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A MILLENNIUM ÉVE 

A M A R Ó T I K Ö Z É P K O R I T E M P L O M 

Szerémség nyugati, Horvátországba nyúló csücskében, a Száva és a Baza 
(Bosut) közében fekszik a középkori Marót (a mai Morović) a Zsigmond-korban 
oly nagy szerepet játszó, nagyhatalmú Marótiak családi fészke. A família törté-



netét, nagy részletességgel - több mint hétszáz gépelt oldalon - Rokay Péter 
újvidéki egyetemi tanár írta le doktori értekezésében (Istorija porodice Maroti, 
Beograd, 1983, kézirat). 

A falu temetőjében áll a Boldogságos Szűzről elnevezett istenháza, amely a 
mai Vajdaság egyik legrégibb templomépítészeti emléke. Némely forrás István-kori 
eredetűnek mondja, de az írott emlékek szerint a tatárjárás előtt (1242) már 
biztosan állt. Egyhajós, román stílusú templom volt, a művészettörténészek szerint 
a még ma is álló, a XII. században emelt börzsönyi (Pest megye) plébániatemplom 
építészeti jegyeit viselte. Mai alakját az átalakítások után Maróti János macsói 
bán (1366-1435) idején nyerhette, amikor ő a pápánál kijárta a maróti esperesség 
megalapítását, s ezt közvetlenül a szentszék fennhatósága alá helyeztette (1414). 
A régi, román kori szentélyt gótikus elemekkel egészítették ki, a nyolcszögű, 
lőrésekkel ellátott torony, a templom körüli földsánc a középkori erődtemplom 
jellegzetes példája. 

Mint a szerémségi templomok túlnyomó többsége, ez is többször leégett, dúlások 
áldozata lett. Legutóbb 1664-ben gyújtották fel Köprülő nagyvezér Magyarország 
ellen induló hadai. Több évtized után a vidék osztrák katonai parancsnoka 
rendelte el befedését szlavóniai tölgyfazsindellyel. 

A maróti templom elfelejtett emléke a vajdasági magyarságnak, jóllehet azonos 
korú a sokkal jobban számon tartott dombói apátsági templommal (első említése 
1237-ben) és az aracsi Pusztatemplommal (1256). (KALAPIS Zoltán) 



CÍM NÉLKÜL* 

K O N C Z I S T V Á N 

Hippokratész biztos 
nem hitte, 
hogy kétezer év után 
árt majd egy új 
nyavalya. 
Hippokratész pedig minden 
nyavalyát ismert. 
Számoljon el ő a nyavalyákkal. 

\;/\ a verset Pap József költő őrizte meg. 



HATVANÉVESEK 

A TENGERI KAGYLÓ 

Szemelvények 

T O L N A I O T T Ó 

A két törpe növésű kertész nagy vesszőkosarat cipelt a sétányon. 
Akárha fülénél fogva vonszoltak volna valami nyikorgó-nyöszörgő élő
lényt, meghunyászkodó, jóllehet izzó, vörös szörnyet. Ikertestvérek vol
tak, mindent együtt csináltak. Csak ez a nyikorgás-nyöszörgés hallat
szott, mert fenn a vigadó teraszán a vak zongorahangolónak mintha egy 
pillanatra sikerült volna az Erzsébet-liget össz madarát halkabbra fogni, 
a halinával vont kis fakalapácsokhoz hangolni. 

Egyszer, amikor a BÖSENDÖRFER egyik ilyen kis kalapácsa meg
sérült, s új halinát kellett húzni a fejére, a halinát hozzá egy erdélyi 
könyv hátlapjából vágta ki szikéjével. Régtől sejtettük, a Szabadkáról 
kiutazó vak zongorahangoló (ősei cseh muzsikusok voltak, szokta is 
mondani, ő az utolsó cseh muzsikus Szabadkán, akinek az őseiről a 
Kosztolányi, meg a Brenner gyerekek is megemlékeztek volt) hajnalonta 
valójában nem is a BÖSENDÖRFERrel bajlódik, hanem a Liget össz 
kisénekesével, hogy valójában nem is egy zongorahangoló, hanem egy 
nagy karmester, ahogy Radács Misi bácsi mondotta, egy Toscanini. . . 
Radács Misi bácsit épp akkor nevezték ki a zeneiskola igazgatójává, az 
én ujjamat is verte rendszeresen rózsafavonójával, amely szőrözetlen 
volt (hiába ígértem, csupálok neki lószőrt a magtárnál álldogáló mura
lovak farkából, szőröztesse fel végre, és adja vissza a nagybőgősöknek), 
kizárólag arra szolgált, hogy a kis hegedűsök ujját verje vele . . . Persze, 
mi egészen másért bámultuk Radács Misi bácsit, nevezetesen azért, 



mert valaki egyszer arról mesélt, hogy ifjúkorában sétahajón játszott a 
Mediterránon . . . 

Köcsög, amikor ezt a történetet először hallottuk, csak annyit tett 
hozzá: Ez a legtöbb. Mi?! kérdeztük egyszerre. Erre valóban mind
annyian kíváncsiak voltunk: Mi is a legtöbb? Köcsög csodálkozva nézett 
végig rajtunk, ahogy nagy gatyáinkban, bokáig süllyedve a paripacitrom
mal szórt kocsiút porába szájtátva vártuk válaszát: Hát sétahajón játszani 
a Mediterránon. Valójában se a sétahajózásról, se a Mediterráneumról 
nem voltak ismereteink. De ahogy szétszéledtünk, azonnal hozzáláttunk 
ismereteink gyors feltöltéséhez. Másnap Mengyi, akinek az édesanyja 
takarította a könyvtárat, megjegyezte: Abbázia is a Mediterráneumba 
esik . . . És a Tolnai GŐZ-HIT kötetében, a HAJÓ fejezetcím alatt (a 
Hacsepszut egyiptomi királynő hajója, A cölöplakók bárkája, a Spanyol 
vitorlás gálya, az Ötárbocos vitorlás, a Lapátkerekes gőzhajó és a Gyors
gőzös között), sem a RÁKL-SÖR-ben nem találtam se a Sétái, se a 
Sétahajói, de közben elbámészkodtam a Seregélynél és a Setyemgubónál 
például, minek következtében végre pontosan meg tudtam mondani, 
hogy milyen is valójában a mongol természetű seregély tarkóján a 
zománc - ennek az árnyalatnak a meghatározásán ugyanis többször 
összeveszekedtünk: bíbor ibolyaszínű . . . 

