvelésbe«  
»hátrálunk bele« észrevétlenül, hanem saját groteszk tablónkba is", amit  
a „regényként induló, ám a regényt, elbeszél ő t, szerzőt, hőst, olvasót,  
minden »epikai alaptényez ő t« ironizáló hangnemből" tudunk, „már az  
első  mondat után".6  

A kisebbségi magyar irodalmak létmódját kutató Elek Tibor 1987-ben  
— épp Juhász Erzsébet írásm űvészete és a Műkedvelők kapcsán —arról  
ír, hogy „úgy tűnik, a nyolcvanas évek lesz a jugoszláviai magyar próza  
megújulásának évtizede". 7  A Műkedvelők század- és ezredvégi újraol-
vasására itteni és mostani létélményünk újabb groteszk vonulata réte-
geződik: a háborús pusztítás(ok) horizontjából szemlélve, mely pusztítás  
(Mórai Sándortól tudjuk) kultúrapusztulás és -pusztítás is, a „m űked-
velők" heroizmusa időszakunkat mint lehetséges „végeredményt" te-
kintve még inkább groteszk heroizmusnak t űnik. Groteszk, ám — paradox  
módon — mégis egyetlen és vállalható értelmiségi tettnek.  

5  Hornyik Miklós: i. m., 206.1.  

б  Thomka Beѓta: i. m., 117.1., 118.1.  

7  Elek Tibor: i. m., 131.1.  
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A „műkedvelők" műbeli léthelyzetének groteszk-ironikus paradoxo-
nára — század- és ezredvégi olvasatként — ily módon vetít ődik rá jelenlegi 
léthelyzetünk paradoxoni. 

TÖRMELÉK: A (PEREM) VIDÉK 
REKVIZITUMAI 

Juhász Erzsébet: Senki sehol soha 

BÁNYAI JÁNOS 

A Senki sehol soha (1992) kötet, alcíme szerint, próza. Négy —Ezután 
mindig tél lesz, Mint fák tövén a bolondgomba, Amire csak rosszul lehet 
emlékezni, Fatális félreértések — hosszabb szöveget („prózát") tartal-
maz. A próza a műfaj neve helyett áll, alcímbe való kiemelése pedig a 
könyv címe negációinak folytatása: nem regény, nem elbeszélés, de 
minthogy mégis valami, valamilyen műfaj, név jár neki, akár ennek a 
határtalan (parttalan?) beszédmódnak a neve. A m űfaj neve az olvasás 
kontextusát teremti meg, befolyásolja és irányítja az olvasás (a megértés) 
történeteit. A kanonizált olvasásmódok legalább részleges visszavonása, 
a recepció felé megnyitott bizonytalanság és „megbízás". Más, hasonló 
kiemelésekkel és megnevezésekkel együtt Gérard Genette a „szöveg 
paratextusának" mondja az ilyen névadásokat, melyek annak a „m űfaji 
szerződésnek (vagy egyezségnek)" (Philippe Lejeune), megbízásnak a 
tárgyát jelentik, amelyet a szerz ő  kínál fel az olvasónak. Az olvasó nem 
gyanútlan, ezért nem biztos, hogy aláírja a felkínált szerz ődést, ám a 
szerző t mindenképpen kötelezi a paratextus, be kell tartania a szavát, 
hiszen nem vesztheti el az olvasó bizalmát. A szerz ődésszegés a szerző  
részérő l az olvasó bizalmának elvesztésével jár, ezért kénytelen kitartani 
választott és néven nevezett m űfaja, vagy a paratextus valamely más 
formája mellett. A bizonytalansággal a befogadó választásának lehet ő -
ségét hagyta meg a szerz ő , egyféle szabadságot teremtett a recepció 
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számára. Bár ez a szabadság és megbízatás nem lépheti túl a regionális 
(nyelvi) meghatározottság kereteit. 

Juhász Erzsébet korábbi prózaírásának tapasztalatait, írói, szerz ő i 
önismeretét foglalta össze a Senki sehol soha alcímében. Két elbeszé-
léskötet (Fényben fénybe, sötétben sötétbe, 1975 és Gyöngyhalászok, 
1984) meg két regény (Homorítás, 1980 és Műkedvelők, 1985) után nem 
az írás bizonyosságának tapasztalatát élte meg, hanem az írás és a beszéd, 
az el-beszélés határainak bizonytalanságát, a nyelv és a kifejezés elsza-
kadását a hagyományos formáktól és alakzatoktól. Egy másféle tapasz-
talatnak a birtokába jutott tehát. A modernitás és a kés őmodern narratív 
diszkurzusai, az elbeszél ő  pozíciójának választhatósága, a nyelv kezel-
hetősége csak töredékességében volt meg őrizhető  számára, a nagyobb 
formák stabilizálására már alkalmatlannak bizonyult. Nem a m űfaji 
határok kiszélesítése vagy áthághatósága, amire b őven kínált példát a 
későmodern prózaírás, mutatkozott lehet őségnek és esélynek, hanem 
a kilépés a műfajból a még írható, a még mondható felé. Az el őző  
kötetek nyomán Juhász Erzsébet a csenddel, a némasággal szembesült 
(ami csak másik neve a törmelék sokaságának), a hagyományt ő rző  
kanonizált formák és beszédmódok lepusztulásával. Ebben a helyzetben 
a próza (műfaja) mint paratextus jelenthetett kiutat, éppen azért, mert 
nem töri meg a némaságot, miközben felszabadítja a beszédnek a 
nyelvbő l, a nyelviségből fakadó (törmeléket, hulladékot hozó) forrásait. 
Aprózóban mondhatóvá vált az írásnak a korábbi könyvekb ől származó 
tapasztalata, és ezzel együtt mondhatóvá vált, tehát felépíthet ővé a 
regionalizált beszéd és világ. „Párhuzamos világok" keletkeztek az írás-
ban; az írható így lett egyszerre (párhuzamosan) beszéd és léttörténet. 
A meglelt bizonytalanság beszéd és világ tükröztetése, miközben soha-
sem tudni, melyik közülük a tükörkép: „Vajon mi lett volna bel őlünk, 
ha nem veszi kezdetét valamikor gyermekkorunkban a krónikus rög-
tönzéseknek a rosszmájúak vagy fantáziaszegények szerint hazudozás-
nak minősülő  ihlete és indulata?" A párhuzamok írása, az ismétlések 
gyakorlása, a többszörös rögtönzések és tükröztetések jelzik a váltást 
Juhász Erzsébet prózaírásában, ám ez a váltás sem hozott számára 
felszabadulást, nem tett lépést a posztmodern felé, miközben keményen 
megszenvedte a kés őmodern kánon az elbeszélőben és az elbeszélhe-
tőben megmutatkozó hiányait. 
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A váltásnak a Senki sehol soha kötetben két meghatározó jele van. 
Az egyik az elbeszélő  nézőpontjának többes száma, a másik az egyide-
jűsítés „függő leges" idejének szembesítése az elbeszélés „vízszintes" 
idejével. 

A kötet két els ő  prózájában az elbeszél ő  a többes szám grammatiká-
jával határozza meg önmagát, így lép be és maradhat is benne az 
elbeszélésben. A többes száma beszél ő  és a cselekvő  azonosítása az 
elbeszélés nyelvi szintjén, ugyanakkor azonban a megértésnek is irányí-
tója. Juhász Erzsébet kétszer is odaszól az olvasónak, figyeljen a többes 
számra. Először az első  prózában így: „többesünk nem más, mint mer ő  
fikció, hisz nem vagyunk mi többen, csupán egyvalaki van, aki végtelen 
magányosságát többes számmal nevezi néven" (J. E. kiemelése). Majd a 
másodikban: „Bármilyen ütődötten fensőbbségesnek tetszik is, ez a mi 
nem királyi többes. Ha bármikor is igazán egyedül volnánk, kiülnék a 
dombtetőre, innen néznék szerteszét, s hallgatnám a fák lehulló levelé-
nek lágy neszét, de hát itten — kívül-belül — mindig csak dörömböznek 
nekünk. Az egyetemes kitaszítottság okán képz ődött ki bennünk ez a 
többes szám. Mindennem ű  esély összes űrűsödött hiánya miatt. Számki-
vetettségünk immár biztos tudatából." A többes és az egyes szám egy-
másban való tükröztetése a személyesség áthelyezése a grammatikába: 
innen kezdődően a nyelv, nem a narrátor „beszél". Az elbeszél ő i többes 
(valóban nem királyi többes) a Műkedvelők beszédmódja, ám ott uta-
lásrendjében, referenciái folytán („kulcsregény", az Ég és föld lehetséges 
párja) indoklást is nyer, az elbeszél ő  mások nevében szól, „korkritikai" 
szerepet vállal, valamiféle „üzenetet” képvisel. Ez a többes a regény (?) 
olvasásmódját erősen meghatározza, de nem biztos, hogy értelmezését 
meg is könnyíti. Regionális meghatározottságát úgy általánosítja, hogy 
általa a regénynyelv közl ő , leíró jegyei túlsúlyba kerülnek a teremt őekkel 
(a nyelv „beszédével") szemben. A Senki sehol soha két első  prózájában 
már nyoma sincs a többese „kitüntetett" szerepének, az elbeszél ő  
visszavonul a fikció színhelyeire, a többes „mer ő  fikció", a megélt 
magány feloldásának, a számkivetettség biztos tudatának alakzata. A 
többes itt nem ölt személyiségjegyeket magára, elveszti a Műkedvelők-
ben még fenntartott képviseleti szerepet. A második prózában a többes 
ironikus visszfénybe kerül, amit a hivalkodó intertextus („a fák lehulló 
levelének lágy nesze") jelez és távolságtartást nevez meg a korábbi 
elbeszélői nézőponthoz képest. És éppen ennek folytán fogadható el 
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az olvasásban fenntartás nélkül a következ ő  bekezdések vallomásossága: 
„Egy ormótlan, eredetileg idétlen barackszín űre festett toronyház tizedik 
emeletén gubbasztunk évtizedek óta, mi, mint valamiféle királyi többes 
elképesztően hamis látszata. Ha én, egymagamban, királyi többes nélkül, 
azt merészelném mondani közülünk valakinek, hogy figyeljen rám egy 
kicsit, törődjön velem, foglalkozzon a sorsomra!, úgy nézne rám, mint 
egy testet öltött agyrémre." A vallomásos kilépés az elbeszélésb ől a 
többes „fensőbbségtudatának" iróniával való semlegesítése folytán vált 
lehetővé. De még így is valamilyen szigorúságot jelez. Azt, hogy a 
narrátornak szerepe van nemcsak a próza el-beszélésében, nemcsak a 
nyelvi szintek elrendezésében, párbeszédük keresésében, hanem a tör-
ténet előadásában, a tartalmi jegyek feltárásában is. Ha egyszer űen az 
„én" helyett álla „mi", akkora „mi" valóban az „én" számkivetettségét 
mondja, és ilyenformán bizonyosan az „én" mer ő  fikciója: „testet öltött 
agyrém". Az „én" elvész a „mi"-ben, mer ő  fikció (grammatika) lesz, de 
ezzel együtt az el-beszélés is eltávolodik a hagyományos irodalmi disz-
kurzustól, anélkül azonban, hogy „mormogássá", maga is — „kívül-belül" 
— „dörömbözéssé" válna. Juhász Erzsébet prózaírásának fontos tapasz-
talata is megmutatkozik ebben. Nevezetesen, hogy az „én" folytonos 
elvesztése és keresése nem a referenciák, hanem a nyelv világában, a 
nyelviség, akár csupán a grammatikai személy („mer ő  fikció") világában 
játszódik. Nyelvjáték tehát. A kötet másik két prózájában az elbeszél ő i 
többes visszavonul, átadja helyét a harmadik személy ű  elbeszélőnek, 
ami visszavonása a nyelvjátéknak, vagyis a kés őmodern kánon legalább 
részleges fenntartása; Juhász Erzsébet ennyivel mindenképpen tartozott 
a prózaírásán mindig átüt ő  Mészöly-olvasatoknak. Ezzel együtt azonban 
a kötetzáró két próza a játéktérnek, az emlékezés színtereinek, a kiszá-
míthatatlan háttérnek tárgyiasítása: emlékképeivel ebbe a világba jár 
vissza — szorul vissza — a „mi". Itt talál számkivetettségében otthonra, 
mégpedig úgy, hogy arról a „dombtet őrő l" nézi és hallgatja az emlékek-
ből felbukkanó nyelvet, az elveszített beszédet. Juhász Erzsébetet a 
későmodern próza kanonikus formációinak fenntartása az elbeszélés 
bizonyosságai felé vezette, miközben a recepció regionális feltételezett-
sége folytán vissza is szorította a hagyomány intertextusaiba. A kötet 
második fele visszatérés a történetmondáshoz, az omnipotens narrátor 
szerepйnek visszaszerzese az „en es a „mi" nyelvjatekatol, am nem a 
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Műkedvelőkbő l ismert képviseleti szinten, hanem egy elementárisabb 
formában, visszafogottságában is kitüntetten. 

Eközben a kötetzáró Fatális félreértések című  elbeszélés az anekdota 
felelevenítése is. Az elbeszélés három h ősével, „ami most látszik törté-
nőben lenni, már megtörtént": Sihter Tóni „az elmúlt éjszaka egy kései 
órájában" parancsot adott Dora Balázsnak, „fogja be lovait a gyászhin-
tóba, mert itt a végs ő  ideje, hogy gyászmenethez ill ő  lassúsággal átpo-
roszkáljanak ők hárman is a másvilágra, ahol az igazi concordia". A 
másvilágra azonban csak „Fekete Endre, a Városi Közkönyvtár könyv-
tárosa" jut el, mégpedig még ugyanannak az éjszakának hajnalán. S 
talán nem is véletlenül éppen Fekete Endre, hiszen az ő  fülébe súgta 
Sihter Tóni, amikor elhelyezte a gyászhintón, hogy majd ott, a túlvilágon, 
az „örökkévalóságban" írja meg azt a bizonyos levelet, amelynek meg-
írására a jó házból való könyvtáros („a kisváros úgynevezett intelligen-
ciája rég kizárta soraiból Fekete Endrét") egy életen át készült. Az 
elbeszélés is ezzel a kiemelt mondattal kezd ődik: „ Uraim, én még ma 
írok neki. " Mármint Énekes Krisztinának, aki többszörös jelkép Juhász 
Erzsébet prózáiban. Ő  a bizonyíték az egyik prózah ős gondolata mellett, 
miszerint „mégiscsak lehetnek dolgok, amelyek igenis a szavakon múl-
nak'. Énekes Krisztina léte, megjelenése, bolyongása, meztelensége, 
életre szóló szerelme, meg az is, hogy ő  maga mindenki életre szóló 
szerelme, „merő  fikció", grammatika, mint a „mi", mint az emlékezet. 
Énekes Krisztinának nincs ideje, ahogyan a gyerekkornak sincs ideje. 
Énekes Krisztina van, és csak az elbeszélésben van, „az id ők folyamán 
gyűjtőnevévé lett mindannak, ami itt elrendezhetetlen, ami az emberi 
létben feloldhatatlanul irracionális". Vele indul az els ő  próza és vele ér 
véget a negyedik, a hozzá szóló levéllel, amit immár az „örökkévalóság-
ban" Fekete Endre írt meg, ám az is lehet, hogy Fekete Endre levelét 
Sihter Tóni hamisította a könyv végére. Ha hamisítás a levél, akkor a 
nyelvvel küzdő , a nyelvet dekonstruáló visszaszorulása múlt beszéd-
módjaiba Juhász Erzsébet „prózá"-fának bizonyossága: az elbeszél ő  
elvesztette bizonyosságát, feloldódott a grammatikában és a visszavett 
történetben, ám ezzel egy id őben a műfaj (a „próza") bizonyosságát 
megszerezte. Ebbő l a fordulatból indulhatnak ki a recepció, a megértés 
mint „önmegértés" történetei, erre épülhetnek az olvasás alakzatai. 

Az anekdota megjelenése Juhász Erzsébet prózaírásában a hagyo-
mányos magyar novellaírás leger ősebb vonulatának megőrzése és de- 
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konstrukciója, ami ugyanolyan formában köztes pozíció, amilyen for-
mában a Senki sehol soha kötet helye a kés őmodern és a posztmodern 
között jelölhető  ki. Ez a között pozíció Juhász Erzsébet választható és 
kimunkálható, ám szorongást hozó „megtalált" irodalmi beszédmódja. Az 
elbeszéléstő l való félelem vezette őt e kötet megjelenése utána „köny-
nyebb", de közvetlenebb, közérzetet megfogalmazó, leírásaiban id ősze-
rűbb, vagy legalább időszerűsíthető  beszédmódok, a feljegyzések, az esszék, 
a távolabbi (irodalmi) múltak és világok felé. Ez egyúttal visszatérés a 
Műkedvelők képviseleti narrátorához, miközben lemondása Senki sehol 
soha kötetben kidolgozott prózai beszédmódról és narrációról. 

A Senki sehol soha kötet négy prózája, ismét kett ő-kettő  megosztás-
ban, az idő  narratív értelmezésében is szemben áll egymással, tükröz ődik 
egymásban. Az els ő  két próza „szótárakat" egyidej űsít, a múltból meg-
őrzött és fenntartott szavak, közhelyek, mondatfoszlányok köré építi az 
emlékképeket. A múlt szótárának szavait és mondatait a próza szöve-
gének tipográfiája is jelzi: a kötet két els ő  prózájának minden fejezete 
egy-egy dő lt betűvel kiemelt, múltat, a múlt szótárát felidéz ő  mondat-
félével indul, és minden esetben e nyelvi „törmelék" köré épül ő  történet 
a kiemelések egyidej ű  értelmezése és dekonstrukciója. Két szótár köl-
csönös meghatározottsága látható meg ebben, az emlékek szótárának 
és a „mi" dekonstruáló elbeszél ő i szólamának, közelítések és távolodá-
sok mozgalmasságát jelző , összetett nyelvjátéka. Minden kiemelt mon-
datrész valakinek a szava, vagy szavajárása, személyiséget és sorsot 
meghatározó szó, legtöbbször közhely, a közhely megfellebbezhetetlen 
igazságtartalma, amely mindig sokfelé indázó emlékfolyamatokat indít 
útjukra, ezzel együtt viszolygást szül, a recepciót ironikus értelmezésre 
készíti fel. 

Ezek az emlékfolyamatok a Juhász Erzsébet prózáját (nemcsak ebben 
a könyvben) behálózó impresszionalista stílusalakzatok változatosságá-
ban mutatkoznak meg. Ám ez csupán megjelenésük felszíne. M ć lyebb-
ről, az emlékként őrzött szótár felbontása, szétszedése és a benyomások 
emlékének közlése ily módon ironizálás is. Csakhogy az emlékek, a 
gyerekkor szótárának maradványai is hatékonyak, az ironizálás ezért 
kölcsönös, vagyis a párbeszéd a múlt és a jelen szótára között cseppet 
sem problémamentes, és főként nem nosztalgikus. A narrátor létterének 
(„tizedik emelet") vallomásos megfogalmazása és leírása arra is figyel-
meztet, hogy az elbeszél ő  visszaszorulta múlt, a gyermekkor nyelvi 
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játéktereire, hiszen a múlt nyelvi és grammatikai emlékvilága menek-
vésének, a jelenb ő l való kiszorítottságának is színtere. „A gyerekkorból 
— alapjában véve — hiányzik az id ő " — írja Juhász Erzsébet, ezzel indo-
kolva a kötet két emlékez ő  prózájának a történéseket és szótárakat 
egyidej űsítő  „függőleges" időrendjét. Ennek a függőleges időrendnek 
a gyűjtőnévé vált Enekes Krisztina a jelképe, ő  tartja egybe a különböző  
időket, benne íródnak egybe az eltér ő  szótárak, az egymástól nagyon 
távolra eső  „történetszilánkok". Az elbeszél ő  „mi" ilyen „történetszilán-
kokat" ír „soha meg nem történt, csak a ténylegesen megtörténtekhez 
hasonlító dolgokról". Ezeknek ;  ,függőleges" időrendben való „felfűzése" 
Énekes Krisztina mint jelkép. Es jelképes az is, hogy függ őben marad, ki 
írta vajon a könyv végén álló levelet Enekes Krisztinának. Vagyis a „gy űj-
tőnév" a kötetzáró, anekdotát dekonstruáló elbeszélés folyamatos, „víz-
szintes" időrendjébe is beépül az illúziók, az értelmetlen reménykedések, 
a kisvárosi nagy és mindig csődbe jutó várakozások jelképeként. 

Nagy törmelék- és hulladékhalmazt fog egybe tehát a jelképként 
szereplő  Énekes Krisztina. Egybefogja a nyelv szótárakba széthulló 
törmelékét, az elbeszél ő  egymásnak ellentmondó és mégis egymásban 
tükröződő  nézőpontjait, a történéseknek az id őben egymást előző  fo-
lyamatait, a m űfaji bizonyosságokat és bizonytalanságokat, de „gy űjtő -
neve" ez a légies tünemény a kötetben elmondott, darabjaira hullott 
családtörténetnek groteszkbe hajló szerelmeknek, csodáknak és cso-
davárásoknak is. Ugy jár az olvasó Juhász Erzsébet prózájában, ahogyan 
Veisz Béla úr ócskásboltjában vagy Pöcz Katica trafikjában járhatott a 
gyerekkori emlékezet és képzelet. A Senki sehol soha „modellje" az 
ócskásbolt („különböző  elképesztő  csavarok, szögek, kalapácsok, ba-
kancsok, lakkcipők, cilinderek, vihar- és petróleumlámpák, dóznik, fes-
tőfák, feszítővasak, mák- és kávédarálók") és a trafik („országra szóló 
korrupciók és manipulációk hihetetlen sokasága"). A vidék, a peremlét, 
az elhagyatottság és számkivetettség, a groteszkbe torkolló sorsok és 
halálok, elvetélt remények és szerelmek, elvesztett és cserbenhagyott 
múltak törmeléke, hulladéka, egy levél, mely „bárhol" és -  „bármikor” 
kelt, a vasárnapi korzózók között elsuhanó meztelen Enekes Krisztina, 
gyű lölködések és haragvások, egy világ, amellyel „sohasem volt valami 
rendjén".. . 

Soha, sehol, semmi — a peremlét rekvizitumai. Ezt kínálja fel Juhász 
Erzsébet „elbeszélő  hangja" olvasásra. 
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A BELSŐ  EMIGRÁCIÓ ÚTJAIN 

UTASI CSABA 

Örökségét már egészen fiatalon abban ismerte föl, hogy az eszmél-
kedő  vajdasági magyar, anélkül, hogy elmozdulna szül őföldjérő l, vala-
miképpen mégis emigráns, otthontalan idegen. Rossz közérzetét nem 
annyira a kisebbségi sors kedvez őtlen adottságai táplálták, hanem in-
kább az, hogy sem akkor, sem kés őbb nem találta a maga gyökereit, 
illetve amire rátalált, elégedetlenséggel és hiányérzettel töltötte el. A 
virtuális szellemi haza után kutatva ismételten azt kellett tapasztalnia, 
hogy tájunkon az eltelt évtizedekben a körülmények gyakran változtak 
ugyan, a „néhai helyi sz űkösségek lényege" azonban nem: „A prés 
ugyanaz. Egyvégtében." 

Érthető  hát, hogy a kilencvenes évek elején, amikor a hosszú id őn 
át gerjesztett nacionalista indulatok háborút robbantottak ki, hontalan-
ságérzete szélső  pontokat ért el. A mindennapi veszélyeztetettség kö-
rülményei között úgy találta, hogy tulajdon múltunkból és jövőnkbő l 
egyaránt kiszakítva „két szakadék között kuporgunk", egy szüntelen 
jelenben, mely „nem több, mint hétfő től hétfő ig és tovább, vagyis élet-
fogytiglan". A folytathatatlanságnak és kezd ődhetetlenségnek ez az 
állapota, vélte, „olyan fokon kétségbeejt ő , hogy egy határon túl már 
csak egykedvű  lézengéssel lehet elviselni". 

Ezt a határt azonban Juhász Erzsébet sohasem lépte át. Bár az aktív 
lázadást nem tartotta követhet ő  magatartásmintának, megpróbált ár 
ellen úszni. Könyvt ől könyvig menekült, olyan olvasmányokat lapozva 
föl, melyek az adott tér- és id őkoordináták közül való szabadulás átme-
neti élményét biztosították számára, mintegy visszacsempészve őt oda, 
ahonnan újra meg újra menekülni volt kénytelen. Igy jött létre az Esti 
följegyzések kisesszéinek sorozata, amely els ő  pillanatra írói munkássága 
melléktermékének látszik, holott m űve középpontjában áll, hiszen a 
sivárnál is sivárabb jelen egész sor megkerülhetetlen kérdés, dilemma, 
reflexió megfogalmazására késztette itt. 

Menekülési kísérletei során meglepő  módon elsősorban nem a meg-
értés és a megnyugvás intenciója vezérli. A téboly történettudományi 
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vagy szociológiai eszközökkel megközelíthet ő  hátterének részletei épp-
oly kevéssé érdeklik, mint a gazdag ezoterikus irodalom bens ő  egyen-
súlyt ígérő  tanításai. Ehelyett inkább fiatalkori nagy olvasmányait veszi 
elő  újra, nem pusztán azért, mert az egzisztenciális határhelyzet az 
olvasást illetően is a megtapasztaltak összegezésére készteti, hanem 
mert a kettős olvasatok paradox módon ellenállásának esélyeit is meg-
kettőzik, még ha közben az emberi lét reménytelenségével kell is szem-
benéznie. 

Amint a félelemtől terhes éjszakákon Camus-vel, Kafkával, Füst 
Milánnal, Pilinszkyvel, Andriétyal és másokkal van együtt újra, meg-meg-
kísérti a hiábavalóság gondolata. Egy helyt azon t űnődik el, hogy az ember, 
mert alaptermészetét semmiképpen sem lehet megváltoztatni, örök id őktő l 
fogva „teljesen védtelen és kiszolgáltatott, másoknak, de önmagának is". 
Másutt azt állapítja meg, hogy a történelem másból sem áll, mint olyan 
idők eljöveteléből, amikor ismételten beigazolódik, hogy „mindenféle töp-
rengés önmagunkhoz méltó életr ől és önmegvalósításról nem több, mint 
széplelkű  hőemelkedés, hisz egy kemény parancsszó mindenkor elegend ő  
ahhoz, hogy hűlt helyét találhassuk addigi életünknek, törekvéseinknek". 
Megint máskor, talán legmesszebbre merészkedve, jégverésként zuhogtatja 
ránk fölismeréseit: „az emberi létnek s cselekedeteinknek semmi, de semmi 
értelmük sincs, csak mi ruházzuk fel őket ezzel jobb pillanatainkban"; 
„siralmas senkik és semmik vagyunk az eszméletlen űrben"; „minden rend-
és harmóniavágyunk merő  kényszerképzet csupán". 

A hiábavalóságnak ebben a tartományában persze nem lehet tartósan 
megállapodni anélkül, hogy az „egykedv ű  lézengés" üres órái el ne követ-
kezzenek. Nem véletlen hát, hogy a kisesszék egyikében csaknem fohássze-
rűen hangzik el a panasz: „De nem bírok így bezárva s minden reményt ő l 
és esélytől elzárva élni. Nincs más megoldásom, mint a remény ..." A 
remény, mely valójában tárgyát nem lel ő  remény, s mint ilyen csak arra 
elegendő , hogy az eléje táruló pokol bels őbb körein is végig tudjon 
pásztázni tekintetével. 

Miközben egyfolytában tart a háború, a mozgósítások és az elszegé-
nyedés, a politika pedig „naponta arcul köp bennünket vérlázítóan 
szemenszedett hazugságokkal", nem kerülheti meg a nacionalizmus 
jelenségeit. Danilo Kišsel egyetérve leszögezi, hogy a nacionalizmus 
mindenekelő tt paranoia, mely az egyéni tudat elvesztését jelenti. A 
nacionalista épp ezért saját entitását önazonosságán kívül keresi, s a 
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nemzet „fennmaradását és tekintélyét, a hagyományok és nemzeti szent-
ségek őrzését" tűzve zászlajára, a „cselekvés embere lesz, népszónok, 
látszat-individuum", kinek magatartását els ődlegesen a gyűlölködés ha-
tározza meg. S Juhász Erzsébet épp ett ő l szorong, kétszeresen is: fél, 
hogy lesújt rá, de fél attól is, hogy netán föltámad benne. Ennél csak 
az irritálja jobban, hogy a vak gy űlölet elviselhetetlen könnyedséggel 
általánosít, ellenséget látva minden magyarban, vagy minden szerbben, 
vagy minden horvátban. Ilyenformán sorsközösséget csakis azokkal tud 
érezni, akik nemzeti hovatartozásuktól függetlenül „minden erejükkel 
azon vannak, hogy megtartóztassák magukat a gy űlölettől", az „öniga-
zolásnak és gátlástalan önérvényesítésnek" ett ől az „olcsó és végtelenül 
alacsonyrendű  formájától". 

A következő , beljebb eső  körben természetesen a jugoszláviai ma-
gyarság helyzetével is szembe kell néznie, hiszen az országveszejt ő  
irracionalizmus tombolása fogyatkozó, szétzilálódó kisebbségünket is 
közvetlenül veszélyezteti. S hogy a baj nagyobb legyen, a frissiben er őre 
kapott, természetéb ől adódóan bűnbakkereső  vajdasági magyar Popu-
lizmus is épp ekkortájt indít és folytat kétfrontos küzdelmet értelmisé-
günk, elsősorban íróink ellen. Egyfel ől megújulón azt szajkózza, hogy 
a vajdasági magyarság nemzettudatának elsorvadásáért az itteni magyar 
irodalmat és írókat kell felelőssé tenni, másfelő l pedig, akárha ennyivel 
nem tudna megelégedni, kétségbe vonja, s ő t tagadja magát a vajdasági 
magyar irodalmat is, azt állítva róla, hogy az egyetemes magyar irodalom 
nagy sokára beköszöntött korszakában mesterséges kreáció az egész. A 
vádak annyira képtelenek, hogy íróink nagy része viszonylag sokáig 
némán, csaknem hitetlenkedve nézi a nem várt nagy parádét. Juhász 
Erzsébet azonban, aki épp esti följegyzései sodrában áll, nem térhet ki 
a válaszadás elől. Köntörfalazás nélkül közli, hogy nem szereti azon 
vajdasági magyar írótársait, kisebbségi sorstársait sem, akik alig néhány éve 
döbbentek rá arra, hogy az itteni magyarságnak nincs kell ő  önismerete, 
ám ennek ellenére számonkérőn, hisztérikusan hőbörögnek, olyannyira, 
hogy a körükből hallatszó „csaholás vészesen hasonh"t e térség többségi 
nemzeteinek csatazajára". Szokatlanul indulatos, már-már érdes hangvé-
telét az magyarázza, hogy a vádaskodók, a populista karám kapuját nyito-
gatva, voltaképpen az alkotó munka szabadságának, tágasságának alapfel-
tételeitől akarják megfosztani íróinkat. Mi mást is tehetne, újrafogalmaz 
néhány olyan gondolatot, amely a szocialista realizmus dicstelen korszaka 
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óta nemigen volt időszerű  erre felénk. Nyomatékosítja, hogy az irodalom 
véletlenül sem kizárólag kisebbségi sorskérdések megfogalmazására 
való, hisz az író mindiga „létezésszakma" egészében begy űjtött tapasz-
talatokra támaszkodik. Noha kisebbségi voltunk nyilván már abban is benne 
van, ahogy lélegzetet veszünk, „ebb ő l mégsem lehet irodalmi progra-
mot csinálni, mint ahogy irodalommal szembeni elvárást sem". Annál 
kevésbé, mert az „irodalmi m űnek egyetlen igazi küldetése van, az, hogy 
a maga öntörvényű  szabályai szerint minél magasabb esztétikai színvonalat 
érjen el". 

Irodalmunk kétségbevonását érthet ő  módon még körültekintőbben 
utasítja vissza. Abból indul ki, hogy a kisebbségi irodalmak alkotói csakis 
azokkal a jegyekkel tartozhatnak az egyetemes magyar irodalomba, 
melyek létüket és munkásságukat objektíve meghatározzák. Más, els ő -
sorban esztétikai kérdés persze, hogy egy-egy író megmarad-e tartósan 
az egyetemes magyar irodalomban vagy sem, a kirostálódás veszélye 
ugyanis „mindenkit egyformán érint, nemcsak a felvidékiekét vagy a 
vajdaságiakat, de a magyarországi írókat is". Csak az id ő  döntheti el, 
kinek jut ott tartósan hely, épp ezért képtelenség föltételezni, hogy 
„önszántunkból át lehetne iratkoznia vajdasági magyar irodalomból az 
egyetemes magyar irodalomba, mondvacsinált kategóriának min ősítve 
az előbbit". Vajdasági magyar irodalom tehát igenis van, és lesz is 
mindaddig, amíg itt napvilágot láthatnak olyan m űvek, melyeknek szer-
ző i nemzeti hovatartozásukat és helyi determináltságukat egyaránt vál-
lalni tudják. 

Csakhogy ez a vállalás mélyen ellentmondásos. Mivel a kisebbségi író 
a „kisebbségi jelzőbe nemegyszer a kis jelentésének esztétikai min ősítést 
is célzó — noha általában kíméletesen nem kimondott — mellékzöngéjét" 
is belehallja, korántsem kisebbségi irodalmat kíván m űvelni, ugyanakkor 
azonban kisebbségi írói helyzet minden további nélkül van, hiszen a 
sors, a lét, amelybe az író belevettetett, szinte hemzseg a kisebbségi 
megkülönböztető  jegyektő l. 

Ezt a választás elé állító ellentmondást két f ő  irányban szokták 
föloldani, vagy ellensúlyozni legalább. Ha valaki, különösen z űrös, zord 
időben, amilyen a miénk, úgy érzi, hogy környezete sivárságát és táv-
lattalanságát, az örökös „prés"-t nem tudja tovább elviselni, el őbb iro-
dalmunk peremvidékére vonul, majd adott pillanatban átköltözik az 
anyaországba. Juhász Erzsébet megért őn veszi tudomásul a megoldás- 
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nak ezt a lehetőségét, de nem mozdul. Belátja, hogy egyéni veret ű  sorsa 
alighanem csak annak lehet, főleg ha fiatal, aki nem marad tehetetlen 
elszenvedője a szülőföldjén dúló pusztításnak, az emberi értékek ma-
radéktalan széthullásának, hanem a jobb sors reményében elköltözik 
innen, de nem mozdul. 

Az ellentmondás elhárításának másik módja az, ha az író affirmatívan 
kezd viszonyulni mindenhez, ami irodalmi környezetében történik. Ha 
meggyengült, légszomjjal küszködő  irodalmának további romlásától tart-
va értékeset és értéktelent összemos, kiegyenlít, ha tehát elvtelen meg-
alkuvással teremti meg maradásának feltételeit. Juhász Erzsébett ől ter-
mészetesen az ellentmondásnak ez a kisebbségi, s őt vidéki irodalmiság 
felé mutató feloldási módja mer őben idegen. Mégsem mozdul, mégis 
marad. 

Marad, mert bels ő  emigrációja, hontalanságérzete ráeszmélteti, hogy 
a kisebbségi író jószerével csak a tagadva affirmálás révén teheti értel-
messé tevékenységét. Az írás, mondja, „szellemi-lelki felülemelkedés a 
helyi szűkösségeken, illetőleg e szűkösség megszüntetve megőrzése". 
Ebben a nemrég oly frekventált fogalomban a „megszüntetés" az ér-
tékteremtő  igények állandó jelenlétét jelzi, egy olyan kritikusságot, 
amely nem tud megbékélni a szűkösségek egyetlen megnyilatkozási 
formájával sem, de amely a „megőrzés" mozzanata folytán mégsem 
abszolutizálódik, nem válik masszív, pályatörő  tagadássá. Ebből a pozí-
cióból szemlélődve vélheti úgy Juhász Erzsébet, irodalmunk múltjába 
lépve át, hogy Szentelekyék törekvéseir ől a „vajdasági magyar értelmi-
ségnek tudnia kell, önmeger ősítése érdekében", még ha „m űveiket vajmi 
kevéssé lehetett bármikor is hasznosítania". Ugyancsak ebb ől a pozíció-
ból fogalmazhatja meg már-már hitvallásszer űen, mindennemű  mazo-
chista pátosz nélkül, hogy a „közeg, a körülmények, a bennünket meg-
előző  nemzedékek, az adott kultúra egészének tere, ahol él és ír az 
ember, az adja meg a kiszolgáltatottság, de a helytállás fölcserélhetet-
lenül egyedi jellegét is". S végső  soron ennek a pozíciónak köszönhet ő  
az is, hogy a följegyzések végén az önmagunkhoz való h űség gondolatáig 
eljut. Lehet, hogy a h űség ma már elévült, hasznavehetetlen fogalom, 
fut át elméjén, mégsem tudja azonban lebecsülni vagy megmosolyogni. 
Nem, mert „ahogy a súlyos betegségtől sem szabadul meg az ember 
azzal, hogy átköltözik egy másik házba, városba vagy országba, úgy 
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önmagunktól sem szabadulhatunk meg, ha itthagyva az átokverte szü-
lőföldet, más országba települünk". 

A följegyzéseknek mindazonáltal van egy olyan vonulata is, amelyben 
Juhász Erzsébet több-kevesebb sikerrel szabadulni tud az aktualitások 
hínárosából. A békesség ritka pillanataiban gyerekkori karácsonyesték 
hangulatát idézi, egy soha meg nem kapott heged űrő l szól, melynek 
hangját legmerészebb álmaiban ma is hallja, az éneklésről, a rózsáról, 
a világnak erről a „legveszélyeztetettebb jelképé"-r ől meditál. Ezek 
között a vallomásos, de a tolakodó személyességet messze kerül ő  írások 
között talán mégis az Arcok és álarcok a legjellemzőbb. Mint már maga 
a cím sejteti, itt az emberi képmutatás témáját járja körül. Ősi és örök 
téma ez. Már Lukianosz ironikusan szemléli a világszínjátékot, Erasmus 
istenei pedig, miután eláznak a nektártól, leírhatatlan élvezettel gyö-
nyörködnek az álarcos balgáknak odalenn kavargó tarka forgatagában. 
Nem kell azonban ilyen messzire mennünk. Gondoljunk csak Esti Kor-
nél kirándulására a „becsületes város"-ba vagy Déry Tibor öreg írójára, 
amint épp azt fejtegeti, hogy a hazugság az emberiség egyik legnagyobb 
találmánya, hisz nélküle minden közösség „elmebajos, vérengz ő  részek-
re" hullana szét. Vagy gondoljunk Hamvas Bélára, aki létünk pszeudo-
egzisztenssé torzulásának egyik f ő  okát abban látja, hogy a „világban az 
embert nem valódi élete, hanem színészi teljesítménye szerint ítélik 
meg". 