Az viszont tényleg kétségtelen, attól kezdve mindannyiunk számára 
Köcsög meghatározása lett a mérce: mármint a mediterráneumi séta
hajózás. Ami a legtöbb. Még Szatyor is megingott, aki addig az idegen
légióba készült. Mert addig úgy tudtuk, az a legtöbb. Mármint az 
idegenlégió. 

Noha az iker törpe kertészek (kár, hogy nem vagytok gipszből, mondta 
nekik egyszer részegen Oláh, a sírkőfaragó, mert különben dísznek is 
használhatna benneteket az öreg Bednarecz, felváltva helyettesíthetné
tek éjszakánkint a gipsz cigánylányt a Csodafürdő előtti kannagruppban: 
gipsz gipsz . . .) igyekeztek úgy lépkedni, akárha sétálnának a főallén, 
a nagy vesszőkosár most mégis jobban nyikorgott-nyöszörgött. Makkot 
szedtek ugyanis éppen. 

Csak szedegessék, inkább ők csemegézzék, jegyezte meg ilyenkor a 
szintén alacsony termetű, jóllehet a kertészeknél egy centiméterrel 
magasabb (a hangsúlyt mindig a méterre helyezte: centiméter, így mond
ta) Dracsi bácsi, a futballpálya gondnoka (maga is játékos, kitűnő hátvéd, 
jóllehet a durvább fajtából, úgy is mondták: Dracsi, a pokróc, a rá bízott 



csatárok akárha megnyúzva, megskalpolva másztak le a smaragdsző
nyegről, lepedőbe csavarva szállították haza őket), inkább ők, a törpék 
csemegézzék, mint csíkos kicsinyeikkel ide szokjanak a vaddisznók. És 
frászt kapjon az ember, vadászokat kelljen hívni, vadászokat az Erzsé
bet-ligetbe (ahol, mi gyerekek legalábbis úgy tudtuk, mást meg ilyesmi 
nem érdekelt, akkor még ugyanis nem jött divatba a helytörténészkedés, 
maga a névadó császárnő is megfordult egyszer, Blaha Lujza társaságá
ban)! Csak akkor értettem meg Zrínyi Miklóst, tette hozzá ilyenkor 
Dracsi bácsi szövegéhez a Csodafürdő fűtője, amikor egyszer a Kemény 
(Agbaba)-villa előtt szembe találtam magam egy rühes vadkannal. Ah
hoz, hogy a Vigadó és a Kemény (Agbaba)-villa őstölgyei alatt csíkos 
kis vaddisznókat láthasson az ember, valóban hajnalban kellett kelnie. 
Egyszer, a cserkészek éjszakai tájékozódási versenyéről támolyogva 
haza, én is láttam őket. Félvakon a csillagképek silabizálásától, nem 
akartam hinni a szememnek. Még szerencse, gondoltam, hogy az erdő
ben nemigen néztünk a lábunk elé . . . Valóban frászt kaptam, ahogy a 
Dracsi bácsi mondta, de én inkább a gyönyörűségtől pisiltem össze 
magam a kis röfögő, csíkos lények láttán. A vadkan akkor nekem nem 
mutatkozott, a kis nádas sarában heverészett, mintha csak tudta volna, 
hogy valójában a pucér betegek alól kiengedett gyógyiszapban hempereg. 
És aztán egyszer, visszahajtva édesapám, a vadászegyesület vezetője éb
resztőóráját, az életüket is sikerül megmentenem a kis csíkos lényeknek. 

Bizonyos időre ki kellene tiltani az embereket az Erzsébet-ligetből, 
és - rajtunk kívül - csak a két törpét hagyni benn. Meg a béna parkőrt, 
akit olykor még a madarak is fának vélnek, le-lerondítják. Féltünk, 
egyszer a harkály is megfúrja, átfúrja szívét, mint a golyó, jóllehet ő már 
megjárta mind a frontokat. Végül már attól is félni kezdtünk, egyszer, 
bakot tartva, éppen rá, az abszolút mimikrit játszó béna parkőrre fogunk 
felmászni tojást l opn i . . . És aztán csak azokat az embereket engedni 
be, akiknek a léptei nem zavarják a kisénekeseket, vadkanokat. A törpék 
meg a béna parkőr, meg Sundricka, a halász (aki újabban inkább ma
darakkal és méhekkel foglalkozik) tanfolyamokat tarthatnának az em
bereknek, hogyan változtassák meg a lépteiket, hogy aztán úgy hallgas
sanak rájuk a kisénekesek, mint a vak zongorahangolóra, lábukhoz 
simuljanak a vadak, mint a parkőr béna lábához. Különös, figyelte meg 
Pius, a fürdőorvostól, dr. Csathótól sem ijednek meg a vadak, nem úgy 



lépked, mint a többi ember, látszólag nehézkesebben botorkál, ám 
ugyanakkor mégis mintha a föld felett lebegne. 

Mondom, makkot cipeltek a törpék a nagy nyikorgó-nyöszörgő 
vesszőkosárban. Máskor meg levelet. Külön a citromkörteszínűt, külön 
a vérpirost, a májszínűt. Tihamér jegyezte meg egyszer: úgy bánnak a 
levelekkel, mint Iván bácsi, a fehérorosz bélyegárus, aki egészen más
képpen, más jellegű, más energiájú mozdulatokkal közelít a skandináv, 
az albán, a portugál, a háborús német, valamint a Szenegál bélyegekhez, 
hogy a Tanganyikákról ne is beszéljünk . . . Éjjel-nappal dolgoztak. 
Nélkülük még jobban összeomlott volna a Bednarecz bácsi által terve
zett világszép Liget. Amióta Bednarecz bácsi betegeskedni kezdett, egy 
komisszárt neveztek ki mellé, aki azonnal bemeszeitette a fák törzsét 
(mondanom sem kell, a piktorok a béna parkőrt és Csathó doktort is 
lemeszelték). Máskor meg a szökőkutat próbálták beindítani. Életünk 
legszebb pillanatai közé tartozott, amikor a két törpe beindította a 
szökőkutat, és a szellő felénk hozta a hűs permetet. A puszpángbokrok 
alatt egészen közel merészkedve figyeltük szakszerű mozdulataikat. 
Minden segítség nélkül, ők ketten, kicipelték a nagyagavét: az AGAVÉ 
AMERICANÁ-t az üvegházból. Talán az volt mégis a legnagyobb 
teljesítményük. A nagyagavét: az AGAVÉ AMERICANÁ-t talán még 
a birkózók sem bírták volna megmozdítani, pedig akadt köztük országos 
bajnok is, sőt olyan is, aki később idegenlégiós lett. Kocsikenőccsel 
kenték a hintákat. És aztán szépen ki is próbálták őket. Előbb csiko
rogva, majd némán lökdöstek egymást. Messziről úgy tűnt, játszanak. 
Játszik a két vidám törpe, hintázik 
régi dunna, kis katona 
ám közelebbről lehetett látni barázdált arcuk komor, minden pillanatban 
felzokoghatnak - mint ahogy minden ok nélkül, teljesen váratlanul 
annyian felzokogtak akkortájt az emberek közül. Amikor először láttuk 
őket közelebbről hintázni, mi is sírni kezdtünk. Hintázásukra, különös
mód, soha senki sem tett közülünk megjegyzést, pedig hát kevés dolog 
volt a világon, amelyre - szerencsére mindig ellenkező előjellel - Köcsög 
vagy Kecsenovics nem tett valami megjegyzést, amelyhez nem fűztek 
fanyar avagy ironikus magyarázatot. Átfestették a gipsz cigánylányt. 
Míniummal és kályhaezüsttel. Ha én festő lennék, ámult el Köcsög, 
sosem is használnék más festéket, mint míniumot és kályhaezüstöt. 
Tihamér nem reagálta le Köcsög eszmefuttatását. Kecsenovics közben 



helyszíni közvetítést adott. Ilyeneket mondott: Megközelítették melle 
magasságát. Immár a hónalját csutakolják - éppen úgy, mint Dusi, a 
borbély, aki olykor leborotválta Kráhl Teri néni hónaljszőrét. 

Ám a gipsz cigánylány arcát még a létráról sem érte el a két kis 
kertész. A komisszár leszidta őket, azt mondta, majd küld egy magasabb 
embert, aki drótkefével előbb jól átdörzsöli az arcát, de szerencsére ez 
a magasabb ember sosem is érkezett meg az Erzsébet-ligetbe, pedig 
akkortájt a telepesekkel sok magas férfi került városkánkba. És az arca, 
különösmód, élő maradt. Vagy a Vigadó vécéinek a falát kátrányozták 
éppen, hogy aztán majd fehér és galambszürke öltönyeikben nekitá
maszkodjanak a részeg ficsúrok. És a falra ragadjanak, mint a légyenyvre. 
Kátrányozás közben Soma mindig sóhajtozva jegyezte meg: Akárha 
hajógyárban lennénk! E z már félig Mediterráneum, tette hozzá Pius. 
Pedig sosem jártak hajógyárban. Igaz, Pius az új komp készítésénél 
tényleg segédkezett. Ő volt a mágnespatkó, ahogyan Köcsög mondta, 
az ő feladata volt összeszedni az elhullott szögeket. Akkor hallotta az 
ácsoktól, hogy az oroszok bejövetelükkor ellőtték a kompunkat, ame
lyen, egy teknőbe kötözve, ott volt a törökkanizsai Sulpe báró nagyfejű 
fia is. A komp elsüllyedt, de a teknő tovább úszott . . . Azóta Jámbor 
Józsika is egy már használaton kívül lévő, kettérepedt forrázóteknőben 
alszik: Sosem tudni, mikor jön az özönvíz. A többiek vették a lapot. 
Miért ne épülhetne itt, az Erzsébet-ligetben is - mondanom sem kell, 
teljes titoktartásban - egy hajó? Egy sétahajó, tette hozzá maga elé 
meredve Józsika. És szépen leengednénk a Tiszán a Dunába, a Dunán 
meg szépen a Fekete-tengerbe . . . Miért a Feketébe, te hülye?! Azért, 
mert az Adria is fekete. Fekete? Fekete az egész Mediterráneum. A 
Mediterráneum is fekete? Fekete, válaszolta Kecsenovics: csak festik. 
Befestik kékre. Teleszórják kékítőgolyóval. Főleg mielőtt fényképezni 
akarnák. Zsákszámra kubikolják bele a kékítőgolyót. E z a megjegyzés, 
a kékítőgolyót illetően, nekem volt címezve. Ugyanis éppen azokban a 
napokban kaptunk édesapámtól egy hupikék levlapot (anzikszot) Ra-
guzából. Városkánkból más még nem járt az Adrián. 

Még az öreg Kecsenovics sem, pedig ő állítólag többször volt szanaszét 
illegalitásban, lévén már a háború előtt is kommunista. De még Köcsög 
apja sem, aki viszont többször nősült - az ország különböző sarkaiból. 
Amiből kifolyólag Köcsögnek hol szlovén, hol macedón, hol monumen
tális montenegrói anyja volt, aki ha szájon vágta, a szó szoros értelmében 



elrepült. Köcsög apja járt az adriai higanybányában (Köcsögnek állítólag 
volt is egy maréknyi tiszta higanya), járt fenn a Triglavon, és fürdött a 
Bledi-, az Ohridi- és a Palicsi-tóban is. De a tengerre csak az én édesapám 
jutott el. Mintha csak megérezte volna, egy év sem múlik, börtönbe 
vetik. Igaz, a családnak sosem sikerült megtudnia édesapánk hogyan, 
kivel és miért került tulajdonképpen a tengerre? 

Egyszer meg is kérdeztem a bátyámat, hogy mit csinálhatott Apa az 
Adrián? Semmit, mondta. Feküdt a kék vízen. A sós víz fenntart . . . 
Olykor arról álmodoztam, Apa is ott volt azon az ide-oda sétáló hajón 
a Mediterráneumban, amelyben a Radács Misi bácsi muzsikált - külön
ben miért íratott volna be az elsők között a zeneiskolába?! 