Súlyos megbolygatottságában Juhász Erzsébet természetesen nem az 
álarcosság valamiféle neoromantikus ellenszere után sóvárog. Régóta 
tudja, hogy a „leghézagtalanabbul illeszked ő  álarcok mögött" szörnye-
tegek rejtőzködnek, kiknek arcáról sohasem csúszik le a maszk, s ez 
okból szóra sem érdemesek. Képzeletét inkább az foglalkoztatja, hogy 
az élete folyamán sorsdöntő , jóvátehetetlen ütéseket kapó és osztó 
ember, a szenvedő  ember megkockáztathat] a-e mások el őtt a maradék-
talan kitárulkozás gesztusát. Roppant nehéz kérdés, hisz, mint Pilinszky-
vel vallja, „elégni a közönség szeme láttára, és direkt módon megmon-
dani, végigélni, ami a szívünkben lakozik, ez életveszélyes". Ennek 
ellenére továbblép, s Rembrandt rejtélyes utolsó önarcképében fölfe-
dezi, hogy mégiscsak „lehetséges annak eljövetele, amikor megsz űnik 
a különbség arcunk és álarcaink között, mert végre mindkett ő t sikerült 
meghaladnunk, a rejtőzködést éppúgy, mint az önfeltárulkozás életve-
szélyes védtelenségét". 
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Szuggesztív asszociációinak ezen a pontján már-már elhisszük, hogy az 
álarcosság csakugyan, a mindennapokban is felszámolható. Néhány sorral 
később azonban Juhász Erzsébet arra hívja föl a figyelmet, hogy a képr ő l 
sugárzó gyöngéd irónia alkalmasint „már nem személynek, hanem — az út 
végén — a lét egészének szól". Igen, az út végén. Akkor talán. Addig viszont 
folyvást tart a karnevál, és marad a bels ő  emigráció, marad az otthonta-
lanság, a meg nem szüntethető  hiányérzetek és mindennek vállalása. 

„Milyen távol vagyok valójában a korszaktól, amelyben élek" — sóhajt 
föl virrasztó éjszakáinak egyikén Juhász Erzsébet, s most azon kell 
eltűnődnöm, vajon mindazok után, amit az idén tavasszal átéltünk, s 
átélünk azóta is változatlanul, meg tudná-e nevezni ugyanezt a távolsá-
got. Aligha. De hogy nem hallgatna ma sem, az azért biztosra vehet ő . 

KÖNYVBIZONYOSSÁG 

HÓZSA ÉVA 

Arthur Schnitzler Robertjéről olvassuk a következő  megáliapításokat: 
„Robert énvesztésének folyamatában egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy énje 
valójában megélhetetlen, mert annyira bizonytalan és illékony." (A köd 
motívuma Ady, Krleža, Musil és Schnitzler m űvében.) Az én megélhető -
sége, az énvesztés veszélye, a közérzet-relációk vezetik el Juhász Erzsé-
betet, az író-ént, a bizonyosság kereséséig. Írásait újraolvasva, ebb ől a 
jelentéktelen, ám mégis távolodó távlatból (hiszen Mestróval ellentétben 
ő  csak rövid tapasztalatokkal rendelkezik az elmúlásban), a távolsággal és 
a szülőföldkorlátokkal összefüggő  bizonyosságfürkészés motívumát ismer-
jük fel leginkább. A Márai-féle bizonyosságot hiányolja önmagából, a 
hitelesség tetten érésére vágyik. Hajnóczy mélysége és Krasznahorkai 
levegőege között keresi a kapaszkodót. Kutatja, lesi hó alatt azt a 
bizonyos magot, József Attila nem is oly magától értet ődő  hazatalálá-
sának bizonyosságát, a kiszolgáltatottság rétegeit, a félmúlt megállóit, 
Nakonxipán valószínűtlen hópelyheit, a jelenlét jöv őbeliségét, a szavak 
gesztusértékét, az itthon ugar-sivárságát. 
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Kosztolányi nagy perspektívanyitónak tartja Schnitzlert, jelenetei 
ugyanis változatos távlatokat tárnak elénk. Juhász Erzsébet bizonyos-
sághiányból fakadó perspektívanyitó szövegei szerteágazó messzeségek-
be hatolnak, holott éppen a perspektívazárásról, a „sorstalanság"-ról 
elmélkednek. 

A közölhetetlenség beszédszituációja a bels ő  tereket nyitja meg, 
ahogyan a Műkedvelők prousti helyzetében — Aurél esetében — ez 
felismerhetővé válik. A Csoportkép üveglapokkal című  bölli hangulat-
távlatokat nyitó / szöveg a néz őpont-bizonyosság kérdéseit érinti Kilián 
tanár úr figurájával kapcsolatban. Az író-ént nem az énvesztés és az 
önazonosság szkepszise foglalkoztatja (például a bécsi modell és a 
szülőföld megszenvedésének megközelítésekor, illetve az Ilia Mihályhoz 
intézett „levélfélében"), hanem az én közölhetetlenné és megosztha-
tatlanná válását tudatosuló felismerésként osztja meg olvasójával. A 
bizonytalanságmodell (íróságában társtalan) megírójának egyetlen bi-
zonyos kérdése így hangzik: „Mi az, ami maradéktalanul megosztható?" 

Bizonyos, hogy valami (meg)írható és (el)olvasható. Bizonyos, hogy 
a feszültségtudatú íróság és a legf őbb jóval kecsegtet ő  olvasói lét meg-
élhető , kibeszélhető , de a konkrét tér- és id őkoordináták közül való 
kitörés — gondoljunk a Novák Antal vonatkozásában említett „csillag-
nézés" metaforára — megoszthatatlan. Nem megosztható ennek szituált 
megélhetősége, a közérzet sem, az a bizonyos „rés" sem, amelyet Hof-
mannsthal hasonlóképpen beszédesnek és fényesnek ítél. 

Juhász Erzsébet prózavilágának perspektívája az a választóvonalon 
átkelő  szellemi-lelki nyitottság, amelyre a Fövenyőre állathecce döbbenti 
rá. Az átlépést a könyvek titkainak böngészése teszi lehet ővé, a köze-
ledéstől és távolodástól egyaránt véd ő , az én által akart világ, a meg-
szokott olvasói/olvasási szituáció, amelyr ől a Leírás-gyakorlatok olvasóter-
mi részlete vall: „Amikor elfoglalja megszokott helyét az olvasóteremben, 
rendszerint az az érzése támad, hogy ki tudja, mióta fekszik már egy nagy 
halom rá zúdult könyv alatt, Por tömi el a száját, súlyos könyvoszlopok 
hintáznak ziháló mellkasán. Aztán munkához lát, figyelmesen olvas sokáig, 
hogy hosszú gyakorlásainak eredményeként el őhívhassa agyában az elol-
vasott anyag kópiáját. Amikor dolga végeztével kilép az utcára, jóllakott 
és elnehezedett agya már nem tanúsít semmiféle ellenállást a felmerül ő  
érzéki csalódással szemben: nem érzi, ha meleg van vagy hideg, nem veszi 
észre, ha megered az 156, változatlanul ott üldögél a maga mindennapi 
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rekvizitumaiból berendezett kirakatban, szélt ől, naptól, hangtól, bármi-
hez, bárkihez való közeledést ől és távolodástól védetten."  

Juhász Erzsébet prózája az olvasás bels ő  aktusát, jeltelenségét, „a  
csönd mély tartalmasságát", az intenzív szellemi jelenlétet valamiféle  

bizonyosságként, a haza belakhatóságaként, révületként tartja számon.  
Bizonyosság az, ami megélhető . A könyv (-írás és -olvasás) szinte az  

egyetlen belső  megélhetőség és otthonosság, az egyetlen bizonyosság-
esély énünk megélhetetlenségének labirintusszer ű  helyzetében, vagyis  
abban a közérzetben, amelyet Juhász Erzsébet két legfájóbb-legszebb  

szava, a „sorstalanság" és a „megotthonosodás" határoz meg.  

TÖRTÉNETEK A TÖRTÉNETEK  
TÖRTÉNETÉRŐL  

Juhdsz Erzsébet kiadatlan regényérб'l  

FARAGÓ KORNÉLIA 

A visszafelé leforgatott, lezárult élettörténetek közül az els ő  (Egy 
villamos végállomást jelző  csengetése) hatol legbeljebb a „mába", 1988-
ban ér véget. Így a kötet egészét illet ően is érvényesül a visszafelé való 
leforgatottság. Ebben az elbeszél ői szemléletben a halál motívuma — a 
klasszikus családtörténeti regénymodellnek is nyomatékos mozzanata — 
válik a létértelmezés kiindulópontjává. Az életek (és a történetek is) a 
vég, az elmúlás perspektívájából t űnnek beláthatónak, sohasem a szü-
letési, hanem az elhalálozási évszám ismeretében. A vég alakzatát szinte 
mindegyik szituálj a: „(Angeline) 1988 nyarán halt meg"; „Emil és Emi 
anyja Pataresics Endréné, szül. J бsvai Ella 1959. szeptember 4-én halt 
meg", de folytathatnánk a sort, Gitta 52-ben, Ila 59-ben hunyt el, Béla 
és István 1914-ben esett el, Miklós halálának éve 1944 stb. Juhász 
Erzsébet akkor lelt rá e perspektíva jelentésértékeire, amikor a látha-
tatlan, a felfoghatatlan, az azonosíthatatlan, láthatóvá, felfoghatóvá és 



JUHÁSZ ERZSÉBET EMLÉKÉRE 	 579 

azonosíthatóvá tételéhez keresett érzékelési, tudatosítási és poétikai 
eszközrendszert. A sorsvariációkat halál és szerelem, halál és találkozás, 
halál és visszatérés közötti szakaszuk retrospektív dinamikájában ismer-
jük meg. Ismétlődés és különbség narratív ritmusában formálódnak az 
egyes fejezetek, több motívumkomplexum teremt kapcsolatot, kommu-
nikációt közöttük. A közelségélmény változatai (a kiemelked ően jól 
kidolgozott, az iróniától sem mentes, szövevényes családi viszonylatok 
kaotikus érzelmisége), a távolság és az ismétl ődő  hiány lényegsűrítő  
alakzatai (a megrázóan szenvedélyes és az életid ő  egészére kiterjedően 
tartós, de sohasem kölcsönös szerelmek), az emlékezés és felejtés, nyelv 
és identitás, háború és menekülés, otthonkeresés és hazátlanság témái 
szerveződnek történetté, az egyenes vonalú oksági rend és az esetle-
gesség kettősségében. 

A múltbeli történetek szerepe és sorsa az emberéletben szintén a 
fejezetek ekvivalens tematikus jegyeként aktivizálódik. Az utóidej űség 
hatásszerkezetének felépítését a történetek történetei segítik. Néhány 
történetbe (mint amilyen az egész napos villamosozásé is) beles űríthető  
a hosszú élet minden fontos mozzanata, a fölidézés intenzitása er ősebb 
a valóságénál. Bizonyos események és személyek viszont kitörl ődnek, 
kirekesztődnek az egyéni és a családi emlékezetb ől, mert túl fájdalma-
sak, vagy túl érdektelenek. Angeline, aki napjait egy régi történetben 
éli („áttette létezésének színhelyét a korábbi id őkbe"), évtizedeket 
fiatalodik a mesélés szituációjában. A történet önazonosságteremt ő  
erővel bír, utólagos narratívét biztosít az életnek, és bizonyos mértékben 
helyettesíti az álmokat. Akit viszont súlyos tragédia ér, abból kiveszik 
a szó, az a beszéd dinamizmusából a hallgatás statikus állapotába zuhan. 
Az adott kor és kultúrközeg beszédfolyamataiba a verbális prezentáció 
stílusa, beszédsémái, különleges egyéni akcentusai helyezik a szerepl őt. 
A diskurzust megidéző  mozzanatok közül az utcák és terek, a cukrászdák 
és könyvesboltok nevei, a vezeték- és keresztnevek kapcsolódnak be a 
legnagyobb hangulati energiákkal a nyelvi emlékteremtés narratív fo-
lyamatába. A figurák közül többen megelevenednek egymás beszédében 
is. Az óriási méretű  mobilitás következtében a jelenlét realitása, a 
hallani, látni, megérinteni közvetlensége, többnyire távolság- (Lina a 
távolságok szerelmese) és hiányperspektívaként rajzolódik ki. A szavak 
közvetítik a „máshol" és a „máskor” realitását, a levélbe foglalt vagy 
élőbeszédben felhangzó szavak. Az elválasztottság alakzatai, az őrületbe 



580 	 HÍD 

forduló várakozások minden élettörténetet meghatároznak. Ezért je-
lentős a történetszervezésben a találkozás kronotoposzának szerkezeti 
helye, akár megvalósulatlanságában is. Az egymásra várakozók végül 
már az éppen érkezőben ismerik fel azt, akire vártak. Van a regényben 
egy olyan figura, Endre alakja, akiben keresztez ődnek a vágyak, akiben 
mindkét egymásra vágyakozó, hosszú évtizedeken keresztül elválasztott 
testvér (Miklós és János is) a Másikra ismer. 

Szimbolikus értékű , amint egy őrült-groteszk figura ide-oda futkosá-
sában rajzolódik ki elődeinek néhány évszázados mozgáspályája. A fiút 
„egy ismeretlen, hatalmas erő  rángatta", talán ugyanaz, amely felmen ő it 
rángatta több emberölt őn át Graztól Szabadkáig, Szegedt ől az Isonzó 
völgyéig, Temesvártól Pozsonyig, Újvidékt ől Aradig oda-vissza, össze-
vissza". Ez a mozgáspálya valójában a regény terének hálózatrendszere, 
a megképződő  világ helyrajza. A származási hely, a tényleges élettér és 
az elhalálozási hely távolságai, a lokációs véglegességigények hiábava-
lóságát érzékeltetik. Egy-egy élettörténetben az örök ismétl ődésben 
állandósult, mozdulatlan id ő  képzete, a Helytő l való távolodásban nyil-
vánul meg, a távollét tartamát méri. „Számolnunk kell egy olyan ismét-
léssel, mely felfedi a múltat, az egyénét, a világét, nem azért, hogy 
reprodukálja vagy elpusztítsa, hanem, hogy megújítsa: ez ugyanannak 
az ismétlése lenne a másság távlatával" (M. Edwards). A Hely és a 
teremtő  emlékezetben élő  képe között az id ők folyamán olyan mérté-
kűvé nőnek az eltérések, hogy a kett ő  szembesülése, a szembesülés 
megrázkódtatásai megölik a történetet. „Ötvenhat éven át mesélt Sze-
gedről, ahogy öregedett, ahogy távolodott emléke az id őben, annál 
gyakrabban és hosszadalmasabban. Néhány utcát, teret, az Erzsébet-li-
getet átszelő  platánfasort indázták át ezek a történetek. Vészesen és 
elborzasztóan mindig ugyanazok a történetek." Ez a szerepl ő  ötvenhat 
év múltán viszontlátta, és „soha többet egyetlen szóval sem említette 
Szegedet". A mélységesen megélt, szinte egyénítő  személyiségjegyek-
ként működő  locusok ellenében, de azok jelentését feler ősítve jelennek 
meg a bedekkerhang ironikus leírásában a felszínes térélmények, a 
turista típusú befogadásra kínálkozó helyek. Az útikönyvidézetek, mi-
közben a tér adatszer ű  és élményi „való"-fának távolságáról szólnak, a 
citációs-szövegközi értelemképzés paródiái is egyben. Ez a poétika nem 
a prózafordulat utáni intertextualizáló, relativizáló és önrelativizáló 
narrációs stratégiákra épül. Juhász Erzsébetet a különböz ő  jelentésgaz- 
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dagitó technikáktól mentes, egyszer ű  áttekinthetőség kifejezőereje lát-
hatóan jobban izgatta. A létezés komplexitásának megragadására (pa-
radox módon?) az ilyen szerkezeteket találta alkalmasaknak. Narrációs 
elgondolását a történetszer ű  világértelmezés jellemzi, a történetek ele-
meinek a végletekig átgondolt, célirányos szelekciója, az apróra kidolgo-
zott belső  strukturáltság, a hihetetlenül pontos fogalmazásmód megvilágí-
tóereje, és az elbeszélés különös transzparenciája. Az interpretálhatóságot 
erősen meghatározó éjvénnyel van jelen minden egyes élettörténetben az 
extratextuálisra utaló értelemdimenzió. A tér-id ő  és az alak viszonyát 
elviselhetetlenül szorosra fűző  történetiség, a háborúk és határmódo-
sítások utáni önkívület, „csendes téboly" jelei, a nosztalgikus és dep-
ressziós érzések, a duplicitás, a skizofrénia. A bels ő  bizonytalanságokat, 
az „én" határképzeteinek a szétzilálódása, a saját és idegen föld biztos és 
tartós elválaszthatóságának hiánya termeli ki. A megnyugtató bizonyos-
ságból, az átszemantizált kódrendszerek, az új és váratlan jeltársulások, az 
átnevezések, a korábban saját — ma idegen élménye, a határok és határokkal 
módosított közösség élményei mozdítanak ki. Ezenkívül a bezártság álom-
ban és ébrenlétben egyaránt eluralkodó képzetei, majd a fogolylét kire-
kesztettségképzetté transzformálódó morfinista víziói. Es persze megsz ű -
nik a helyi, a közvetlen identitás, a város, az utca bels ő  képeihez, az 
építészeti környezethez köt ődő  identitás megőrizhetősége. Ajelentés egy-
ségét biztosító régi, elhagyott helyek hiányában a helynélküliség érzése 
válik dominánssá, a megotthonosodás helyett, a hosszú évek során bevésett 
jelkombinációk többszöri széthullásának következtében, az átmenetiségé. 
A kezdő  és a zárponti történések tematikus ekvivalenciája a terek és id ők 
összekeveredéséb ől, a történelem örökösen visszatér ő  alapsémáiból, a 
mindenkori alapélmények félelmetes hasonlóságából épül ki: a s ű rű  
ekvivalenciahálót a rendkívül kemény historikum szövi. 

A narráció sokszor és sokféleképpen bontja le a tradicionális identi-
tást, rekonstruálja töréseit. Többen a figurák közül a limes-konfliktus 
élményével küzdenek. Identitásuk nemzeti elemei vagy az osztottság, 
vagy a szórtság jegyeit mutatják. Olyanok a nyelvek, azonosságok és 
hovatartozások s űrűjében, minta „kaméleon a skót kockás takarón". 
Egyes gondolatkörök a fentiek közül azt sugallják, hogy az életm ű  
keretein belül, az esszék megrajzolta kontextusban is megkíséreljük 
olvasni ezt a szöveget. 
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ÍRÁS FEKETE KERETBEN EGY CSONKA 
REGÉNYRŐL 

BORI IMRE 

Hogy mekkora veszteség értea vajdasági magyar irodalmat Juhász 
Erzsébet halálával, elbeszéléseinek még olvasható részletei példázhatják 
a legbeszédesebben. Mindössze hét, de lényeges vonásaikban szerves 
egységet mutató elbeszélések alkotják az immár posztumusz m űvet, amely 
kiadásra vár. S amely befejezetlensége ellenére is a befejezettség, a teljesség 
benyomását kelti. Nyíltsága, a kötetté szervez ődni akaró alkotás kompo-
zíciós kötetlensége a nyitott mű  jegyeit viseli magán, s a hat írás azt mutatja, 
hogy az írónő  még megízlelhette a szabad kreálás örömét, s nem kellett 
csatáznia a megszerkesztettség igényével és ennek az igénynek a görcseivel. 
Nyilván kiegészítette volna, vagy legalább körülhatárolta volna élesebben 
művét, mert így is körülhatárolt a hét szöveg, megjelölte őket emberileg 
és geográfiailag is, hiszen az írói figyelem a Szabadka—Temesvár-Szeged-
Pozsony négyszög határolta térségben járt, már-már tézisszer űen mutatva 
Juhász Erzsébet Közép-Európa-élményének a terrénumait. De nem kül-
sőségekben kell keresnünk a jegyeket, hanem abban, hogy mesteri voná-
sokat rak fel világa térképére. Leginkább pedig sorslátását figyelhetjük — 
az írásokban szereplő  családokat nemcsak háborúk bomlasztják fel, hanem 
békeszerződések szabdalta határok is — olyan kegyetlenül, hogy néha 
évtizedeken át nem képesek a hősök átjutni rajtuk. Embereket és népeket 
megosztó itt minden határelmozdítás. Mintha Trianon regényét akarta 
volna megírni a tanulmányaiban kifejtett Közép-Európa-látomás epikus 
bizonyítékaként. Nem véletlen talán, hogy a legjellemz őbb történetekben 
egy cukrászda asztalának márványlapjára ejtett kis villa hangja évtizedeken 
át zeng, vagy ahogy írta: „az a hang Emilben évtizedekkel kés őbb a 
reménytelenség alaphangját szólaltatja meg". Ennek az id őtlennek tetsző  
reménytelenségnek a melankóliájához ez a zenei kíséret, essék szó a 
Pataresicsokról, a Sajtos lányokról vagy éppen Eichlinger Emíliáról. S a 
vágyakozások méla szomorúsága is ott van Juhász Erzsébet szövegeiben, 
hiszen hősei ahonnan egyszer elkerültek, oda soha nem jutnak vissza, 
mintha szüntelen vesztésben élnének. Így veszik el elbeszélései h őseinek 
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világa 1920-ban, de akkor minden elveszik, ami kedves volt h őseinek. 
Ez az érzelmi Trianon-regény, sajnos, az írón ő  halálával befejezetlen 
maradt. 

JUHÁSZ ERZSÉBET: A TÁVOLSÁGOK 
CSAPDÁJA 

TOLDI ÉVA 

Juhász Erzsébet kéziratát az olvasó nem tudja elfogódottság nélkül 
kézbe venni: tudja, ezek voltak az írón ő  utolsó gondolatai, halála el ő tt 
két nappal is még ezen a kéziraton dolgozott, hogy a Forum Könyvkiadó 
meghívásos regénypályázata feltételeinek eleget téve elküldje közlésre 
készülő  regényének egy fejezetét, amelyet alkalmasnak talált arra, hogy 
reprezentálja a majdani m ű  egészét. 

Halála után kiderült, hogy regényének hét fejezetével már elkészült. 
A család bocsátotta a kiadó rendelkezésére a regény fejezeteit, a címet 
a kiadó adta. A kézirat mégsem t űnik torzónak, éppen mert a fejezetek 
novellisztikusan kidolgozottak, mindegyik önállóan is megállja a helyét. 
Összefűzi őket, hogy szereplői azonosak, s a szöveget olvasva mind 
többet tudunk meg a hányatott sorsú család tagjainak múltjáról. Egy 
kelet-közép-európai család huszadik századi történetét olvassuk, amely-
ben fontos szerepe van a történelemnek, a határok módosításának, a 
gyermekek születésének és halálának. Mindezt az elszakítottság és kita-
szítottság hangulata lengi be, s teszi ezáltal egységessé is a szövegeket. 

Juhász Erzsébet pályáján végigtekintve, logikusnak, következetesnek 
tűnik témaválasztása, aPozsony—Szeged—Szabadka—Újvidék—Temes-
vár—Linz térségében játszódó, egész századunkat átölel ő , gazdag törté-
nelmi hátteret rajzoló családregény. Míikedvel ők című  regénye 1985-ben 
a vajdasági művészlétet próbálja megragadni, az Esti följegyzések című  
publicisztikakötete 1993-ban közvetlenül reagál napi eseményekre, s 
olyan irodalmi indíttatású kérdéseken töpreng, amelyek a háborús hát-
ország emberének mindennapi gondolatai, s az 1998-ban megjelent 
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Útleírások a Vajdaságból ugyancsak itteni létünk kérdéseit járja körül 
az esszé és a novella eszközeivel egyaránt. Mindennek egyenes folyta-
tásaként olvashatjuk most regényének fejezeteit, amelyben központi 
helyet kapa szerepl ők identitásának gondolata, a bunyevác, horvát, 
sváb és magyar őseit egyaránt ismerő  Pataresics Miklós önazonosság-
keresése, amely azonban nem esszéisztikus megközelítésben, hanem 
szépíróhoz méltóan epikai közegben jelenik meg, s gondolkodóhoz 
méltóan árnyaltan, többsíkúan. 

Juhász Erzsébet az elmúlt években intenzíven foglalkozott a Monar-
chia kultúrtörténetével. Tükörképek labirintusa című , 1996-ban megje-
lent kötetében azt vizsgálta, hogyan jelenik meg mint téma és mint a 
széthullás irodalmi modellje Közép-Kelet-Európa irodalmaiban. A tá-
volságok csapdája mintegy irodalom- és m űvelődéstörténeti tapasztala-
tainak irodalommá formálása, újabb ezredvégi irodalmi adaléka térség 
szellemi arculatához. Mégsem a „több nyelv, több történet, több kultúra" 
idilli hangulatának illusztrálása, inkább e századi történelmünk állandó-
an visszatérő  eseménysorainak, helyzeteinek, hangulatainak megidézé-
se. Az állandóan kísértő  és visszatérő  süllyedésképzet eltér ő  időben és 
térben újra és újra megjelenik. 

Nem tudom, kívánt-e még Juhász Erzsébet módosítani regényének 
elkészült részein, az azonban jól látható, hogy szövegének nyelvi meg-
formáltsága szikárabb, minta korábbiak. Jórészt elt űnnek belőle a 
fosztóképzős hangulatkeltő  igék, a szereplők már nem mindannyian föld 
felett lebegő , „furcsa lény"-ek. Megütközünk, mennyire más, t őle szo-
katlan eszközökkel, milyen nyers szókimondással ér el er ős hatást szö-
vegében, például az alábbi részletben: „Mi vagy te? Šta si ti, sunce ti 
krvavo! — hallom az embertelen üvöltést. — Magyar vagy? Ilyen nev ű  
magyar nincs! Szerb vagy? Horvát vagy? Mi vagy! Kit árultál el? A 
szerbeket a magyaroknak? A magyarokat a szerbeknek? A szerbeket a 
horvátoknak? A horvátokat a szerbeknek? Kit árultál el kinek? Mi vagy 
te tulajdonképpen, te állat?! Vallj! Va11j, különben szétverem azt a 
barom pofádat! Kettéhasítalak, s a magyar feledet áthajítom a határon, 
marcangolják szét a magyar kutyák, mert ott se kellesz másra." Szöve-
gének újdonsága, hogy vannak helyzetek, amikor az intellektuális ár-
nyaltság helyett a nyers, indulatos durvaság dominálhat. 

Bár a szöveg a múltban játszódik, a múltkutatás intenzív szellemi 
izgalma kétségtelenné teszi, hogy valójában jelenünkr ől beszél, elmenők 
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és ittmaradók, beilleszked ők és alkalmazkodni képtelenek vívódásai 
jelennek meg elő ttünk. Juhász Erzsébet regénye hozzánk szól, akik 
problémaként éljük meg nemzeti identitásunk kérdését, és mindazokat 
megérinti, akik saját életük, magánidentitásuk megtalálására tesznek 
kísérletet. 

VÁLTOZATOK PILINSZKY NÉGYSOROSÁRA 

Limknyi anziksz 

JUNG KÁROLY 

Miközben J. E.-re gondolok 

Alvó szegek a jéghideg homokban 
(Ócska kuplé, de szerettük) 

Maga rég nem lesz a világon, 
Mikor én még mindég imádom, 
Ezért esténként a Limányon, 
Magát újra s újra kívánom. 

Még ha mindkét lábam lejárom, 
Ezt a szart még végig csinálom, 
Mert a végét most már kivárom, 
Maga, kár, hogy nincs a világon! 
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Égve hagytad a folyosón a villanyt 
(Mely csalóka szimmetria!) 

Aztán majd eloltom a villanyt. 
Kilépek — az ajtót bezárom. 
Mielőtt rám törnék az ajtót. 
Hosszú, kimért léptekkel távozom. 

Majd tétova léptekkel érkezem. 
Utána hosszan keresem a kulcsot. 
Belépek — az ajtót bezárom. 
Aztán majd meggyújtom a villanyt. 

Ma ontják véremet 
(Részlet egy elfeledett népballadából) 

Ne menj, fiam, ne menj, idegent' országbo! 
Mert bizony kivetik, kivetik az hálót! 
Kivetik az hálót — lölködöt akarják, 
Lölködöt akarják — szavad ékességit! 

Szavad ékességit —orcád kevélségit, 
Kivetik az hálót, megfogják az sólmot! 
Az sólommadárnok lösz szárnyoszegése, 
Ne menj, fiam, ne menj, idegent' országbo! 
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Plakátmagányban ázó éjjelek  
(Descriptio et translatio textorum)  

Ovo je  
Ovo je ѕґb іjа !  
Ovo je Vojvedina!  
OvojeLiman!  
Ovo je zgrada!  
Ovo je kerov kurac!  

Ez (itt) 	' 	!  
Ez (itt) Szerbia!  
Ez (itt) Vajd аságt  
Ez (itt a) L іm јnу !  
Ez (itt egy) 	!  
Ez (itt a) kutya fasza!  
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HÁROM KISPRÓZA 

VEREBES ERN Ő  

(TÜRELEM ÉS RÓZSABOKOR) 

A csiga is csak azt a pontot választja ki célul, amit el tud érni. Ha 
odaért, megpihen, illetve ha megpihen, odaért. 

De: hol itta választás? 
A csiga erre gondolkodás nélkül így válaszolna: 

A választásom titka abban rejlik, hogy a „választhatok vagy nem 
választhatok" lehet őségek közül, ahol természetesen a „nem választha-
tok" alternatíva az egyetlen és reális, és mégis a „választhatok" lehet ő -
séget teremtem meg úgy, hogy egyszer űen ledolgozom. Addig csúszom-
mászom, míg a világ el nem hiszi nekem, én pedig magamnak el nem 
hiszem, hogy én jelöltem ki ezt a lehet őséget, mely nekem különben is 
megadatott volna. 

Nem szemfényvesztés ez? — kérdeznénk mi, akiknek úgy t űnne, 
hogy a csigákkal valami nincs rendben. 

— Nem — válaszolná a csiga, mert már elege lenne ebb ő l az Aesopust 
idéző  hülye kis társalgásból. — Ha pedig már beszéltettek engem, és 
előre tudjátok, hogy mit fogok mondani, akkor tudhatnátok azt is, hogy 
ez pedig a ti választási lehet őségetek: vagy befejezitek most és azonnal 
ezt az elméleti farokkergetést, vagy még hosszan rádolgozva elhiszitek 
azt, és a világgal is elhitetitek, hogy nem én, hanem ti találtátok ki ezt 
az egész rólam szóló mesét. Így marad fenn az utókor számára is, én 
pedig várhatok türelmesen — mi, csigák, különben sem tudunk türel-
metlenkedni —, amíg másvalakik, ugyanilyenek, mint ti, rá nem döbben-
nek, hogy az én tetteim krónikásai vagytok csupán, de keményen meg- 



590 	 HÍD 

dolgozva pályám leírásáért úgy tüntetitek fel, hogy a ti választásotok 
volt ez a krónika, holott másról nem is írhattatok volna, mint az én 
nyálkás utaimról. Egyébként dolgotokat megkönnyítend ő  bocsátkoztam 
részletekbe. Már érzem, hogy elég sokan azt hiszik, hogy Ti választot-
tatok: önként tudósítjátok környezeteteket az általatok észrevett és 
érdekes jelenségekr ől. Holott .. . 

Holott (bocsánat, hogy közbevágtunk) mi nem tudósítunk, mi meg-
elevenítünk dolgokat, melyek különben képtelenek életre kelni, mint 
például a csiga mászása, jelen pillanatban egy rózsabokor felé. Azért 
tesszük ezt, mert e megmozdulások nem léteznek saját maguk számára. 
Nekünk ellenben ez a szerep szent, mert a mi választásunk, meg az, 
hogy igenis, éppen mi adunk számot róla. Ez pedig nem kevesebb, mint 
hogy magunkra vállaljuk az idegen sorsok látványát, tehát majdnem a 
sorsot, persze annak egyetemes fájdalmán kívül, viszont azt (a számunkra 
kötelező  fájdalmat), mi a saját megelevenít ő-leíró munkálkodásunk 
folyamán égetjük ki magunknak úgy, hogy az „égetjük ki" megfogalma-
zás nyugodtan nélkülözheti az idézőjelet. 

Most már szabad döntésünkt ől függ, hogy merre irányítjuk csigánkat. 
Célként talán a legjobban egy klasszikus rózsabokor felelne meg, hisz 
ahogy látjuk, most az van hozzá a legközelebb, meg aztán színében, 
hangulatában és jelképiségében is a legemelkedettebb célpontot jelenti, 
ahogy a csigának, úgy nekünk is. 

A másik kérdés: mit csinál a csiga egy rózsabokron: táncol? Valószí-
nűleg nem, egy ilyen dőre jelenet csak egy másként tekercseit agyban 
születhetett volna meg, mint a miénk, melynek más a fájdalomeredeztet ő  
indítéka is. — S miért ne táncolhatna a csiga ott, ha már ekkora súlyt 
fektettünk a bokorig tartó exodusára? — kérdezhetnék Ők, a másik oldal 
képviselő i, mert rajtunk és a csigán kívül ők a harmadik „tábor" ebben 
az okfejtő  mesében. Mindenesetre már így is eléggé kompromittáltuk 
magunkat a csigával, hisz ezzel kapcsolatban még számtalan kérdést 
tehetnének fel nekünk ők, a nem olyanok, mint mi: 

Miért pont csiga? 
Miérí, és mi az, hogy pont Mi és nem Ők? (De hogy mivel kapcso-

latban?...) 
Hogy kerülnek ide a választások? 
Valóban azt gondoljul , hogy ez opus? 
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Aesopus csak egy poén, vagy egy ókori veterán szószátyár?  

Kérdeztük már, hogy miért pont csiga?  

A hetedik kérdésnél rákérdeznétek-e — kérdeznék ők —, hogy vajon  
ez egy mesebeli, b űvös szám?  

De nekünk nincs időnk ilyesmire válaszolgatni, majd kés őbb. A csiga  
ugyanis lassan közeledik a rózsabokorhoz. Tehát keményen dolgozik  

azon, hogy ő  választotta ezt az útvonalat, s ezt az egész mászást is. Mi  

is dolgozunk azon, hogy mi választottuk neki. A kérdés, miszerint kinek  

van igaza, természetesen valamilyen versenyen kell hogy eld ő ljön.  
Mi azt mondjuk: az, hogy ki ér előbb oda, tárgytalan. Legyen az a  

győztes, aki először veszi és гre és számol be arról, hogy ő , a csiga, mikor  
ér oda a rózsabokorhoz, és miként mászik fel rá. Ezt viszont, mint utóbb  

kiderült, ellenezte a Harmadik tábor, akik nem Mi vagyunk, és akik  

korábban a fenti kérdésekkel zaklathattak volna bennünket. S ő t, nem  
is túl nagy meglepetésünkre, még fogadásokat is kötnek maguk között,  

ki lesz a nyertes, mi, vagy a csiga.  

Ezek szerint, már nyilvánvaló, hogy e nemes vetélkedés a követke-
zőképpen fog zajlani: az győz, amelyikünkre a másik táborbeliek többen  
szavaznak! Lehet, hogy els ő  meggondolásra furcsa, de igazságos, s ő t!  
Kikerüljük a csigával való pörlekedést az els őbbséget illetően.  

Ugyanis: mit ér a csiga győzelme, ha először ő  érkezik a rózsabokor-
hoz, és kezd felmászni rá, amennyiben nincs aki észrevegye, megállapítsa  

és szétkürtölje, hogy tényleg ez történik. És mit ér a mi gy őzelmünk,  
ha nem láthatjuk meg, és ezáltal nem írhatjuk le, hogy a csiga odaért-e  

a rózsabokorhoz, amikor még lehet, hogy oda sem ért?  
Az pedig el sem képzelhet ő , sőt egyenesen hibbant gondolkodásra  

vallana, hogy Ők legyenek a verseny helyszíni dönt őbírái, hisz akkor  
Mihelyettünk Ok vennék észre a csiga beérkezését, és Ők törekednének  
győzelemre a csigával szemben, ami szintén lehetetlen, mert ők, s ez  
nyilvánvaló, nem tudnak beszámolni róla. Idetartozik még az is, hogy  
Mi és Ők soha nem győzhetjük le egymást. Ugyanis akkor velünk együtt,  

örökre megszűnne a vértelen vetélkedés fogalma is.  

(... és ha ez mégis bekövetkezik egyszer? Vajon minek nevezné  

bárki is ezt a fajta megsemmisülést? Örökös háborúnak?)  

Ezért, mi abban maradunk, hogy az Ő  szavazataik fogják eldönteni,  

ki győzött: a csiga, vagy mi.  
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A csiga eközben, lehet, hogy már elérte a rózsabokrot, de ha elérte 
is, a kutya se tud róla. Lehet, hogy már mászik a száron felfelé, de azt 
sem tudhatja senki, hogyan boldogul a tövisekkel. Meg hogy meddig 
kell ezt a fájdalmas és szenvedéssel teli mászást folytatnia, míg rá nem 
talál az első  levélre, amin megpihenhet. 

A csiga akkor valószínűleg azt mondaná: „odaértem, megpihenek". 
Na de azt már tudjuk, hogy ez csak az ő  önző  szempontja. 

Mi pedig csak reménykedhetünk, hogy ha megpihen egy rózsalevélen, 
hát éppen ez a levél lesz az az ott, ahol a verseny után magáról is, rólunk 
is számot adva megáll, és behúzza érzékeny szarvait, mi pedig ugyancsak 
átérezve a pillanatot, valamibe örömmel nyugodnánk bele, természete-
sen. 

Közben Persze folyik a szavazása gy őztest illetően. Türelmesen várjuk 
a végét. Ahogy Mi, Ok, a bírák is sokan vannak a világon, talán még 
nálunk is többen, s a voksok egymás után, lassan hullanak. 

A részrehajlás, mondanunk sem kell, ilyen hosszú id ő  alatt már 
elhanyagolható. 

(A MÁGUS KÖNYVTÁROSA) 

A „nagyok" a belváros főterén ácsorogtak, laza csoportosulásban. A 
tér közepén emelkedő , hatalmas torz női alakot ábrázoló márványszobor 
körül, mindenfelé „standok", asztalok álltak erny őkkel elfedve a nap 
heve elő l. 

Írók, irodalmárok, költ ők finom férfias, vagy ráncbarázdákkal szántott 
ábrázatai, mint amnéziás túlvilági lények pózoló portréi díszítették ezt 
a szellemdús összejövetelt, amit nem is miattuk, inkább könyveik miatt 
szerveztek. Az utcai narancsfacsarók hangos zenére illegették magukat, 
így szolgálták ki a szomjas irodalomkedvel őket, vagy az éppen arra 
járókat. A tér egy nagy nappali szoba benyomását keltette. Két egymásra 
merőleges „fala" mentén (ahonnan csak sz űkebb utcácskák nyíltak) 
presszók, kávézók és képzőművészeti galériák, a harmadik falon viszont 
elegáns üzletek és butikok sorakoztak. Egy hasonlóan berendezett 
nappali viszont így festett volna: a baloldalon bárszekrény, esetleg kisebb 
bárpult, egy üres fal festményekkel, majd egy sor ruhásszekrény. A téren, 
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a negyedik fal helyét részben egy széles, betorkolló utca foglalta el, e 
felől érkeztek tömegesen az ünnepi könyvnapra a kíváncsi és kevésbé 
kíváncsi vendégek, akár egy hosszú el őszobán, vagy folyosón keresztül, 
ahová esténként vörös bársonyszőnyeget terítenek le. 