A két kis kertész, tudomást sem véve rólunk, a béna parkőrről, 
Dracsiról, az ágyások között botladozó Csathó doktorról, a Csodafürdő 
részeg fűtőjéről (minek fűtő egy forró aranyat buzogó Csodafürdőben?! 
kérdezte Liska tanár úr, a fotóművész, minden alkalommal, ha a fűtő 
át talált kóvályogni valamelyik művészi beállításán, különösen akkor, 
amikor már a beállítás - az élőkép - fontosabb volt számára magánál a 
fotónál), éjjel-nappal dolgozott. 

Palántáltak. Locsoltak, ide-oda vonszolva a súlyos, végtelen gumicsö
vet. Metszettek hosszú rudakra szerelt ollóikkal. Igen, éppen ők, a törpe 
kertészek gondozták az ég függőkertjeit! Abronccsal ölelték a kettére
pedt fákat, betonnal plombálták odvas gödreiket, ismeretlen eredetű 
sebeiket. Hordták, mint most a makkot, a piroslakk vadgesztenyét. 
Cipelték végig a sétány kvarcán a csikorgó-nyöszörgő vesszőkosarat. 
Hová? Miért olyan nagy mennyiségben? Hiszen a vadgesztenyét például 
nem eszik a hízók. Jóllehet az Erzsébet-ligetben sosem is tartott senki 
disznót. Fűteni, jegyezte meg Szatyor - Lungovics Gyúró. Nem is olyan 
biztos, kontrázta meg Köcsög. Mi nem olyan biztos? Hogy fűteni viszik-
vonszolják, hiszen az üvegház is hőforráson fekszik minden bizony
nyal . . . A mi házunk miért nem fekszik hőforráson, tűnődött el Szatyor, 
aki máris sokat fagyoskodott az életében, többek között azért is készült 
Afrikába. Képzeld, milyen szar lenne nyáron egy hőforráson, mondta 
Gyúró. Vannak hőforrások, amelyekben meg lehet főzni a tojást. Nekem 
olyan tyúkjaim lennének, amelyek egyenesen a hőforrásba tojnának . . . 
Ami hőforrásaink lényegében langyosak, mondta Köcsög, csak titkolják. 
Titokban fűtik. Mit? A hőforrásokat. 



Ha nem fűteni hordják a makkot, a gesztenyét, akkor minek? Hosszú 
csönd következett. 

Minden jel arrafele mutat, folytatta Köcsög, s mi egyenkint feléje 
fordultunk, ugyanis éreztük, Köcsög ez alkalommal komolyabb dolgot 
készül érinteni, mint különben állandó szurkálásai, ellenpontozásai kö
zepette: radírgyár működik valahol az üvegház mögött. Radírgumigyár? 
kérdezett rá szokatlan komolysággal Szatyor. Valahol az üvegház mö
gött? próbált tovább pontosítani Kecsenovics. Az üvegházban tán? 
zárkózott fel kérdésével Pius is. Főzik a radírgumit a törpék? kérdezte 
teljesen elámulva Sarnyai Soma. Főzik, mondta Köcsög. 

Főzik az isteni rózsaszín radírgumit?! kezdett álmodozni máris Józsi
ka. Mit tudsz te a rózsaszín radírgumiról, mordult föl Lötyöge, akinek 
valóban volt radírgumija, a Foto Teritől kapta, míg Jámbor Józsika 
kenyérbelet használt törléshez - azt legalább a hiba eltávolítása, illetve 
elmaszatolása után meg is lehetett enni. És különben is, folytatta Lö
työge, mi a fene törölnivaló van az elemiben?! Te tán azt szoktad írni, 
hogy egyszer egy az kettő?! Ha lenne rózsaszín radírgumim, bizony én 
mindig azt írnám, hogy kettő. És aztán szépen megragadnám a puha 
gumit. . . magát a rózsaszínt, folytatta Józsika, aki egyszer kikúszott a 
Pösze tanító néni katedrájához, és megszagolta - tüdőre szívta - az 
USA-ceruza radírgumijának illatát. És elájult. Csak akkor tért észhez, 
amikor a tanító néni páholni kezdte a bambusznáddal. 

Cipelik a tömérdek makkot, gesztenyét - és főzik a radírt! Köcsög 
közlése talán még a sétahajózásnál is nagyobb hatást ért el. Még akkor 
is, ha naponta voltak ilyen közlései. Ám akkor, éppen azért, mert aznap 
már kétszer sikerült ámulatba ejtenie bennünket, Kecsenovics Firó 
támadásba lendült. 

Ne figyeljetek rá, Köcsög összevissza hadovál. Először is: a radírgumit 
kaucsukból főzik. Kecsenovics, noha nem olvasta a Tolnai Vüáglexiko-
nát, apja mozgalmi brosúráit, különösen az ismeretterjesztő jellegűeket, 
fejből tudta. Igaza van Firónak, állt a pártjára Mengyi, aki viszont igenis 
olvasta a Tolnait, hiszen a múltkor is hosszan beszélt ZsutairóL Itt meg 
kell állnunk egy pillanatra, akár a mese szálát is megszakítva, ugyanis 
Mengyinek akkor még T. Orbánt is sikerült ámulatba ejtenie. 

Hosszan beszélt, szinte kiselőadást tartott, ami Mengyivel sosem is 
esett meg: Zsutairól, a költőről. 



Ő volt az utolsó szócikk ugyanis a Tolnaiban - és ezért, mert az utolsó 
volt, valamiféleképpen megkedvelte, mondván. Az utolsókból lesznek 
az elsők. Őt, tudavalevőleg csak ez a libikóka érdekelte, mármint hogy 
belőle, az utolsóból (nagyon szegények voltak, nagyon rossz tanuló volt, 
az utolsó pad utáni szamárpadban, valójában egy tuskón ült egész 
évben), hogyan lesz majd: első . . . Es így kinevezte Zsutait az első, a 
legnagyobb magyar költőnek. Aki semmivel sem marad el Zrínyi és 
Pannonius mögött, akik, ahogyan Petőfi szerb, horvátok voltak, mint 
maga Mengyi is félig, ugyanis édesapja, aki még Mengyi világrajövetele 
előtt eltűnt az életükből, szintén horvát volt, montenegrói horvát. Zsutai 
volt a legnagyobb, bizonygatta, noha vele nem vadkan végzett. Valójá
ban, erre csak később jöttem rá, amikor már én is foglalkozni kezdtem 
a költővel, felmondta nekünk az egész Zsutai szócikket. 