A szerzők tehát egy nagyobb csoportban álldogáltak, mint idegenek 
a még idegenebbek között. Ezúttal jómagam is közéjük tartoztam, az 
én első  könvvem is bemutatásra került. Igy hát szerényen, mint biro-
dalmak vFzérei között egy apró, de haladó ország királya, ahogy egykori 
felettesemtő l láttam, alázattal telve, de egyszersmind szerény hatalmam 
teljes tudatában mosolyogtam és pipiskedtem diszkréten a többiek kö-
zött. Az első  „kolléga", aki megérezte kissé kínos helyzetemet, és odajött 
hozzám, egy vállig érő , ősz hajat viselő , bajuszos ember volt. Író, és mint 
később kiderült, könyvtáros is. Nemcsak én, valamennyien ismerték az 
ottani gyülekezetben egyszer ű , letisztult stílusáról és fantáziagazdagsá-
gáról. Nem sokat teketóriázott, vállon ölelt, és az egyik naperny ős söröző  
felé invitált barátságosan. A könyvemet sajnos még nem olvasta, mondta, 
de van egy meglepetése számomra. Már az a tény is leizzasztott, hogy 
a könyvem szóba került. Tehát tudott err ől az egy szál, vékonyka 
verseskötetrő l, s talán majd át is futja azt egyszer. Leültünk egy félrees ő  
asztalhoz, rendelt két korsó sört, és beszélgetni kezdtünk. Vagyis inkább 
ő  beszélt. A meglepetésr ől, amit korábban említett, már meg is feled-
keztem, amikor egyszer csak egy m űanyag dossziét vett el ő  táskájából, 
tele papírlapokkal. Kivett egyet közülük, néma szájmozgással beleolva-
sott, majd valahová félretekintve a kezembe nyomta. Atvettem, de 
közben önkéntelenül is abba az irányba néztem, amerre ő , s láttam, 
hogy az irodalmárok lezser társaságából egy hölgy néz vissza ránk. Ebben 
még semmi furcsa nem lett volna, ha a hölgy nem mereszti ki annyira 
a szemét, és nincs teljesen tátva a szája. De partnerem tudomást sem 
vett az egészrő l, ső t, egyszeriben rólam se. Ismét más irányba fordult, 
mintha ott se lennék. En pedig végre a papírlapra néztem. 

Máig is rejtély számomra, hogy nem gyökerezett földbe a székem 
lába, vagy a sajátom, hogy nem állt égnek a hajam, vagy nem kezdtem 
el reszketni. Ellenkezőleg: még a szám is csukva maradt. Csupán 
mintha meglódítottak volna valamerre, még a leveg ő  áramlását is érez-
tem. Mert ... ugyanezt az írást olvastam ott, elejét ől kezdve, amit most 
írok, tehát onnan kezdve, hogy: „A »nagyok« a belváros f ő terén ácso-
rogtak laza csoportosulásban ..." stb. stb. Türelmesen végigolvastam 
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hát a szöveget, ezt, amelyet most írok, egészen eddig, hogy: „egészen  

eddig, hogy", aztán még tovább, ahogy jöttek a szavak sorban, vagyis  

jönnek a szavak, még most is, meg a mondatok, illetve ahogy akkor  

jöttek, mert ahogy én olvastam (amit éppen ebben a pillanatban írok),  

azt az ősz hajú literátor már mondta is, csak beszélt, beszélt, most úgy  

tűnik, mintha egyenesen diktálta volna, amit én MOST ÍROK, akkor  
viszont ÉN OLVASTAM AZT, AMIT Ő  MESÉLT. Arról volt szó, hogy  
ezek a dél-amerikaiak igazából nagy varázslók voltak; mármint az írók, tette  
hozzá, különösen Borghes, meg Alejo Carpentier, vagy Amado és Asturias,  

de mint írókat ő  különösebben nem becsüli őket. Megkérdeztem (kérdezem  
most újból, míg írok), hogy miért nem. Furcsa, de erre semmit sem felelt,  
én pedig ennek ellenére kezdtem csodálni ezt a koros intellektuel-író-
könyvtárost, akiről nemsokára kiderült, hogy bármilyen titulus az ő  
esetében érvényét veszíti, de ezt akkor még nem tudhattam, és az is  

furcsa volt, hogy miért nem részletezte, minek köszönhet ő  ez a szkep-
ticizmus e „varázslókkal", mint írókkal szemben.  

Ő  persze egy hamiskás mosoly kíséretében folytatta mondókáját, mint  
aki tudja, hogy úgysem fogok elhinni semmit az egészb ől. Valami olyasmiről  
beszélt, hogy ő  Jorge Luis Borghes házi könyvtárosa, aki a nagy írónak  
felolvasott, miután az teljesen megvakult. Közben még mindig a kezembe  
nyomott írásra meredtem,  

hogy abból is, mármint a szövegb ől is pontosan annyi van papírra vetve, mint  
amennyi most nálam, tehát: „. .. amennyi most nálam, tehát". Itt a vége — s  

a lapon is — „... Itt a vége — s a lapon is —". Es folytathatnám .. .  

Jorge Luis Borghes házi könyvtárosa közben varkocsba fonta hátul ősz  
haját, és azt mondta, hogy miközben ő  teázgatás közben régi etruszk mon-
dákból, vagy a holt-tengeri tekercsek akkormégújnaks гámítógyűjteményéből  
olvasott fel az írónap néha-néha hozzá is tett, költött valamicskét a törté-
nethez, ha nem másért, azért hogy az ablakon kinézve, ő  is pihentesse egy  
kicsit a szemét. Így — s szinte boldog vagyok, hogy ezt most leírhatom, de  

hát már akkor is a kezemben tartottam az írást, a titok nyitját —, tehát  
észrevétlenül sort keríthetett rá, hogy mind többet és többet sz őjön bele a  
felolvasott szövegbe, és saját maga által kitalált fordulatokkal gazdagítsa, ,  
fűszerezze az amúgy már ismert legendákat, összevegyítse azokat skandi-
náv, szláv, észak-afrikai és dél-amerikai társtörténeteikkel, miközben f ő-
istenek, harci manók, kétdimenziós barlangrajz-démonok és szépséges  

istennők közötti párhuzamokat világított meg.  
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A sörömbe még bele sem ittam, a kezemben most már nem egy, 
hanem két papírlap, a hosszú hajú csodabogár-literátor pedig éppen azt 
mesélte (amit abban a pillanatban olvastam is, most meg írok), hogy 
képzeljem csak el, az öreg Borghes oly nagy élvezettel hallgatta ezeket a 
„felolvasásokat', hogy délutánokat végigücsörögtek így, ők ketten, az író 
meg a mesélője, s az előbbi még a munkáját is kezdte hanyagolni emiatt. 
Csak ült a fény felé fordulva, száját összecsücsörítve, mintha valamit 
ízlelgetne, s néha sokat sejtetően elmosolyodott. Ekkor már azt hiszem, 
magam is valami idült vigyorgással követtem partnerem beszámolóját, 
a történetet, mely valahogy mégis az enyém volt, hisz én kezdtem el 
írni, ő  csak belekontárkodott. (De az is lehetetlen, hisz még őrzöm, 
amit ideadott.) Közben néha arrafelé pislantottam, ahol még azel ő tt azt 
a tátott szájú hölgyet láttam. Nem hagyott nyugodni ez a ránk tapadó 
szempár, amelynek gazdája egyre tehetetlenebbül állt ott ugyanazzal az 
arckifejezéssel, mintha lefagyott volna, körülötte jöttek-mentek az em-
berek, a publikum tömegesen vonult el a könyvekkel telerakott asztalok 
elő tt, az írók meg még mindig ott álldogáltak pohárral a kezükben, mint 
egy hatalmas nappali szobában meg-megszólítva egymást, ide-oda te-
kingetve. A hosszú hajú könyvtáros diszkréten böfögött egy kiadós korty 
után, majd azzal folytatta, hogy most pedig nagyon figyeljek, mert ezt már 
ő  sem érti. Nevetnem kellett, mert én még csak akkor kezdtem nem 
érteni. Arról volt szó, hogy az öregJorge talán megsejtett valamit az egész 
felolvasási históriából. Az biztos, hunyorította könyvtáros — „... hunyo-
rított a könyvtáros", állta papíron is —, hogy ő  folyamatosan, hiba nélkül 
rögtönözte mondókáját, de az igen érzékeny receptorú irodalmár nem 
találhatta okát az egyszer olvasott, máskor kitalált szöveg hangulati és 
ihletettségbeli hőfokkülönbségének. Ezt a halvány gyanút ő , mármint a 
könyvtáros, oly egyszerű  módon hárította el, hogy még most is hitetlen-
kedve csóválom a fejem, miközben írok: ezek után, CSAK KITÁLALT 
történetekkel szórakoztatta gazdáját, aki ezentúl komoly, figyel ő  arccal 
nyugtázta az isteni egyszerűség logikájának és esztétikájának általa felis-
mert törvényszerűségeit. 

Asztaltársam, befejezve a gondolatot, szintén ama bizonyos hölgy 
felé pillantott, és alsó ajkát fogai közé csippentve csücsörített. (Való-
színűleg ahogy maga Borghes is szokta.) Szemmel láthatólag elégedett 
volt. ,,... elégedett volt" — emeltem fel a fejem a papírról a söröz őasz-
talnál, majd a velem szemközt ül ő  ősz könyvtárosra néztem, és megál- 
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lapítottam, hogy valóban csücsörít, és hogy elégedett, tehát nemcsak 
olvastam ugyanezt. 

Ahogy észrevettem, az illető  hölgy sem változtatott a pozitúráján, a 
kellemetlen különbség csak annyi volt, hogy tátott szájából szép lassan 
elkezdett csorogni a nyál, egyre vörösöd ő  szemébő l pedig a könny. De 
Borghes mesélő  alkalmazottja tudomást sem vett róla, hanem a kezem-
ben tartott írásra pillantva azt dünnyögte: „Én mindeddig nem tudtam 
errő l." Akkor komolyabban a szemébe néztem, mert valamikor csak 
papírra kellett vetnie, amit ideadott. („... ideadott") De a könyvtáros 
már nyugodt hangon folytatta, hogy miután a nagyra becsült író napokon 
át akkora élvezettel hallgatta a felolvasottnak hitt kitalált meséket, egyik 
délelőtt azzal jött elő, hogy írni szeretne, mégpedig azonnal. Vastag szem-
üveg, erős megvilágítás és egy kis segítség mellett munkához is látott. 
Tudom, most ismét egy döbbenetes fordulat következik, de mint 
annyiszor említettem, mégiscsak most írom ezt az egészet, úgyhogy az 
olvasóval együtt izgulhatok éppen úgy, ahogy akkor izgultam, amikor 
én olvastam ugyanezt ott, azon a f őtéri vendéglő teraszon. 

A könyvtáros szerint gazdája a papír fölé görnyedt, és mosolygott, amit 
egyébként ritkán szokott, vagy legalábbis nem ilyenkor. O pedig nem 
szerette volna kíváncsi jelenlétével terhelni az öreget, így hát a szoba falait 
takaró könyvespolcokhoz indult olvasnivalót keresni. Talált is egy könyvet, 
melyen sem a szerz ő, sem a cím nem volt feltüntetve. Ezt most ő  furcsállotta 
egy kicsit, de azt gondolta, hogy újrakötötték a könyvet, hisz az nagyon 
régi volt már. 

Én ekkor ismét felsóhajtottam, mert észrevettem, hogy már a har-
madik lapot olvasom, miközben hosszú hajú társam mesél. O nyugtázta 
meglepődésemet, de rögtön folytatta is, miszerint miután fellapozta a 
könyvet, s épphogy olvasni kezdett volna, Borghes valami apró szívességet 
kért, talán teát szeretett volna inni. O persze odasietett, kiszolgálta, s látta, 
hogy az öreg szépen halad a munkával. Ezután visszament a polchoz, 
levette ugyanazt a könyvet, s épp felütni készült, amikor Borghes harsányan 
rászólt: várjon, még nem fejeztem be/A könyvtáros megütközve nézett az 
íróra, és saját bevallása szerint valami ilyesmit motyogott, hogy ... de én 
nem azt ..., vagy ehhez hasonlót, az agg Jorge viszont még egyszer 
határozottan rászólt, hogy majd jelez, amikor készen lesz vele, talán még 
egy fél órába is beletelik, hisz ebben a könyvben, amit a kezében tartott, 
AZ IS benne lesz. 
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Ő  maga erre zavartan egy székre ereszkedett, és gazdáját nézte, aki bal 
kezét még az el őző  tiltó mozdulatban felejtve jobb kézzel sebesen írt. 

Az apró hatásszünet miatt felnéztem a papírról asztaltársamra, s 
elborzadtam (még most is lúdb őrzik a hátam) annak arckifejezésén. 
Feltűnt, hogy az ősz könyvtárosnak valamilyen megvilágosodásban le-
hetett része, és egyre kér őbb tekintettel bámulta még mindig ugyanott, 
ugyanolyan meredten álló hölgy felé, mintha segítséget kérne, s aki 
mellett jöttek-mentek az emberek zavartalanul, haladtukban meg sem 
súrolva ő t. A nő , szegény, időközben már teljesen kifordult önmagából: 
elsápadt, tátott szájának alsó állkapcsa remegett, nyála ruháját övig 
benedvezte, szemgolyója vörösen izzott. Már nem is nézett, inkább csak 
az arcát mutatta felénk. Egy transzállapotba fagyott embert láttunk? 
Vagy egy akarattal kikényszerített, állatiasan torz képet akart nyújtani? 
S ha igen, miért? 

A könyvtáros lassan felengedett. Mint aki egy távolodó repül őgépet 
figyel, úgy nézett ez az asszonyforma lény irányába, de már nem rá, 
hanem valahova fölé. Majd egy artikulálatlan, hangos ásításféle követ-
kezett, olyan, mint amikor valakit hirtelen egy kád jéghideg vízbe már-
tanak. Aztán felém fordult, és azt mondta, hogy az a pár sor, amit addig 
olvastam, míg ő  nem beszélt, az az ENYÉM, a többi csak egy csipetnyi 
abból, aki én szeretnék lenni. „... én szeretnék lenni" — olvastam valóban, 
miközben azt hallottam, ... „aki ön szeretne lenni". Ezt már gúnyosan 
mosolyogva közölte. 

Engem eközben továbbra is furdalta kíváncsiság, s azt kérdeztem a 
könyvtárostól, amit most is kérdeznék, miközben írok: hogy mit is kellett 
volna tartalmaznia az öreg Borghes jegyzetének, és miért mondta, hogy 
AZ IS benne lesz? A könyvtáros úgy tett, mint aki gondolkodik, hogy 
válaszoljon-e, majd szárazon közölte, hogy amit Jorge Luis Borghes leírt, 
az az utolsó szóig bekerült abba a könyvbe, amit ő  akkor vett le a 
könyvespolcról, amikor az öreg belefogott a munkába. Igen, ezt mondta, 
és egy cseppet sem volt elképedve, inkább egykedv űnek tűnt. Én viszont, 
mint akinek épp nem ott a helye abban a pillanatban, mintha valaki 
másnak kellene ott ülnie, olyannak, aki megérti, vagy legalábbis elhiszi 
ezt a históriát, én egy pillanatra úgy tettem, mint aki tényleg érti. Kis 
híján azt mondtam: aha. Közben észrevettem, hogy még eggyel több 
lap van a kezemben, ez mára negyedik. Persze nem szóltam, olvastam 
tovább. Az ősz varkocsú könyvtáros pedig most hirtelen elszomorodott, 
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s azzal folytatta, hogy ezután akármelyik könyvet vette le a polcról,  
mindegyikben csak az állt, amit az öreg, vak író akkor és Ott k örmölt  
elszánt-sebesen, tiltó mozdulatra emelt bal kezét a leveg őben tartva.  

Valaminek meg kellett törnie, valami hitbéli, vagy okkult, de valamilyen  
áttörésnek kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy Borghes k önyvtára egy pil-
lanat alatt a jelen idő, illetve magának Borghesnek, az akkori jelenben  
megszület ő  gondolatainak a hordozójává váljon — vallotta fáradtan a 
velem szemben ülő  varkocsos literátor-titkár. 

És ekkor hirtelen megszakadt az elbeszélés. Felkaptam a fejem, és 
abbahagytam az olvasást, ahogy most az írással is leállok .. 

Később csak arra lettem figyelmes, hogy Borghes könyvtárosa Ott sír 
velem szemben, de időnként mintha bele is nevetne a zokogásba. 
Könnyei szaporán hullanak, az orrlyuka fényes. Lopva a fő tér közepén 
álló hölgy felé pillantottam. Még mindig ott állt, habár már nem Ő  volt. 
Szája ugyanúgy nyitva, szeme elkerekedve, alakja megn őtt, s valami 
esdeklő , kérő  pozícióba merevedett. Már nem élt. Könnyei felszáradtak, 
ajka nem remegett, homloka sárgás márványszínre váltott, fülei kihe-
gyesedtek, az egész arca félelmetes lett. Mint valami ősrégi templom 
erkélye alól kilépő  női kariatida, vagy inkább succubus, egy ördöggé 
csúfított lény. Nem, ez már valóban nem embernek látszott. Merevsége 
természetessé vált: szoborrá változott. Sárgás és mályvaszín márvány-
szobor. ,,... márványszobor" — olvastam hangosan, mint egy regényt. A 
kővé meredt nő i alak meg ott állt súlyosan egy talapzaton a tér közepén, 
s a járókelők ügyet sem vetettek rá. A mesél ő , a könyvtáros, aki hangosan 
elbeszélte azt, amit egyúttal olvasni adott nekem, ő , Borghes könyvtá-
rosa, most hallgatott. 

Keze a félig tele söröskorsón, arca furcsa, síró mosolyba torzult, szeméb ő l 
patakzotta könny, és szája bal sarkából vékony nyálcsík folydogált lefelé. 
Mereven nézett rám, csak a haja lebbent meg néha a szélben. 

Felálltam a kis kerek asztaltól, s a négy papírívet, amit t őle kaptam, 
összehajtva zakóm zsebébe tettem. Elindultam a még mindig amott 
ácsorgó, rezignáltan társalgó irodalmárok felé. Lassan megkerültem a 
szobrot, melyet mára galambok ostromoltak, s azt a kissé félrehúzódó, 
könyvek között böngésző  fiatalasszonyt, a Faragatlan képmások cím ű  
esszékötet szerz őjét, akit még tavaly ismertem meg, úgy gondoltam, 
most már illendő  lenne meghívnom egy feketére. 
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(SZMERT) 

A kelléktárban, az eldugott transzparensek mögött vetk őzött a for-
radalmár, amikor még színész volt. 

A két öltözőben felhalmozott lőszert lakat védte, az egyik kulcs a 
területvédelmiseknél, a másika színiigazgatónál. 

A kelléktárba áttelepített tükrök szemközt a poros várfalakkal, Piros 
tetejű  parasztházzal és a karton tengerhullámokkal, a satupad mellett 
álltak. 

A tükröket körülvevő  kiégett gyertyaégők keretbe foglalták a lopva 
magára sandító lovag képét. 

A régi transzparenseket a satupadnak döntötték, volt vagy húsz darab. 
Lapjukkal a földön, szárukkal felfelé, mint valami kopjafaerd ő . 
Mivel nem teljesen fedték egymást, hanem mint egy hatalmas legyez ő , 

ezért kényelmesen mögéjük lehetett férni úgy, hogy az ég őpiros vagy 
fekete betűk ágyékig eltakarták az embert. A farudak pedig, amiket 
egykor kezek emeltek a magasba, most maguktól meredeztek. 

Itt vetkőzött és öltözött a forradalmár, amikor még színész és kellékes 
volt. Gyakran a darabbeli partnern őjét is magával vitte a transzparensek 
mögé. 

Ilyenkor kijjebb rugdosta azokat, hogy mögöttük kiteríthesse a földre 
a színpadról áthozott matracot. 

A matrac port sóhajtott, amikor ráfeküdtek. 
Előadás után egy id ő  múlva általában kiürül a kultúrotthon. 
Tusoló nem volt, így már izzadtan feküdtek össze. 
A társulat szubrettje óvó néninek készült, szüleinek darálója volt az 

alvégben. 
Hanyatt fekve, oldalt fordított fejjel, zihálva, az egyik transzparens 

fejjel lefelé fordított bet űit nézte. 
AZAKCIÓ Ó betűje így most lefelé kókadó ékezete egy már dolga-

végezett, csüngő  péniszre emlékeztette. 
Egy másik, félig eltakart táblára az OMLADINA szóból megmaradt 

OMLAD (fejjel lefelé és visszafelé DALMO) látványa pedig Lajos 
kétéves hím dalmatáját juttatta eszébe, Lajosét, aki tánctanár volt, és 
aki nemrég vándorolt ki Bécsbe, hogy részlegvezet ő  legyen egy nikke-
ezouzem en. 
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Tágra nyitott szemével a fasizmusra halált kiáltó, és ugyanezt a halált 
jelentő , fejre állított négy mássalhangzóra tapadva (SMRT) élvezett el. 

Az eksztázis ritkuló vonaglásainak pillanataiban, még mindig oldalra 
fordított fejjel, és az izzadt arcára tapadt porral, amit a transzparensekr ől 
fújt le gyönyörű  öntudatlansága közben, most jól esett elsuttognia ezt a 
szót, csak úgy, maga sem tudta miért: szmert, szmert ... jaj-istenem... 

A Vásári komédiáktól és a szerelemtől kipirult lány ezután ültében 
elszívott egy cigarettát, majd felöltözött, és a kiégett ég őkkel körbera-
kott tükörbe nézett. Maga mögött látta a pirosra festett tetej ű  paraszt-
házat és a mellé támasztott várfal egy részét. 

És a tükör látómezején kívül ott öltözött valahol az amat őr színész 
és kellékes. 

A leendő  forradalmár az elraktározott transzparensek mögött. 



PINTÉR LAJOS VERSEI 

PIROS-FEKETE KÖRHINTA 

Rozsdáit emlék 
a réz tanya, 
apánk epeíz, 
csak földünk anya. 

Fölemelt fővel 
álla mák, 
csontjaink között 
ne rágna rák. 

ÍGY SŰRŰBB 

Nagy Laci adott 500 forintot 
saját zsebéből. 

(Szilágyi Domokos) 

A párizsi füzetbe írom, 
fut a toll e fura papíron: 
mint róka-fiak a róka-lyukban, 
mint űrrepülő  a csillagokban. 
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Ruttkai Éva a Lilla-versed 
milyen gyönyörűen mondta, 1976-ban 
az Eötvös Kollégiumban, fenn, 
milyen magasan, milyen mélyen: 

mint róka-fiak a róka-lyukban, 
mint űrrepülő  a csillagokban. 

Csokonai rokona, Dsidáé, 
vagy dzsidával átszúrt poétáé, 
dúld föl most ezt az égi kincstárt: 
hol minden van még és semmi nincs — 

hol vashatosok a csillagok. 

Költő  Nagy Lászlót ott keresd meg: 
kölcsönkért ötszáz forinttal kezedben, 
régi tartozást adj meg szépen — 
ott fönn a földben, ott lenn az égen. 

Mint űrrepülő  a csillagokban, 
mint róka-fiak a róka-lyukban, 
fut a toll e fura papíron: 
a párizsi füzetbe írom. 



ORCSIK ROLAND VERSEI 

VERSENY UTÁNA LOVAG 

Bicikliverseny volta suliban 
szerettem volna nyerni els ő  
lenni hogy apám megdicsérjen 
s belém szeressen Lúcia 
de a többieknek versenybringája volt 
nekem csak egy sárga 
rozoga tragacsom 
hiába kértem jobbat minek 
volta válasz 
a versenyen egy kanyarban 
leesett a lánc 
utolsó elő tti lettem 
dicséret nélkül maradtam 
s Lúcia is másé lett 
a győztesé 
sokáig nem szerettem magam 
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WESTERN 

Van otthon egy fénykép 
apámon cowboykalap rajtam 
indiándísz karácsony van s 
éppen lőni készülök a sápadtarcúra 
ilyenkor fordulta szerep én 
vertem meg apámat nagy örömmel 
sokat játszottunk így 

KERESZTELÉS 

Amikor a becsei plébániában 
a pap szentelő  kezébe kerültem 
jobban érdekelt reverendájának 
birizgálása minta bűn 
melyet akkor rólam lemostak 
az ima sem jelenthetett többet 
nekem saját gagyogásomnál 
azóta elfelejtettem gagyogni 
néha eszembe juta föltámadás 



KOSZLOTTSÁGI REFLEXIÓK  

Ha feltételeгzük, hogy a rosszarcúságbбl is származtathatб  
valamicske életsгemléleti önlelkizés, akkor miként állunk  

a teбriánk fonákjával?  

B. FOKY ISTVÁN  

A szájbanköltőknél kezdődött minden. Napok óta a szájbankölt ők  
szerelmi élete foglalkoztatott, s annak is mikroviláguk elhanyagolhatat-
lan, fontos részlete, hogy szerelmi életükre miért éppen a szúnyoglár-
va-eledel van ösztönző , mondhatni idő t megtakarító hatással. Csak  
ücsörögtem naphosszat az akvárium el ő tt, és figyeltem lankadatlan  
türelemmel, hogy az én szerelmes szájbankölt őim hogyan húzzák meg  
magukat észrevétlen az üvegkalitka szögleteiben, s szerelmi nász helyett  
valamilyen mélabús letargiával csupán az aljnövényzet takarását bújták.  

— A szúnyoglárva feldobná kedélyüket — mondta Isaac, mikor a mlakai  
Négycsöcsűben üldögélve szóba hoztam a szájbankölt őket. — Tudod, az  
úgy van, hogy bizonyos bájeledel csodára képes még a szájbankölt őknél  
is, pedig ők aztán a különösség netovábbjai!  

Igy kerültem aztán másnapa város szennylevezet ő  csatornájához,  
hogy szúnyoglárvát gyűjtsek a szájbanköltőknek. Honnan is sejthettem  
volna, hogy valójában egy olyan meghatározhatatlan kelepce vár rám  a 
lassan folydogáló szennyvíznél, melynek dönt ő  hatása lesz további éle-
tem folyására, mondhatni meghatározza napjaim lényeges feladatkörét  
annak tükrében, hogy a város rossz arcának hatását kutassam az élet-
szemléleti önlelkizés nézőpontjából.  

Guggoltomban a csatornaparton apró levessz űrővel próbáltam  a 
szennyes léről lehalásznia lárvákat, már-már ledöntött a lábamról a  
térdem táján jelentkező  nyilallás, miközben jóval odébb valamilyen  
motoszkálási nesz jelentkezett, és már nem tudhattam teljes er őbedo- 
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bással a lárvagyűjtésre összpontosítani, mert rendszerint ideges leszek 
másvalaki jelenléte miatt, mondhatnám, hogy féltékeny leszek arra a 
valakire, akivel osztanom kell a magányos és hasznos id őtöltés szépséges 
perceit. Miközben felegyenesedtem, átfutott az agyamon, hogy netán 
előlem gyűjti be az anyagot az illet ő , és ily mód a becses portéka nélkül 
maradhatok a továbbiakra, s ezáltal elhalássza az orrom el ől szájban-
költőim nagy lehetőségeit elő idézendő  okozati matériát. 

Ennek sebtében utána kell néznem, gondoltam, miközben a kifolyó-
árok bogáncsosában matatva bizonytalan járással odataláltam a kissé 
odébb történő  szöszmötölés gazdájához. S nem kis meglep ődésemre — 
én rőtvad ottlétére gondoltam —, Szilágyi L. barátomba botlottam odébb, 
aki nem egyebet művelt, mint jómagam cselekedtem volt kis id őnek 
előtte. 

Szia, Szilágyi L. — mondtam könny ű  lélekkel, attól kapva hirtelen 
megkönnyebbült szárnyakra, hogy itt bizony sorstársra akadtam, és nem 
valamilyen tökbuta horgász került az utamba. — Mi a fészkes fenét 
motozol itt, ebben a csupa b űz, egyadta szenny Ievecses fészekben? 

Szilágyi L. egyáltalán nem látszott meglepettnek, hogy nem a Négy-
csöcsűben, fityókozás közben botlok bele, hanem ezen lehetetlen he-
lyen, még a külvárostól is kiszakadottabb terepen. 

Vízibolházok — mondta csendesen, és a tenyerével tovább merítgette 
a kérdéses anyagot az ugyancsak b űzlő  lébő l. 

— Hát nem szúnyoglárvákkal van itt dolgunk? — kérdeztem. 
Nem — mondta. — Vízibolhákkal. Miért gyűjtöd őket? 

— A szájbanköltőknek — mondtam. 
Ezekben a pillanatokban Szilágyi L. olyan hülye tekintettel bárgyult 

rám, mint amikor a Négycsöcs űben Isaac azt találta kérdezni a külvárosi 
részletek szerelmesét ől, hogy a fikciót miként lehetséges vászonra kenni, 
ha a képzeletszülemény valójában csupán egy él őlény belvilági érték-
többlete. Én már akkor sem értettem semmit Isaac bonyolult fogalma-
zásából, s hosszan tárgyaltuk Jó Lajossal, hogy Szilágyi L. rendesen 
megkapta a magáét a m űgyűjtőtől, és bizony ember legyen a talpán, aki 
lelkileg sérületlenül kimászik az Isaac vetette kelepcéb ő l. 

Cinóbernek kell — mondta a fest ő , és egy istenért se vallotta volna 
be, hogy képtelen megemészteni a szájbankölt őket, mert eszébe hozta 
csúfos kudarcát a fikcióval kapcsolatban, amit a m űgyűjtő  iszákos tuda- 
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tosan lasszózott karcsú bokája köré, hogy szellemi felkészültségb ő l 
elfektesse a többiek el ő tt. 

Milyen cinóberről lenne szó? — kérdeztem. 
A vízibolha vörös árnyalatú színez ődése adja vissza igazából a város 

rossz arcának árnyalatait — mondta a fest ő . — És mivel nem mindegy, 
hogy milyen nagyságrendű  a reggeli kosz jelenléte adott nyersanyagunk-
ban, ha hajnalban sokan lemossák arcukról a rosszat, akkora vízibol-
hákon estefelé kiütközik a belvárosiak koszlottságának egy sötétebb 
árnyalata, ami már inkább permanentvörösnek mondható! 

Töprengeni látszottam, s tudakolózni kezdett aggodalmam mibenléte 
felől, mire kénytelen voltam kifejteni annak tényét, hogy a város mos-
dóvizének koszlottsága mennyiben befolyásolhatja netán szájbankölt ő -
im szerelmi életének színezetét. 

Szerintem egyenes arányban állnak egymással — mondta Szilágyi L., 
s bár látszott róla, hogy büdös fogalma nincs az akvarisztikai alapfogal-
makhoz, mégis kénytelen belekotnyeleskedni a részére kényes téma 
ingoványába, nehogy baromi hülyén essen ki az ismeretlen terrénummal 
kapcsolatban. 

Majd vásznat állította kiFolyó partján, és gyors mozdulatokkal kente 
fel Isaac portréját csupa nyüzsg ő , tovaigyekvő  vízibolhából. 

Lópi Marga nagyokat fújtatva, kocka alakú testét vigyázva görgette 
le a kiFolyó menetelésén. Nagyot zöttyent a hozzánk legközelebbi 
zsombékon, akárha valamely túlzsúfolt autóbusz hirtelen leálláskor, s 
elhaló hangon arról kezdett beszélni, hogy mind kisebb eséllyel vargá-
nyázhat ezen a terepen, mert kivesztek a tehenek, viszont tudvalev ő  
annak ténye, ami a tehénlepények és a fehérjedús kalaposok egymástól 
való függőségét illeti. 

Eső  nélkül nulla az egész teória — mondta Szilágyi L. 
Az ott Isaac akarhatna lenni? — kérdezte Marga. — De miért 

maszatolod kedveském, miért kened szarból? Isaacot nem mondhatnánk 
éppen szar embernek... 

Isaacot Szilágyi L. vízibolhából keni vászonra — mondtam. 
A gyengébbek kedvéért mondhatnánk úgy is, hogy ezek a rákocskák 

élőben mintázzák kedvenc műgyűjtőnket — mondta Szilágyi L. 
Marga nehézkesen felcihel ődött, odalépett Szilágyi L. mellé, és 

hosszan, hunyorítva nézte a fest ő  munkáját, majd valamit mondott is az 
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ehhez hasonló bolondériákról, a divatozásról általában, miel ő tt végképp 
magunkra hagyott bennünket. 

Honnan ragadt rá a Lópi, Szilágyi L.? Lópióca vagy ilyesmi? 
Egyáltalán nem arról van szó Marga esetében. Akkora van neki, 

mint egy vemhes kancának — mondta Szilágyi L. 
— Ez egy feltételezés vagy gyakorlati megbizonyosodás alapján kelet-

kezett szentencia? 
Legifj. Jó járta körül a témát egy es ős időszakban errefelé, valahol 

a pacséri síneken túlnan, a szemétdomb takarásában — mondta Szilágyi 
L., s pakolni kezdett, mert a Kis-Palics fel ől gomolyfelhők látszottak 
tornyosulni, és fél ő  volt, hogy elmossa az eső  a festő  aznapi teljesítmé-
nyét. 

Miközben a Négycsöcs ű  felé baktattunk, egyre azon járt az eszem 
haladtunkban, hogy a vízibolha vajon pozitív hatást gyakorolhat-e, akár-
csak a szúnyoglárva szájbanköltőim szerelmi életére, vagy netán ellen-
kező  hatást érek el vele. 

A sárbirkózók rendszerint esthajnaltájban ültek ki a gyepre énekelni. 
A sárbirkózók kórusának megálmodója a behemót kútásó volt, akir ől 
köztudottan azt tartotta Mlaka-völgy lakossága, hogy egyik fülére tök-
süket, azonban a másik aranyat ér, mármint ami esetünkben a hallást 
illeti. 

A sárbirkózást is Szilágyi L. elmaradhatatlan barátja, a behemót 
kútásó találta ki még annak idején, amikor a kiFolyó utca megörökítésén 
dolgozott a két haver, éspediglen oly mód, hogy Szilágyi L. olajba festette 
a csatorna egyik szabadon mutatkozó részletét, s közben Kubát J. csupán 
azért hegedült a fest ő  jobbik fülébe, hogy könnyebben környékezze az 
ihlet. Valamely mlakai aztán, akit a behemót kútásó cincogása idege-
síthetett, megütközést kelt ő  módon próbálta ingerültségét levezetni, s 
Kubát J.-t a csatorna nyitott szájába lökte, és maga is utána ugorva 
megpróbálta a derék kútásót sárba fojtani. A szitkozódók birkózása 
csakhamar egész csődület szájtátit eredményezett, és amikor a két derék 
madzsar dolgavégezetlenül került ki a dagványból, mert egyikük se 
mondhatta magát győztesnek, a tömeg követelte, hogy újrázzanak. 
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Hogy volt! — kiáltozták, s biztatták a két sárbirkózót, hogy ismételjék 
meg a cirkuszt. 

Jobb ötletem van! — mondta Kubát J. De hogy tovább mondhassa 
mondandóját, a legközelebbi kútnál igyekezett megszabadulnia csator-
na bűzös lepedékétől, a többiek meg addig körülállták, s jobbnál jobb 
ötletekkel traktálták, csakhogy sikerüljön a sárbirkózást meghonosítani 
a vidéken. 

Meglesz — mondta Kubát J. És hogy mi lesz meg, arról csupán akkor 
beszélhetett teljes odafigyeléssel, mikor a sártól megtisztulva nagy han-
gon ismételgette. —Mától rendszeresen megtartjuk a mlakai sárbirkózó 
bajnokságot! 

Ez méltatlan hozzád! — mondta Szilágyi L. 
Egyáltalán — mondta Kubát J. — A mesterségemhez tartozik, hogy 

örökké sáros vagyok, én már sár nélkül nem is tudom elképzelni az 
életet, s miért ne okoznánk ezeknek a derék mlakai embereknek egy 
kis örömöt sivár életükben? 

Ettől az idő tő l kezdve datálódik a mlaka-völgyi sárbirkózás, és a 
kórusolásra pedig id ővel úgy került sor, hogy egy-egy dagványi jelenet 
nem múlhatott el a delikvensek hangos megnyilvánulási bemutatkozása 
nélkül, mármint hogy a fájdalmakkal járó küzdelem olyan hangokat csalt 
ki a derék madzsari birkózókból, hogy Kubát J. elhatározta: ahol ilyen 
hanganyag van, ott kórust kell alapítani. 

Es hol tartjuk a koncerteket? — kérdezte t őle Szilágyi L. 
Kiállítással egybekötött rendezvényeinket a Gabrity-hídnál fogjuk 

tartani — mondta Kubát J. 
Ott, ahol szinte a madár se jár? Hiszen ott csupán libák és birkák 

találhatók! 
Féligazság — mondta Kubát J. —Bebizonyítom hamarosan neked, 

hogy éppen azon a helyen lesz a kórusnak nagy sikere! 
Hát erre nagyon kíváncsi vagyok — dörmögte Szilágyi L. Még arról 

is beszélt, hogy ebben a hülye városban még csak a városháza tövében 
sincs a zenei életnek közönsége, nemhogy ott, az isten háta mögötti 
legelőn. 

De csakhamar kitudódott, hogy Kubát J. észben tartott valamit, ami 
másnak eszébe se jutott volna. Mert Kubát J. nemcsak kutat ásott, 
festett és hegedült, de olvasott ember hírében is állott, aki gy űjtötte a 
régi könyveket, és el is olvasta őket. 
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Szilágyi L. igen furcsának vélte az alkalmi karnagy viselkedését, mikor 
kitudódott, hogy a sárbirkózók kórusa egy nászindulót gyakorol. Külö-
nösebben nem firtatta az eset mibenlétét, mert azt tartotta, hogy ami 
késik, az nem múlik, és csakhamar napvilágra kerül a nászinduló titka is. 

Egyik hétvégen aztán Kubát J. kiadta a parancsot: a kórus tagsága a 
jelölt nap délutánján megjelenni szíveskedjék a Gabrity-hídnál, mégpe-
dig lenge öltözékben, hogy felesleges ruhadarabok senkit se akadályoz-
zanak a koncerthez méltó átváltozásban. 

És bizony történt, ahogy történt, de Szilágyi L. emlékezetében még 
ma is élénken megmaradt a feledhetetlen kép, ahogy a kórus tagjai a 
Lukas hídnál sárral kenték be magukat, aztán kétoldalt fölsorakoztak 
a kőkorlát mentén, hogy dalukkal ünnepélyesebbé tegyék az éppen oda 
tartó lakodalmasok örömét. Amikor a v őlegény karjába vette a me-
nyasszonyt, Kubát J. beintett, és a kórus rákezdett a nászindulóra. 

— A szépszentségit, hát mit gondolnak ezek, hol vannak? — ordította 
az örömapa, miközben az egész gyülekezet futólépésben tette meg az 
utat a hídon át. —Ettől a bűztől akár el is kurvulhat a menyasszonyunk! 

Kubát J. megkövülten állt a kórus élén, s azon töprengett, vajon miért 
ilyen alja az ember: ajándéknak szánta nekik az indulót, és ahelyett, 
hogy megköszönték volna, ők futólépésben menekültek a város legis-
mertebb pontjáról, ahol a h űség, a szeretet és a család jelképe munkál 
már idő tlen időktő l fogva. 

Ha tekintetbe vesszük annak tényét, hogy minden honfoglalás utáni 
időszak gyeptöréssel folytatódik, akkor legifj. Jó Lajos cselekedeteinek 
értéséhez ismernünk kell helyes bölcs őhelye egyes vonatkozásait. 

Mlaka. Mögötte háttérnek: Bájin hát! A Foktoroknál három-négy, 
igencsak derék testű  fűz a büdös kiFolyó partjához állítva őrségbe. A 
Fok mélypontján deszkapalló a száraz lábbal való átközlekedéshez. A 
dombon földszintes parasztházacskák sora, a Hercegova čkában a csino-
sabbja és takarékosabbja. Ezek egyikében látta meg a napvilágot Jó is. 
A színtér: a város szecessziós beltéri világának ellenképe, a szívkondu-
lásos érzelmeket kelt ő , töretlen gyep. Egy igazi őshoni szállásterület, 
amely feltörésre vár. Akár egy életre szóló hagyaték. Mégha a mostani 
betonerdő  fái közül is figyelmébe ajánlódik azért mostanság, hogy miért 



KOSZLOTTSÁGI REFLEXIÓK 	 611 

volt jó vagy ötven évvel ezelő tt, azon a most már nem létez ő , egyik 
fűzön ülve lábaival harangozni, valamely versikét deklamálva, hogy 
szégyelli a magyarságát. Közben ugyanazon gyerekember, aki valamely 
Sándor versét mondta teli szájjal a szájtátóknak, tündöklése végeztével 
a Bájin hát glédicseinek terméséb ő l szopogatta az édeskeser űt később, 
mely zamat örök érvényűnek marad emlékezetében, mert egyik alka-
lommal falánksága büntetéseként mászás közben egy koronatüskébe 
ült, s azóta kerüli a glédicsfákat. 

Édeskeserű ! Most fél évszázad édeskeser ű  árnyalatai sorjáznak ka-
tonás rendben emlékezetében, és nem a véletlen szüleménye már az 
sem, hogy a betonerdő  legszélén tarvágáshoz készül ődik a napokban, 
hogy kiszűrje az életunt egyedeket a rengetegb ől, s beszéljen a fejükkel. 
Ilyen feladattal érkezett a toronyház tizennegyedik emeletére, ahonnan 
könnyen belátja az egész környéket, és messzelátója segítségével még 
azt is jól észreveheti, ha valaki sokat és mélyen hajol ki lakása teraszának 
mellvédjén. 

Édeskeserű . Az első  légyott emléke már behatárolja legifj. Jó Lajos 
lehetőségeit a továbbiakra. Csupán arra emlékszik, hogy gimista korában 
történt vele egy izgalmas bandukolása mezőség mélyére a lánnyal, akivel 
aztán izgalma közepette rendesen meghenteregte a pacséri vasúti síne-
ken túlnani hulladékvilágot, mikor csak nagy nehezen sikerült lenyelnie 
utálkozását a b űzölgő  környezettől, és a lány mohaselymes szemérem-
szőrzete erdején sikerült befurakodnia a gyönyörbe vezet ő  csapásba. A 
lány innen valahonnan csapódott melléje, a Bájin hát viskóinak egyiké-
bő l; nálánál jóval idősebb volt, légyottjuk minden mozzanatát ügyesen 
vezette fel, csakhogy a vak véletlen megintcsak közbeszólalt, mint álta-
lában lenni szokott a természetben való szeretkezésnél, esetünkben 
kutyaugatás képében, mely eb ott téblábolt éppen a hulladéktelepen, s 
rájuk szagolt legizgatóbb önfeledtükben. A hirtelen beállt nagy ijedelem 
következményét maga sem tudhatná még most sem elmondani, hogy 
miként hevertek egymáson ott együtt fél napig, de amikor a lány hüvely-
izmainak szorítása engedett végre a negyvennyolcból, Jó szaporán üge-
tett a város felé, magára hagyva szerelme tárgyát egy ócska és cigánykék 
tűzhelyroncs mellett eszmélkedni. 

Mindez röpke pillanatnak tűnő  idő töredék alatt futott át Jó gondo-
lataiban, miközben a tizennegyedik csupa üveg oldaláról távcs ővel fi-
gyelte a toronyházakat. Jóles ő  érzés töltötte el aztán, mikor szinte az 
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orra elő tt látta az egyszervolt Hercegova čka utca itt-ott fennmaradt 
darabkáit. Végül szemlél ődésében ott kötött ki, ahol gyermekkora ne-
tovább darabkája állt valaha, a Gábrity-híd valamikori helye. Ott most 
emberi nyüzsgést tapasztalt, valamilyen szakemberek méricskélhettek 
valamit, mert egyikük mérőszalagot húzott a György-templom irányába, 
másvalaki pedig zászlócskákat t űzött a gyepbe, egy harmadika geodéták 
szerszámával gukkerolt állhatatosan, s szaporán jegyezni látszott aztán 
egy hatalmas könyvbe. 

Legifj. Jó Lajos nem tétovázott. Érezte, hogy most ott a helye, ahol 
ezek az emberek dolgoznak. Valami vonzotta a tetthely felé, s akaratlan 
mennie kellett megtudni, mi történik gyerekkora legkedvesebb színte-
rén. 

Jó az emlékmű  bronza irányából közelítette meg a színhelyet. Ideig 
csak sétálgatott, mint az a bizonyos kutyát sétáltató kislány, akinek még 
csak eztán veszik meg kedvencét, mert a napokban egy ilyen gyermekkel 
beszélgetett, aztán közelebb került a jegyezget ő  szemüvegeshez. 

Mégis lesz itt park? — kérdezte csendesen. Mert hallott egykor róla, 
hogy itt emlékpark lesz, és a Folyó utca Szerelem-hídja lábánál egy 
medencét ásnak, hogy jelképesen is megadják rendeltetése kellékeit a 
szimbolikusság érdekében. 

— Park az nem lesz, nincs rá pénz — mondta a szemüveges. 
— Házról meg sosem volt szó, hát mégis .. . 
— A híd biztos pontját keressük, hogy legalább a k őkarfákat visszaál-

líthassuk! 
Jó az út felé ment. Pontosan tudta, hogy a csatorna felett jár, miközben 

oldalt nézett, hogy akár is a bal fel ő li toronyházon által megérezhesse 
az épület elő tt árválkodó fűzfát, az utolsó mohikánt fajtájából, aztán 
lecövekelt egy ponton. 

Itt volta Lukas híd! — mondta. 
A szemüveges lassan közeledett, mint aki nem biztosa dolgában, 

aztán Jó arcába nézett, mint aki kissé közelebbr ől szeretné látnia tudós 
ismeretlent. 

Honnan veszi, hogy éppen itt volt? 
Bemértem — mondta Jó. 
Én is — mondta a szemüveges. — Stimmel! 

— Mikorra várhatóa ráállítás? 
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—Májusban kelünk egybe a jövendőbelimmel, és én már rajta akarom 
gyakorolnia hűségeskü gyakorlati kivitelezését. 

— Ilyen későn? Hiszen jó negyvenes! 
— A sokánál biztosan jobb! — mondta a szemüveges. 
Legifj. Jó Lajos, miközben a Zöldike piacház felé araszolt, a Prozivka 

taxisoknál hirtelen sarkon fordult, mert úgy érezte, hogy valaki kitartóan 
a tarkóját nézi. És valóban: az egyik kóbor kutya szeg ődött a nyomába. 

— Te rühes, odébb az agarakkal! Egyszer ráfáztam mára fajtád miatt, 
keress más áldozatot magadnak, te ördög! — fenyegette öklével a bo-
zontos pumit, majd elvegyült a piacozók tömegében. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

KISEBBSÉGI VESZTESÉGLISTA  

Tokaji besгéd  

BÁNYAI JÁNOS  

Az elő ttünk álló század- és ezredvég valami nehezen meghatározható tör-
ténelmi és kulturális tapasztalategyüttesként, akaratlanul is, számadásra kész-
tet: számot adni az elmúlt századról, akár (nagykép(kn) az elmúlt évezredr ő l 
is, hátha jobban megismerjük jelenünket s magunkat is, ha kiterjeszkedünk 
az időben, és így belátható lesz (esetleg), hogy a ránk leselked ő  elkövetkező  
századból, akár az elkövetkez ő  ezredvégbő l is, mi jön felénk. Aligha vitatható, 
a szellemnek ezt a múlt felé figyel ő , de a jövő re számító elszámolásingerét a  

félelem táplálja; már csak azért sem, mert a számadásra késztet ő  (történelmi  
és kulturális) tapasztalategyüttes borzongató meg gondbaejt ő . A félelemfű -
tötté számadáskényszer ellenére sem hiszem, hogy katasztrófa jön felénk,  

legalábbis nem a múltból ismert katasztrófafélék egyike. Sokkal inkább a  

civilizációnak egy soha nem látott egységesítő  és központosító tendenciája  
tart felénk látszólag sokat ígér őn, holott — gondolom — a homogenizáló  

civilizáció arc nélküli terrorja elé nézünk. A mindent átitató globalizációt  

hirdető  civilizációs egyenruhát azonban nem a kultúra testére szabták, mert  

a műveltség (eddigi tapasztalataink szerint) alapvet ően individuális teljesít-
mény, és rosszul áll rajta a készruha. Aki egyenruhát visel, nem t űri a külön-
bözést, csak egyetlen szótárt ismer, s abból is leginkábba vezényszavakat.  

Ebbő l eredhet a század- és ezredvégi b őven közölt számadásokat behálózó  
félelem: a civilizációs egyéncsizma nem ismer kivételt, ezért kíméletlen.  

Mégsem halasztható a válaszkeresés a számadás kérdésére, túlságosan éles  

a század- és ezredvégi kihívás. Ha az újra való várakozás közben félelem szorítja  

is el a torkunkat, szembe kell nézni a múlttal, a tradícióval mindenképpen,  

mert a hagyománnyal való számvetés és szembenézés belátást jelent a kultúra,  

az irodalom, a szellem — egyszóval: a nyelv —jelenébe, hiszen csak így lehetséges  
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a történő  lét megismerése. Ám mi jelenthető  ki a történeti lét megismerését 
feltételező  hagyományról a századvégen? Mi választottuk individuális teljesít-
ményekre épülő  kultúránkkal, vagy a hagyomány választott bennünket, és írta 
elő  nekünk a kultúrát cseppet sem reménykelti jelenünkben? A többes számú 
kérdezés formáját az a kategoriális szemlélet indokolja, miszerint a hagyomány 
mindenkor közösségi élmény és tapasztalat, amib ől annak látszata következik, 
hogy mindenki, a közösség, számára mindenkor közeli, így jól érthet ő  és 
mértékadó is. A közeli, jól érthető  és mértékadó hagyomány a közösség 
viselkedését kényszerít ő  értékrendként szabályozza és irányítja. Ez az érték-
rend Persze nem állandó, ám átalakítása és megváltoztatása hosszan tartó, 
küzdelmes folyamat. És ezt a küzdelmet nem a közösség vívja, mindenkor a 
más, a különböző , az eltávolodást kezdeményez ő  egyéni — „nyelvi" — teljesít-
mény. E teljesítmények nyomán a közösség a hagyomány mértékadó érték-
rendjét közlő  szavak használatától eltávolodik, és lassan hozzászokik az egyéni 
teljesítményt reprezentáló új szavak használatához, amelyekr ő l persze mindig 
kiderül, hogy maguk is a hagyományból származnak, miként azok, amelyeket 
elfeledtünk. Ez a küzdelem — Richard Rorty megfogalmazása szerint — „egy 
begyökeresedett, de alkalmatlanná vált szótár és egy új, félig kialakult szótár 
között" zajlik. Miközben emez új szótár „homályosan nagy dolgokat ígér" (R. 
Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás. Jelenkor, Pécs, 1994, 23. Old.). 

Ha a — homályosan — „nagy dolgokat ígér ő" új évszázad és új évezred 
küszöbén a mindent egyenruhásítani szándékozó civilizációs szótár eluralko-
dásától való félelmet emlegetem, akkor nem a mostanában oly populáris, 
mindent kaotikusnak láttató katasztrofizmus és annak sokféle változata közül 
valamelyiket, mondjuk az irodalom, a szó m űvészetét beárnyékolót teszem 
szóvá, hanem a nyelvnek arra a helyzetére utalok, amely a történeti lét 
hagyományból származó megértésébő l következik. Arra utalok, hogy a költé-
szet a századvégre árnyékhelyzetbe került, és ennek alapján kérdezem, kimoz-
dítható-e a szб  művészete az egységesítést hirdet ő  civilizációs tendenciáktól 
beárnyékolt nyelv és kultúra egyre kopottabb, eróziókkal tépett helyzetéb ől? 

Példám a kisebbségi irodalom, mi lehetne más. F őként azért, mert a központ 
és periféria kérdését, a „nagy" és a „kis" kultúrák és irodalmak oly sokat 
emlegetett oppozícióját közvetlenül mintázza. Jelezve, hogy minden központ 
valamihez képest periféria, és minden periféria valamihez képest középpont. 
Ami (természetesen) viccnek is rossz. De a rossz vicc is elmond annyit, hogy 
középpont és periféria, egyetemes és kisebbségi kapcsolata a kultúra és az 
irodalom területén meg nem szüntethet ő  gondot jelöl, leginkább természete-
sen, ha nem kizárólagosan, a periférián, a kisebbségben él ők számára. Mert 
ki beszél itt a „kisebbségin" kívül majdnem mindig peremlétr ő l és a tő le szinte 
elválaszthatatlan provincializmusról? Nemrégiben valaki azt mondta, a vidéki 
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jellemvonása, hogy színikritikát (is) olvas. Miért olvasnak a periférián színi-
kritikát? Nemcsak azért, mert a színház távolra esik. Valószín űleg azért is,  
mert a színikritika éppúgy illúziókelt ő , mint maga a színház, az illúzió pedig  
könnyen „terem" a peremvidék talaján. Ilyen hatáskeltésre az irodalomkritika  
alighanem alkalmatlan. Más szóval, aki központ és periféria, központ és vidék  
kapcsolatát emlegeti, az illúziók világába lépett. Nem öltötte magára a mindent  
egységesítd civilizációs egyenruhát.  

Példám tehát a kisebbségi irodalom, választ váró kérdésem pedig, hogy a  
századvég záróévtizede teremtette helyzetben, katasztrófák és illúziók összjá-
tékában, változások és átalakulások közepette van-e esély a kisebbségi kultúra  
fenntartására a periférián? A fenntartás itt nem egyszer űen „megő rzést" jelent,  
hanem „teremtést" is régóta ismert koloniális helyzetben.  

Ha a kisebbségi, akkora „vajdasági irodalom" a példám és mintám, pon-
tosabb szóhasználattal a „vajdasági magyar irodalom", vagy — ha úgy tetszik — 
némi gúnyolódó és (бn)ironikus felhanggal, a szokásos „jugoszláviai" helyett  
a „szerbiai magyar irodalom". (Err ő l a „névváltásról" lesz még a kés őbbiekben  
szó.) Kétség nem férhet hozzá, ez a nevében is elbizonytalanodott kisebbségi  
irodalom (és kultúra), gondolom eltér бen a szlovákiaitól és az erdélyit б l, mély  
válságban van, az illúzióvesztés árnyékában, a civilizatorikus felszámolás álla-
potában, ami mind együtt azt jelenti, hogy a megszólalás, a megszólítás és  a 
megszólítottság válságában, azaz nyelv- és beszédszomj gyötri már évek óta,  
olyannyira, hogy mostanában saját — mélyen beárnyékolt — helyzetér ő l sem  
igen gondolkodott el, mert fogytán az ereje. Mintha véget ért volna a története. 
Jelképes jelentése van annak, hogy a vajdasági (szerbiai) magyar irodalom  
súlyos krízisének éveiben Bori Imre befejezte évtizedekkel ezel б tt megkezdett  
(jugoszláviai magyar) irodalomtörténeti kutatásait, és 1998-ban — a század- és  
ezredvégen — kiadta A jugoszláviai magyar irodalom története című , majd  
négyszáz oldalas nagy, összefoglaló, a nevezett tárgykörben mindent, vagy  
majdnem mindent körültekintбen feltáró munkáját. Ha ezt a nagyszabású  
irodalomtörténetet — nincs még egy hozzá mérhetd kisebbségi (magyar) iro-
dalomtörténet — a vajdasági magyar irodalom mai válsághelyzetében tükröz-
tetem, akkor valóban arra kell gondolnom, hogy ez az éppen végét járó évszázad  
második évtizedének végén kényszerhelyzetben született irodalom, a kisebb-
ségi magyar irodalmak egyike, befejezte választott (vagy rá mért?) küldetését,  
története a század utolsó évtizedének háborús zivatarában megszakadt, még-
pedig — úgy látszik — a folytatás, az újrakezdés, a század- és ezredvég metafo-
rájával felvillantott „át-fordulás" igazi reménye nélkül. Ezért lehet Biri Imre  
irodalomtörténete befejezésének és kiadásának — szándékától természetesen  
független és messze esd — szimbolikus jelentése.  
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Mitő l fosztotta meg a most záruló háborús évtized a története szerint még 
„jugoszláviai", a mai elbizonytalanított szóhasználat szerint ismét „vajdasági", 
vagy a mostanra egyre erőszakosabbá váló „újnyelvi" ( бn)iróniával „szerbiai" 
magyar irodalmat? Els ősorban a térélménytől, a tágasság, a nyitottság élményé-
tő l, még akkor is, ha ezen élmények értékalapja a sokat ígér ő , ám homályos, 
félig kialakult, új (nyelvi) szótárakban hamis illúziónak min ősül. Függetlenül 
a megítélés változásától, Tolnai Ottó metaforájával er ősítem meg, hogy az 
egykori jugoszláviai magyar irodalomnak volt tengere (errő l szól Biri Imre 
irodalomtörténete), ami pedig ebb ő l a tengerbő l az új országban megmaradt, 
nem ugyanaz a tenger; nemcsak jóval rövidebb partszakasza, vagy a hiányzó 
szigetvilág miatt, hanem a magyar (nemcsak kisebbségi) kulturális emlékezet-
ben elfoglalt helye miatt sem lehet ugyanaz. Az évtizeddel ezel ő tti ország 
tengere Isztriával, a Kvarner бval, Fiuméval, Dalmáciával és szigetvilágával, a 
zárai ezüst kegytárgyakkal meg Dubrovnikkel, nem pusztán földrajzi értelem-
ben tágas térség az akkori (bár még mindig él ő) kisebbségi — „jugoszláviai", 
„vajdasági" — magyar irodalom élményrendjében, hanem id ő t és teret, törté-
nelmet és kultúrát, legendát és romokat, hegycsúcsokat és sírhelyeket össze-
kötő  hagyományvilág. Tudjuk, a hagyományvesztés a legnagyobb veszteség, 
aligha élhető  túl. A század utolsó évtizedének háborús története ett ő l a 
mozgalmas (tág és nyitott) térélményt ől, Európát és a magyarságot összeköt ő , 
a magyar történelem régi évszázadait is felidéz ő  örökségélménytő l fosztotta 
meg a jugoszláviai, vajdasági magyar irodalmat, és tette szó szerint is kisebb-
ségivé. 

A veszteséglista másik tétele a több, a „sokaság" által teremtett, létrehozott 
és fenntartott egyensúly és arányosság élménye. „Abban" a régi Jugoszláviában 
több nemzet és több nemzeti kultúra élt, ha nem is együtt, ahogyan sokan 
hinni vélték, vagy remélték, de legalább egymás mellett, amib ő l elég nyilván-
valóan következett, hogy a nemzeti kultúrák természetes és semmiképpen sem 
törölhető  zártsága, valamint az egymás mellett élésb ő l fakadó, majdnem kény-
szerű  s mindenképpen fenntartandó nyíltsága a rejtett és sokszor rejtélyes 
konfliktusok egész sorozatát hozta el, nemegyszer drámai helyzeteket teremtve 
a kulturális térségben, összeütközéseket, indulatok és szenvedélyek fellángo-
lását, bizony sokszor a történelemb ő l fakadó sértések és sért ődések sorozatait 
táplálva. Ama konfliktusokkal terhelt több kultúra (a kultúrák „sokasága" 
egy ország határai között) spontán módon, akár önvédelemb ő l is, identitását 
(zártságát) megőrizve, hogy külön-külön létezhessen mint (nyitott) kultúra, 
egyensúlyt és arányokat teremtett, a kultúrák ha mégannyira is akadozó pár-
beszédét folytatta, ami semmiképpen sem volt (nem is lehetett) ideális világ, 
de elviselhető  világ volt nemcsak a több „többségi", hanem a több kisebbségi 
irodalmak és kultúrák, így a kisebbségi, akkori szóhasználat szerint „nemze- 
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tiségi" magyar irodalom és kultúra számára is. Még akkor is, ha a kultúrák 
közti akadozó és töredékes párbeszédbe ez utóbbi csak messzir ő l, idegenként 
és közvetve szólhatott bele, hiszen aligha lehetett megszólító vagy megszólított, 
ami azt jelenti, hogy inkább volt befogadó, mint kibocsátó kultúra, de így is 
részese, ha nem is igazi résztvev ője az akkori nagyon is felszabdalt kulturális 
játéktérnek. Volt valamilyen szerepe, még akkor is, ha ez a szerep sohasem 
főszerep, még akkor is, ha az általa elképzelt kulturális mozgás- és játéktér, 
miként rendre kiderült, alapvet ően hamisnak bizonyult. Az elveszejtett or-
szággal a jugoszláviai, a vajdasági magyar irodalom és kultúra azt az egyensúly-
és arányosságélményt is elvesztette, amit egykoron — számára is — a több egymás 
mellett élб  kultúra rejtett meg rejtélyes küzd ő- és konfliktustere teremtett 
meg, majdnem ösztönösen, hogy irodalomként és kultúraként létezhessen. 
Amióta a vajdasági magyar irodalom és kultúra egy, a szerb — „többségi" —
kultúra és irodalom mellett él, szó sem lehet a fent említett egyensúly- és 
arányosságélményrő l, minek folytán rendre meg is szakadtak a másik (a több-
ségi) felé vezető  intézményes útjai és kapcsolatai. A vajdasági magyar iro-
dalom mostantól kezdve nemcsak nevében, hanem lényege szerint is kisebb-
ségi kultúra. 

Ebbő l következik a veszteséglista harmadik eleme, az a könnyen belátható 
tény, hogy ennek a kisebbségi irodalomnak többé nincs rálátása a kultúrák 
konfliktusos párbeszédére, aminek meglétéb ő l korábban számára vitathatatlan 
előnyök származtak, többek között a kultúrák közti párbeszéd tapasztalataiból, 
az eltérések és különbözések megfigyeléséb đl, a nemzeti kultúrák egyidej ű  
zártságának és nyitottságának felismeréséb ől, a történeti összefüggések meg-
értésébő l, a nyelvek és besszédmódok más-más értékrendet felállító struktú-
ráiból. Ezen előnyök birtokában a vajdasági magyar irodalom id őnként el is 
kapatta magát, főként miután megismerte és beletanult az összehasonlítás 
módszerei nyomán a szбvegköziség és a kultúraköziség szerteágazó teóriáiba. 

A tágasság és nyitottság, az egyensúly és arányosság élményét ől, a nyelvek 
és beszédmódok konfliktusos párbeszédét ő l elzárt, vélt vagy valóságos előnyei-
tő l megfosztott vajdasági magyar irodalom az országveszejt ő  háborús század-
végi évtizedben írók és olvasók majdnem tömeges eltávozásával alaposan meg 
is fogyatkozott, intézményrendszere elszegényedett, jöv ője és távlatai kérdé-
sessé váltak. Ezért mondható, egyel őre feltételesen, hogy mintha véget ért volna 
a története. Meg hogy Bori Imre irodalomtörténeti munkája pontot tett egy 
nyolc évtizedes (irodalom)történet és történeti önismeret végére. Jó volna, ha 
azt is mondhatnám, hogy e történet egyik, lehet hogy a nagyobbik, fejezetének 
a végére került a válság és árnyékhelyzetet jelöl ő  (szimbolikus) pont. Ám 
nyugodt lelkiismerettel így aligha beszélhetek. 
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Nem hirdetik katasztrófát, hanem egy különös, vészterhesnek is mondható 
kulturális és irodalmi válsághelyzet megértésére törekszem. Tehát valamit 
mondanom kell, ha másért nem, hát azért, hogy különbséget tehessek a fenti 
(részleges) veszteséglistával körülírt válsághelyzet és a mostanában nagyon 
népszerű , a civilizációs uniformizálást és az értékveszt ő  lemondást egyformán 
hirdető  katasztrofizmusok között. A helyzet leírását néhány (szerintem) meg-
határozó mozzanatra és tényez őre redukálva az egyik magyar, megkülönböz-
tetésképpen kisebbséginek nevezett irodalom jelenét, történ ő  létét igyekszem 
magam számára is behálózni. Azt is megmondom, miért éppen ezt teszem. 
1999. május 21-én, tehát a balkáni légiháború egyik március vége óta már 
megszokottá vált napján a mértékadó Élet és Irodalom cikket közölt a „második 
rigómezei csatáról", és a cikk szerz ője, amúgy mellékesen, kitért a vajdasági 
magyarság kérdésére is, miként tették azt akkoriban más nyilatkozók, cikkírók, 
aláírók is a magyar médiában. Többek között ezt írja Tamás Pál: „A vajdasági 
magyarságra senki sem emel kezet, de a felemelkedési spirálra rákerülni sehogy 
sem tudó országban a kisebbségnek sem lehet a többségnél sokkal jobb dolga. 
Az észak-bácskai magyarságnak ilyen helyzetben szinte egyetlen túlélési stra-
tégiája marad, a csempészet, ennek viszont Schengen vet véget, hiszen elkép-
zelhetetlen, hogy jugoszláv polgároknak a következ ő  néhány évben szabad 
»európai belépő t« adjanak. Válaszul az életképesebb csoportok egyre nagyobb 
része települ át. A nemzetiségi intézmények ugyan megmaradnak, de nincs, 
aki Ott komoly szinten dolgozni tudna (bizonyos fokig már ma is ez a helyzet). 
Mindez azonban a balkáni történet része marad." Semmi okom rá, hogy cikkíró 
nézeteivel vitába szálljak. Gondoljon nyugodtan, amit akar, jusson eszébe, ami 
az eszébe juthat, feledkezzen meg nyugodtan arról, hogy az észak-bácskai 
mellett a Vajdaságban van, hogy is mondjam?, dél-bácskai, ső t nyugat-bácskai, 
nem utolsósorban bánáti magyarság, nemis kevesen élnek errefelé is magyarok; 
arra sem kell túl sok szót vesztegetni, hogy mégsem a csempészet az egyetlen 
túlélési stratégia errefelé, még a vajdasági magyar kisebbség számára sem, 
mert azért lehet még vetni és aratni, s ő t akár halászni is (és vadászni?) errefelé, 
meg az sem bizonyítható, pedig ezt mások is emlegették már, hogy éppen az 
életképesebb csoportok hagyták el az országot, az azonban bizonyítható, hogy 
őket — az országot csoportosan elhagyó életképeseket — a határon túl észre-
vették, lám, cikkíró is, az otthon (itthon) maradottakat meg egyszer űen elfe-
ledték és leírták, lám, cikkírónak sincs túlélési stratégiajavaslata a nem észak-
bácskai magyarság számára, azt azonban hangsúlyozom, és talán többszörösen 
is aláhúzom, hogy a valóban elszegényedett és mindennem ű  hatalmak által, 
határon innenrő l és túlról, mindenféle „többség" részér ő l többszörösen pró-
bára tett „nemzetiségi intézmények" — a vajdasági magyar irodalom például — 
nemcsak „megmaradtak", bár történetük végére pontot tettek, a történetmon- 



620 	 HÍD 

dóssal azonban nem hagytak fel, hanem mostanában is „komoly szinten" 
dolgoznak, miközben egyáltalán nem lehet tudni, mi mondható „komoly" és 
mi mondható esetleg „komolytalan" szintnek, melyen dolgozni lehet, err ő l ui. 
cikkíró nem nyilatkozik. Amint azt sem árulja el, hogy szerinti, aki oly jól 
ismeri a létfenntartó csempészet szerepét az észak-bácskai magyarság életében, 
mely „fok" is az az általa mondott „bizonyos fokig"... 

Van-e (a csempészeten kívül) „túlélési stratégia" a kisebbség, és ezzel együtt 
a sorozatosan próbára tett és megtépázott „nemzetiségi intézmények" részére? 
Más szóval, miféle esélyekkel léphet a következ đ  évszázadba a vajdasági magyar 
irodalom és kultúra? Minta nemzetiségi intézmények sorában nem is az utolsó. 
Nincsenek „túlélési stratégia"-ismereteim, miként a fentebb tisztelettel idézett 
cikkírónak vannak, azt azonban sejtem, mir ő l nem volna szabad megfeledkezni, 
ha a kisebbség, a vajdasági magyar kisebbség túlélési lehet őségei után kérde-
zünk. Meg kell érteni végre, hogy —Márai Sándort idézem — „zárt életformák-
ban élni van olyan hőstett, mint nomád hősnek lenni a világban" (Kassai 
őrjárat, 1999, 86. old.). Más szóval, az elmenni vagy maradni nem az „életké-
pesség" kérdése, ahogyan cikkíró többségi fölényéb ől eredően tudni véli. 
Maradni nem kisebb hőstett, mint elmenni, és elmenni sem nagyobb lemondás, 
mint maradni. Különösképpen a tágasság és nyitottság élményét ő l megfosztott 
vajdasági magyar irodalomról, kultúráról, a nemzetiségi intézmények ilyen-
olyam szintjeirő l szólók tarthatnák ezt szem el ő tt. Nem utolsósorban a vajda-
sági magyar irodalomnak magának kellene Márai Sándor szavait komolyan 
venni. Miként e válsághelyzetben, a leírtság és kirekesztettség közérzetében 
komolyan kellene vinni azt a nagyon kézenfekv ő  elvárást is, miszerint — ismét 
Márai Sándor szavaival — „a fogalmakat, aprólékosan és kicsinyesen, megint 
egyszer tisztázni kell" (i. m. 122. old.). Ha mára befejezett történet után is 
benne maradtunk a történetben, és nem hagytunk fel a történetmondással, 
még ha e történet nem is biztosítja számunkra a túlélés feltételeit. Például —
„aprólékosan és kicsinyesen" — a kisebbség, a kisebbségi irodalom, a kisebbségi 
magyar irodalom, a vajdasági (jugoszláviai?, szerbiai?) magyar irodalom, a 
központ és a vidék, a provincia és a provincializmus, a többség és a kisebbség, 
a (kulturális) gyarmat és a „gyarmatosított" fogalmát. 

Bírálat nélkül semmit sem lehet tisztázni; az „aprólékos és a kicsinyes" a 
kritikai diszkurzus minősége. Amint megértés és belátás nélkül sem. Ami 
viszont a tárgyszeretet minősége. Az eddig érvényes („begyökeresedett") fo-
galmak tisztázása a bírálat eszközeivel egy új kritikai fogalomtár és szótár 
kialakításához vezethet. Ezen új és kidolgozatlanságában is, homályosan, sokat 
ígérő  kritikai szótár kidolgozása nélkül nem lehetséges a veszteségek utáni 
válsághelyzetben a hagyomány újraértékelése és újbóli megszólaltatása, ami 
nélkül viszont nincs rálátás saját jelenünkre, a „második rigómezei csata után" 
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súlyosan beárnyékolt és az uniformis civilizációját hirdet ő  cikkíró(k) által 
terrorizált jelenünkre. Túlélési stratégiánk és esélyünk (ha van még) a bírálat 
új szótára, vele együtt az irónia és az önirónia, ami csupán másik neve a 
megértésnek és az értékek teremtésének. 

Pátoszt eltávolító önironikus szórendben régóta ismételgetem már, hogy a 
kisebbség esélye a „tiszta bírálat", és ebb ő l következően, vagy erre építve, az 
értékteremtés mind a hagyomány újraolvasása, mind a jelen megértése irá-
nyában. 



EGY REGÉNYTÍPUS KÖRBEJÁRÁSA 

Expozé a Művészregények a XX. századi magyar 
irodalomban című  disszertációhoz 

HARKAI VASS ÉVA 

1. 

Évekkel ezelő tt néhányunknak alkalma volt meghallgatni egy el őadást egy 
tudományos terminus eredetér đ l, múltjáról — tudománytörténeti körülményei-
rő l. (Ha jól emlékszem, a folklorisztika volt ez a tudománytörténeti fogalom.) 
Úgy gondolom, hasonló módon izgalmas lenne pl. a m űvészregény műfajtör-
téneti fogalmának ugyanilyen körbejárása — a terminus eredetének, történe-
tének feltárása az irodalomtudomány kontextusán belül. A m űvészregény 
műfajtípusának vizsgálata során nem kutattam fele m ű fajfogalom etimológi-
áját, ám e regénytípus történetének, változatainak — létének — figyelemmel 
kísérése közben óhatatlanul kirajzolódott megnevezésének története is: a 
fogalomnév előfordulása (vagy épp megkerülése), gyakori felmerülése és mó-
dozatai, a hozzá fűződő  jelentések változatai stb. 

Míg az irodalomtudomány a fejl ődésregény, a nevelésregény, a családregény, 
a történelmi regény, a lélektani regény stb. m űfajmegnevezéseket minden 
fenntartás nélkül, következetesen alkalmazza, a m űvészregényre vonatkozóan 
mindez nem állítható. E regénytípusról való gondolkodás felemásságát tá-
masztja alá az is, hogy míg egyes irodalomtörténészek (köztük pl. Marcuse, 
V. Žmegač, Bori Imre, Bodnár György és mások) egyértelm űen és követke-
zetesen nevén nevezik e m űfajt, mások megkerülik, körülírják, idézőjelbe 
teszik megnevezését (mint pl. Halász El őd vagy a Világirodalmi Lexikon egyes 
szócikkírói) — vagy a m űvészregényt kizárólag irodalom alatti regénytípusként, 
a szórakoztató regények egyik altípusaként — lekt űrként — kezelik (mint pl. 
Szerdahelyi István és Czine Mihály). 

Egyfelől tehát — a rendelkezésünkre álló regényhagyományon belül — Ott 
látjuk a művészregény műfajtípusát artikuláló m űalkotásokat, másfelől pedig 
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e műfajtípus szakmai, poétikai artikulálatlanságát, reflektálatlanságát, felemás  
vagy téves poétikai reflektáltságát tapasztaljuk.  

2.  

A művészregény poétikai megközelítése során a regénytípus mibenlétének,  
definíciójának megfogalmazásán túl egyik legnagyobb gondot a m űvészregény  
és a vele szoros m űfaji kapcsolatba kerülő  regénytípusok közötti sáv meghúzása  
okozta. A műfaji egybejátszások, egybeáramlások, enjambement-ok, áthallá-
sok ugyanis megnehezítik az egyes regénytípusok differenciálhatóságát, bi-
zonytalanná és átjárhatóvá teszik határvonalaikat.  

A művészregények fő  meghatározó vonása, hogy középpontjukban művész-
hős áll. Ilyen értelemben azokkal a regénytípusokkal állnak közeli kapcsolat-
ban, amelyekben szintén a főhős tölt be központi szerepet: a fejl ődésregénnyel,  
a kulcsregénnyel, a memoárregénnyel, az életrajzi és önéletrajzi regénnyel, a  
napló- és vallomásregénnyel stb. (Wolfgang Kayser regénytipológiájában eze-
ket a regényeket a Figurenroman [jellemregény] kategóriájába sorolja). Nem  
véletlen hát, hogy épp e regénytípusok között gyakori az érintkezés, az átfedés.  
Az életrajz, az önéletrajz, a napló, a memoár s ezek „regényesített" változatai  
és a művészregények közötti különbségtételhez a fikció foka nyújthat fogódzót.  

A művészregény műfaji behatárolásakor különösen azoka regénymegújító  
kísérleteket reprezentáló világirodalmi alkotások t űntek problematikusnak,  
amelyek egy-egy vonásuk révén (olykor épp a m űfajon belüli formabontás  
jellege révén) kapcsolódnak a vizsgált regénytípushoz. Az európai regény  
története ugyanis az 1920-as évekt ő l kezdődően egy sor olyan regényt sora-
koztat fel, amelyek (sok más alkotóelemükkel egyetemben) a m űvészregény  
valamely műfajspecifikus jegyét tartalmazzák, ennek ellenére mégis inkább az  
e regénytípustól való elmozdulást (s ő t, a művészregény műfajiságának elmoz-
dulását, módosulását) példázzák, s ezzel egyben a m űvészregény mint regény-
típus fogalmának további alkalmazhatóságával kapcsolatos dilemmákat indít-
ják útnak. Gide A pénzhamisítók, V. Woolf Orlando, Proust Az elt űnt idő  
nyomában, H. Broch Vergilius halála stb. olyan alkotások, amelyek egyszerre  
művészregények és valami mások is, hiszen valamilyen „többletük" révén  
túláradnak, túlnőnek e regénytípus keretein. A példaként felsorolt regények  
e „többletét" H. Broch a polihisztorikus regény fogalmával világította meg,  
egyik sajátos vonásukat pedig e m űvek önreflexivitásában jelölte ki. E regények  
művészregénytől való elhatárolhatóságának szempontjait a történetrészek fik-
ciбból való kimozdulásában, a referencialitás önreferencialitásba, a reflexió  
önreflexióba, a narráciб  metanarráciбba való átváltásában határoztam meg.  
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Hogy a művészregénynek mint m űfajtípusnak csupán formális követelmé-
nye a művészhős szerepeltetése, az is bizonyítja, hogy egyes olyan regények, 
amelyek kizárólag ennek a követelménynek tesznek eleget, a m ű fajtípus más, 
lényegbeli kívánalmainak nem (pl. megkerülik m űvészet] és élet, művész[e]t 
és világ áthidalhatatlan kett ősségének kérdését), eltávolodnak e regénytípustól 
— vagy legalábbis ennek felhígított, esztétikai szempontból értéktelenebb vál-
tozatát képezik. Ebbe a kategóriába sorolhatók pl. a romantikus epigonok 
művészhősöket szerepeltető  regényei vagy a közönségirodalom ún. szórakoz-
tató regényei. A m űvészregényt ugyanakkor el kell különítenünk azoktól az 
epikus alkotásoktól (pl. az ismeretterjeszt ő  életrajzoktól) is, amelyekben az 
elsődlegesen művészi, esztétikai célzatot a didaktikus célzat helyettesíti. 

3. 

A XX. századi magyar irodalom m űvészregényeit id őben és térben tágabb 
dimenziókban — a világirodalom összefüggésrendszerén belül — szemléltem. 
Ezt a szemléletmódot egyrészt azzal az irodalomtörténeti ténnyel indokoltam, 
hogy a művészregénynek mint regénytípusnak az európai irodalmakban na-
gyobb és korábbi időszakokra visszanyúló hagyománya van, minta magyar 
irodalomban, másrészt a magyar m űvészregények e kontextuson belül nem 
különálló, izolált egységet alkotnak, hanem e regénytípus világirodalmi/euró-
pai irodalmi kánonjának részei. Ugyancsak ezt a szemléletmódot ösztönzik 
azok az egyes irodalomtörténeti id őszakokra, s ezen belül az egyes alkotókra 
vonatkozó konkrét irodalomtörténeti adatok is, amelyek a világirodalom és a 
magyar irodalom művészregényei közötti párbeszédre, szellemi kapcsolatokra 
utalnak. 

A világirodalom és a magyar irodalom művészregény-irodalmának össze-
vetése azt a felismerést eredményezi, hogy míg a m űvészregénynek az európai 
irodalmakban (különösen a német irodalomban) a romantika volt az els ő , 
majd a századforduló a második nagy időszaka, a magyar irodalomban a XIX. 
századi művészregény-kezdemények után az els ő  tényleges művészregények 
majd csak a századfordulón íródnak — mely id őszak irodalmunkban egyben e 
regénytípus hőskora is. A magyar irodalombál hiányzó romantikus m űvész-
regény jelenségét egyrészt a világirodalom más irányú magyar irodalmi recep-
ciójával, másrészt a magyar romantika sajátos, szinte kezdett ől fogva irányzatos 
jellegével és egyes, a magyar romantikából hiányzó m űvészi attitűdökkel (egy 
erő teljesebb zsenikultusz, valamint egy kiélezettebb polgárellenes magatartás 
hiányával) világítottam meg. 
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4.  

A századforduló, a századel ő , majd a 20. század további évtizedeinek m ű -
vészregényei (s a magyar irodalmi paradigmából hiányzó romantikus m űvész-
regény) azon felismerésünket támasztják alá, hogy a m űvészregény a magyar 
irodalomban jellegzetesen XX. századi regénytípus. E megállapítást látszik 
alátámasztania magyar m űvészregénynek a regény m ű fajának jelentkezéséig, 
a XIX. századig visszanyúló, eddig feltáratlan története is. 