Zsutai János Tiszanánán született. E l is határoztuk, ha egyszer meg
nyílik a határ Magyarország felé, mert egyszer majd megnyílik, ugye, 
Röszkénél: első dolgunk lesz meglátogatni Zsutai szülőfaluját, felke
resni, megkoszorúzni sírját . . . Ne kívánjátok, mondta ilyenkor Firó, 
hogy megnyíljon... Mi? Hát, a határ.. . Miért? Mert akkor mindannyian 
röszketni fogtok . . . Szatyor azt mondta, hogy nincs kizárva, ő át is fog 
telepedni Tiszanánára. Nem akar egész életében az édesanyja szoknyá
ján élni. Tiszanánán fog új életet kezdeni. Szatyor is azt mondta, el fog 
látogatni egyszer Zsutai szülőfalujába, de élete végső célja mégis az 
marad, hogy az idegenlégióban kössön ki. Továbbra is gyakran feküdt 
ki egész napra a forró homokra. Szoktatta magát Afrikához. Mi meg 
hordtuk rá a hangyákat, varangyokat. . . 

Szóval Zsutai János már jónevű író volt, amikor egy kávéházi vere
kedés alkalmával valakit agyonszúrt. Börtönre ítélték, mondta Mengyi, 
majd kegyelemből kiszabadult, de lelkiismeret-furdalásból egy év múlva 
öngyilkosságot követett el. Művei halála után Zsutai költeményei címmel 
jelentek meg. 

Köcsög nem engedte magát eltéríteni, kisiklatni, nem engedte, hogy 
közlésének hatását Firóék, látszólag-éppen őt támogatva, szertefoszlas
sák. Jóllehet Zsutai az ő fantáziáját is izgatta. (Nem kizárt, mindany-
nyiunk közül ő, Köcsög utazott először Tiszanánára, mert később -
amikor egy kis rés nyílt a határon - édesapja Magyarországról kezdett 
nősülni, Magyarország különböző sarkaiból, hiszen én, aki idővel, ha 
nem is akkora sikerrel, mint T. Orbán, afféle tollforgató lettem, majd 



csak a 60-as években rovom le kötelességemet Zsutai sírjánál - akárha 
gyerekkori illúzióink egyik legfontosabb emlékművénél, monumentu
mánál: elrebegve Zsutai szellemének, hogy egyik mediterráneumi séta
hajózásom alkalmával nyugágyamban, míg a többi pőre utas a delfinek 
játékában gyönyörködött, én éppen az ő könyvét, Zsutai költeményeit 
forgattam, mint ahogyan az sem kizárt: Szatyor Gyúró, az idegenlégió 
tisztje, hátizsákjában, noha francia felesége van, és már a gyerekei sem 
beszélnek se magyarul, se szerbül, ma is ott lapul a kis kötet: Zsutai 
költeményei.) 

Igen, lendült Köcsög az ő vonalukon ellentámadásba: az igazi radír-
gumit kaucsukból főzik. Mi másból is főznék? És nagy hibája a Bedna-
recz bácsinak, a Liget zseniális megálmodójának (aki szegény éppen 
haldoklott), hogy egyetlen kaucsukfát sem ültetett ide körénk, hiszen 
a Csodafürdő hőforrásai lehetővé tennék növekedésüket, szaporo
dásukat . . . 

És akkor, hogy végső csapást mérjen ellenfeleire, Köcsög tovább 
értekezett a kaucsukról mint olyanról. 

A bennszülöttek könnynek nevezik, mondta. Könnynek? Mit?, kér
dezte Lötyöge. A kaucsukot, mondta Köcsög. Minek a bennszülöttek
nek radír?! csapott le Kecsenovics. Talán azért, mert ők is elvétik az 
egyszeregyet, mint a Józsika? Azt írják, hogy egyszer egy az kettő, netán 
azt, hogy három . . . És aztán nekiesnek radírozni. Felnevettünk. A 
bennszülöttek nem radírt csinálnak a kaucsukból, mondta metszetten 
Köcsög. Hanem? kérdezte Pius. Labdát, te hülye, válaszolta, akárha 
csőrrel pöccintve Köcsög. Labdát gyúrnak, tűnődött el Lötyöge, aki 
tehetséges kapus volt, legalábbis magas termetű, és merészen a csatárok 
lába közé merte vetni magát. Labdát gyúrnak, kérdezte Pius, aki noha 
állandóan egy rossz futballcipőben járt, nem volt különösebb játékos, 
labdát könnyből?! Igen, válaszolta Köcsög 

Hirtelen megeredt a nyelvünk: egy könnyel telesírt labda . . . harmat-
cseppel teli. . . Egy olyan labdával nem lenne nehéz kikotorni a felső 
sarkot . . . A bennszülöttek nem futballoznak, mondta Kecsenovics, a 
futballt az angolok találták fel - Marx Károly is sokáig élt Angliában . . . 
Igen, a bennszülöttek nem futballoznak, mondta Köcsög. Hanem?! 
kérdeztük egyszerre. Csak labdáznak. Dobálják egymásnak, mint a 
lányok? Igen, végtelen labdáznak az őserdők tisztásain, ligeteiben . . . 