A XIX. század közepe a magyar m űvészregény kezdeményeinek id őszaka. 
Jósika Miklós Zrínyi a költő  (1843) cím ű , kalandos életrajzi m űve még csupán 
parateхtusával és alig néhány apró utalásával hozható összefüggésbe a m ű -
vészregény m űfajtípusával. A német romantikában is tájékozott Kemény Zsig-
mond töredékben maradt Élet és ábrándját (1842-44) a művészregényeket 
feszítő  fájdalmas kett ősség, élet és költészet kontrasztjának felismerése és 
megjelenítése közelíti a m űvészregényhez, hiszen Kemény nem csupán e re-
génytípus formális jegyeire játszott rá, hanem lényegbeli strukturális sajátos-
ságára is rátapintott. Igaz, az említett tematikai kontraszthoz nem kimondottan 
művészi kérdésként viszonyult — m űve ebben a tekintetben tartható csupán a 
művészregény előzményének. 

A magyar századvég egyfel ő l a művészregények további kezdeményeit (Jó-
kai, Toldt' István, Asbóth János műveit) sorakoztatja fel, másfel ő l a tényleges 
művészregények megjelenésének id őszaka. Jókai több ízben is a m űvészregény 
közelébe került, ám ide sorolható m űvei részben az irányzatosság (És mégis  
mozog a föld, 1872), részben a kalandregény (Szabadsága hó alatt vagy a „Zöld  
könyv", 1879) keretein belül maradnak, vagy a m űvészregény műfajspecifikus 
jegyeit életrajziságba oldottan hozzák felszínre (A tengerszemű  hölgy, 1888; 
1890). Toldt' István regénye (Anatole, 1872) is részben formális jegyeiben 
(keretszituációján belül) célozza meg a m űvészregény m űfajtípusát, Asbóth 
János pedig egyetlen regényével (Álmok álmodója, 1876; 1878) a századvégi 
közérzet és lélektaniság szempontjából köt ődik a századvég/századforduló 
művészregényeihez. A legújabb irodalomtörténeti kutatások újabb adalékot szol-
gáltatnak a m űvészregény el ő történetének e szakaszához. Pozsvai Györgyi az 
Almok álmodójáról szóló könyvében (Visszanéz ő  tükörben. Az Álmok álmodója  
ezredvégi olvasata) a regény „m űvészetre fogékony, érzékeny, már-már túlfi-
nomult" főhősében a „századutó és a századel ő  művészetkultuszával" harmo-
nizáló hóst látja: többek között Rilke Maltéjának, Thomas Mann Tonio 
Krбgerének és Aschenbachjának, továbbá Justh Zsigmond, Ambrus Zoltán 
és Brбdy Sándor regényh őseinek rokonát, aki „kivételes szenzibilitásával a 
művészet perspektíváján át fogja fel és értelmezi az ő t környezi világot", s 
ennek alapján a monográfia szerz ője Gergye László tanulmányára hivatkozva  



626 	 HÍD 

tekinti e művet (Bodnár György egy korábbi megállapításával is egybehangzóan) 
„a magyar művészregény közvetlen előzményének" (1998; 98., 102., 110.). 

A századforduló esztéta modernsége s az ezen id őszakban ható, az artisz-
tikum elvét hirdető  stílusirányzatok (a szimbolizmus, az impresszionizmus, a 
szecesszió) motiváló erővel hatnak a művészregény m űfajtípusára. Ez az els ő  
tényleges művészregények létrejöttének id őszaka, mely időszak szerző i között 
nem egy olyan akad, aki több m űvészregényt (és művésznovellákat) is írt. Justh 
Zsigmond 1888-ban megírja a magyar irodalom első  tényleges művészregényét 
(Művészszerelem), Ambrus Zoltán több m űvészregényt is ír (Midás király, 
1891-92; 1906; Giroflé és Girofla, 1899; 1901; Solus eris, 1902-1903), Bródy 
Sándor pedig a naturalista korrajz és a karrierregény keretei között több 
alkalommal is kapcsolatba kerül a m űvészregény m űfajtípusával, majd pályája 
végén megírja e regénytípus szempontjából leglényegesebb alkotását, a Remb-
randtot (1925). 

A magyar századforduló regénypalettája azt a felismerést nyújtja, hogy a 
művészregény ebben az id őszakban nemcsak differenciálható, megkülönböz-
tethető  és hangsúlyos regénytípussá vált, hanem hogy módosította a világ 
regényben való megjelenítésének, ábrázolásának és elbeszélhet őségének addig 
ismeretes módozatait is. Az újabb irodalomtörténeti kutatások kontextusából 
Gyarmati Krisztina idevágó észrevételét idézném, aki az id őszak egyes mű -
vészregényei kapcsán egyenesen esztétista paradigmaváltásról beszél. A szá-
zadvég/századforduló regényeinek a m űvészregény felő li újraolvasása ugyan-
akkor bizonyos mértékben kérdésessé teszi az irodalomtörténet azon 
általánosító kijelentéseit, miszerint az id őszak magyar irodalmában sok a 
művészregény, s hogy egyes írók majdnem minden regénye e regénytípusba 
sorolható. Bródy Sándor korábbi regényei Pl.  arra utalnak, hogy a korában 
közkedveltté lett művésztéma nem mindiga tényleges m űvészregény műfajtí-
pusán belül kap megfogalmazást. 

Az esztétizmus, a lélektaniság, az individualizmus által behatárolható ma-
gyar századelőn a művészregény műfajtípusán a korrajz látszik felülkerekedni. 
Ezt példázza Harsányi Kálmán regénye (Kristálynézők, 1914), majd Kaffka 
Margit Állomások (1914; 1917) című  „esztétizált" korrajzregénye (és m űvész-
regénye) teremt egyensúlyt a korrajz- és a m űvészregény m űfajtípusa között. 

A húszas évektől kezdődően íródott művészregények mögött nem tapint-
ható ki a korízlés századfordulón tapasztalt kohéziós ereje. Bródy Sándor 
szintén ide tartozó kései művészregénye a Rembrandt, Kosztolányi művészre-
gényei (Nin, a véres költő , 1922; Esti Kornél, 1925-33; 1933), Márai Sándor 
Szindbád hazamegy (1940), valamint Füst Milán A Parnasszus felé című  
regénye a művészregény individuális, egyéni megvalósulásai. S míg Bródy, 
Kosztolányi és Márai művei individuális művészportrék — portréregények —, Füst 
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Milán művészregénye a goethei—kelleri, fejl ődésregény-ívre épülő , hagyományos-
nak tekinthető  változat újrafelvétele. Ily módon kapcsolódik A Pamasszus felé a 
világirodalomban a húszas évektő l kezdődően zajló regénymegújító kísérletek 
közepette és után íródott, „hagyományos"-nak, „klasszikus"-nak mondható 
művészregényekhez: Werfel Verdijéhez (1924), Bulgakov Mester és Margaritá-
jához (1940), Hermann lesse Az Üveggyöngyjáték (1943), Thomas Mann Lotte 
Weimarban (1939) és Doktor Faustus (1947) című  regényéhez. 

 

A művészregényrő l folytatott vizsgálódásaim a XX. századi magyar irodalom 
hatvanas évekig íródott m űvészregényeire irányultak. A felölelt id őszakon 
belül elhelyezhet ő  életművek közül Szentkuthy Miklósé bizonyul érdemesnek 
továbbgondolásra. „Az alapképlet pedig az angol nominalizmus, a független 
arcképek, egyéniségek, majd ezek barokkos tobzódó sokasítása, utóbb az 
egyéniségeken belül és az egyéniségek között pólusok észlelése és képzése egy 
szándékosan neoprimitív, a »man of the street«-re, az utca emberére szabott 
embertani dualizmus szellemében, s végül az így nyert extenzív m űveltség- és 
életanyag különc, paradox szintézise" — foglalja össze Radnóti Sándor Szent-
kuthy esszéinek regényírói eljárására is vonatkoztatható vonásait. A további 
kutatások adhatnak választ arra a kérdésre, hogy a Szentkuthy-regényekben 
is formát öltő , a szintén Radnóti által megfogalmazott „kultúrhistóriai revü", 
valamint a szerző  1950-60-as években íródott, ún. életregényei (Divertimento, 
1957; Doktor Haydn, 1959; Arc és álarc, 1962; Saturnus fia, 1966; Hcindel,1967) 
milyen szálakkal kötődnek a művészregény műfajtípusához. 

 

A XX. századi magyar művészregény alakulásrajza köré vont világirodalmi 
háló feltérképezése során egyfel ő l a regénytípus világirodalmon belüli törté-
neti formáit, másfelő l a szüzséformálás hasonlósága szerint meghatározható 
változatait igyekeztem felvázolni. Az els őként említett eljárása világirodalom 
és a magyar irodalom m űvészregényei történeti vonásainak és alakulásrajzának 
összevetéséhez, a szinkron változatok pedig az egymással összefüggésbe hoz-
ható művészregények analóg vonásainak kijelöléséhez nyújtottak támponto-
kat. A tipológiakísérlet során meghatározott változatok azon felismeréshez 
vezettek, hogy a XX. századi magyar m űvészregények között a világirodalmi 
példákhoz hasonlóan fellelhet ő  a művészregény fejlődésregény-vázra épülő  
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változata, gyakori a portréregény és a stílusregcny változata, míg a m űalkotást 
tematizál б , az ún. „ördögregények", valamint a cirkusz ill. karnevál toposzára 
épülб , ún. bohócregények a vizsgált id őszak magyar irodalmában a reflektá-
latlanabb művészregény-változatok közé tartoznak. A m űvészregény mint re-
génytípus leírásához azonban nemcsak az említett változatok megkülönböz-
tetése, felismerése segít hozzá, hanem azoka motivikus összefüggések, 
toposzok, megfelelések is, amelyek alapján a m űvészregények megszólítják 
egymást. Ilyenek a több m űvészregényben is előforduló toposzok: a műterem, 
a mű termi beszélgetések, viták, ahol a m űvészet régi és új eszméi ütköznek 
meg, a képkiállítások, amelyek az új m űvészi ízlés és a konzervatív közönség 
(ill. kritika) megütközésének színhelyei, a hangversenyek és fellépések, a 
művészet visszahúzó er ő iként ábrázolt intézmények (pl. a konzervatív zs űri 
és kritika), a zenei, képz őművészeti vagy irodalmi műalkotások „mű  a műben" 
formában való nyelvi megjelenítése, a m űvészetekre vonatkozó allúziók, a 
művészregények szövegét intellektualizál б , művészetre vonatkozó reflexiók, 
ars poeticák stb. A mellékszereplők körében jellegzetes hős a művészhős(öke)t 
hátráltató és kihasználó m űkereskedő  vagy — épp ellenkező leg — a művész 
fejlődését támogató mester. A m űvészregények legtöbbjének végkicsengésé-
ben pedig ott a m űvészmagány. 

7.  

A művészregény műfajtípusát kiteljesítő  regények köre tovább b ővíthető  
olyan epikus alkotásokéval, amelyek részben tartalmazzák e regénytípus va-
lamely vagy néhány műfajspecifikus jegyét — azaz valahol a művészregény 
határán helyezhet ő  el. A kapcsolódás és eltérések ürügyén csupán felsorolás-
képpen említek meg néhányat: a m űvészregények egy tágabb holdudvarában 
helyezhető  el pl. FlaubertAz érzelmek iskolája (1869), Anatole FranceA vörös 
liliom (1894) című  regénye, Rilke Maki Laurids Brigge feljegyzései (1910) című  
műve; a XX. század magyar irodalmából ide tartozik Török Gyula A porban  
(1917), Szomory Dezső  A párizsi regény (1929), Szerb Antal Utas és holdvilág 
(1937), Móricz Zsigmond Míg úja szerelem (1938), Ottlik Géza Hajnali 
háztetők (1957) stb. című  regénye — bizonyítván azt a mindenkori tipologizálási 
gyakorlatból ered ő  felismerést, hogy nincsenek tiszta típusok, valamint hogy 
„sohasem fogunk olyan rendszerez б  elvre lelni, amely a regényfejl ődés egészét 
»maradék nélkül« oszthatná fel, oly módon, hogy a rendszeren kívül ne 
maradnának »vegyes« kompozíciós, tematikai vagy stilisztikai elvekre utaló 
irodalmi tények". (Ez utóbbit Aleksandar Flaker fogalmazta meg Henryk 
Markiewicz tipológiákkal szembeni kételyei nyomán.) 
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Marin Vargas Llosa ambivalens erotikus regényeirб'l  

VARGA ISTVÁN  

Marin Vargas Llosa olyan modern író, akinek eddigi életm űve nagy válto-
zatosságról tanúskodik. Írt már regényeket, novellákat, színdarabot, tanulmá-
nyokat és életrajzot. Nagy a változatosság, ami a m űveiben megelevenített  
színtereket és korokat is illeti. Vannak azonban ebben a tarkaságban id őnként  
felbukkanó hősei, és ezek bizonyos folytonosságot jelentenek. Ilyen h őse  
Lituma tizedes, aki több regényében is megjelenik azzal, hogy hol központi  
helyet foglal el, hol pedig a peremfigurák csoportjához tartozik. Nos, az utóbbi  

évtizedben, úgy t űnik, kibontakozóban van egy új visszatér ő  regényfigurája:  
Don Rigoberto. Ez ideig két regényében jelentkezett azzal, hogy a második  

tulajdonképpen az ő  feljegyzéseit tartalmazza. Mint kiderül, a szerz ő  a mű  
egy-egy szakaszában szinte azonosul Don Rigobert бval.  

Marin Vargas Llosa els ő  regényét, amelyben Don Rigoberto felbukkan és  

„hangját hallatja" (mert több hang vallomásait tartalmazza) több mint tíz  

évvel ezelő tt írta, és magyarul Szeretem a mostohámat címen jelent meg. A  
regény története elég fura, és mondhatni szokatlan. Don Rigoberto ötvenéves  

férfi, egy biztosítási vállalat igazgatója, másodszor n ősül (első  házassága si-
kertelen volt, és válással zárult) és feleségével, a t őle tíz évvel fiatalabb  
Lucreciával boldog házasságban él. A regény harmadik alakja Fonchito, Don  

Rigoberto elsó házasságából származó kiskamasz fia. A regényvalóság szegé-
nyes, de rendkívüli cselekménysort bontakoztat ki: Lucrecia és Fonchito között  

lelki és testi kapcsolat alakul ki, és err ő l a fiú naivan apjának beszámol. Don  
Rigoberto a történtek hatása alatt szeretett feleségét el űzi a házból. A regényt  
olvasva megtudhatjuk, milyen ember is Don Rigoberto. Munkahelyi dolgairól  
szinte semmit sem mond, az író csak otthoni kedvenc titkos id őtöltéseirő l  
számol be. Ezek pedig az erotikus festmények, metszetek és képek gy űjtése,  
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azok tanulmányozása, valamint testének kínosan gondos ápolása. Az erotikus 
festészettel többek között azért foglalkozik, mivel az ihlet ő leg hat szerelmi 
kapcsolatára Lucreciához. A kötetet ilyen tárgyú festmények illusztrálják, és 
mindegyik vonatkoztatható a regénybeli cselekményre. Így Jordaens festménye 
Kaudaklész, Lüdia királyának feleségét és a többi kés őbb felbukkanó nőalakot 
Don Rigoberto és fia Lucreciával azonosítja, s ő t: Boucher Diána fürdés után  
című  festményét jómaga Lucrecia úgy találja, hogy az szemlélteti a különös 
családi háromszöget. Igy aztán Don Rigoberto házában egy végs őkig erotikus 
hangulat uralkodik, amelyben szívesen vállal tevékeny szerepet Lucrecia színes 
bбrű  komornája, Justitiana is. A h ősök állandóan festményeken szerepl ő  
személyekkel azonosulnak. Lucrecia így vall err ől: „Amikor végre álomba 
merült, buja álmot látott, amelyben mintha Don Rigoberto féltve ő rzött 
képeinek egyike elevenedett volna meg a gy űjteménybő l, melyet együtt ma-
gyaráznak, lapozgatnak éjjelente, mintegy ihletet merítve a szerelmeskedés-
hez." Don Rigoberto pedig így szól hozzá: „Ma nem Lucrecia leszel, hanem 
Vénusz, mai perui asszonyból itáliai dámává változol, földi halandóból istenn ő , 
jelkép leszel." 

Erdemes kitérni Lucrecia érzéseire is, amikor megtörténik a házasságtörés. 
Se lelkiismeret-furdalást, se szégyent nem érzett azért, hogy apával és fiával 
egy nap szeretkezett. „Cinikusnak sem tartotta magát. Olyan volt, mintha a 
világ engedelmesen behódolt volna akarata el б tt", mondja, és így folytatja: 
„Kiharcoltam magamnak a szabadságot", úgy érzi, sohase hal meg. S itt derül 
ki az is, hogy ez a könyv alapjában véve arról szól, hogy a képzelet hogyan 
szolgálja az ösztönt, hogyan válik a testi vonzalom a képzelet által valami 
csodálatosan gazdag, váltakozó szereposztásban lejátszódó azonosulások iz-
galmas játékává. A Szeretem a mostohámat Mario Vargas Llosa kísérletének 
tekinthetб , hiszen mindig is hajlamos volt a kísérletezésre. Mert a fenti regény 
kirándulás az erotika területére, és formabontási próbálkozás. A tizennégy 
fejezet és az utóhang bels ő  formája tudniillik váltakozó. Hagyományos regény-
formában (azaz a mindent tudó író szemszögéb ő l való láttatás) íródtak egyes 
fejezetek, míg mások nagy pontossággal megírt bels б  monológok, és vannak 
olyanok is, amelyek képz őművészeti kisesszékre emlékeztetnek. Mintegy tíz 
évnek kellett elmúlnia ahhoz, hogy az író újabb küls ő  impulzus — Egon Schiele 
expresszionista osztrák fest ő  képeit tekinti meg egy kiállításon —, hatása alatt 
visszatérjen a Szeretem a mostohámat világához. Ez alkalommal azonban egy 
teljesebb és művészileg jóval értékesebb alkotást sikerült megalkotnia. A Don  
Rigoberto feljegyzései  magas esztétikai teljesítmény. 

A Don Rigoberto feljegyzései különös módon egyszerre bonyolultabb, de 
ugyanakkor áttekinthet őbb belső  felépítés ű  mű. Kilenc fejezetb ő l és epilógus-
ból áll. Egy-egy fejezet négy alfejezetre oszlik, mindegyiknek címe van, és  
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minden fejezeten belül ugyanaz a funkciója. Az els ő  alfejezet számmal jegyzett, 
a többi nem. Ebben az alfejezetben bontakozik ki a regény jelen idej ű  cselek-
ménye azzal, hogy hagyományos módon íródott (láttatás egyes szám harmadik 
személyben elmondva). A második alfejezet Don Rigoberto egy-egy soha el 
nem küldött levele, amelyben a végs őkig őszintén leírja véleményét valamely 
közérdekű  jelenséggel vagy esettel kapcsolatban. A harmadik alfejezet újra 
Don Rigoberto feljegyzéseit tartalmazza, amely a regény jelene és múltja 
között ingázik, és Don Rigoberto félálomban kirajzó képzel ődéseit közli 
felesége erotikus „kilengéseir ő l". Egy-egy fejezetet levél zár, amelyet Fonchito 
intéz apjához Lucrecia nevében. A regény cselekménye hat hónappal azután 
kezdődik, hogy Don Rigoberto és Lucrecia útjai a Szeretem a mostohámatban 
leírt rendkívül kínos esemény miatt szétváltak. Egyel őre még házasok, de külön 
élnek. Egy nap Fonchito váratlanul felbukkan Lucrecia lakásában. A gimna-
zista fiú látogatásai folyamán mindig Egon Schiele képeir ő l és életérő l beszél, 
teljesen azonosul az osztrák fest ővel, annak képeivel, életével. Ugyanakkor ez 
alkalom arra is, hogy Lucreciában felébressze újra az iránta érzett vonzalmat. 
Kapcsolatuk teljes felújítására ez alkalommal azonban nem kerül sor. Helyette 
Fonchito titkos és névtelen levelezést javasol a volt házastársak között. Mint 
a regény végén az újra egymásra talált szerelmesek döbbenten megállapítják, 
ők leveleket nem is írtak, az egész Fonchito m űve. A regény egy sikertelen 
kirándulással zárul, de ett ő l függetlenül ők hárman újra egy „boldog családot" 
alkotnak. 

A második alfejezetek arról vallanak, milyen nézetei vannak Don Rigober-
tónak a világ egyes dolgairól. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a jegyzetel ő  férfi 
különös ember, ső t: egyenesen különc. Már háza tervezésekor elhatározta, 
hogy abban nem a benne lakók élveznek els őbbséget, hanem a több ezer 
könyvet és vagy száz festményt és metszetet tartalmazó gy űjteménye. Mert a 
képeket és a könyveket többre tartja a hús-vér embereknél. Kivételt termé-
szetesen az imádott Lucrecia jelenti. „Ami nekem örömet vagy szenvedést 
okoz, nem más, mint az a rengeteg alak, amelyet a képzelet tölt meg élettel, 
az a művészi vágy és készség, amely ezekben a hosszú évek türelmével és 
szeretetével összegyűjtött festményekben, könyvekben és nyomatokban testet 
ölt", írja Don Rigoberto. A természet csak m űvészi feldolgozásban szép 
számára, mert a „természetes természet" durva és mocskos. Egy másik leve-
lében a feminizmust, mint mozgalmat kigúnyolja, egyáltalában elítéli azokat, 
akik egy közösség — legyen az osztály, faj, nemzet stb. — érdekeit igyekeznek 
elő térbe helyezni, mert ez korlátozza az emberi szabadságot. Don Rigoberto 
számára a legfontosabb érték és minden mércéje az egyéni szabadság. Els ő -
sorban ezért undorodik mondjuk a sporttól, mert az „az öntudat és a személyes 
szabadság útjában áll". A sport és a sportkultusz az 6 értelmezésében „a 
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hülyeség széls őséges esetei közé tartozik, az emberi lényt az elállatiasodás 
végső  fokára süllyeszti, az emberekb ő l értéktelen tömeglényt csinál, aki csak 
a feltételes reflexek robotja". Ritkán olvasható egy modern prózai alkotásban 
ilyen kegyetlen bírálatot korunk teljes mértékben elkommercializálódott 
sportjáról. Don Rigoberto heves ellenérzéssel van bárminem ű  szervezettel 
szemben, helyette a hedonizmus és az egyén pártján áll. A társadalmat formálni 
igyekvő  elképzelések szerinte mer ő  utópiák, a nyájszellem kialakulásához 
vezetnek. Lesújtó véleménnyel van az emberiség jöv őjérő l: minden a tervszer ű , 
a kötelező , a megszokott, a közös felé tart, és elt űnőben az egyéniség meg-
nyilvánulásai: az őszinteség, a lelkesedés, a találékonyság és az eredetiség. Itt 
derül ki, hogy Don Rigoberto jellegtelen polgári külseje mögött egy „kócos 
lázadó, majdnemhogy felforgató rejt őzködik". Utálja a tömegesítést, szerinte 
„az emberi élet legalapvet őbb célja a vágyak kielégítése, viszont a nyájhoz való 
tartozás korlátozza az emberi szabadságot, és megzabolázza a vágyakat". 
Szereti a mániákusukat, mert ezek képesek eredetiségük, egyediségük kifeje-
zésére. Jómagát is annak tartja. „Minden ember különleges eset, épp ennek 
a különlegességnek köszönhetjük kreativitásunkat, s ez adja meg szabadságunk 
értelmét", vallja be. Don Rigoberto valósággal gy űlöli a hazafiság eszméjét, 
mert számára a „hazafisága gazemberek végs ő  menedéke". Értelmezésében 
a hazafiban „vérengz ő  vadállat rejtőzik, azért veszélyes az emberiségre, mert 
irtózik az ismeretlent ő l, gyű löli a másságot, retteg a szabadságtól, az önálló-
sodástól, alázatot érez a megszokott iránt". Röviden így jellemzi a hazafiságot: 
„Az idegen nemzetek ócsárlása, mások megalázásának és elpusztításának vágya 
másságuk miatt". Don Rigoberto legalább ilyen hevességgel veszi ugyanakkor 
védelmébe az erotikát. „Az erotika a testi szerelem intelligens, érzéki, huma-
nizált formája, amelyet a pornográfia lebecsül és lealacsonyít", szögezi le. 
Levele a Playboy olvasójához valóságos vádirata pornográfia ellen, amelyb ő l 
hiányzik a képzelet. Úgy véli, az erotika a nemi aktus esztétikai tartalommal 
való feltöltése, ez az esztétizálás háttérbe szorítja az állatit, annak helyét a 
művészi foglalja el. Tesz egy kis kitérő t a modern próza területére is, ahol 
„minden, ami csillog, csúnya". Csillog pedig Eco, Updike, Fuentes, Kundera. 
„Egy filmnek, egy könyvnek az a dolga, hogy szórakoztasson", állítja. Az utolsó 
levél a haszontalan, mindennapi munka ellen íródott. Az ő  esetében az teljesen 
távol esik az alkotóképességt ől, a kreativitástól. Don Rigoberto számára 
otthona a szabadság és a képzelet szentélye. Tulajdonképpen csak azért dol-
gozik, hogy a szabadság és a képzelet eléréséhez anyagi alapot biztosítson. A 
végsőkig tudatos lény: „tudom, ki vagyok, és mit csinálok ... mindenekel őtt 
ábrándozom, egy jobb, egy minden salaktól és vadhajtástól mentes valóságot 
építek, mivel ezek olyan visszataszítóvá és sz űkössé teszik a létet, hogy óha-
tatlanul egy másikat szeretnék". Minta fenti sorokból kiderül, Don Rigoberto 
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a képzelődés megszállottja, és épp emiatt erotikus képzel ődései, amelyek az  
alfejezetek harmadik csoportját képezik, igazi énjének vetületei. Hiszen  a 
könyv mottóját az író Hölderlintől kölcsönözte, aki szerint az álmodozó ember  
isten.  

Don Rigoberto magányában hajnalunta felébred, nem bír aludni. Ilyenkor  
képei, metszetei, könyvei és feljegyzései között matat, és ezek hatása alatt  
képzelete valósággal kivirul. A szeretett és olyannyira hiányolt Lucreciával  
beszélget, aki elmondja neki erotikus kalandjait. Legkülönböz бbb emberekkel  
és helyeken szeretkezik a telt idomú feleség, és az epiz бdusok végén Don  
Rigoberto még szerelmesebb beléje. Ezek a kalandok mintegy alátámasztják  
a jegyzetelő  végsőkig liberális nézeteit az erotikáról, mint az emberi szabadság  
egyik legszentebb megnyilvánulásáról. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy  
ezeknek a történeteknek az alaphangja nagyon gyakran humoros, ami arra  
céloz, hogy az egész egy izgalmas játék. Vegyük például az id ős jogprofesszor  
esetét, akinek szexuális élete szinte csak a családszaporításra korlátozódott,  
és aki amikor meglátja Lucrecia (ez alkalommal egyetemi tanárként bukkan  
fel) káprázatos meztelen testét az ágyon erotikusan elterülve, felfedezi a n ő i  
test szépségét, leborul el ő tte, a látványtól megindítva sírva fakad, mert egy  
olyan világ tárulkozott ki el ő tte, amely immár elérhetetlenné vált számára  
kora miatt. Az erotikus világ id ős felfedezője a teljes zavarodottság állapotában  
van, pedig neve Nepomuceno Riga. „Beszédes" név, mivel a szláv nyelvterü-
leten a „nepomuceno" szó a biztonságot, zavartalanságot és háborítatlanságot  
jelenti. Az író tudatosan használta ezt a kitalált nevet, de hogyan jutott hozzá?  
A képzelődés alkalom az azonosulások egész sorára. Fonchito teljesen azo-
nosul Egon Schielével, Lucrecia pedig festményeken látható n őalakokkal.  
Érdekes módon a záróepizódust Don Rigoberto mondja el, amikor is egy  
utcalánnyal szeretkezve kiderül, hogy annak az igazi és régen vágyott élvezetet  
Don Rigoberto denevérfüle és hangyászsünorra jelenti. Az írónak sikerült  
teljes mértékben kacagtató erotikus történeteket írnia.  

Marin Vargas Llosa a Don Rigoberto feljegyzéseir ő l szólva kijelentette, hogy  
ezen művének írása örömet jelentett számára, „írás közben nagyon jól szóra-
koztam, ami nem mindig esik meg velem", majd így folytatta: „E zt a regényt  
azonban a kezdet kezdetét ől nagyon élveztem — talán még a Pantale бnnal  
esett ez meg velem — és bizonyos mértékig könnyen írtam, ami nem fordul  
velem 116 gyakran: szokatlanul könnyen törtek fel bel ő lem Rigoberto játékai,  
különcségei, kifakadásai. Tehát nagyon kellemes élmény volt ennek a regény-
nek a megírása." Az író nem tagadja, hogy a könyv bizonyos értelemben  
önéletrajzi. Az indíttatás, mint már említettük, egy Egon Schiele-kiállítás  
megtekintése volt, „mely maradandó benyomást tett rám, megragadta a kép-
zeletemet, és olyan formába öntötte néhány elképzelésemet, hogy regényanyag  
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lett belő le. Egon Schiele m űvészete serkentően hatott a képzeletemre, az ő  
műveinek és élettörténetének köszönhetem ezt a regényt". Az író, bevallása 
szerint, többször azonosult Don Rigobertóval. Így például annak nézetei az 
erotikáról tulajdonképpen az 6 nézetei. Azt is elismeri, hogy sok a kett őzés 
a könyvben, azaz mindig több ember bújik meg egy-egy h ősben. A legnehezebb 
azonosítani Fonchito alakját. Mi ő : angyalarcú Belzebub vagy romlott kerub? 
A jókedvű  alkotás pompás játékot eredményezett. Mint a fentiekb ő l egyértel-
műen kiderül, a regény „eszmei hőse" a képzelet. Olyannyira, hogy a madridi 
El País egyenesen a képzelet diadalának tekinti. Ez a megállapítás vonatkoz-
tatható magára a regényre mint m űvészi alkotásra. Hiszen maga Mario Vargas 
Llosa is beismeri, hogy az irodalom, amely fikció, teszi lehet ővé számunkra, 
hogy kilépjünk valóságos lényünkből. Ahogyan Don Rigoberto (és talán a 
szerző) lejegyezte: „A gazdag és megfelel ő  lelki élethez érdekl ődés, élénk 
szellem, kielégítetlen képzelet és vágyak, vagyis »piszkos« lélek kell, hátsó 
gondolatok, tiltott képek burjánzása, a megismerés és újrafelfedezés vágya, a 
készen kapott gondolatok, a tévhitek és hamis értékek rendszeres felülvizsgá-
lata." Mindössze egyetlen mondat utal a regényben arra, hogy miért menekül 
Don Rigoberto a képzelet világába: mert öreg, megfáradt és magányos ember. 
S bár az egész könyv a képzelet dicsérete, mégsem annak diadala. Mert amikor 
Lucrecia és Don Rigoberto újra egymásra talál, Don Rigoberto ezt jegyzi le: 
„Az élet nem álom, az álmok gyenge hazugságok, tünékeny csalások, amelyek 
csak arra j бk, hogy átmenetileg menedéket nyújtsanak a csalódás és magány 
ellen, és hogy jobban, még fájóbb keser űséggel értékeljük a való élet szépségét 
és lényegét, az ehet ő , iható, tapintható életét; és hogy az mennyivel teljesebb 
és magasabb rend ű  annál a látszatnál, melyet a képzelet és a vágy együttes 
erővel dédelget." Más szóval: a képzeletet dics ő ítő  regény arra „tanít" ben-
nünket, hogy a valóságot szeressük. Ez ennek a különös regénynek paradox 
tanulsága. 
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Ács Károly verseib ől való példákkal  

CSEH MARTA  

Fáradt, nőtt, elmerült: igéknek vélhetnénk őket az alakjuk miatt — az elmerül,  
nő, fárad igék múlt idej ű  alakjainak —, csakhogy nem állítmányai a mondatnak, 
amelyben állnak, tehát nem igék: 

Mi minden hullik a földre, 
hány fáradt porszem, üstökös? 

(Amíg a levél földet ér)  

Kicsi kis fények, parányi kampók, 
ti dobtatok át a szakadékon, 
ha nagy volt és sűrű  a sötétség, 
mécsetek lángja lobbant fel, vékony 

sugárt bocsátva fáradt szemembe, 
horkoló szörnyek sorfala mentén, 
győzve az ösvényt, győzve a sátánt 
vittetek át a magasok lentjén. 

(Pillantás vissza s előre)  

Fordíthatom bármerre arcomat, 
Mindenütt csak ő t látom, az Atyát, 

Amint véreres, fáradt isteni 
Szemeit aggбdбn rám szegezi, 
Mintha kérdné: „Te sem bírod tovább?" 

(Családi portrék)  
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Mire rájönnél, hogy ki voltál, más vagy 
Vagy tán nem is vagy, kósza látomás vagy 
Kóróba nőtt vidéki állomás, vagy 
Bedő lt tárna, elhagyott kőrakás vagy 

Mégis vagy, és ezt nem adhatod másnak 
Mert akik élnek, magukra vigyáznak 
Akik meghaltak, örökre megállnak 
És aki áll, egy ideig még várhat 

(Mottó) 

Hogyha már-már elepeszt a kórság, 
Úgy szomjazod az igaz lét kortyát, 
tб  vár rád, elmerült, partjanincs 
gyerekkorod őstava: Palics. 

(„Nádas tavon")  

Az állítmány szerepét is betölthetik azért, a névszói(-igei) állítmányét, ez 
azonban viszonylag ritkábban fordul elő , és vannak nyelvészek, nyelvm űvelők, 
akik — többnyire indokolatlanul — nem is látnak szívesen állítmányi szerepben 
ilyen szavakat. (A Magyar Nyelv őrben nagy vita folyt erről a kérdésrő l. A vita 
eredményének összefoglalását 1. L ŐRINCZE, 1988.) 

Az (1)—(5) példák egyöntet űen azt mutatják, hogy tulajdonságot jelöl ő  
szavakról van itt szó, jelző i szerepű  szavakról, azaz nem minden ok nélkül 
vetődhet föl az a gondolat (elemzések során el ő  szokott fordulni ez is), hogy 
melléknevek lehetnek, hiszen a mondatbeli szerepük olyan, hogy a tó, az  
állomás, a szem, a porszem főnevek milyenségét, valamilyen tulajdonságát 
nevezik meg. Ez a vélekedés valamivel közelebb áll az igazsághoz, mint igéknek 
gondolni őket: szerepük, funkciójuk — a jelentésük — nagyon közel áll a 
melléknevekéhez, míg a múlt idej ű  igealakokkal „csak" az alakjuk miatt 
téveszthet ők össze. (A beszédben viszont, tudjuk, a tartalom a fontosabb, nem 
a forma.) 

De tulajdonságot fejeznek ki állítmányként is, miként a (6)—(9) idézetekb ő l 
látjuk: 

(6) 
	

Van még szakadék, él még a sátán, 
fáradta szemem, gyenge az újra: 
vigyetek hát ti, múlt örömöcskék, 
állítsatok fel újra meg újra! 

(Pillantás vissza s előre)  
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Szerszámért nyúlt, de fáradt volt, letette 
(A születés pátosza) 

[a telefon] 
foglalt ... már megint foglalt .. 

csak az unalmas, lelketlen csipogás: 
ti-ti-tí-tí-ti-tí foglalt. Újra meg újra. 

(Újévi körtelefon) 

Ezeknek a szavaknak az esetében a megfelel ő  igealakokkal fönnálló gyakori 
és nyelvtörténeti ismereteink szerint egyáltalán nem véletlen homonímiáról 
(azonosalakúságról) kell tudnunk. Azért kell ezt a homonímiát számon tar-
tanunk, hogy elemzéseink során ne legyen zavaró tényez ő  sem itt, sem más 
szavak esetében az, hogy valamely szónak a mondatban jelenvaló szófaji értéke 
esetenként más is lehet, minta tudatunkban hozzá kapcsolt jellemz ő , tipikus-
nak tartott szófaji érték. 

(Magában álló szónak a szófajisága gyakran nem is értékelhet ő  kizárólago-
san; pl. a dob, az ír, a meg, az az, és a követ szavakkal egy ilyen mondat is 
szerkeszthető : Az ír fiú port meg követ dobott az autóra — de szerkeszthet ő  
velük mondat így is: A követ siettében a dobon írta meg az üzenetét. ) 

A Híva mély című  versben a mély és a magas szavakat, vagy p1. a (6) számú 
idézetben, amely a Pillantás vissza s előre című  versbő l való, a 2. sor újra szavát 
főnévként használja a költ ő . Szerepel itt ugyanakkor az ég szó is; ezt a hangsort 
főnévként is, igeként is ismeri a magyar nyelv. Itt az igei érték ű  ég van jelen: 
Ég a magas és / h űvös a mély / Végre hazaérsz / gyere ne félj. Hasonló módon 
főnevesített szavakat találunk a (4) idézetben is: a magasok lentjén, továbbá a 
(23)-ban a jó is főnévi értékű . 

Acs Károly szívesen játszik el a szavak homonímiájával — lásd pl. a Mottó vagy a 
Légy című  verseket —, azonban az a fajta homonímia, amelyr ől ezúttal szó van, 
rendszerint nem eszköze a költ ői játékosságnak; az, hogy vannak ilyen kétarcú 
szavaink, olyan természetes, megszokott adottsága a nyelvnek, hogy többnyire nem 
kapcsolódik hozzá stilisztikai többletérték: hol az egyik, hol pedig a másik arcukat 
mutatják meg, de a szövegbefogadás során feszültséget nem okoznak, értelmezési 
nehézségeket nem jelentenek. A nyelvtani értékük is rendszerint gond nélkül 
megállapítható. Az itt következő  idézetekben igék. (Vö. a [4] és az [5] példákkal!) 

(10) 	Ő  meg csak nőtt, dagadó szennye 
marasztott. 

(Ellen felh ő) 
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(11) 	Véres habokban hengergőzött, 
S elmerült a véres habokban. 

(Ellenfelh ő) 

A (12) számú idézetben a kihullott szó kétféle értékben kétsíer szerepel: 

Kihullott mind a vérbe borult 
vagy szürkén virrasztó éjszaka, 
kihullott bánatok barna kötése, 
s az ünnepek fénye maradt maga. 

(Pillantás vissza s előre) 

Ha igérő l van szó, mint pl. a (12)-ben az els ő  kiemelt szó esetén, akkor az 
ragozódik, ragozható az alany személyét ő l, számától, a cselekvés idejét ő l, 
módjától, a tárgy hiányától, határozottságától vagy határozatlanságától füg-
gően. Jelen idej ű  cselekvést jelöl az alábbi idézetekben, a (18)-ban pedig 
emellett 2. személyű  a cselekvés végz ője: 

(13) 	Beléd öltem magam, 
s most nő  benned halálom .. . 

(Szerelem) 

Egy új boncot dédelget ez az ősz, 
kinek szemei nagyon, nagyon mélyek. 

(Köszöntés szent magamra) 

Aki aludt, 
riad így. 
(Várj, még ne mondd) 

Nyugodjék szegény, hajszolt szerzet, 
érkezzen, aki mindig elkésik. 

(Aki mindig elkésik) 

Életem delén, 
kissé túl a felén, 
erembe fagy a vér 

(Dél) 
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(18) 	Most már ne mondd,  
hogy elhagysz. 
(Most már fi mondd)  

Az igenevek viszont — mert a jelen vizsgálódás tárgyát képez ő  jelző i, ill.  
névszói állítmányi szerep ű  szavaink befejezett melléknévi igenevek — nem így  

viselkednek.  
E szavainkat másféle szabályok szerint használjuk: állítmányi szerepben érvényes  

rájuk a számbeli egyeztetés szabálya (p1. ha egyes számban áll az alany, az állítmány-
nak is egyes számban kell lennie mint a [6]—[9] idézetekben, ill. föl kell vennie a  

többes szám jelét, ha az alany többes számot kíván). Azaz ilyen szerepben csak a  

többes szám jelét veheti föl toldalékként a befejezett melléknévi igenév. Az állítmány  

jelölte tulajdonság id őbeliségét az állítmány igei része jelöli, miként a föltételes  
mód jelzésére is külön szó, a volna szolgál. Jelző i használatban —mint az (1)—(5)  
és a (12b) esetében — az iget őhöz járuló -t vagy -tt igenévképző  egyben szóvégzáró  
toldalék is. Az igenév alakjára a mondat szerkezetében elfoglalt helyzete nincs  

befolyással, mint ahogy nincs befolyással a melléknévi jelz ők esetében sem.  
Ettől eltérđ  alakot csak egészen ritkán vesznek föl jelz ő i szerepű  befejezett  

melléknévi igeneveink, olyankor, ha — kötelez ő  bővítményként — úgynevezett  
„mondatszint alá süllyedt alany" áll mellettük. Ilyenkor, kivételesen, toldalék-
kal lehet, kell bővíteni őket: az igeragozási rendszerb бl ismert -a vagy -e  
(egészen ritkán egyéb) személyraggal. Az ilyen módon használatos befejezett  

melléknévi igenevek a függőszavak más kategóriáival egyező  tulajdonságot  
mutatnak, „azaz a függőszók általános jellemz ője a kétoldali k a p-
c s o 1 6 é r t é k, s ebb ől a bal oldali az erősebb" (ÁGOSTON, 1974;49).  
Kortárs nyelvtanaink (nem éppen szerencsésen) igenév-igéknek, ige-igenevek-
nek nevezik a befejezett melléknévi igenév ilyen, személyraggal ellátott alak-
jait. Ács Károly költeményeib ő l a következő  példák idézhetők:  

Rühes, légymarta gebe görnyed  
amott a poros úton  

(Tájkép )  

Múlt-sodorta szennyek  
nem áztatnak b űnt borba, táncba, csókba  

(Új koszorú) 

Szegény költő , önnevezte, bozontos,  
kezed kapa, fúró felé mért kapdos?  

(Ki-ki maga...) 
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Isten, törvény, sors: buta álmok szülte  
rémképek csupán; dadogó szavakban  
lázas ajkakról ne keress értelmet  

(Nézd a világot)  

Csak a pillanatot várom,  
amikor majd nyakon ragad  

a hitted jó s a vártad eszme  
(Vers)  

Igenév-igék Ács Károly verseiben című  dolgozatomban ezeket a példákat  

részletesen bemutattam (1. CSEH, 1997).  
A befejezett melléknévi igenevek a mondatban megjelenhetnek továbbá  

határozóként is. Ilyenkor is a megfelel ő  toldalék jelzi ezt a szerepkört. Pl.:  

egyszerre ejtjük le csalódottan  
(Újévi körtelefon)  

Amikor fokozható, melléknévnek kell tekintenünk a szót, amelyb ő l létre-
jött:  

mind mélyebben és tömöttebben  
Összeborulnak a fák fölöttem  

(Utóhang egy régi vershez)  

Ugyancsak megváltozott a szófaji értékük, ha f őnévként használjuk őket.  
Hogy főnévi értékű  szavak, azt a toldalékaik is egyértelm űvé teszik: birtokos  
személyjellel a (26), és a (27), határozóraggal a (28)-ban, tárgyraggal a (27)  

és a (29) idézetekben kiemelt szavak töve b ővült:  

már te is csak olyan vagy, akár ők:  
bosszuló gyű löltség megszállottja.  

(Szelíd átok)  

Mit látok rajtad? — s ennek fele sem  
tréfa immár — mit is? A múltamat?  
Az idő t, mely visszafelé halad  

(Családi portrék Testvérek)  
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Messze bent, hol összeér a nádas  
és a tikkadt levegő  elbágyaszt,  
csobogó tбn, ringó csónakon  
elmerenghetsz múlton, holnapon.  

(„Nádas tavon”)  

olyan jó a múltat elfeledni  
(Pillantás vissza s előre)  

Az utolsó öt idézetben a kiemelt megszállott (megszállottja) és múlt (múl-
tamat, múlton, múltat) szavakat nem tekinthetjük melléknévi igeneveknek;  
ezek itt melléknévi igenévi eredet ű  főnevek. A (25) példában pedig melléknévi  
igenévi eredetű  melléknévbő l képzett határozószó a tömöttebben.  
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AZ ÓVÓNÉV (HELYI PERSPEKTÍVÁBÓL)  

MATO PIŽURICA  

Az onomasztika retrospektív bibliográfiája 1  (Retrospektivna onomasti čka  
bibliografija) alapján ítélve, amelyet Valentin Putanec és Petar Šimunovi ć  
állítottak össze, és amely 1975-ig tartalmazza az idevágó adatokat, a (horvát-
szerb) névtanban az „óvónév"-vel (más néven tabu, mágikus név [ime od uroka]  
alatt is kereshet ő) olyan keveset foglalkoztak, hogy címszóként nem jutott  
neki hely az említett katalógusnak sem az els ő  részében, amely fölsorolja  a 
névtan általános és elméleti kérdéseit, valamint grammatikai vonatkozásait  
taglaló szakmunkákat, sem pedig a második részben, azaz a tárgyi regiszterben.  
Címszóként kiemelve csak a totemizmm (totemizmus) található meg benne, az  
is csak egy bibliográfiai egységet tartalmaz, M. Pavlovi ć  Tragovi totemizma u  
govoru Južne Srbije (A totemizmus nyomai a dél-szerbiai nyelvjárásban [Vranjs-
ki glasnik, 2., 1966, 265-272.]) cím ű  tanulmányát. A szóban forgó bibliográfia  
készítő it nyilvánvalóan a cím vezette rá, esetleg a jó hír ű  szerző  neve, hogy  
megemlítsék ezt a jeles néprajzi tanulmányt. Mellesleg, az említett bibliográfia  
módszertanilag eléggé kiegyensúlyozatlan. Helyenként talál az olvasó némi  
útbaigazítást a fölvett névtani dolgozat tartalmára vonatkozóan (összefoglalás  
vagy idézet, a példák teljes vagy részleges fölsorolása révén), gyakoribb azon-
ban, hogy az ilyen információk is elmaradnak (mint p1. Čajkanović  Imena od  
unka című  munkája után). 2  

Ha e bibliográfiának az ávónevek kutatásával foglalkozó használója érti  a 
dolgát, akkor tudja, hogy a ragadványnevek között is találhat néhány ő t érdeklő  
adatot. Ha ezen a nyomon indul el, eljut Mareti ć  közismert értekezéséhez,  
amely a szerbek és a horvátok körében használatos népi személynevekkel  
foglalkozik (0 narodnim imenima i prezimeп ima u Hrvata i Srba), és 1886-ban  
jelent meg a Rad 81-ben, illetve Velimir Mihajlovi ć  néhány adatáig. 3  Viszont  
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nem talál utalást Tih.(omir) R. Dor đević  munkájára, amelyet a nevek gy űjté-
sérő l írt (0 skupljanju imena [Karadžić, 1, 1899]), sem pedig Simo Trojanovi ć  
Glavni srpski žrtveni običaji cím alatta legfőbb szerb áldozati szokásokat  
bemutató tanulmányára (Srpski etnografski zbornik, 17., 1911), amelyben a  
szerző  „török" és „cigány" neveket is említ, hovatovább a „Tur čin" ('török  
[személy]') nevet is, amely ugyancsak tabunak számít. (Gondoljunk csak arra  
a közmondásra, amely szerint „még a hegyek között se emlegesd a törököt"  
(Ni u gori o Turčinu ne govori). *  A Srpski mitološki re čnikben (Szerb mitológiai  
szótár) a vuk (farkas) címszó alatt sz űkszavú utalás található arra vonatkozóan,  
hogy ennek a névnek bajelhárító vonatkozása is van (a totemizam [totemizmus]  
címszó alatt ez az információ részben ismét megjelenik) 4, nadimak (ragad-
ványnév, gúnynév) címszó viszont ebben a szótárban nincsen.  

A magam részérő l ezúttal az óvónév kérdésének a következ ő  vonatkozásait  
szeretném megvilágítani: (1) egy pontosan körülhatárolható közösség szem-
szögébő l mi tekintendб  tabuszituációnak és (2) a tabuszituációra adott „vá-
laszok". Ezt megel őzően azonban tisztázzuk, mit jelent a címben említett  
„helyi perspektíva": a Rovca nemzetséget kell érteni alatta, amely Crna Go-
rában Kolašin környékén él. Crna Gorában a nemzetség, úgy vélem, azért  
megfelelő  közeg ennek a kérdésnek a tanulmányozására, mert a patriarchális  
közösségi szerveződés olyan jellegzetes típusát képviseli, amelyben az életet  
szinte minden vonatkozásában egy érzékelhet ően meglévő , de magától érte-
tődően íratlan szabályrendszer irányítja. A Rovca nemzetségről alaposabb  
néprajzi leírás még nem készült, mivel egyrészt Mirko Barjaktarevi ć  pro-
fesszori, a neves néprajzkutató túl rövid ideig tartózkodott a helyszínen,  
semhogy megismerhette volna ezt a rejt őzködő  világot, másrészt viszont az  a 
két amatőr kutató, aki eddig ezzel a vidékkel kapcsolatos cikkeket tett közzé,  
elsősorban a törzsi hagyományok és a nemzetségek és nagycsaládok eredete  
és története iránt mutatott érdekl ődést. A szomszédos Mora ča nemzetség  
Rovcától egyetlen néprajzi vonatkozásban sem tér el, ám az óvónevet illet ően  
Miro Vuksanović  írónak köszönhetően, akinek Daleko bilo (Messze volt)  
címmel a Szerb Matica gondozásában könyve jelent meg 1995-ben, lényegesen  
jobb helyzetben van. Ez a m ű  műfaját tekintve „mozaikregény 446 b űvös  
képben", és benne az író a végére jár az óvónév misztériumának.  

A 371. 'bűvös kép'-ben ez olvasható:  
„Amikor az a nagy összecsapás volt a Moračán a pogány Delibaša marta-

lбcaival, az én ükapám hajnal hasadtától kés ő  estig tizenkét töröknek vágta  
le a fejét, többét, mint akármelyik hozzá hasonló vitéz; de mivel nem bírta azt  
* 

Értelem szerint ez többé-kevésbé egyenérték ű  a magyar „nem jó az ördögöt a falra  
festeni (mert megjelenik)" közmondással. (A ford. megj.)  
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a nagy csúf terhet magával cipelni, hát mindegyiknek levágta az orrát, és  

belerakta a piláfba .. .  
— Ej, ha magát hallgatja az ember, a végén még azt kell gondolnia, hogy több  

törököt vágtak le, mint ahány fát az erd őben. Honnan vannak akkor az olyan  
törökös neveik, mint Murat na Polje, Bego na Bešir, Duro na Lazinu, Odo na  
Starac, Be ćo na Sominu meg Mujo és Bečo u Krlje, Be čir na Baru ...?  

— Lassabban, hékás! Errefelé úgy van ez, hogy mindenkinek van egy olyan  

neve, amit a keresztségben kapott, amellett meg egy másik is, amit akkor  

adnak neki, amikor még egészen kicsi, hogy a rosszak, az ördögök meg a  

boszorkányok ne tegyenek benne kárt. Néha ez lesz aztán az igazi neve, és jól  

is jön néha a pogány név: a rossz a rossznak nehezebben árthat."  

Erdekes, hogy Vuk Karadži ć  a Srpski rječnik (Szerb szótár) eléggé terjedel-
mes nadimak (ragadványnév) szócikkében nem tesz említést a ragadványnevek  

bajelhárító funkciójáról. Így fogalmaz: „Hercegovinában és Crna Gorában  

sokan (férfiak is, n ők is) a keresztnevük mellett még egy másik nevet is viselnek,  

errefelé az ilyet gúnynévnek mondják. Valójában azt lehet mondani, hogy  

kétféle ilyen név van: az egyik fajta az, amit a gyereknek becézésül adnak a  

családtagok (sok esetben még a megkeresztelése el őtt), a másik fajtát pedig  
késбbb kapja, a házon kívül, leginkább akkor, ha gúnyolni akarják. Az ilye-
nekbdl, amit a németek Spitznamennak neveznek, errefelé kevés van (mert  

senki sem hagyja, hogy gúnyolódjanak vele), Szerbiában pedig amazokból  

szinte egyáltalán nincsen. Crna Gorában és Hercegovinában az embereket  

sokszor csak ezen a néven szólítják és emlegetik még írásban és az énekekben  

is, így sokaknak a valódi keresztény nevét a sz űkebb családján vagy a rokon-
ságon kívül nem is igen tudják mások; én is ismerek egy Cetinjéb ő l való embert,  
akinek Šuto a gúnyneve, utaztam vele több ízben is Kotorb б l Cetinjébe,  
Cetinjébб l Stanjevićibe és Kotorba, Cetinjében is, Kotorban is sokszor talál-
koztam és beszéltem vele, és nemcsak hogy soha nem hallottam a keresztnevét  

említeni, de senki nem is tudta a keresztnevét a cetinjei és a kotori ismer ősei  
közül. Az ilyen gúnynevek nem a keresztnévb ől származnak, mint pl. a Mašo,  
Maško és a Mašan a Markóból, a Lako és Laketa a Lazarból, az Iko, Il ča és Ilčan  
az Ilijábбl, hanem egészen másféle, sokszor ismeretlen eredet űek. Crna Gorában  
valódi török neveket is használnak gúnynévként, még magát a Tur čin nevet is,  
pl. Mustafa Vuksanovič, Murat Vukovič, Ramo Lazarević, Hasan Kezunov (de  
a Kezun is kétségtelenül gúnynév), Tur čin Perović, Osman Turčinov stb."6  

A Vuk (Farkas) keresztnévb ő l viszont ezt olvassuk: „Ha egy asszonynak  

nem maradnak meg a gyermekei, akkor az újszülöttnek a Vuk nevet adják,  

mert hisznek abban, hogy a gyerekek halálát az okozza, hogy megeszik бket  
a boszorkányok, a farkast viszont még a boszorkányok sem merik bántani.  

(Így adták nekem is ezt a nevet.)" 7  
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Fölismerni és közvetlen úton föltárnia tabuszituációt és a tabuszituációra 
adott választ azért számít viszonylag nehéz feladatnak, mert az életnek ezeket 
a vonatkozásait feszegetni a legszigorúbb tabu, szinte szentségtörésszámba 
megy. Nem szívesen beszélnek ezekr ől a dolgokról, és ami különösen meglep ő , 
a nemzetség tagjai egymással szemben még tartózkodóbbak, minta kívülálló 
elő tt, mert ők a magyarázatok alapján könnyen fölismerik a tabuhoz köt ődő  
konkrét eseteket. Ez pedig már vétségnek számít. Ténylegesen viszont nincse-
nek valóságos titkok, mert a viselkedésnek ezt a módját is a mindennapi élet 
során tanulják meg az egy közösséghez tartozók. Szabály szerint a családi 
összejöveteleken, valamilyen konkrét esemény kapcsán és leginkább suttogva 
beszélnek ezekr ő l a dolgokról, bár sohasem kárörvend ően. Mindenkinek ott 
van bevésődve a tudatában a figyelmeztetés, hogy a szerencse forgandó. 

A fiúgyermekek védelmezése a következ ő  tabuszituációkhoz köt ődik (a 
lánygyermekeket nem védik tabukkal): (1) hogy megsz űnjön a gyermekek 
sorozatos elhalálozása; (2) hogy megsz űnjön az a helyzet, hogy sorban csak 
leánygyermekek születnek; (3) hogy védelmet nyerjen a sz űkebb nemzetségi 
ágon vagy a családon belül az egyetlen fiúörökös (különösen akkor, ha az 
apának nincsen fivére, illetve ha van is, nincs neki fiúutódja, ilyenkor ugyanis 
az egyetlen várva várt fiúgyermekre úgy tekintenek, mint aki a nemzetség 
fönnmaradásának egyetlen letéteményese); (4) hogy védelmet nyerjen az apa 
halála után született fiúgyermek (különösen ha ő  az elhalt apa egyetlen 
fiúutóda)g; (5) hogy védett legyen a hosszan medd ő  házasságban született 
fiúgyermek, akit ilyenkor valósággal az Isten ajándékának tartanak; (6) hogy 
védett legyen az egészséges fiú az olyan családban, ahol már van ugyan fiúutód, 
de olyan, aki (a születésekor vagy kés őbb) megbetegedett, megsérült vagy meg-
rokkant; és (7) hogy ne kerüljön nyilvánosságra az újszülöttnek adott név, ha 
kegyeletet sért vagy fájdalmat okoz valakinek a sz űkebb családon belül, esetleg 
szélesebb körben: a szomszédságban, esetleg faluban. 

A tabuszituációra adott válaszok a következ ők: (1) az els ő  és legáltalánosabb 
az, hogy nem szabad kimutatni az egészséges fiúgyermek születése fölött érzett 
örömöt, beszélni sem szabad azokról a körülményekr ő l, amelyek ezt az örömöt 
táplálják, sem pedig az újszülött sorsának alakulásával kapcsolatos remény-
teljes várakozásokról; nem ajánlatos arról sem beszélni, hogy milyen szép, 
milyen fejlett az új családtag, mégpedig azért nem, mert az ártó er őknek az 
kell, ami a legkedvesebb, a legjobb; (2) titokban kell tartania gyermek valódi 
nevét, e névnek még a becézett formáit is (ehelyett úgy kell emlegetni a 
csecsemő t, hogy „a kicsi", „a gyerek", „az öcskös", „a vitéz" stb.*  Ezek a nevek 
* 

A tanulmány eredeti, szerb nyelvíí szövegében a következfS megnevezések szerepelnek:  
dete" mali" makonja" pureša" bura" burelja" piša" pišonja" kur" ku-

ronja", „kuronjica", „grdeša", „junak". (A ford. megj.)  
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egy beszédfolyamaton belül is variálódnak); (3) nem szabad kíváncsiskodni az 
igazi keresztnév vagy becenév fel бl (ennek a szabálynak a megsértését nem 
egyszerűen illetlenségnek, hanem a rossz szándék jelének tartják); (4) óvónevet 
kell választani (manapság is kétségtelenül ilyen név a Nenad, *  amelynek 
régebben Nenada alakja is volt, a Vuk és talán sok származéka is; és azután 
nagyon sok más, mára visszaszorult, legföljebb a családi nemzetségtáblákon 
megőrződött név, pl. a Grdan, Gruban, Mrgud, Purelja, Špurelja stb.) 9; (5)  
becenevet kell választani, mégpedig a következ ő  íratlan szabályok szerint: a)  
hogy a keresztnévre a becenévb ő l ne lehessen következtetni (tehát nem meg-
felelőek az olyan és hasonló nevek mint Dao, Danjo, ha Drago, Dragoljub,  
Dragiša a gyerek keresztneve, a Mašo, ha Mark бnak, a Mija és Mijan, ha  
Milovannak, Milutinnak, Miodragnak, a Mi ća, ha Milannak, Miodragnak vagy  
Milivojének keresztelték a csecsem ő t), b) hogy a választott becéz ő  névnek ne  
legyen semmilyen kedveskedésre, féltésre utaló jelentésmozzanata (szükség-
szerűen számításon kívül kerülnek az olyan szabályos 'becenevek', mint  a 
Dragan, Milan, Mišo és hasonlók), c) hogy a csúnya hangzású nevek közül  
kerüljön ki, és ilyenb ő l elég sok van, azzal, hogy még a legcsúnyább hangzású  
se legyen sértő  (p1. Buljo, Buro, Buriša, Burelja, Grdan, Grdiša, Kedo, Lunjo,  
Luto, Puro, Purelja, Pušo, Purelja, Migud, Mrgud, Šoro, Šogo, Šuto stb.); (6)  
törökös nevet kell választani, amely kereszt- vagy becenév egyaránt lehet (pl. Ago,  
Aso, Bego, Bećir, Bećo, Durko, Ibro, Mujo, Murat, Ramo, Turo, Šaban, Sabo  
stb. Egy ötven felé járó férfinak Osman a neve, viszont ennek más oka van, az  
ti., hogy ő  voltacsaládban született fiúgyermekek között a nyolcadik ** ); (7) olyan  
nevet kell adni a csecsem бnek, amelyet még a gyermek megszületése el őtt meg-
álmodott valaki (megjósolta, és bizalmasan föl is fedte valakinek a közelg ő , esetleg  
még titkolt gyermekáldás hírét, ill. a hozzá fűződő  megsejtéseit).  

Nem tudok olyan esetről, de lehet, hogy csak nem emlegetik, hogy ezek  
ellen a szabályok ellen bárki is vétett volna. A „misztifikáció" mögött a  
közösség tagjainak a szolidaritása húzódik meg, amely a védekezést szolgálja.  
Föltételezem, hogy ha beszélne is valaki ilyen titkokról, okvetlenül hozzátenné  
azt is, hogy „az Istent is a nevén szokták nevezni", vagy „óvja Isten!"  

Napjainkban már szinte lehetetlen megállapítani, hogy tartja-e még magát  
valaki ezekhez a szabályokhoz. Valószín ű , hogy mindez mára múlté, már csak  
azért is, mert az érintett vidéken némely faluban néhány évenként ha születik  
egy-egy gyermek. A mi korunk nem alkalmas arra, hogy fönnmaradjanak az  
ilyen tabuk; úgy tűnik, jellemzőbb, hogy sokan inkább örömest elhagynák azt  

** Jelentése „nem várt, nem remélt". (A ford. megj.) 
Azaz nem az Osman'oszmán, török' szóhoz köt ődik a név, hanem az osmi'nyolcadik' 
tőhöz. (A ford. megj.) 
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a vidéket, mint hogy reménytelenül, magányosan teng ődjenek, és nagyon kevés  
az olyan elszármazott, aki hajlandó volna önként visszatérni, még ha nem  
őrizné is meg minden mozzanatában a let űnt, hagyományos életvitelt. Inkább  
választják a városi életet, külvárosok toronyházaiban és nyomortanyáin élnek  
kiszakadva abból a közösségi létformából, amelynek keretet a patriarchális  
közösség erkölcsi kódexe szerint szervez ődő  nemzetségadott, gyermekeik a  
Goran, Zoran, Dragan, Saša, Olivera, Lidija, Marina, Zaklina — és ezekhez  
hasonló — nevekre hallgatnak. És egyáltalán nem hisznek abban, hogy a név  
védelmet jelenthet. F ő leg azt tartják számon, hogy melyik a „modern", a „szép"  
név; esetleg el бkerül egy-egy „csúnya" is a nemzetségtábláról — természetesen  
kizárólag az apairól —, és ilyen esetekben szokott az anyukák részér ő l elhang-
zani a megjegyzés, hogy nem választottak szép nevet. Az egyetlen megoldás  
ilyenkor egy „modern" becenév, valami olyan mint Igor, Sa ša, Dragan, Miško  
és hasonlók.  
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(vö. i. m., a 66. lapon a 2. sz. jegyzettel), lenni bajelhárító szerepe. Vagy pl. a Stanko,  
Stanoje, Stanimir neveknek (holott a szlovének között a Stanénak van ilyen tulajdonsága  
— vö. Janez Keber, Leksikon imen (Izvor imen na Slovenskem), Celje, 1988, a 18. lapon  
a 6. sz. jegyzettel).  

CSEH Márta fordítása  



SÁFRÁNY IMRE EMLÉKE 

DÉSI ÁBEL 

Lórikénak, Sáfrány Imre özvegyének 

I. ISMERKEDÉS. HELY ÉS IDŐ  

Sáfrány Imre barátom emlékét próbálom felidézni. 
Ez az emlék velem jár immár vagy húsz éve. (Gyakran álmodom vele.) Ha 

az esti órákban hazajövök, és behunyom a szemem, utána az az érzésem, hogy 
ő  is itt van az asztal másik oldalán, és mi folytatjuk a két évtizeddel el őbb 
megkezdett beszélgetéseinket. Én néha iszogatok egy kis gyümölcslevet, ő  
pedig issza a maga kávéját, és közben rajzol. Ez volta mi beszélgetéseinknek 
az állandó képsora. Most, az emlékek közt is ez mindig így van. Amikor 
meglátogatnak ezek a régi emlékek, úgy érzem magamat, mintha most is a 
húsz év elő tti időben élnék, és 6 ma is mint élő  ember és vidám jó barát itt 
ülne velem szemben. 

A szép emlékek velünk járnak, és néha túlélik a mi kis szürke életünket is. 
Az ő  emléke az én vándorló képzeletem, amely körüljárja ezt a várost és azokat 
a helyeket, ahol együtt szoktunk sétálni és beszélni mindenféle m űvészi és 
emberi dologról. 

Ezek az emlékek menekülnek hozzám, hogy egy kis vigaszt és friss reményt 
adjanak a szürkeség bénító és unalomba altató hullámában. És ilyenkor az 
Imre szó egy emlékezésfolyamatot indít el, és az én Imre nev ű  barátaim jelennek 
meg egymás mellett. 

A nagy szerkeszt őségi szoba, a bohémszoba lesz az új Imre klub találkozó-
helye az éjszakák világában. És itt ülnek az Imrék egymás mellett. És én 
figyelem és hallgatom őket. 

Vinkler Imre, Sáfrány Imre, Dévics Imre, Csépe Imre. 
Vinkler Imre gyakran járta szerkeszt őségbe az éjjeli órákban. És akkor így 

hárman meghallgattuk némelyik szép m űvészlemezemet. A szerkeszt őségi 
szekrények sorában nekem is volt egy, és ebben tartogattam a m űvészlemezek 
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szebb és népszerűbb részének vagy harminc lemezét. A többit otthon tartottam.  

A szerkesztőségnek volt egy régi, de j б  rádiója, amelynek a tetején gramofon  

is volt. Csak meg kellett nyomnia megfelel ő  gombot, és fel kellett emelni a  
fedelet, és akkor rátehettük oda a lemezt, és zenélhettünk.  

Vinkler Imre fő leg a régi zenét kedvelte, Bach és Mozart volt az ő  kedvenc  
zenevilága. Sáfrány Imrét rávettem az új zenére is. Ő  már Bartókot is szerette.  

Dévics Imre nagyon ritkán járt ide. Ő  az esti órákban mindig otthon szokott  
lenni. Délután vagy délel ő tt mindig a színház m űvészklubjában volt. Csépe  
Imre a szerkesztőségnek csak akkor volt a vendége, amikor az még a Minerva  

nyomda épületében volt. A hatvanas évek elején Palicsra költözött, és csak  

ritkán járt be a városba, ha valami elintéznivalója volt.  

Sáfrány Imre barátom az eszményi bohém fest ő  volt. Szerette a bolyongást,  
csavargást, a kísérletezést és mindazt, aminek egy kis bohém- és botrányszaga  

volt. Szerette a polgárpukkasztó és rémít ő  meséket. Ilyen trükkje volt az,  
amikor az éjjeli órákban megszólalt a telefon, akkor ő  mindig felvitte a kagylót,  
és bemondta a maga mély és mennydörg ő  hangján: Halló, itt a temetkezési  

vállalat. Erre a hangra mindjárta másik oldalon letették a kagylót. Ő  pedig  
jót nevetett. És ez így volt minden éjszaka, aki ilyenkor jelentkezett, az  

megkapta a temetkezési vállalatot.  
Hát minek háborgatnak bennünket mindenféle bolondok ilyenkor.  

Ő  élvezte azt is, ha mindenféle bolondságot és pletykát mesélnek róla. Ő  
szokta gyakran mondogatni, hogy az az ember, akir ő l csak jб t mesélnek, az  
elveszett ember. Az igazi ember az, akit minél többet szidnak és vitatnak. Így  

fordult elő  az az állandó jelenség, hogy 6 saját magáról rémiszt őbb és botrá-
nyosabb képet festett, mint amit mások meséltek róla. Ő  elsősorban a meg-
hökkentđ  hatást tartotta szem el ő tt. Elve az volt, hogyha botrány, akkor legyen  

nagy és szaftos is, amin az emberek j б  nagyokat nevetnek.  
Érthető  is, hogy az ő  művészi eszményképe két festő  életét és működését  

tartotta szem el ő tt. Picasso volt a legnagyobb m űvész, de Salvador Dali volt  
az emberi eszmény a maga botrányaival és bohóckodásaival.  

Dali ezért állandó beszédtémánk volt. De tudta ő  is, hogy mindez itt is és  
Ott is Franciaországban mire megy. Acél a népszer űség és a képeknek az  
állandóan növekvő  ára. Mert akirő l sokat beszélnek és írnak, annak a festmé-
nyei is elkelnek. Mert az a fest ő , akirő l nem vitatkoznak és veszekednek, aki  
nem csinál botrányt, az szinte nem is létezik.  

Azokban az években Belgrádban csak egy fest ő  volt, akiről a sajtó, a rádió,  
a tv szinte mindennap hírt adott valamilyen formában. Ez a fest ő  hja Ivanjicki  
mindig a figyelem és a közbeszéd központjában volt, és így a képei is egyre  

drágábban keltek el.  



650 	 HÍD  

Ez a művészi és kulturális légkör jellemezte a mi világunkat, amikor meg-
ismertem a Mestrót, akivel másfél évtizedig együtt dolgoztam a 7 NAP szer-
kesztđségében, Ott a színházzal szembeni sarokházban. Ez volt a legszebb  

idбszak a művészi és bohémvilág számára. Itt éjjel-nappal folyt az élet. Nappal  

délelб tt két áráig a szerkeszt бség és a könyvelés dolgozott. Délután és este a  
művész- és bohémvilág tanyája volt a híres bohémszoba, ahol mi is dolgoztunk  

az éjjeli órákban.  
A hatvanas években Mestro végleg Szabadkára költözött, és kés бbb már  

szép lakást is kapott.  
Topolyai tartózkodásáról két szép történet maradt fenn. És ezt a két  

történetet б  is, meg mások is egyformán mesélték el.  

Amikor Topolyára jött lakni feleségével és kisfiával, akkor az akkori topo-
lyai erđs ember, az ottani párttitkár, Nagy József, magához hívta Mestrót, és  

megkérte, hogy viselkedjen rendesen, nyírja le a szakállát, és rendes polgári  

ruhát hordjon. O ad nekik egy szép lakást, és nem akarja, hogy бt a pártbi-
zottságban azért bírálják, mert egy rendetlen és bohém szakállas fest бnek  
adott lakást, amikor sok rendes munkás régen várja a lakást.  

Mestro megfogadta a jó tanácsot. Leborotválta a szakállát, és fehér inget  

viselt nyakkendбvel, rendes polgári ruhát hordott, és nem viselte tovább a  

mű termi piszkos és festéknyomokkal tarkított kabátját. A felesége (aki akkor  

a topolyai gimnáziumban tanított) is meg volt elégedve e változással, de б  ezt  
a saját érdemének tulajdonította, és tovább akart haladni ezen a pedagógiai  

úton. Acélja az volt, hogy a férje rendes kispolgár legyen, aki elhagyott minden  

művészi és bohém szokást, és csak a maga családjának él. Egy ilyen leckesorozat  

alatt a felesége azt mondta neki szép dicséretként, hogy íme, most hogy szépen  

öltözködik, és jól viselkedik, milyen rokonszenves és szép ember lett bel бle.  
Mert amikor szakállt hordott, és piszkos m űvészruhában járt, akkor nagyon  
csúnya ember volt.  

Ez a furcsa dicséret és lecke rettenetes hatást váltott ki. Mestro elment  

hazulról, és egy hónapig haza sem jött. Megnövesztette a szakállát, és újra a  

régi, piszkos, festékes kabátban járt, a szabadkai szerkeszt бségekben és mű-
termekben aludt.  

Ez a veszekedés és erбszakos leckéztetés vezetett végül is a váláshoz, és a  

Mestro szabadkai életéhez.  
A másik történet m űvészi kalandjaihoz tartozik.  
Egyszer a topolyai határban talált egy hatalmas tövisbokrot, és ez neki  

nagyon megtetszett. Mert épp akkor kezd бdött el a töviskorszaka, amikor  
töviseket és tövisbokrokat festett. Ezt a hatalmas és szép bokrot a Szabadkára  

induló vonatba vitte, beült a harmadik osztályú közös nagy vagon sarkába, és  

maga mellé tette a nagy tövisbokrot is.  
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Amikor bejötte szakaszba a kalauz, és meglátta ezt a nagy tövisbokrot, és 
a mellette üld hatalmas szakállas embert, akkora kalauz megijedt és elszaladt. 
Többet be se jött ebbe a vagonba. Még a többi utasnak sem nézte meg a jegyét. 

Mestro többször is elmesélte ezt az élményét, és ő  nevetett a legjobban e 
furcsa történeten. De ez nála rendszeres jelenség volt, ő  mindig a csúnyább, 
rémesebb és ijesztőbb történeteket adta e1ó, és különösen akkor, ha épp róla 
volt szó. Más emberek igyekszenek a dolgokat megszépíteni, enyhíteni, elke-
rülni stb.  

Többször is elmesélte nekem azt, hogy milyen taktikát dolgozott ki, amíg 
az első  feleségével élt. Ha összeveszett vele, akkor elment hazulról, és néha 
egy hónapig sem jött haza. (Ha hazajött, akkor is fő leg a kisfia miatt tette.) 
Akkor megállt az ajtóban, és várta a feleség reakcióját. Ha kedvesen és jól 
fogadták, akkor belépett, de ha csak egyetlen rossz szót vagy mérges tekintetet 
kapott, akkor szótlanul hátrafordult, és újra nem jött haza jó ideig. Els ő  
feleségével nagyon sok baja volt. Azt mondta róla, hogy ez egy hisztériás nó. 
De ezt még megbocsátotta volna neki, de azt már nem t űrte, hogy mindig 
parancsolni akart, és meg akarta ő t javítani, hogy jб  polgár és szelíd papucsférj 
legyen. Ő  mindig ezt panaszolta el, és ismerve az 6 lázadó és különc és bohém 
természetét, tudtam, hogy ó nem t űrte a szigorú pedagógiát, az erkölcsi 
leckéket és a kispolgári nevelést. De én tudtam azt is, hogy ez az elutasító 
módszer a parancsok és az utasítások módszere ellen irányult leginkább, mert 
ha neki szépen elmagyarázták, hogy mirő l van szó, és szelíden, szép szóval 
megkérték valamire, akkor ó többet is megtett, mint kellene. 

Mert ha például a felesége szépen megkérte, hogy jöjjön haza, mert beteg 
a gyerek, és ő t kívánja a gyerek, akkor ő  máris rohant haza, mert a gyerek az 
fontos, és tetejében szépen megkérték (persze telefonon). 

Emlékszem is pontosan egy ilyen esetre. A felesége telefonált neki a szer-
kesztőségbe, és á amint meghallotta az üzenetet, azonnal elment. Kés őbb 
mesélte el, hogy a felesége síró hangon azt mondta neki, hogy Imre, az istenért, 
gyere haza, beteg a gyerek, és mindig téged emleget. 

Es az ilyesmi ellen đ  sohasem lázadt fel, ezt mindig elfogadta, mint feltétlen 
erkölcsi parancsot és apai kötelességet. A fiát nagyon szerette, és mindig attól 
félt, hogy a felesége félreneveli, és az egy bolond alkoholista vagy b űnöző  lesz 
épp a nevelés miatt. 

Az 6 botrányt kedvelő  és polgárpukkasztó történeteib ő l íme itt is érdemes 
néhányat megemlíteni úgy, ahogyan azokat ó mesélte el a maga stílusában és 
rettentő  botrányt élvező  modorában. 
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Első  történet  
Egyszer fiatal fest ő  korában a nyári hónapokban fogott magának egy fiatal 

nб t, és elvitte a Duna-parti parkok és bokrok közé. De épp akkor, amikor 
nagyban folyta szerelem, arra járt egy jókora paraszt típusú rend őr. Megállt 
előtte pár lépésre, rámutatott az ő  helyére, és így kiáltott feléje: Halló, te Ott 
mit csinálsz, te? Erre đ  felemelte a fejét, és azt felelte a rend őrnek, hogy: 
Látod, hogy mi van, menjél tovább. A rend őr elcsodálkozott ezen, hiszen 
ilyesmit még sohasem mondtak neki. De utána hátrafordult, és elment. 

Másik történet  
Egyik újságíró kollégája neki adta lakása kulcsát-egy aktuális n őügy miatt. 

Amikor már nagyban folyta szerelem, a sötét szobába belépett egy n ő , és 
megállt az ajtóban. Ó felemelte a fejét, és azt mondta neki, hogy Ilonkám, én 
vagyok az, és nem a te vő legényed. Másnapa barátja nagyon hálás volt neki, 
mert így megmentette az 6 készül ő  házasságát. 

Harmadik történet  
Újvidéken nagy mű terme volt abban az utcában, ahol a Forum könyvesboltja 

van, de a másik oldalon és a városháza felé. Egyszer Ott is valaki mérgesen 
verni kezdte az ajtót, és kiabált, hogy Imre, engedj be. Ő  pedig mérgesen 
odakiáltott, hogy ő  most éppen kefél, és kész. A kívül álló n ő  ekkor káromkodni 
kezdett, majd végül is elment. 

A viselkedése és éjszakai bolyongásai is csakhamar a rend őrség állandó 
gondjaiba kerültek. Valahányszor megjelent egy másik városban, vagy másik 
városrészben, rendszerint követni kezdték a rend őrök, mert valami gyanús és 
veszélyes embert szimatoltak a megjelenésében, és többször is bevitték a 
rendő rszobába. És amikor ezt már nagyon megelégelte, akkor elment a vaj-
dasági belügyminiszterhez, elmesélte a maga eseteit, és kérte, hogy hagyják ő t  
békében, hiszen semmilyen bűne nem volt. A festők Belgrádban szakállt 
viselnek, és ezért senki sem bántalmazza őket. És ekkor az illetékesek körle-
velet adtak ki, hogy ez és ez az ember egy szakállas fest ő , nem kell bántani. 
Ezt a történetet nekem is, másoknak is többször elmesélte. 

De hát tudnunk kell azt is, hogy akkor, az ötvenes évek végén, és a következ ő  
években is, nagyon ritka volta szakállas ember, és ez különösen a vidéken 
botránynak számított. Például tanár nem lehetett szakállas ember. 

Egyszer a szerkeszt őségben elmesélte nekem egy szerelmi történetét, és 
nekem adta azt a levelet is, amelyet ez ügyben Boszniából kapott. Mestr бnak 
volt egy boszniai származású ápolón ője pár hónapig. De utána a nб  visszament 
Boszniába, és ott férjhez is ment. És ekkor jött a levél, amelyben a férj 
panaszkodik a Mestrónak, hogy neki nehéz az élete, mert ez az asszony mindig 
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megcsalja, és ezt neki is mindig megmondja. Most is van egy szeret ője, és azt  
mondja a férjének, vagyis neki, hogy ő  bizony Mustafát szereti. Es akkor a  
boszniai ember azt írta neki, hogy kedves uram, maga valamikor kefélte ezt  

az asszonyt, és biztosan tudja, hogy mit kell vele csinálni, hogy ne legyen ilyen  
bolond, és ne kínozzon engemet.  

Mestro ezen a levélen hatalmasat röhögött, és azt mondta kés őbb nekem,  
hogy azt kellene megírni ennek a panaszkodó boszniai embernek, hogy ennek  

az asszonyságnak alaposan a fenekére kell verni, talán ez majd segít. De ha  

nem, akkor el kell hagyni.  
Hogy ezt a beígért levelet megírta-e, ezt nem tudom. Többet err ől a kér-

désről nem beszélgettünk (ez a hatvanas évek közepén volt).  