A két törpe épp előttünk haladt el a púposra pakolt kosárral. Mi a 
puszpáng-labirintusból figyeltük őket. Viszik a nyersanyagot, súgta fü
lembe Józsika. S főzik az üvegházban serényen, egészen hajnalig. Mi
közben a doktor úr a sáfránysárga padlóra omolva injekciózza magát, 
hogy utána naplója fölé görnyedjen, s ibolyaszín tentával írjon hajnalig, 
avagy valamelyik fürdővendéggel üzekedjen hörögve, mint egy kihaló
félben lévő masztodon. Főzik. Miközben a fűtő az iszapos kádak pucér 
betegeit öblögeti. Főzik, míg a béna parkőr egy káposztalepkét hipno
tizál: szúrja föl magát a lilán izzó krisztustövisre, ne kelljen a gébicsnek 
felnyársalnia, karóba húznia. A minap A lepkészet története Magyaror
szágon című rongyos könyvből olvasott fel a szűznemzésről Tihamérnak, 
akitől egy Szűz Máriát rendelt volt éppen a kistemplomi plébános. Főzik. 
A rózsaszín radírgumit. De az sem kizárható, hogy nem radírgumit 
főznek, tűnődött el Józsika. Hanem?! kérdezte Lötyöge. Könnyet, 
mondta Józsika. Nagy mennyiségekben állítanak elő könnyet. És való
jában, nagy titokban persze: ők tartják a tulajdonképpeni Csodafürdőt: 
hatalmas összegekért egyes betegek könnyben fürödhetnek.. . Könny
ből labda? kérdezte ismét Lötyöge, aki csak zakóban tudott védeni, 
amelyet aztán természetesen behúzott hatalmas, kibélelt gatyájába. 
Könnyből gyúrnak labdát a törpe kertészek, tűnődött tovább Lötyöge, 
és aztán a citromkörteszín, piros vagy májszín levélszőnyegen, a pusz-
páng-labirintus közepén, az üres - kettépattant - szökőkút fenekén 
dobálják egymásnak. Labdázik a két kis kertész. Mint a bennszülöttek. 

/ámbor Józsika, két nap se múlott, visszatért Firó a határ megnyitását 
ellenző kijelentéséhez. A Vinczerék udvarában epreztünk éppen. Az 
öreg Vinczer különben a határ túloldalán élt, odaát, az anyaországban, 
talán éppen azért térhetett éppen ott vissza a témához Józsika. Vin
czerék nem foglalkoztak selyemhernyó-tenyésztéssel. Náluk angóranyu-
laktól nyüzsgött az udvar. így az epertermés nem volt veszélyeztetve. 
Egy baj volt csupán, mármint hogy éppen fekete eper volt, s ha a termés 
az angóranyulakra potyogott, tönkretette hófehér állagukat. Nagyon 
vigyázva kellett eszegetnünk tehát, volt időnk közben hallgatni Józsika 
meséjét. 

Arról volt szó, hogy Jámbor Józsikának anyai ágon (senki sem sejtette, 
ki is lehetett Józsika anyja) volt egy szabadkai rokona: Csücsöri Gergely. 
Ha problémája akadt, mindig vele példázódott (ahogyan Köcsög hoza-



kodott elő nagy barátjával és tisztelőjével: Háy Jánossal, akivel állítólag 
nagy titokban albán bélyegeket küldöznek egymásnak postagalambbal, 
ugyanis kiszámították, fél évszázad se múlik, és nagy kereslete lesz az 
albán bélyegeknek, akad majd közöttük olyan is, amelyik egyenesen a 
kék Mauritius pozícióját fogja veszélyeztetni). 

Csúcsod Gergely 100 (száz) méterre lakott a határtól. A 13-as és a 
14-es karaula között. Amikor bejöttek a magyarok, hirtelen kiürültek 
a karaulák. Gyerekek játszottak bennük, csavargók, vadorzók, hibban
tán kóválygó figurák húzták meg fenn magukat. Amíg egy napon a 13-as 
karaulába be nem költözött egy népes család: egy török cirkuszos família. 
A vezetéknevük magyar volt: Szilágyi, csak a keresztneve volt török 
mindegyiknek. Az öreg cirkuszigazgatót Mehemednek, az egyik fiát 
pedig, akivel Csücsöri Gergely összebarátkozott, Abdullahnak hívták. 
Egyesek szerint nem messziről érkeztek ; csupán a határon (az egykori 
határon) túli első szomszéd faluból: Átokházáról. Ugyanis az öreg 
Mehemed fantáziát látott a karaulákban. Valami olyasmire gondolt, 
hogy az üres karaulák a cirkuszi sátort, a régi határsáv pedig a mozgás 
illúzióját helyettesíthetné. Először is kötelet feszítettek a két karaula, 
a 13-as és a 14-es közé. Reggeltől estig ott sétafikáltak színes kis 
napernyőiket pörgetve a kötéltáncos hölgyikék. És valóban, csodálatos 
előadásaikra (az öreg Mehemed kardot nyelt, Abdullah pedig újságpa
pírt evett nagy mennyiségben, és a papír azon nyomban folyni kezdett 
ki a segge lyukán távírószalag formájában!) mind a két oldalról, Kele-
biáról és Átokházáról is özönlött a nép. 

És mit akartál ezzel mondani, Józsika, húzta fel mindig lepörkölt 
szemöldökét Firó. Hát nem érted?! szólt át a tetőről Köcsög. Nem, 
mondta Firó. Én sem, mondta, titokban a nyulakat célozgatva, Pius. 
Azt, mondta a kémény mellől Köcsög, hogy a határ magában is kinyílhat: 
akár egy rózsa. Józsikának jólesett Köcsög váratlan segítsége, noha 
magát a merész metaforát, mármint a rózsát (jóllehet azt tudta, hogy a 
rózsa az egy török vagy bolgár virág, tehát illik az öreg Mehemed és 
Abdullah világához) ő sem értette egészen. Arra gondolt, ha legközelebb 
találkozik Gergővel, előadja neki Köcsög rózsáját. . . 

Különösmód, az eperfa még a tegnapi naphoz kötött engem is. Illetve 
hát ahhoz, hogy egy nagy cserébe bonyolódtam Pityámmal. Egy-egy 
marék ördögfejet (a súlyom, a jezsuitadió ében termését hívták így 
felénk) és selyemgubót kért ráadásként az első világháborús bajonétra 



(amelyet valójában bozótirtó macsetának is vélhetne az ember), amit 
egy redőnyös és emeletes tolltartóért készültünk elcserélni. A tolltartót 
az egyik Vinczer gyerektől cserélte egy rossz vekkeróráért, amit én azért 
nem előzhettem meg, mert én is éppen üzletelés közepette voltam a 
Vinczerékkel: egy mamutfogat akartam elcserélni velük egy kis buszo-
l á é r t . . . Ám a Tolnai Világlexikona RÁK-SÖR kötetében a Selyem és 
a Selyemhernyó (Bombyx mori) már említett áttanulmányozása után 
ismét megváltozott a viszonyom a selyemgubókhoz, jóllehet az én gu-
bóim mind lyukasak voltak. 