Ezekben az években sokat tanakodtunk azon, hogy a fest őnek milyen nehéz  
ma az élete. Valamikor nagyon régen egy híres fest ő  az akkori uralkodó vagy  
valamelyik herceg szolgálatában állott, és azok gondoskodtak szép és nyugodt  

életérő l. Ma a festб  abból él, amit egy-egy képével keres. De ez bizony nagyon  

kevés. Még a híres, jб  festőknek is van valami állásuk. Vagy tanár az akadémián,  
vagy valamelyik kiadónál dolgozik mint szerkeszt ő  és illusztrátor, vagy vala-
melyik középiskolában tanít rajzot és m űvészettörténetet. Mestro azt mondta,  

hogy a mai festőnek bolondnak, részegnek és disznónak kell lennie, hogy a  

vezető  emberek befogadják maguk közé, és megvegyék a képeit. Ő  mindjárt  
el is mesélte azt, hogy egyszer együtt ivott-evett az el őkelő  emberekkel egy  
kiállítás után. És ennek az lett az eredménye, hogy sok képét megvették, de  

azért, mert velük részegeskedett, és a részeg el őkelő  emberek még meg is  
ölelgették, mint barátjukat és testvérüket. Ezt a nagy sikerét ő  nagyon szomorú 
és disznó dolognak tartotta. És azt mondta, hogyha okosan és értelmesen 
beszél ezekkel az emberekkel, akkor le se pipálták volna. Mert hát mit is 
okoskodik ez a bolond festő , amikor mi itt fent mindent jobban tudunk, mint 
ő  a bolond szakállas fejével. Ezt így adta el ő  egy kis színészi pátosszal, iróniával 
és jogos művészi keserűséggel. Es újra elmondta a régi hitvallását, hogy nagyon 
szomorú a művészi sors. 

Elmesélte egyszer azt is, hogy egyszer az egyik nagyon kedves és szép képét 
potom pénzért adta el olyan valakinek, aki se nem szerette, se nem értékelte 
az ilyesmit, mert buta és gazdag sznob volt. És 6 most ezt a szép képet 
elvesztette minden id őkre. Se mutatni, se nézni nem lehet, se kiállításra nem 
viheti el többé. Hát ez borzasztó. Az okos beszélgetések mindig szomorúan 
végződtek. De volt a Mestrónak egy vidám és komédiás arca is. Ez az éjjeli 
munka és séták ideje. 
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II. ÉJSZAKAI MUNKA ÉS SÉTÁK 

Mestro tevékenysége mindig az esti órákban kezd бdött, amikor a szerkesz-
tбség és a könyvelés már nem dolgozott. Ekkor kezd бdött el a munka a 
szerkesztőség bohém szobájában. Amikor a szerkeszt őség Ott volta színházzal 
szembeni sarokházban. Ekkora félkörbe hajló ablaksorból látni lehetett a 
színházi oszlopokat, a városházát és a jobbra kanyarodó teret is. 

Ezekben az éjjeli órákban a bohémszoba csak a m űvészek, írók és bohém 
barátok esti találkozóhelye volt. M űhely volt és művészklub is egyben. Szólt 
a rádió vagy a rádióra szerelt gramofon. Folyta m űvészi munka, és készültek 
a rajzok és az újságcikkek. És ekkor készültek el a fotólaboratóriumban is a 
szükséges képek. Az akkori szerkeszt őségben nem volt fotóriporter. Minden-
kinek volt fényképezőgépe, és mindenki lefényképezte azt, amit a maga cikke 
vagy más írása mellett közölni akart. Mindenki maga hívta el б  a filmet, és 
készítette 11 a fényképeket is a fotólaboratóriumban. Mestrónak is volt egy 
nagyon szép keletnémet fényképez őgépe, és ezzel nagyon meg volt elégedve. 
Ő  is éppen úgy megtanulta a fényképezésnek minden technikai és m űvészi 
problémáját, minta többiek, és ez a számára a festészet és a rajzolás mellett 
egy új művészi kísérletezés és munkaterület volt. 

A bohémszoba tehát igazi éjjeli életet élt, és természetes is, hogy ebbe a 
világba csakis a m űvészek és bohémek léptek az éjjeli órákban. Ezekben az 
órákban Mestro igazi elemében volt. Itt és akkor senki sem háborgatta, és ő  
a maga kedve és ihlete szerint dolgozhatott, aki pedig ezekben az órákban 
ellátogatott ide, a bohémszobába, az csakis idevaló m űvész vagy bohém barát 
lehetett, és ez természetes is volt. Ide akkora salabakterek nem jöhettek. Ez 
a kifejezés itt az ide nem való kispolgárokat és bürokratákat jelölte ki a mi 
számunkra. 

A szerkesztőségben volt egy régimódi rádió, amelynek a tetején egy gramo-
fon volt. Ha felnyitották ezt a tet őt, és lent megnyomták a gombot, akkor a 
lemezrб l szóló muzsika szólalt meg. Az íróasztalommal szemben bal oldalon 
állotta szerkeszt őségi tagok kis szekrénysora. Itt tartogattam a legnépszer űbb 
lemezeimnek kb. 20-30 darabját. A többi lemezt otthon tartottam. Volt itt 
néhány lemez, ami Mestrónak is nagyon tetszett. Ilyen volta Karmina Burana 
Orff kantátája és Bartók Szabadban című  ciklusa, amelyen az Éjszaka zenéje  
volt. És a másik oldalon pedig a III. zongoraverseny, amelynek a második lassú 
tétele, az Adagio religioso volt az, ami különösen megragadta. De Mestro 
nagyon szerette Sztravinszkij három els ő  balettzenéjét is. Különösen a Tavaszi  
áldozat tetszett neki (és nekem is). 

Az éjjeli zenehallgatásba rendszerint betársult Vinkler Imre is, aki f ő leg a 
régi klasszikus zenét szerette. Emlékszem rá, hogy milyen nagy áhítattal 
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hallgatta meg egy egész éjszakán át a nagyon hosszú Bach-misét, a H-moll  

misét este tíz órától majdnem éjfélig. De Vinkler nemcsak a jó zene miatt jött  

el, hanem azért is, hogy tanácsot, vigaszt és bátorítást kapjon a Mestrótól. Ő  
néha mérgesen ki is fakadt amiatt, hogy ő  mindig valami gyóntatója és vigaszt 
adója legyen ennek a szerencsétlen és gyámoltalan barátnak. 

De amikor 1967 бszén Vinkler felakasztotta magát, a Mestro, a régi bolon-
dozó és gúnyolódó ember, egészen összetört. Még sohasem láttam embert, 
akinek a halála olyan tragikus és mélyreható megrendülést okozott volna, mint 
az akkora Mesterben. Engem is megtörte gyász, de én ez esetben távolibb 
barát voltam, és nem értettem meg Vinkler e tettének az okait és értelmét 
sem. De a Mestro egész éjjel zokogott. 

Vinkler egy őszi napon éjfél után hazajött a kávéházból, és a lefekvés helyett 
a kötelet választotta. Ugy fedezték fel, hogy a gimnáziumba nem jött el órát 
tartani. És amikor elmentek hozzá, hogy megnézzék, mi van vele (hogy beteg-e, 
vagy valami szerencsétlenség történt), akkor látták az ablakon keresztül, hogy 
lóg a kötélen. 

Halála után írtam egy emlékez ő  verset róla, amely akkor Félelem és fájdalom  
címmel jelent meg. Kés őbb az megváltozott címmel a Kortársak című  kötetben 
jelent meg. A elme csak az 6 neve volt. 

A Mestro ezekben az éjjeli órákban a vidáman mesél б , viccelбdő , felsza-
badult művész volt, aki jó környezetben szabadon dolgozhatott, akit ezekben 
az éjjeli órákban nem háborgattak a salabakterek. És a salabakterekkel még 
annak idején Adynak is meggy űlt a baja, és Veres Péter is a maga józan 
paraszteszével sokat hadakozott a salabakterekkel. Sok terve és botrányterve 
volt. Az olaszországi utazása után elmesélte, hogy Szicíliában látott fekete 
kecskéket, és ez neki nagyon megtetszett. És tetszett neki a szicíliai pásztorok 
fekete kalapja és nagy fekete köpenye is. Mestro azt mondta, hogy hoz majd 
egy ilyen fekete kecskét, felveszi a fekete köpenyt és fekete kalapot. Jobb 
kezébe vesz egy hatalmas botot, és így vezeti a fekete kecskét végiga f őutcán, 
és eközben hangosan kiabál, hogy keresi az istent. Ez az ötlet, sajnos, nem 
valósult meg. Ez is hasonló dolog lenne, mint az, amikor a vonatba bevitte a 
Topolyán talált hatalmas tövisbokrot. 

Egy másik alkalommal azt mesélte, hogy egy kiállítást fog csinálni, és  a 
megnyitóra egy hatalmas leped ő t vesz fel. A középen egy nagy lyukat fog 
csinálni, és azon átdugja a fejét. A leped ő  első  és hátsó részére mindenféle 
bolond dolgokat fog felírni, hogy ezzel is bosszantsa a salabaktereket. 

A munka kezdésének az volt rendszerint a rituáléja, hogy közösen eléne-
keltük a medveindulót ... És amikor befejeztük a munkát, akkor is újra 
elénekeltük a medveindulót. 
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Ezt a medveindulót közösen találtuk ki, és a melódiát is közösen dúdoltuk 
el. És ez így szólt: 

Ez a világ 
de rémséges, 
csak a medve 
medveségen. 

Medve, medve, 
medveség, 
de szörnyű  az 
emberség. 

Ha tehát elhangzott a medveinduló, akkor ez vagy azt jelentette, hogy 
kezdődik a munka, vagy azt a munka után, hogy most kezd ődik az éjjeli séta 
a városban. 

Bezártuk háta szerkeszt őség ajtaját, és elindultunk a sétára a városháza 
körül. 

A séta legfontosabb célja és útja a városháza körüli tér volt, és ez a legszebb 
utcán át kezdődött. A Strossmayer utca volt akkor és ma is a legszebb utca 
az éjjeli megvilágításban. Amikor végigmentünk az utcán, akkor átmentünk 
az utca másik oldalára, és úgy tértünk vissza a kiindulópontra. 

Az éjjeli lámpák fénye, a nagy lombos fák ide-oda imbolygó ágai, a fény és 
az árnyék játékai hullámszer ű  lágy ritmust adtak az éjszaka e világának. A 
város éjfél után szép volt és csendes. Ekkor csak néha-néha bukkant fel egy-egy 
haza igyekvő  ember, aki itt elsietett, majd elt űnt valamelyik utcában. Ez a 
világ olyan volt, mint egy szép kert egy mesébe ill ő  filmen. Mestro azt mondta, 
hogy ez az éjjeli városa költ ői álmok és nosztalgiák világát idézi fel benne, 
és lírai hangulatban sétálva romantikus költ őnek érzi magát. Ezt az éjszakai 
világot a művészek és a bohémek bolyongó lelke tudja csak átélni és élvezni. 

Ezekben az éjjeli órákban lelassult az id ő , és megszépült az élet. Az álmok 
lejöttek hozzánk, és átölelték ezt a szép éjjeli világot. 

Ebből a világból hiányzott a zaj, a forgalom, a szürke élet és a lárma. Itt 
az éjszakában még a kirakatok is megszépültek az esti fényben. Az utca végén 
a posta felé az utolsó elő tti házban volt a Megyeri fényképésznek a kis kirakata. 
Itt szoktunk megállni, hogy egy szép diáklány megnagyított képét nézzük meg 
minden este. Ez a líraian mosolygó, álmodozó leányarc nagyon megtetszett 
Mestrónak, és amikor odaértünk, akkor hosszasan megszemlélte jobbról is, 
balról is közeledve, majd távolodva e képt ő l. Azt mondta, hogy most perspek-
tívatanulmányokat és -kísérleteket végez. Mert minden más távolág és látási 
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szemszög más képet ad, és mindegyik ilyen kép csak meger ősíti e kép varázsát 
és álomszerű  nosztalgikus üzenetét is. 

Egyszer egy sóhajnyi fohászkodás szállt fel a lelkéb ő l: 
Ó, hol vagy Rafaello, hogy megfessed a mai kor legszebb fiatal madonna-

arcát. Ezt mondta, és behunyta a szemét. És ekkor azt mondta, hogy már 
vakon is el tudja képzelni mindig ezt az arcot. 

Amikor a Mestro így elérzékenyült az éjszakai sétában, akkor jónak látta, 
hogy témát, utcát és hangulatot cseréljünk, mert ebben a szép lírai hangulatban 
és romantikában még ránktámad az éjszaka sötét világa is. 

Ekkor kimondta az új útirányt és célt: 
Iránya vasútállomás! 
Az állomás azért lett a mi sétánk végállomása, mert az állomás kis vendég-

lőjében ilyenkor j б  kocsonyát lehetett kapni. És ő  ezt az útirányt nevezte az 
éjféli kocsonya útjának. Az állomás kis étterme ilyenkor elég csendes volt. 
Egy-két vendég volt csak itt, és ilyenkor nyugodtan lehetett vacsorázni és 
beszélgetni. 

Megkaptuk a két-két kocsonyát, a kenyeret és a kért italokat is. Amint 
elkezdtük enni a kocsonyát, a mellettünk lev ő  asztalhoz telepedett le egy 
család. A férj, a kövér feleség és egy gyerek, aki kb. 7-8 éves lehetett. Amikor 
látták, hogy mi kocsonyát eszünk, akkor ők is azt rendeltek. Ekkor Mestro 
gyengéden meglökte a lábomat, és ezzel jelezte, hogy most itt az id ő  egy kis 
botrányra. Odahajolt hozzám, és enyhén suttogva azt mondta, hogy ezek a 
salabakterek nem élvezhetik ezt a kocsonyát. Majd mi elvesszük a kedvüket 
ettő l. 

Amikor a pincér letette az asztalukra a kocsonyát, és elment, a Mestro 
mindjárt el is kezdte az ő  meséjét: 

Tudod-e, hogy az igazi jó kocsonyát csak a döglött disznó húsából lehet 
csinálni, de akkor, amikor már bűzleni kezd a hús. Ezt a döglött disznóhúsból 
készült kocsonyát a cigányok találták fel, mert ők a döglött disznót kiássák, 
megsütik, megfőzik, és így lesz belőle jб  kocsonya is. Érzed-e, hogy ez milyen 
jб  büdös, igazi döghús ez, ha mondom. Tudják a cigányok, hogy hogyan kell 
bánnia döglött disznó húsával. A buta parasztok ezt eldobják, elássák, ők 
meg ezt jóízűen megeszik, és ett ő l híznak meg úgy. 

A mellettünk levő  asszony hirtelen a szájához emelte a kezét, mintha hányni 
akarna, és elsietett a WC irányába. Utána a fiú is felkelt, majd végül az apja 
is követte. Mind a hárman a WC irányába siettek el. 

Mestro újra meglökte a lábomat. 
No, ugye hogy jól kibasztunk ezekkel a salabakterekkel. 
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Boldog volt, és kuncogott a maga jól sikerült tréfáján. Utána mind a ketten 
megettük a magunk kocsonyáját, és mi is távoztunk. Kint az utcán harsány 
nevetésre fakadt. No, mondtam, no, mondtam-e. 

Nevetve és boldogan indult tehát a m űterem felé, hogy végre jót aludjon. 
Tudtam róla, hogy j б  alvó, és Ott a m ű termében a színházzal szembeni sarokház 
padlásszobájában majd jóíz ű t fog aludni. 

III. BETEGSÉG ÉS HALÁL 

Mestro barátom a hetvenes évek elejéig egészséges, er ős és szívós természet ű  
ember volt. Soha nem volt beteg, a szervezete minden akadályt és próbát 
kibírt. Mindenki azt hitte róla, hogy száz évig él, és mindenkit túl fog élni, 
mert hát ő  elpusztíthatatlan és kész. És ebben az általános véleményben senki 
sem kételkedett akkor. 

Mestro veszélyes betegségei egy látszólag könnyebb és veszélytelen megfá-
zással kezdődtek. Később kiderült, hogy ez egy súlyos agyhártyagyulladás is, 
amely már veszélyes is lehet. Amikor ebb ő l nagy nehezen kilábalt, akkor tört 
be Jugoszláviába a feketehiml ő -járvány, amelynek akkor már halottai is voltak. 
E járványt a mohamedán zarándokok hozták be Arábiából. De mire ezt 
felderítették, már járvány lett bel őle. Kötelező  lett a védőoltás mindenki 
számára. Aki pedig külföldre akart utazni, annak egy sárga szín ű  nemzetközi 
érvényű  kis füzetet is magával kellett vinnie, amelyben igazolták, hogy felvette 
a védőoltást, és így külföldre utazhat. Akkor nekem is volt egy ilyen igazoló 
iratom, mert gyakran jártam Szegedre könyveket venni, és a határon mind a 
két oldalon fel kellett mutatni ezt az igazolást az útlevéllel együtt. 

Mestro barátom Párizsba akart menni, habár az agyhártyagyulladása még 
nem gyógyult be egészen. És ekkor fel kellett vennie ezt a véd őoltást is a 
feketehimlő  ellen. O felvette a véd őoltást, és kiment Párizsba. Ott a nyílt utcán 
összeesett. Felesége azonnal kiutazott, és hazahozta a Mestrót. El őző leg a 
belgrádi és az újvidéki kórházban is kezelték. Onnan jöhetett csak haza szintén 
félig gyógyultan. Itthon volt, de rendszeresen járt hozzá a kórházból az orvos, 
és egy ápolónő  mindig beadta neki a védőoltásokat. Mutatta is nekem, hogy 
a szemétkosárban volt már egy halom ampulla az oltások után. Ő  rámutatott 
erre a nagy halom kis ampullára és keser űen, ironikusan azt mondta, hogy 
látod, ezt a sok mérget nekem kellett elviselnem. Látod, hogy már szinte 
literszámra nyomják belém ezt a sok új orvosi mérget. A szemétkosárban 
tényleg egy halom ampulla volt. És egy alkalommal magam is láttam, hogy az 
épp akkor érkezб  ápolónő  hogyan rakja ki az asztalra az ampullákat, amelyeket 
majd Sáfrány kap meg injekció formájában. Én nem akartam ezt látni, hanem 
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elmentem a sarki újságárushoz, hogy újságot, majd máshol kenyeret és kolbászt  
vegyek. Amikor visszajöttem, az ápolón ő  már elment és a Mestro a tolószékben  
ült, és csak a fejét rázta ide-oda, mintha csak így tudna tiltakozni az ellen, ami  
történik vele. Azokban a hetekben még nem volta helyzete olyan súlyos, mint  
később. Azt azzal is bizonyította, hogy még egyszer-kétszer bejött a szerkesz-
tőségbe az egyik ismer ős szomszéd lány kíséretében. De utána már ezt is  
lemondta. A lány erősen belekarolt, és így szépen, lassan, óvatosan lépkedve  
bejött a szerkeszt őségbe, és így is ment haza. Otthona lakásán egy fényes  
rudat helyeztek el a falba, hogyha ki akarja nyitni az ajtót, akkor oda tudjon  
menni az ajtóhoz a fal mellett ezt a rudat fogva.  

Amikor megkapta a nagy kerek ű  tolószéket, akkor már csak ezen közleke-
dett.  

Én már akkor az egyik ismer ős orvosomtól arról értesültem, hogy az  ő  
betegségét multiplex szklerózisnak hívják, és ez súlyos betegség, lassú és  
gyógyíthatatlan folyamattal és kimenetellel. Én ekkor átolvastam a nálam lev ő  
és a könyvtárban levő  orvosi könyveket, ahol errő l is szó volt. És akkor  
meggyőződtem arról, hogy Mestro helyzete súlyos, de ez a betegség igen lassan,  
de annál kíméletlenebbül nyomul elő re és pusztít. Az agysejtek burkát hámozza  
le, és így pusztítja az ember testi funkcióit. El őször a lábát, majd a kezét, végül  
a felét is. Elnémul, nem hall, és végül már nem is lát semmit.  

Es ezekrő l az orvosi tanulmányaimról és értesüléseimr ő l senkinek sem  
mertem szólni, nehogy ez kerül ő  úton Mestrбhoz is hozzájusson. De az  
értesülés mégis megtörtént. Az ő  pszichiáter orvosa nyíltan és brutális ke-
ménységgel elmondta neki, hogy mit ő l szenved, és mi lesz ennek a folyamata  
és következménye. (Ez az orvos kés őbb kiment Hollandiába.) Mestro mindezt  
nem hitte el, de nekem elmondta, hogy látod, milyen bolond fantáziájuk van  
egyes bolond orvosoknak, és ezt most vele is meg akarják etetni. De ő  nem  
hagyja magát, és nemsokára meg fog gyógyulni, és mindenkit ki fog nevetni  e 
butaságuk miatt.  

Errő l a betegségrő l pár év múlva (Mestro még élt akkor) kaptam kimerít ő  
és a legjobb helyről szóló tájékoztatót. A budapesti rádióban interjút készí-
tettek Lajtha Ábel orvosprofesszorral, egy New York-i agykutató intézet  
munkatársával, aki ugyanígy elmondta ennek a betegségnek a jellegét és  
lefolyását, de azt is elmondta, hogy az akkori kutatások alapján (ez a hetvenes  
években hangzott el) még nem tudják a betegség keletkezésének és kifejl ődé-
sének a titkát teljesen megfejteni. Es a betegséget sem tudják még radikálisan  
gyógyítani és megállítani. Azóta a helyzet némileg javult, és már enyhíteni  
lehet a betegség lefolyását és jellegét, de a radikális és gyors gyógyítás még  
nincs kilátásban.  
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Lajtha Ábel agykutató Lajtha László magyar zeneszerz ő  fia, és ő  a zene 
helyett az orvosi pályát választotta, mint az édesanyja, aki szintén orvos volt. 
Az 6 testvére pedig rákkutató volt Angliában. Hogy a Lajtha László fiúk 
(vagyis testvérek) élnek-e még, azt nem tudom. 

Mestro tehát, amíg ,  a toronyházban lakott az ötödik emeleten, mindig 
tolószékben fogadott. En mindig tíz óra és tizenegy óra közt látogattam meg. 
Az ajtó mindig nyitva volt, hogy a postás vagy az ápolónб  be tudjon jönni. Es 
nyitva voltak a lakás összes ajtói, hogy könnyebb legyen a közlekedés a számára, 
és jobban meghallja, ha jött vagy jönni akar valaki. 

Az orvosi látogatásoknak és teljes vizsgálatoknak az eredménye végül is az 
lett, hogy tekintettel azt állapították meg, hogy ebben a helyzetében tényleges 
rokkant, aki nem tud járni, és csak tolószékben ülhet, így hát nyugdíjazták. 
De Mestro akkor ezt is a maga tréfás módján kommentálta. A nyugdíj, az j б  
dolog, 6 meg fog gyógyulni, és rendesen fog dolgozni, és jön a nyugdíj is, és 
ez olyan lesz, mintha az ember egyszerre két fizetést kapna. És itt van még 
egy jб  és kedvező  körülmény. Mestro perc befejez ődött, és a szobafestő -vál-
lalatot arra ítélte a bíróság, hogy a m űterem kifestése idején elégett képeket 
és tárgyakat meg kell fizetni. Es a Mestro ezért igen nagy összeget kapott a 
bírósági ítélet alapján. Ennek a t űzvésznek a bírósági vizsgálatát és hivatalos 
jegyzőkönyvét Mestro leközölte a Hamu című  írásában, amely megjelent a 
halála után a Jegenyegamóit című  kötetében a Forum kiadásában 1986-ban 
(hat évvel a halála után). 

Mestro tehát a nyugdíj és az elégett képekért kapott pénz j б  kilátásainak 
a távlatában már sz ő tte is a maga terveit, hogy elmegy Afrikába, mégpedig 
Kenyába, ahol épp Jomo Kenyatta volt az ország elnöke, aki kiváló tudós volt, 
varázsló és törzsfбnök. Elítélt lázadó volt, aki megjárta nemcsak a legkiválóbb 
angol egyetemeket, hanem az angol börtönöket a gyarmati rendszer ellen 
lázadó politikája miatt. 

Szóval ez a Kenyatta a Mestro szerint igen bölcs és rokonszenves ember 
volt már csak azért is, mert nyolcvanéves korában is megn ősült újra, és 
egyszerre több fiatal lány is a felesége volt, ami az ottani törzsf őnököket mindig 
is megilletett. Ezt tehát nem 6 találta ki, hanem évszázadok óta ez így van 
náluk. 

Mestro többször is elismételte, hogy miért ne lehetne ő  épp ott törzsfőnök, 
hogy egy fél tucat vagy több lány táncoljon és ugráljon körülötte. Akik csak 
azt várják, hogy a kunyhójába vigye őket. Hát ez bizony szebb mese, mint az 
Ezeregy éjszaka meséi. Mestro nagyon szerette a keleti és afrikai meséket, 
legendákat és hihetetlen mítoszokat. Szerinte ők épp ezzel közelebb vannak 
a természethez, mint ezek a buta és bolond európaiak, akik sohasem tudtak 
úgy élni, mint azoka primitív népek Afrikában vagy Ázsiában. Pedig hát épp 
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ezt kellene tő lük megtanulni és tanítani is az iskolákban. Mi pedig egy sereg  

értelmetlen és haszontalan dolgot tanulunk.  

Arról mesélt, hogyha elmegy Kenyába, megfesti a nagy varázsló képét több  

változatban is, és fő leg az ő  háremhölgyeit fogja tanulmányozni, és reméli,  
hogy ő  is kap a maga kunyhójába néhányat bel ő lük.  

Miközben ezt mesélte, én szüntelenül arra a magyar közmondásra gondol-
tam, amely arról szól, hogy Az éhes disznó makkal álmodik. És a mi Mestrónk  
nemcsak az egészségr ő l álmodozott akkor, hanem az igazi és boldog életr ő l  
is voltak álmai és tervei. Ő  ezzel próbálta a maga erejét és reményeit növelni.  

És minden ilyen mesét a szabadulásról és az afrikai és ázsiai utakról azzal  

zárta, hogyha elmegy, akkor az asztalon hagy egy nagy cédulát, és erre ráírja,  

hogy a madár kiszabadult a kalickából, és elrepült. De hát itt nem a madárról  
volt szó, hanem a beteg medvemesterr ő l, aki bizony néha fájdalmasan is tudott  
nyöszörögni és nyögni az injekciók alatt és a hatásuk után.  

Ez a tolókocsi-időszak még nem jelezte a kés őbbi fájdalmas és tragikus  
napokat. Ekkor még voltak irodalmi tervei, és én is bekapcsolódtam e tervekbe  

és álmodozásba. Elmeséltem neki két medveregénynek a tervezetét, amelyet  

természetesen ő  fog illusztrálni, és lerajzolni két olyan jóságos és kedves  

medvét, amelyik emberi alakjában is hasonlít majd rá.  

Az első  medvetörténet  
Az egyik erdőben él egy jóságos kedves medve, akit Medve Miklósnak  

hívnak, ez a medve el akar menni az erd őből, mert itt nem érzi jól magát, és  
jobban szeretne az emberek közt élni, mert úgy érzi, hogy az emberek közelebb  

állnak hozzá, mint azok az állatok, akik itt vannak ebben az erd бben. És neki  
különösen sok baja volt itt a farkasokkal. Bemegy hát a medve a városba, és  

mindjárt felveszik egy szövetkezetbe, hogy éjjeli őr legyen a raktárokban. A  
medve nappal jól dolgozik, de éjjelente gyakran elalszik, és ezért elbocsátják.  

Ő  tovább megy, és találkozik egy özvegyasszonnyal, aki úgy látja, hogy ez a  

medve nagyon hasonlít az ő  megboldogult férjére. A medve tehát elmegy az  
özvegyhez, és jól szolgál ott, mint új családtag. De éjjelente észre sem veszi a  

szomorkodó özvegyet, és mélyen elalszik. Tehát innen is mennie kell. Végül  

mégiscsak az erdбben köt ki.  

A második medvetörténet  
Az egyik görög erd бben a forrásnál a szép nimfák gyülekeznek, a forrásból  

keletkező  kis patakban fürdenek, és a friss forrás vizét isszák. De mindig Ott  

kerülgeti őket egy öreg szatír, akit a nimfák nem szeretnek, mert szemtelen-
kedik velük, ölelgeti és fogdossa őket. Végül a szatír azt mondja, hogy várjanak  

egy kicsit, majd ő  mesél egy szép szerelmi történetet.  



664 	 HÍD  

A nimfák leülnek a forrás körül, és a szatír mesélni kezd. 
Az egyik forrásnál gyülekeznek a nimfák, és közéjük jön egy kedves és j б  

medve, aki kedvesen dörmög, és álmodozó szemmel nézi ezeket a nimfákat. 
Neki különösen tetszik egy szép kis nimfa, aki szeret játszani, és csakhamar 
a medve hátán terem. A medve pedig boldogan hordozza a kis nimfát az 
erdőben mindenhová, ahol 6 jár. Ezt hamarosan a többi medve is megtudja, 
és egy nagy csoport medve jön ide, el űzik ezt a szelíd medvét, és mindegyik a 
kis nimfát akarja meghódítani. Erre a kis nimfák elmenekülnek, és a medvék 
egyedül maradnak a forrás mellett. 

Amikor a szatír befejezte a mesét, megkérdezte a nimfákat, hogy mit 
szeretnének jobban, egy sereg medvét a nyakukon, vagy egy fiatal szatírt, aki 
bár kecskelábú, de a feje, teste és a keze éppen olyan, mint egy emberé. És a 
nimfák azt mondják erre, hogy akkor inkábba fiatal szatír. 

És ebben az örömteli ujjongásban a szatír Aphrodité istenn őhöz fohászko-
dott, hogy legyen ő  is legalább egy napig fiatal és szép szatír, akit szeretnek a 
nimfák. És az öreg szatír egy perc alatt szép fiatal szatírrá változott, és a 
legfiatalabb nimfa mindjárta nyakába ugrott, és ők boldogok voltak egy napig. 

Ez a mise különösen tetszett a Mestr бnak, és már el is képzelte, hogy ezt 
hogyan fogja megrajzolni. Minden jelenetr ő l készít egy rajzot, és minden 
szereplő t lerajzol. 

A Mester ekkor azt mondta, hogy e rajzokon ő  lesz a szatír is meg a fiatal 
medve is. Mert mindegyik hasonlít rá. 

Egyszer azt meséltem neki, hogy a kaukázusi hegyekben vannak olyan falvak, 
ahol pár száz olyan ember él, akik mind id ősebbek száz évnél, és az ő  bajnokuk 
Siráli Miszlimov, aki pontosan 168 évet élt, és mindvégig er ős és egészséges 
ember volt, és aki utoljára 90 éves korában n ősült. Feleségül vett egy elvált 
asszonyt, és csinált neki fél tucat gyereket. Mestro nagyon felvidult e történe-
ten, és mindjárt azt mondta, hogy neki okvetlenül oda kellene mennie, hogy 
megtudja, mi a hosszú és boldog élet titka, hátha neki is sikerül majd húsz 
vagy harminc évvel tovább élnie, mintha itt élne. 

A meséknek és szép tréfáknak néha akadt szomorú napja és szünete is. Egy 
alkalommal, amikor csöngettem az ajtón, ő  a szokásos módon kikiabált, hogy 
az ajtó nyitva van, jöjjek csak be. A Mestro az ágyban feküdt, és éppen arra 
készült, hogy felkeljen. 

Amikor beléptem, azt láttam, hogy az egyik lábát felemelte, és óvatosan 
letette a földre, akkora másik lábát is a földre tette. Most már csak az volt 
hátra, hogy odahúzza a tolószéket, és abba beleüljön. De amikor fel akart 
kelni, hogy a tolószékbe üljön, az kicsúszott a kezéb ől. Hirtelen a földre ült, 
és nem tudott felkelni. En mindjárt odaugrottam, és a tolószékbe ültettem. 
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Mestro elsírta magát. Most mára tolószékbe sem tud egyedül beleülni, és 
ehhez is segítség kell, eddig ez még sikerült neki, mi lesz most vele. 

Én azzal vigasztaltam, hogy én nem vagyok se részeg, se beteg, de velem is 
megtörtént, hogy megcsúszott a lábom az ágy el ő tt, és én is a földre ültem. 
Mert hát ez megtörténhet minden emberrel. Ez a vigasz egy kicsit megnyug-
tatta. 

De én hirtelen arra gondoltam, hogy íme, eljött a nap, és egy lépésre lejjebb 
kell lépni a betegség mélyébe. 

A tolószéket közben az asztalhoz toltam, és Mestro most az asztalnál ülve 
kissé megnyugodott. Újra a maga m űhelyében volta sok papiros, ceruza és 
színes festék közt. Én Belgrádból hoztam neki vékony finom flomasztereket, 
amivel gyönyörűen lehetett rajzolni. Utána a konyhába mentem, és az ő  
utasítása szerint megfőztem neki a feketét, én pedig csináltam magamnak egy 
gyümölcslékeveréket a többféle gyümölcsléüvegekb ő l. 

A kávé egy kicsit ő t is felfrissítette, és újra kezd ődhetett a régi mesék világa. 
Ő  újra szidni kezdte az orvosokat, és az ápolón őkrő l is azt mondta, hogy azok 
semmit sem gondolkodnak, ha az orvos azt mondja nekik, hogy ma a szokásos 
öt adag helyett tíz adag mérget kell az ő  testébe beleszúrni, akkor ők megteszik, 
ha ő  bele is döglik. Újra a szemétkosárra mutatott, és azt mondta, hogy ez itt 
kétnapi adag, mert most már ebb ő l is többet kell beadni. 

Miközben így meséltünk és komédiáztunk, én újra arra gondoltam, hogy 
íme, micsoda furcsa komédia ez. Mind a ketten úgy teszünk, mintha minden 
rendben volna, és sehol semmi baj nincs. Én jól ismerem az ő  helyzetét, de 
semmit sem szólok neki err ő l. O is tudja az orvosoktól, hogy mi a helyzet, de 
ezt nem fogadja el. Az orvosokat bolondoknak nevezi, akik mindenfélét 
összevissza beszélnek anélkül, hogy tudnák, mit is beszélnek, és ezért most 
neki kell szenvedni a sok szurkálástól. Mondta is nekem, hogy az egyik éjjel 
azt álmodta, hogy egy hatalmas injekciónak lába és keze n ő tt, és az szaladt 
utána, hogy a benne levő  mérget beleszúrja. Látod, komám, miket álmodok 
mostanában. Olyan ez, mint egy rémfilm mindenféle ijeszt ő  és kísértő  démo-
nokkal és orvosi tűkkel. 

De amikor az orvos az újabb és nehezebb helyzetet állapította, akkor ők is 
átköltöztek egy földszinti lakásba, hogy ott könnyebb legyen ő t kezelni és 
meglátogatni. Igy hát Mestro barátom majdnem a szomszédom lett. Az ő  
lakása és az én lakásom közt csak két ház volt. Így én is könnyebben meg 
tudtam látogatni. Az új házban itt nagyobb volta lakás, de most ez is foko-
zatosan átalakult egy kórházi szobává. És egy állandó ápolón ő  is ide került, 
aki mindig vigyázott rá, ha a felesége elment hazulról a boltba vagy máshová. 

Mert hát most ő  már nem a tolószékben ült, hanem az ágyban. Eleinte még 
felült az ágyban, és a háta mögé több párnát is tettek, hogy így tudjon ülni. 
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De később már ez sem volt jó, mert egész nap csak feküdt. Fokozatosan  
felmondták a szervei is a szolgálatot. El őször nem jól hallott. Utána már  a 
hangja is csak valami suttogás és nyögés volt. Végül pedig már látni sem bírt.  
Ha néha megkívánta a cigarettát, azt csak egy fintorral jelezte. Ekkora felesége  
meggyújtott egy cigarettát, két ujja közé vette, és a szájába dugta, majd kivitte,  
majd pár pillanat után újból a szájába dugta. Ez egy kicsit megnyugtatta. De  
sohasem szívott el fél cigarettánál többet ezzel a segítséggel.  
Ő  már nem tudta a cigarettát a szájába venni, mert az kiesett a szájából.  
Ezután következett a végs ő  szakasz. Most már nem is látott, és amikor én  

beléptem, nem ismert meg. Es a hangomat sem hallotta. De amikor egészen  
közel hajoltam hozzá, és jó hangosan azt mondtam a fülébe, hogy Mestro, én  
vagyok, akkor egy kis nyöszörgéssel felelt, hogy még hallja a hangomat. De  
beszélni már nem tudott.  

Ezzel tehát megszakadta kapcsolata a világgal, se nem hallott és látott, se  
beszélni nem tudott. Ez olyan borzalmas látvány volt számomra, hogy életének  
utolsó két hónapjában már nem bírtam elviselni ezt a látványt. Mondtam is  
ezt Pap Jóskának, hogy ő  mint orvos tudja, mi ez, mert a kórházban mindennap  
láthat ilyesmit, és ő  már mindent megszokott. De én képtelen vagyok ezt  
tovább nézni. Pap Jóska valahányszor Szabadkára jött, meglátogatta. O volt  
az utolsó, aki még beszélhetett vele, vagy láthatta egy-két utolsó jelzését.  

Így fejeződött be látogatásaimnak a sora Mestrónál.  

A halál híre  
Az idбpont május 5., hétfő , 1980.  
Amikor dél felé bementem a 7 NAP szerkeszt őségébe, Ott azzal a hírrel  

fogadtak, hogy ma délben telefonált Kopeczky László író, hogy ma délben  
meghalt Sáfrány Imre.  

Ez a hír nem ért váratlanul, hiszen már hetek óta vártuk ezt, mert már  
semmi életjelt nem adott magáról. De az a halálhír mégis súlyos csapás volt  
a számomra. Nem tudtam elfogadni ezt a tényt, és nem tudtam kibékülni azzal  
a tudattal, hogy ezentúl már nem láthatom, és nem beszélhetek vele. Ez olyan  
borzalmas tény volt, amely valósággal elkábított.  

E halállal tehát egy nyolc évig tartó és egyre reménytelenebb küzdelem ért  
véget. Mestrónak közeli barátja voltam huszonöt évig, és élete végén a szom-
szédja is. Így hát az utóbbi években napról napra kísérhettem figyelemmel  
betegségének az alakulását és sötét lépteit. Láthattam, hogy a közeli halált  
mutató jelek és figyelmeztet ő  jelenségek hogyan nyomulnak ebre, és azt is  
láthattam, hogy ez a rémít ő  haláltáncjátéknak én nemcsak néz ője, hanem  
közeli résztvevője is vagyok. De én ebben a helyzetben csak enyhíteni tudtam  
egy kicsit a lelkiállapot egyre nyomasztóbb el6renyomulását. És ezért is kellett  
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vidám és komédiázó játékokat űzni mindaddig, amíg Mcstru oda tudott ülni 
az asztalhoz, és amíg írni és rajzolni tudott. 

Mindez azért is volt nehéz színjáték, mert ez a betegség az ember legfon-
tosabb és legérzékenyebb testrészét, az agy m űködését támadta meg. Es ha a 
betegség itt kezd ődik, és innen indul el a maga romboló és bénító útjára, akkor 
az orvostudomány is csak igen keveset tudhat meg és segíthet. Mert azt már 
tudjuk, hogy hogyan m űködik a máj, a vese vagy a szív. De az agy m űködését 
nem tudjuk úgy ellen őrizni, csak az agym űködés folytatását és következmé-
nyeit. 