Arról volt szó, hogy Piusszal és Szatyorral már régen azon törtük a 
fejünket, hogy ejtőernyőt készítünk valódi selyemből. Most komoly 
ismeretekkel gazdagodva, arra gondoltam, ismét megkísérelhetnénk az 
ejtőernyő elkészítését. így viszont minden egyes gubóra szükségem volt. 
Minden egyes gubó aranyat ért. Nem osztogathattam csak úgy, marok
számra, ráadásnak. 

A 32-33. napon a Selyemhernyó begubózik, vagyis selyemmirigyéből 
úgynevezett kokon-t sző maga körül, s ebben bábbá alakul át. A bábállapot 
alatt a S. egyes szervei teljesen felbomlanak, s a belsejében levő kásás 
sejthalmazból új szervek alakulnak ki .. .Az érett gubában zörög a báb... 
A nyersselyem gubáról való lefejtése úgy történik, hogy ezeket 80 C hőfokú 
vízben áztatják, s ezt követőleg a gubákat seprűvel veregetik, hogy a szál 
végét megtalálhassák Ha a szál végét megtalálták, akkor a langyos vízbe 
helyezett gubák közül 3-9-nek a végeit összefogva, ezt a szál selymet 
felmotollálják 1 kg szálselyem készítéséhez 5 kg száraz gubát használnak 
fel A felmotollált selymet abból a célból, hogy fonalat készítsenek belőle, 
a motolláról csévére tekerik fel. . . 

Körülbelül eddig jutottam a szócikk ismertetésében, amikor Pius és 
Szatyor Gyúró félbeszakított. Azonnal értettem, ők máris más úton 
ügyködnek ejtőernyőnket illetően. Először is elkottyintották a dolgot 
Köcsögnek. Mi sem egyszerűbb, mondta gondolkodás nélkül nekik 
Köcsög. És a következő tervet adta elő. 

Épp egy selymes lánynak, ahogy ő mondta, angyalkának, selymes 
angyalkának csapja a szelet. A fiatal kanizsai lányok közül ugyanis sokan 
odaát dolgoztak, a nagy múltú törökkanizsai gubógyárban, ahová mi is 
szállítottuk a rózsaszín gubókat bátyámmal. A lányon, a selymes angyal
kán keresztül napokon belül ki fogja puhatolni, hogyan tudnánk éjsza-



kának idején bejutni a selyemgyárba. Kész anyagból fogunk dolgozni, 
ugyanis valamelyik anyjától maradt náluk egy értékes S I N G E R var
rógép . . . Egy hét se telik, és már ki is ugorhatunk a nagytemplom 
tornyából, ugyanis Köcsög szerint nem egy nagy ejtőernyőt kell szab
nunk, hanem három kicsit, ugyanis még egyikünk sem nyom 30 kilo
grammot - az a határ . . . Előlegként egy Tanganyikát kért. A Tanga-
nyikát, tudtom nélkül, megvásárolták Iván bácsitól, és leszállították 
Köcsögnek.. . Köcsögöt egy éjszaka még láttam üldögélni az árok füves 
partján a lánnyal, a selymes angyalkával, de amikor néhány nap múlva 
vallatóra fogtuk, azt válaszolta: sajnos, már tárgytalan az egész ejtőer
nyőügy, kilép belőle, ugyanis régen szakítottak a selymes lánnyal, mi 
csak nyugodtan térjünk vissza az l-es számú elképzelésünkhöz. Ami 
viszont a Tanganyikát illeti (Ó-Kanizsán - gyerekek kezén - mindössze 
1 Tanganyika volt) az az új helyzet állt elő, hogy közben a nemzetközi 
piacon felugrott az ára, és csak egy gyászkeretes Horthy István és három 
akármilyen - akár hibás is lehet - albán bélyeg ellenében tudja vissza
származtatni. 

Nem maradt más hátra, mint hogy tovább olvassam nekik a Tolnai 
Selyem szócikkét. 

Az átrágott gubók, a lefejtéskor visszamaradó gubóhártya és a nyersse
lyem lemotollálásakor hulladék képezik a kóc-S.-et. Mikor a kóc-S.-et 
feldolgozzák, elsősorban a S. egyik alkatrészét képező, úgynevezett szerecin 
kioldását kell végbevinni. . . 

Alighogy abszolváltuk volna a bonyolult technológiát, Köcsög ismét 
megkörnyékezett bennünket. Kivette kezünkből az állandóan magunk
kal hordott RÁK-SÖR-t, újból átfutotta a Selyem szócikket, majd 
kifejtette, a bontógépet lehetetlen megoldani. 

Az összegubancolt szálakat ki kell simítani, evégett az anyag a bontó-
gépre kerül. Ez egy farkasszem gép. .. 

Itt Köcsög szünetet tartott a felolvasásban: Körülszaladtam a lakato
sokat, gépészeket, és fájó szívvel kell közölnöm veletek, gyerekek: 
Ó-Kanizsán pillanatnyilag nincs egyetlenegy mester sem, aki farkasszerű 
gépet tudna előállítani . . . Láttatok ti már egyáltalán farkast?! Meg
szeppentünk. Akkor Köcsög egy-két mondat erejéig még tovább olvasta 
a szócikket: 

A fődob kampós fogai tépik, bontják, marcangolják az anyagot, a 
szálakat párhuzamosítják, az etető hengerpárok pedig szilárdan tartják 



A farkasgép kampói közé rendeződött, tépett selymet egy leszedőhengerpár 
fejti le. Innen az anyag egy nyalábképző hengerpárra kerül, mely a bontott 
selyemszálakat nyalábbá képezi ki. . . 