Ezt nagyjából ő  is tudta, hiszen amíg a keze és a feje jól szolgált, addig ő  
is hitt a gyógyulásban és szabadulásban. Ezért is szidhatta és gúnyolhatta a 
bolond orvosokat, akik egyre több ilyen vagy olyan oltásokat adtak neki. Ő  
úgy látta, hogy ez a heti kosárnyi injekció a számára csak méreg, és semmi j б  
hatása sincs rá egyelőre legalábbis. Az utolsó elő tti időszakban nekem is volt 
egy reménytelen kísérletem a gyógyításra. Vittem neki néhány könyvet a 
jógáról, és arról beszéltem neki, hogy az indiai jógik testük minden részét 
tudják ellenđ rizni, és ők pusztán az akaratukkal mindent jóvá tudnak tenni, 
ha valami hiba áll be. Azt akartam e javaslatok és példák segítségével elérni, 
hogy ő  is kezdjen rendszeres jógagyakorlatokat, és ennek segítségével is pr б - 
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báljon egyre eredményesebb harcot vívnia maga betegségével. Ha itt lett volna 
egy igazi indiai jógi, akivel együtt gyakorlatozik és együtt él, az lehet, hogy 
valamit el tudott volna érni. Persze ezt mindjárta betegség kezdetén kellett 
volna elkezdeni. Amikor mi az új életrő l, a szabadulásról, az afrikai útról 
beszéltünk, akkor ez egy szinte túlvilági utópia volt e világi mesékbe, játékba 
és költő i fantáziába csomagolva. Én ebben a játékban azzal a szándékkal 
vettem részt, hogy ezzel csak segíteni tudok abban, hogy legalább az önbizalma 
és reménye maradjon meg. Ő  élni akart, és ez a hite és lelkiereje m űködött 
is, amíg ott tudott ülni az asztalnál, írt és rajzolt. Minden betegségnél a 
legfontosabb az, hogy a beteg maga is gyógyulni akar, és hisz is a maga 
gyógyulásában. Aki erről lemondott és feladta a harcot, az sokkal hamarább 
pusztul el, mint aki még harcolni akar. 

Ezt azért is mondhatom el, mert láttam olyan eseteket is, amikor egy beteg 
már nem akart élni, és ezért hamarább is halt meg, mint ahogy a betegség 
jellege ezt jelezte. 

Halálának a napján egész nap erre gondolok. És erre a kegyetlen tények 
logikája kényszerít rá. Ez az emlék nyugtalanít és gátol is abban, hogy e 
fájdalmas napokat végleg megfogalmazzam. És most, 19 évvel a halála után 
is bizonytalanul és félénken fogok hozzá, hogy a régi jegyzeteket és emlékeket 
egy közlésre kész formában írjam meg. És én már többször is voltam abban 
a helyzetben, hogy egy nagyon fájdalmas dologról éveken át nem tudtam írni, 
mert mindig valami megbénított. Es ilyenkor hiába ültem ott az írógépnél, de 
a címen kívül semmi sem jutott az eszembe. Pedig tudtam, hogy mir ő l kell 
írni, de az első  mondatok nem akartak elindulni. 

Most, hogy az írás végén járok, talán sikerül ezt most végleg befejezni. És 
ez, amit írok, nemcsak a Mestróról szóló emlékeket idézi fel, hanem az én 
életemet is emlékként idézi fel. Amit írok, ez az én életem is. Róla írva 
magamról is írok, hogy húsz vagy harminc évvel ezel őtt hogyan éltem és 
dolgoztam Mestro barátom társaságában egy szerkeszt őségben azonos művészi 
és emberi környezetben. 

Ebben az emlékezésben csak az vigasztal, hogy az iránta érzett megbecsülés 
és művészi szolidaritásnak írott és megjelent dokumentumait írtam meg. A 
Híd című  folyóirat 1971. májusi számában jelent meg a róla szóló tanulmá-
nyom: A látható világ felé. Jegyzetek Sáfrány Imre képeihez. És a Kortársaim 
című  verseskötetemben a többi vajdasági író m űvész közt ott van az ő  arcképe 
is vers formában. Ő  ezeket az írásokat még kéziratban olvasta, és amikor 
megjelentek, akkor ő  nagyon örült ennek. Világosan emlékszem rá, hogy 
milyen nagy izgalommal olvasta a róla szóló tanulmány kéziratát a szabadkai 
művészklub sarkában, amikor oda beléptem, és megláttam, hogy egyedül ül, 
a táskámból elővettem az elkészült kéziratot, és azt mondtam neki, hogy íme, 
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egy szép tanulmányt írtam a képeidr ől. Először azt hitte, hogy ez egy mese, 
de amikor olvasta egyre nagyobb érdekl ődéssel és izgalommal, akkora végén 
azt mondta, hogy a számára ez olyan élmény, mintha valaki megtudná, hogy 
a halála után milyen dicséreteket fognak majd róla írni. Én itt nem vártam a 
halálig. Még a betegségig sem, mert tíz évvel a halála el ő tt írtam meg ezt a 
tanulmányt. A tanulmány végén ott van a dátum is: Szabadka, 1970. novem-
ber-1971. május. 

De most róla írva meg kell említeni a hozzá méltó feleség nagy és h űséges 
áldozatvállalását is ezekben a nehéz és tragikus években. Es ő  a legnehezebb 
években állt ott mellette, és bizonyította be a maga emberségének, önfeláldo-
zásának és feltétlen jóakaratának az igaz emberi példáját. Ó tehát a legnehe-
zebb időkben a tragikus és reménytelen helyzetben is kiváló tudott lenni. És 
tette ezt, mert tudta, hogy neki védeni kell és segíteni egy kiváló m űvész és 
ember még megmaradt emberi életét, egyre kisebb lelkierejét és egészségét. 

És ő  ezzel, hogy e hivatását végigvitte és megszenvedte, azzal, páratlan 
emberi tettet hajtott végre. 

Aki pedig mindezt napról napra láthatta (néhány közeli barát), az csak azt 
mondhatja e tények ismeretében, hogy itt le kell borulni Lórika emberi 
nemessége és méltóan viselt nagysága el ő tt. 

Szabadka, 1999 nyarán 



DOKUMENTUM  

KOSOVÓI KÓRSÁCт  

Naplб  а  háborúrбl  

MAJOR NÁNDOR  

ELSŐ  HÓNAP  

Március 24-én, szerdán  

Este 8 után, amikor bombák robbantak, nem hittem a fülemnek. Talán egy  
perc is beletellett, mire felfogtam: ez már a NATO volt. Tudtam, hogy háború  

lesz, de nem gondoltam, hogy Újvidék már az elsó hullámban sorra kerül. A  
nap folyamán többen rám kérdeztek: valóban lesz háború? Rábólintottam.  

Csak Horváth Zsuzsinak nyílt tágra, hitetlenkedve a szeme a Magyar Szóban.  
„Mit gondol, a folyamő rség kaszárnyáját lebombázzák? Ott lakunk a közelé-
ben", kérdezte, s nemigen hittem, hogy valóban aggódna. „Nem hiszem.  

Mármint kezdetben. Ahhoz jelentéktelen", válaszoltam üresjáratú vigaszként.  

Tegnap ese óta mindenki tudhatta, hogy háború lesz. Csak hinni nem  

akarták. Csodában bíztak. Holott Holbrooke kijelentette, hogy Miloševi ćnál  
semmit sem ért el. Két dologra szerette volna Miloševi ćet rávenni. Arra, hogy  
Kosovóban tartsa magát az októberi t űzszüneti megállapodáshoz, amelyet már  
réges-rég felrúgott. Meg hogy fogadja el a rambouillet-i rendezési tervet,  

legfőképpen pedig a nemzetközi fegyveresek jelenlétét Kosovóban. Kés ő  este  
nyugati adók azt jelentették, Holbrooke szerint Miloševi ć  arra sem volt haj-
landó, hogy komolyan megvitassa az ügyet. A rambouillet-i dokumentumot  
félremagyarázta: azt tartja róla, hogy egyoldalú az albánok javára. Holbrooke  

szerint Milošević  kijelentette: tisztában van mindazokkal a következmények-
kel, amelyek az országot érhetik, ha a NATO beváltja fenyegetését. Holbrooke  

Belgrádból Brüsszelbe repült, hogy a NATO-nak beszámoljon kudarcáról. Ott  

állítólag azt mondta, nem hiszi, hogy Miloševi ć  a közeljövőben megváltoztatná  
a véleményét. Világos volt, hogy most Javier Solanán volt a sor.  

Aki azt is figyelembe vette, hogy tegnap, miközben Holbrooke Miloševi ćet  
igyekezett megpuhítani, a szerbiai parlamentben a képvisel бk hazafias transz- 
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ban elvetették a Rambouillet-ben és Párizsban felkínált béketervet, legf őkép-
pen pedig megtagadták, hogy egyetlen idegen katona is betehesse a lábát az  
országba, az megérthette, hogy az ország vezet ősége elszánta magát a NATO  
elleni háborúzásra. A képviselők arca ragyogott a fanatizmustól. Az elvakult-
ságtól. A balgaságtól. A felel ő tlenségtő l. Ma este, alig valamivel a bombázás  
elő tt, Milošević  is kijelentette: „Ugy vélem, a képvisel őház nagyon helyesen  
járt el, amikor határozatot hozott, hogy nem fogadja el külföldi csapatok  
jelenlétét országunk területén." Merthogy nemcsak Kosovóról, hanem az egész  
országról van szó. Teljesen eltökéltnek látszott. Ebb ő l mindenki érthetett.  
Alig valamivel kés őbb meg is jött rá a válasz.  

Felhívtam Zorkét, a vőmet: tudja-e, hol szakadt ránk a pokol? Nem tudta.  
De biztos volt benne, hogy a tévén majd befut a kép. Csakugyan befutott:  
ráismertem a valamikori „vajdasági területvédelmi katonaság" parancsnoksá-
gának és kiképzőközpontjának az épületeire, amelyekben egykoron jómagam  
is többször megfordultam. Kísértetiesen lángoltak az éj sötétjében.  

Az események ilyenkor gyorsan peregnek. Bulatovi ć  föderális kormányfő  
még az éjjel kihirdette a hadiállapotot. Az ország megszakította a diplomáciai  
kapcsolatot Amerikával, Angliával, Franciaországgal, Németországgal. És ha  
majd utána nem lesznek hajlandók ismét felújítani velünk a diplomáciai  
kapcsolatot? És ha Olaszország sértésnek veszi, hogy kimaradt?  

Április 1 jén, csütörtökön  

Nem volt már újdonság, hiszen tegnap hajnalban is rakéták robbantak Futak  
és Kiszács határában, s ha jól értesültem, kihelyezett, mozgó radarokat sem-
misítettek meg. De ma hajnalban, öt körül, akkora robbanásra ébredtünk,  
mintha a bomba itt esett volna le, a háztömbünk udvarán. P бnci még az  
összetört ablaküvegek csörömpölését is hallani vélte. Felcsaptuk tehát a tévét  
is meg a rádiót is, és vártuk, voltaképpen mi történt. Hamar kiderült: a két  
városrészt, Újvidéket és Péterváradot összeköt ő  hidat bombázták le. Itt van  
pár száz méternyire t őlünk, a miénkkel párhuzamos, második utca végén. A  
második világháború után német hadifoglyok építették. Nagyon rozoga álla-
potban volt már, kiadósabb vihar is elfújhatta volna. Nemzetközi konvenciók  
szerint rég le kellett volna már bontani, mert magas vízállás esetén nem tudtak  
átúszni alatta a hajók, s ilyenkor az ország nagy pönálét fizetett. Ha cinikus  
volnék, azt mondanám, lökést kaptunk a megoldáshoz. Csakhogy a három  
újvidéki híd közül ez nőtt leginkábba lakosság szívéhez. Talán mert hosszú  
éveken át ez volt az egyetlen híd, s fekvése szerint számtalan nemzedék számára  
a péterváradi várba vezet ő  romantikus séták feledhetetlen el ősegítője volt.  

Reggel 8 körül Pöncivel bevásárolni mentünk, s a hídra vezet ő  bulváron  
volt mit látnunk: valóságos emberáradat hömpölygött a lebombázott híd felé.  
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Jobbra pillantottam, s a bulvár végén beláthatatlan embertömeget láttam. A 
nép saját szemével kívánt bizonyosságot szerezni. „Ne keveredjünk közéjük", 
mondta Pбnci kemény szívvel. Jómagamat sem vonzott a cs ődület. Akkor 
nézem majd meg, amikor senki sem lesz a környéken. 

Később átlapoztam az újságokat, s két kiáltó hírre figyeltem fel bennük. 
Az egyik szerint Miloševi ć  fogadta Ibrahim Rugovát, s mindketten úgy vélték, 
hogy Kosovóban nem fegyveres, hanem politikai megoldást kell találni. Egy 
képet mellékeltek, amelyen Miloševi ć  épp kezel Rugovával; jómaga profilban  
mosolyog Rugovára, Rugova viszont az olvasók felé fordulva, morcosan mered  
maga elé. Milošević  számára ez nyilvánvalóan el őnytelen felvétel. Azt az érzést  
kelti, hogy Rugovát elkapták, s elcipelték Belgrádba. De miért közölték ezt  a 
Milošević  számára előnytelen felvételt? Nagyon fontos lehetett számukra, hogy  
bizonyítékot nyújtsanak, miszerint valóban találkozott Rugovával. Miként  
történhetett, hogy a találkozóról nem tudtak jobb felvételt adni? Nincs rá  
válaszom. 

A másik hír: a macedóniai határ mentén, Jugoszlávia területén, foglyul 
ejtettek három amerikai katonát. Hozták a fényképüket is, durva arcok az 
ütlegelés nyomaival. Megadták a nevüket is. Nyugati hírek szerint azonban 
csakis Macedónia területén kaphatták el őket, a szerblakta Kumanovo térsé-
gében, s egy harckocsiból kellett kirángatniuk őket, mielб tt át nem cipelték 
őket Kis-Jugoszláviába. Nagyon hihet ő , hogy a foglyul ejtés határon túl m ű -
ködő  paramilitáris alakulat „h őstette" volt. 

Április 3-án, szombaton 

Egész nap azon a hazai híren rágódtam, miszerint Miloševi ć  fogadta az 
orosz és a fehérorosz parlament közös küldöttségét, és nyilvánosan segítséget 
kért tő lük a NATO-csapásokkal szembeni védekezéshez. „Megvédjük az or-
szágunkat. Ha segítséget kapunk, akkor könnyebb lesz a védekezés. Segítség 
nélkül sokkal nehezebb lesz, de mindenképpen megvédjük az országunkat", 
mondta Milošević  az orosz parlament embereinek. 

Ez új dolog volt. '48 utána titói Jugoszlávia a két tömb között lavírozott 
ugyan, de ahányszor csak színvallásra kényszerült, sohasem a szovjetek, hanem 
a nyugatiak mellett tette le a garast. A legemlékezetesebb a brezsnyevi kísér-
letek félreérthetetlen visszautasítása volt, aminek keretében már jómagam is 
szerepet vállaltam. De hát elképzelhet ő -e, hogy Milošević  nem Primakov orosz  
miniszterelnöktől kért segítséget, aki pár nappal ezel ő tt itt járt, hanem  a 
sóhivatalnak számító duma kirakatba lökött figuráit kapacitálta? Aligha kép-
zelhető  el. Nyilván már Primakovot is segély ügyében nyaggatta. De talán csak  
kitérő  választ kapott tő le. Nem egyenes választ. Most pedig a duma l ődörgő  
emberei révén alighanem nyilvános nyomást gyakorolt Primakovra. Illetve  
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Jelcinre. Ezért nyugtalanított is, meglepett is Anatolij Kvasnyin tábornoknak,  
az orosz vezérkari főnöknek ugyancsak tegnapi, szemlátomást a parlamenti  
küldöttséggel egybehangolt kijelentése: a Jugoszláviának történ ő  segélynyújtás  
a helyzet alakulásától függ. Forma szerint megnyilvánulhat a katonai állomány  
vezénylésében, a katonai tanácsadók küldésében, de haditechnikai szállítmá-
nyokban is. Majd hozzátette: mindamellett Oroszország nem hagyja, hogy  
berángassák a háborúba. Ez azt jelentette, hogy elmennek addig a határig,  
ameddig a NATO háborúba lépés veszélye nélkül engedi őket. Nemigen bíztam  
az oroszokban sem, meg a NATO-ban sem. Ha akár egyikük, akár másikuk  a 
fejét veszti, a határvonalon beverhetik a harmadik világháború kapuját.  

Mit ád isten, a parlamenti delegáció ma Újvidékre látogatott, s Szergej  
Baburin, az orosz duma alelnöke Ujvidéken így nyilatkozott: „Hogy a NATO-
intervenció meddig tart, az csak a brüsszeli banditáktól függ, de mi reméljük,  
hogy amennyiben a Jugoszláv Katonaság korszer ű  orosz fegyvereket kap, akkor  
az agresszió abban a pillanatban megsz űnik." Tisztában voltam vele, hogy  a 
hazai közvélemény átsiklik az ameПпу ibeПeП , s készpénznek veszi az orosz  
beavatkozást. S közben az sem lepett meg, hogy az orosz parlamenti küldöttség  
Belgrád után tüstént Újvidékre jött, s itt úgy beszélt, ahogy beszélt. Feltéte-
leztem, hogy ezt majd Nyugaton is meg Budapesten is számításba veszik. Mert  
miért nem ment inkább Podgoricába ez a delegáció, s miért nem az ottaniakat  
traktálta kijelentéseivel? Vagy miért nem érte be Nišsel? Miért nem Kragu-
jevaccal? Ott közelebb lett volna a Kosovóért folyó háborúhoz.  

Pönci délután a nagyszombati vacsorát készítette A kenyértésztában sütött  
sonkát, a fő tt kolbászt és a festett tojást. Meg háta tormát. Este 8-kor minden  
az asztalon volt. Vártuk a gyermekeket, az unokáinkat. Pár perccel 8 után  
rakéták döbbenetes robbanása riasztott meg bennünket. Tüstént jelentkezett  
a vőm, Zorke, s azt mondta, mindent csomagoljunk össze, azonnal jön értünk,  
elvisz bennünket Sarajevska utcabeli házukba, ahol mindannyian távolabb  
leszünk a veszélyes célpontoktól. Kérdeztem, tudja-e, hol bombáztak? Azt  
válaszolta, nem. Megmondtam neki: szerintem a kamenicai, legújabb hidat  
érte találat, alig egy kilométerre t ő lünk is, tő lük is. Később megtudtam, tüstént  
felhívta a barátját, aki a híd tövében lakik. Barátja teljesen meg volt zavarodva,  
azt mondta neki, majd mindjárt kinéz az ablakon, aztán meg csak ennyit szólt:  
valóban. Nemsokára megérkezett, már készen álltunk. Elmondta, útközben  
lenézett a lebombázott hídhoz. Lévén a sebészeti klinika igazgatója, a rend őr-
ség a helyszínre engedte. Látta, hogy a pillérek közötti hídszakaszoknak csak  
az egyik vége szakadt bele a folyóba, maguk a pályatestek így, vízbe lógva, de  
töretlenül, egészben állnak. Három autót látott a pályatesten lefékezve ácso-
rogni. A Duna fel ő l segélykiáltásokat hallott, s azt is látta, hogy az alig egy  
kőhajításra levő  evezősklubokból csónakok indultak a hídlábakhoz a segély- 
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kérők megmentésére. A város fel ő l már jöttek is a ment ők. Megvárta, hogy  a 
kórházba induljanak a csuromvíz emberekkel. Hazavitt bennünket, s beugrott  
az alig száz méterre fekv ő  kórházba. Megterítettünk, s vártuk. Fél б ra múlva  
megjött. Nem volt szükség sebészeti beavatkozásra. Nyomott hangulatban  
ültünk a húsvéti vacsorához.  

Április 1 7- ёn, szombaton 

Egész nap Bodor Ádám novelláit olvastam. A Vissza a fülesbagolyhozt, 
másodszor. Legjobban a groteszk jelleg űek ragadtak meg. Minden a realitás  
keretei között indul, egy ponton azonban irracionalitásba fordul, de mindenki  
úgy viselkedik, mintha ez normális volna, s eszerint éli tovább életét. Háborús  
világunk kulcsa. Nem új találmány, de amit Bodor általa ad, az magával ragad.  
Este elmentünk Piszárékhoz. Napközben a Kövesben tartózkodnak víkend-
házukban. Két napja mára folyam őrség hadihajói szürkületkor lecsorognak  
Gložan környékérő l a Köves partjaihoz, s amint a bombázók megjelennek,  
nagy zenebonát csapnak. Van nekik mivel. Ágyúval. Olykor alig száz méterre  
horgonyoznak le Piszárék házikójától. Rendes kiköt őjüket réges-rég elhagyták.  

Römiztünk. Tíz óra körül a tüzérség keményen tüzelni kezdett. Id őnként  
Mari és Pönci kinéztek a balkonra, s beszámoltak a látványról. A lövedékek  
morzsái halkan kopogtak a háztet őn. Belefásultunk. Nekem rosszul ment  a 
lap. Egy б ra körül másodszor tartottak t űzszünetet. Elköszöntünk Piszáréktól.  
Amikor az utcára értünk, harmadik hullámban kezdtek tüzelni. Fényl ő  golyók  
szikráztak szerte az égen. Zúgtak a repül őgépek. Egy röpke szünetben beültünk  
az autóba, s indultunk haza. A város kihalt volt, csak két kocsival találkoztunk.  
Amikor befordultunk az utcánkba, el ő ttünk, ki tudja hol, lángok csaptak fel,  
s megvilágosodott az egész város. Négy nagy robbanást hallottunk. Rakéták  
voltak. „Készítsd el ő  a kulcsot", mondta Pönci, s megnyomta a gázt. A kocsit  
betettük a garázsba. A pincénk el ő tt néhány szomszédunk ácsorgott. T ő lük  
tudtuk meg, az els ő  rakéta már 11-kor becsapódott a kőolaj-finomítóba. Talán  
egy kilométernyire lehet t ő lünk.  

Felmentünk a lakásunkba. Minden rendben volt, egy ablak sem tört be. Az  
utolsó emeleten lakunk. Hálószobánk ablakából jól láttuk a lángoszlopokat  
és a mérhetetlen füstcsóvát. Felmentem a háztet őre. Ott találtam Miša N.-t  
a második emeletrő l, állványról fényképezte a félelmetes tüzet. Vele volt Duša»  
B. is az első  emeletrő l, akivel évek óta minden alkalmat megragadtak, hogy  
sértegessék egymást. „Negyed három", mondta Dušan, s cammogó léptekkel  
nyugovóra tért.  
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Április 18-án, vasárnap  

Reggel Kasza: nagy kárral járt-e a bombázás? Mondom neki: képzelheti. 
A Sanghaj nevű  település azonban nincs olyan közel, mint ahogy a jelentések 
alapján gondolná az ember. Mondom: amikor a magyarországiak azt állítják, 
hogy a NATO-intervencióban vállalt szerepüket a mi érdekünknek a szemmel 
tartásával határozták meg, akkor azt olykor demagógiának érzem. Nem tehet-
nek róla, de így van: a NATO-ellenesség szárnyán Szerbiában mi vagyunk az 
épp elérhet ő  magyarok. Kasza mondja: jómaga katonaköteles lévén, nem 
lépheti át a határt, hívta őket, jöjjenek át eszmecserére. Vonakodnak, mert 
háború van. Szecsei megy át, korára való tekintettel. 

Varga Tilda érdeklődött, miként éltük át az éjjeli bombázást. Fia Pétervá-
radon él, s mert nincs közlekedés, családostul átköltözött Temerinbe. Janko-
vichné jelentkezett Horgosról. Gondjaimra bízta a lakását, miel őtt elutazott. 
Mondom neki: meglocsoltam a virágait. Útközben megnéztem a tartományi 
kormány múlt éjjel lebombázott épületét is. Kívülr ő l szinte meg sem sérült. 
Pirinyó udvara fel ő l vágott be a rakéta abba az emeletbe, ahol egykoron a 
hadügy működött. Komáromi Rozika kérdezi: megvagyunk-e? Horvátország-
ban, lent a tengeren, volt neki egy szép nagy, tíz lakosztályos panziója, megvan-e 
még? Ahh, uramisten, ez volta válasz. Molnár Viliék bejöttek a tanyáról, 
hoztak salátát, átnéztünk hozzájuk. A kisebbik fia, Kanadából, helyzetjelentést 
kért Vilitő l: mit bombáztak 1e, hogy bombázták 1e, miért bombázták le? „Pont 
tő lem akarod hallani? Fordulja vezérkarhoz!" Dél körül hozzáfogtam, kipu-
coltam a lakásunkból a felesleges papírjaimat. Azután a komputert is kiürí-
tettem: mindent flopira vettem. Délután Papék ellátogattak hozzánk. Fiáék 
hívták őket: költözzenek ki Kanadába. Ők nem és nem. Menyük: meglátják, 
nem lesz áramuk, nem lesz tüzelőjük, jöjjenek! 

Este a pesti tévén Martonyi külügyminiszter a kosovói ügyr б l. Jól kiemelte, 
hogy Magyarország baráti, jószomszédi viszonyban kíván élni a demokratikus 
Jugoszláviával. Kimért volt, nem esett túlzásba. El ő re megszervezett, korábban 
beolvasott kérdésekkel spékelték az adást. Várady Tibor rámutatott: térségünk 
nemzetei oly sokszor törtek egymás ellen, utóbb mégis mindig találtak módot 
az együttélésre. Reméli, most is így lesz. Kosov бban is. Kosovбra vonatkozólag 
a magam részérő l némi kételyeim vannak. Azután Mirnics Karcsi azt is meg-
kérdezte Szabadkáról, mit tehetne Magyarország azzal kapcsolatban, hogy a 
szerbiai rezsim a határ menti magyar falvakban tankokat rejtett el. Azt hittem, 
cseng a fülem. De nem csengett: Franyó Zsuzsa hívott fel dühösen, hallottam-e 
ezt az épületes kérdést. Hallottuk, mi is, Papék is. Talán rá kellene pirítani a 
szomszédra: nono, nem szabad! Vagy oda kellene pörköltetni a fészerekre? 
Telitalálatban? 
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De még fel sem ocsúdtunk, bejátszották Gál Sándor költ б t Kassáról: meddig  
fogja még Magyarország magára nézve kötelez őnek tartania trianoni döntést?  
Vagy úgy! Martonyi nagyon okosan válaszolt: Magyarország feltétlenül tisz-
teletben tartja a párizsi békeszerz бΡdést. Nagyon helyesen, Trianon helyett  a 
második világháborút lezáró Párizst említette. Az újabb kelet ű . Hozzátette:  
'90-ben Magyarország két modell közül választhatott. Nagy egyetértésben,  
Magyarország jól választott. A másik modell oda vezetett volna, ahova Kis-
Jugoszlávia esetében Kosovo ügye vezetett. Igen, err ő l van szó.  

Április 19-én, hétfőn  

Milošević  megbeszélést tartott öt-hat fejessel, hogy az ország azonnal lásson  
hozzá a lerombolt létesítmények felújításához. Mindannyian bólogattak. Bizarr  
ötlet. Hiszen minden létesítményt naponta, kétnaponként újfent lebombáznak.  
Úgy festene ez, minta Zidanje Skadra című  szerb népi költeményben: amit  
nappal felépítenek, azt éjjel lerombolják. Meg aztán: pénzben sincs, anyagban  
sincs, felszerelésben sincs, szállítóeszközben sincs erre már fedezet. De az  
állampolgárokat megnyugtatja a tettrekészség, a gondoskodás.  

Milošević  évekig azzal dicsekedett, hogy az egykori Jugoszlávia többi ré-
szével ellentétben Szerbia elkerülte a háborús pusztítást. Fél ő , hogy most  
nagyot fordulta kocka. Majd nézelődhetünk, nem rombolták-e le Szerbiát  
jobban, mint Horvátországot és Boszniát. Ugyan mikor jutnak ismét munkához  
a kragujevaci Zastava autógyár, a valjevói Krušik, a čačaki Sloboda, a niši  
dohánygyár, a pancsovii Utva, a k őolaj-finomító, a mű trágyagyár, a petrolké-
miai művek és annyi más gyár munkásai? Mi vár így Szerbiára?  

Este helyett délután römiztünk. Rajcsáp szerint jó gyümölcstermést ígérnek  
a fák. Elmondtam J. B. esetét, aki, miként utóbb megtudta, sz.-i házát vasárnap,  
tíz perccel Újvidékre indulása után géppisztolyos rend őrök vették körül.  
Dörömböltek. Egy arra járó kislány szólt nekik, hogy a kulcsa szomszédnál  
van. Előkerítették a szomszédot, az egész házat átkutatták. Nem mondták, kit  
vagy mit kerestek. Valahonnan talán feljelentést kaphattak. Talán hogy rej-
tegetnek valakit vagy valamit?  

Jankovichné este megjött Horgosról, s tüstént el is látogatott hozzánk.  
Horgos vasútállomásán tíz ciszternában butángázt vesztegeltetnek, s a falusiak  
rettegnek, mi lesz, ha felrobban. Merthogy egy palacktól felrobban egy ház,  
tíz vagontól akár egy falu is felrobbanhat. Calberték családi háza pedig —
Jankovichné Calbert lány — ott van közel a vasútállomáshoz.  

Megnyugtató volt Kovács László egykori magyar külügyminiszter fellépése,  
aki a szocialisták nevében elzárkózott a Csurka-párt megnyilatkozásától. Csur-
káék szerint Magyarországnak, derogálva Trianont, területi igényeket kellene  
támasztania Kis-Jugoszláviával szemben. Javíthatatlan álmodozók! Hiszen  
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Trianont nem lehet csak Kis-Jugoszláviával szemben derogálni. Az nyomban 
érinti Szlovákiát, Ukrajnát, Romániát, Horvátországot, Szlovéniát, Ausztriát 
is. Aki a tűzzel játszik, bepisál. 

Április 20-án, kedden  

A szécsányi lányok, G. utcai lakásunk bérl б i megkértek bennünket, csoma-
goljuk össze néhány könyvüket meg ruhájukat, a szomszédjuk üzleti ügyben 
Újvidékre autózik, hazaviszi a motyójukat. Telefonon diktálták, hol mit talál-
hatunk, s mi kerüljön a csomagba. Pontosak voltak, mindent ott találtunk, 
ahol mondták. Még a zenekazetták közül is cím szerint válogattak. Az egye-
temek jelezték ugyan, hogy felújítják az oktatást, egyel ő re azonban senki sem 
tart előadást. Csomagolás közben elromlotta telefon. Közben megtudtuk, a 
lányok nagymamája is Szécsányba költözött a tengerparti Kotor híres városá-
ból. Túl veszélyes vidék az ott lenn a háború alatt. Az egész délel ő ttünk ráment 
erre a lötyögésre. 

Montenegróban egyre bonyolultabba helyzet. A podgoricai katonai pa-
rancsnok maga alá rendelte a montenegrói rend őrséget, amit a montenegrói 
kormány visszautasított. Kilibardát, a kormány alelnökét a hadbíróság, némely 
nyilvánosan elhangzott kijelentése miatt, mentelmi jogának felfüggesztése 
nélkül perbe kívánja fogni. Egyel ő re képtelen Kilibarda nyomára akadni. 
Azután meg szerbiai katonák megszállták a nemzetközi ellen đ rzés alatt álló, 
Horvátországhoz tartozó Prevlakát. Ez a Prevlaka — egy földnyelv — arért 
fontos, mert felerészt elzárja a Kotori-öböl bejáratát. Kosovo még be sincs 
fejezve, máris Montenegrót vették sorra? S ő t, újfent, Horvátországot is? 

Délelő tt felcsöngetett hozzám a katonai rend ő rség járő re. Beengedtem őket. 
Hallgattam, amint a lifttel közelednek. Amikor megérkeztek, ajtót nyitottam 
nekik. Papír volta kezükben. „Mamuži ć-lakás?" — kérdezték. „Nem", vála-
szoltam. „Melyik lakás a Mamuži ćéké?", kérdezték. „Nézzék meg a bejáratnál", 
válaszoltam. 

Elmentek. Eltűnődtem: miért a Mamuži ć  lakást keresték, miért nem konk-
rét ember nevét mondták? Miért az utolsó emeleten, miért nem odalenn 
keresték? Mamužićék még a '80-as évek derekán elköltöztek Zágrábba, fiuk 
pedig a háború kitörésekor, '91-ben kivándorolt Kanadába, itt csak lányuk, 
Zlatica maradt, aki Zágrábban befejezte a színm űvészeti akadémiát, azután a 
varasdi, akkor jó nev ű  színháznál kezdett dolgozni, de hazajött, itt meg most 
egy szakállas fiúval él, akinek senki sem tudja a nevét, és aki mindenkit 
levegőnek néz. 



678 	 HÍD  

Április 21-én, szerdán 

Föl sem ébredtem, közben az éjjel lebombázták a hátramaradt harmadik 
újvidéki hidat is, no meg a kőolaj-finomító is újfent kapott. A Žeželj-híd vasúti 
s közúti forgalomra egyaránt szolgált, soká az újvidékiek szeme fénye volt. 
Előfeszített betonból készült, konstrukciója továbbra is áll, csak éppen hasz-
navehetetlen. Szörny ű  kár ezért a hídért. Igy most már Belgrádtól észak felé 
megszűntek a vasúti nemzetközi járatok. 

Befizettem néhány számlát. Megcsináltattam a G. utcai lakás telefonját, 
180 dinárt fizettem érte. Azután eltüzeltem néhány idejétmúlt kéziratot. Ha 
nem jön közbe a háború, talán sohasem csináltam volna nagytakarítást. 

Egyszer csak betoppant Zita és Pityu. Zita er бsen kétli, hogy bármikor is 
visszakerülhet munkahelyére, Kamenicára. Rendes közlekedés nélkül, híd 
híján, miként is járna Kamenicára? Itt ugyan évekig aligha telik új hídra. 
Kollégái úgy gondolják, megeshet, hogy magát a kamenicai tüd őgondozót is 
becsukják, funkcióit pedig majd átveszi a belgrádi klinika. A háború után itt 
se pénz, se posztó, s kényszer űségbő l mindent le fognak építeni. Zita nem 
látja, mihez kezdjen. Ideiglenesen többedmagával a városi tüd бszűrбΡ állomá-
son helyezkedett el. 

Napközben tudtuk meg, lebombázták az autóút Duna-hídját is, ugyancsak 
Žeželj művét, szintén előfeszített betonból. Jóvátehetetlen pusztítás. Negyven 
év kellett ahhoz, hogy ezeket a hidakat felépítsék, s most mind semmivé válik. 
Bácska most már el van vágva Szerémségt б l. Már csak a Tisza-hidak állnak; 
a buszok csak Zrenjaninon át, a zsablyai hidat használva közlekedhetnek 
Újvidék és Belgrád között. Vagyis hát Bácska és Szerbia között. 

Délután elnéztünk Papékhoz. Gréti belefáradta „bunkerozásba". Kertjük 
szebb, mint valaha. Elolvasta az Égető  Esztert. Pár napja hoztam, nagyon tetszik 
neki. Józsi Singert dicsérte, a padlásról el бΡkerült, régi Nagyvilágokból olvasott 
fel t бΡle kiadós részleteket. O is nagytakarítást végzett. Singer csakugyan jó.  

De a Sínger-szövegnél is jobb volta tea, házi teasüteménnyel.  

Újvidéken már csak két hazai tévéállomást foghatunk, a rezsim adóit. Egyre  

több tévétornyot ér találat. Még j б , hogy idejében tányért szereltettem fel. Igy 
legalább a műholdak közvetítésével tájékozódhatom. 

Az éjjel Belgrádban a volt jugoszláv pártközpont 24 emeletes épületét is 
telitalálat érte. Négy évig dolgoztam abban az épületben. A 16. emeleten volt 
az irodám. A légkondicionálót szörnyen rosszul oldották meg benne, a kevésbé 
edzetteknek fél órán belül megfájdulta feje. Jó volt azok ellen, akik meg 
szoktak feledkezni magukról. Az éjjel az épület java része leégett. 

Az ám, Ibrahim Rugova egész Belgrádba eldöcögött, csakhogy találkozhas-
son Alekszij orosz pátriárkával. Mi ütött belé, hogy fáradságot nem kímélve, 
éppen err бΡl a találkozóról nem akart lemaradni? Különös vonzalmak! Valami 
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baj lehet vele: ez a búskomor ember, akit éveken át senki sem látott mosolyogni,  
most, mikor medveként vezetgetik, mutogatják, folyton vigyorog. És egyetlen  
szavát sem engedik az éterbe! Látod, amint beszél, de hangját nem hallod!  

Április 22-én, csütörtökön  

Tegnap este előbb Szlovákia, majd Csehország is beleegyezett, hogy Né-
metországból NATO-csapatok vonatozzanak át területükön Magyarország  
felé. A vonat állítólag készen állt, az este cl is kellett indulnia. Az a gyanú  
merült fel, hogy szárazföldi intervenciós csapatok lehetnek benne. Orbán  
Viktor kijelentette, a NATO még semmi kérelemmel nem fordult Magyaror-
szághoz. A parlamenti pártok délután tanácskoztak, s megegyeztek: nem  
bővítik a NATO-val kötött eddigi megállapodást. A magyar államvasutakban  
semmit sem tudtak arról, hogy a NATO katonai szerelvényt indított volna  
Magyarország felé.  

A dolog nagyon nyugtalanított. Ha a NATO minden ráció ellenére Ma-
gyarország felő l is inváziót szándékozna indítani, akkor Vajdaság hadszíntérré  
válna. Itt faluról falura, utcáról utcára folyna a harc. A Fruška goráról pedig  
Újvidék éppen olyan jól bel őhető , mint Szarajevó volt a környez ő  hegyekrő l.  
Kételyek között hányódva aludtam át az éjszakát. Újvidéket az éjjel nem  
bombázták. Reggel azután a BBC a hírhez térképet is mellékelt: a nyíl Né-
metországból indult ki, átszelte Csehországot, Szlovákiát, s Magyarországon  
ért véget. Az volt az els ő  gondolatom, legjobb volna, ha Pönci azonnal átutazna  
az unokáinkkal Szegedre, s egy id őre ott is maradna. Elmondtam neki aggá-
lyaimat. Azt válaszolta, akkor talán a bútoron kívül legjobb volna mindenünket  
levinni a garázsba. Csak napi használatra hagyni fenn valamit. A magam  
részérő l csak legyintettem: most már nem err ő l van szó.  

Beszéltem Kaszával. Megkérdeztem, jól látom-e, hogy mi van kialakulófél-
ben. Nem értette, mire gondolok. Megmondtam neki. Azt válaszolta, odaát  
fogadkoztak, hogy ilyesmi nem jöhet számításba. „Csak az a kérdés, valóban  
rajtuk múlik-e?", mondtam neki. Kasza úgy tudta, a németországi vonat nem  
áll meg Magyarországon, hanem megy tovább Romániába. Abban az esetben  
menne legalább Bulgáriáig, gondoltam magamban. Elmondta: kilenc árakor  
Göncz fogadta Szecseit, minekutána többet tudunk majd. J б  egy óra múlva a 
Forumban hallottam: egy reggeli hírügynökségi jelentés szerint a vonat Ro-
mánián, Bulgárián át Macedóniáig menni. Erre fellélegeztem. 

Délután három körül még négy rakétát kapott az újvidéki Žeželj-híd arra 
a pillérre, amelyen a két ív érintkezik. Még most sem rogyott össze. Néhány 
munkás dolgozott éppen rajta: a Péterváradot ellátó vízvezetéket igyekeztek 
helyreállítani. Péterváradon tehát továbbra sem lesz ivóvíz. 
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Az éjjel lebombázták Miloševié rezidenciáját, Tito valamikori lakóházát. 
Tito ebben a házban hagyta el aggastyán létére feleségét, aki kés őbb, Tito 
halála után sem akart onnan kiköltözni. Utoljára Milojko Drulovi ćtyal jártam 
a házban, amikor éppen folyta leltározás. Az sem ment simán. Van-e jeladás-
értéke annak, hogy lebombázták Miloševié lakóházát? Ilyesmi kevés államf бvel 
történt meg eddig. Azt jelentse-e ez, hogy végképp leírták volna? Kevéssel a 
hír vétele után Miloševié fogadta Csernomirgyint, Jelcin különmegbízottját.  

Talán Csernomirgyinnek is szólt volna az üzenet?  
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