Az ajánlatom a következő, mondta közömbösen. A Tanganyika, 
ahogy megbeszéltük, marad. Majd még megtámasztjátok néhány köze
pes értékű darabbal (gyászkeretes Horthy Istvánnal, néhány hibás al
bánnal), meg kérek még fél kilogramm háború előtti magyar tömegbé
lyeget. Valamint, fordult váratlanul felém, igényt tartok még a kis 
buszolára és az emeletes tolltartóra - benne a nagy Koh-i-norral! - , 
amelynek a redőnye, ha értesüléseim nem tévesek, különben is aka
dozik . . . Nem engedte, hogy levegőhöz jussunk. Most érkeztem a 
Járásról, mondta. Az egyik járásszéli tanya padlásán megtekintettem -
és saját kezemmel simogathattam azt az angol ejtőernyőt, amelynek 
végén, mint emlékeztek, szénné égett a pi lóta . . . Valóban, bátyám után 
loholva, magam is láttam azt az olajfára akadt csodálatos kínai selyem 
ejtőernyőt - végén, mármint a bonyolult selyemkötélzet végén a him
bálódzó üszkös tuskóra emlékeztető pilótával . . . Sajnos, egyelőre még 
nem tudom, eleget tudok-e tenni a kurva parasztgyerekek követelésé
nek, tudjátok, milyen sóherek, csívenfosók, túl sokat kérnek érte, jól
lehet már hibás . . . Hibás?! kérdeztük egyszerre - ezzel a reakciónkkal 
egyben el is árulva magunkat, hogy már ismét lépre csalattunk Köcsög 
által. A kurva parasztgyerekek megengedték Fannynak, hogy kombinét 
vágjon ki belőle . . . Kombinét a kínai selyem ejtőernyőből?! Igen. Ez 
volt az ára, hogy egyenkint megpuszilhassák a lába közét . . . De, folytatta 
Köcsög, mivel ismét szórakozom azzal a lánnyal, selymes angyalkával, 
egyáltalán nem lesz probléma egy darab selyemhez jutni, hogy befol
tozzuk . . . de arra is gondoltam, mi lenne, ha mi is megpuszilnánk Fanny 
lába közét - plusz a melleit is természetesen . . . A melleit is? kérdeztük 
egyszerre. Igen, mondta Köcsög: és közben visszalopnánk a kombinét. . . 
Es ezzel a dolgot befejezettnek tudta. Csak úgy mellesleg jegyezte meg, 
hogy holnap majd eljön a buszoláért és az emeletes tolltartóért (a nagy 
Koh-i-norral). . . És máris a felénk sompolygó Jámbor Józsikát kezdte 
vallatni. Mit tud a Szilágyi családról? A török cirkuszosokat beépítet
ték-e a vasfüggönybe? 

Akkor hallottuk először a vasfüggöny {Vasfüggöny) kifejezést. Később 
is sokáig kellett szimatolnunk, amíg megtudtuk, valójában miről is van 
szó, mit is jelent, hiszen a Tolnaiban és A magyar fuszerkereskedő lexiko-



nában hiába kerestük. Először Pista bácsi, a kacskakezű kulisszatologató 
szolgáltatott némi információt. Vannak nagy színházak, ő és a felesége 
már járt olyan színházakban Pesten és Agrámban, ahol az előadás 
befejeztével vasfüggöny száll alá . . . Kezdetben nem értettük a dolgot, 
hiszen nehezen tudtuk elképzelni a Csárdáskirálynő kulisszáinak abla
kait vasfüggönnyel . . . Valójában Köcsög afelé tapogatódzott Józsikánál, 
hogy az öreg Mehemed és Abdullah tartja-e még mindig a 13-as karaulát, 
mert ha igen - és ha kedvetek tartja: a 13-as karaulából is leugorhatnánk 
azzal a kínai selyem ejtőernyővel, le - át: az anyaországba . . . Előbb 
arra gondoltam, hogy Köcsög utolsó anyja valóban magyarországi volt, 
de hát az édesanyját viszont itt temettük a Kistemetőben, én is ott 
voltam a temetésén, én is dobtam rögöt a koporsójára, mint a föl
nőttek. . . Valójában beleegyeztünk az üzletbe, Köcsögnek most is 
sikerült szétbeszélni az agyunkat, meghipnotizálni bennünket. De más
nap szerencsére nem jött a buszoláért, meg az emeletes tolltartóért (a 
nagy Koh-i-norral), s harmadnap osztálykirándulásra mentünk Palics-
fürdőre, ahol is az állatkertben végre mi is láthattunk élő farkast, és 
megállapíthattuk, hogy semmivel sem ijesztőbb egy farkaskutyánál, sőt 
valamivel mintha még cingárabb is lenne . . . Visszatérve Palicsfürdőről 
megmutattuk a Selyem szócikket Tandarinak, a gépész fiának. Átfutotta 
a farkasra, a farkasgépre vonatkozó sorokat, mert őt, mint megjegyezte, 
maga a selyem mint olyan nem érdekli, legyintett, egyszerű, mint a 
pofon, mondta, és egy mondattal tovább olvasta a szócikket: Ez a gép 
lényegében egy etetőasztalból és a tüskés fődobból áll. . . 

Sokszor leltünk csalános közepén a béna parkőrre. Honnan ott annyi 
csalán? Kell legyen valami titka... Különben mi a fenét kereshetett volna 
éppen a csalános kellős közepén? Hasra vágódva? Valami van a földben, 
amivel csak csalán bír e l . . . Amit a csalán takar . . . Megfigyelés alá kell 
vonnunk immár a csalánt is? De találtuk csipkerózsára borulva is. Ne 
bolygasd, mondta ilyenkor Kecsenovics Firó, akinek foltozóvarga édes
apja, mint jeleztem, a háború vége felé illegális kommunista lett, ne 
bolygasd, neki ez biztosan szép, hadd gyönyörködjön még egy kicsit 
benne: hadd szagolja! Az ördögcérnabokrot mintha csak az ő számára 
teremtette volna az Isten. Hogy aztán napokig bogozzuk belőle. Igaz, 
Pius szerint, akit papi pályára szánt a nagynénje, az ördögcérnabokrot 
nem az Isten teremtette. Szóval sokszor bukkantunk a béna parkőrre, 



legjobb barátunkra - és legnagyobb ellenségünkre, már egészen aláme
rülve a gyantás fenyőtűben, citromkörteszín avarban. Ha rosszul találta 
kiszámítani útját fától fáig, zsákként zuhant krisztustövisbe, olajbokorba, 
japánbirsbe. Még a tövishúzó gébicsek, a törökverebek is megsajnálták, 
pedig ők mással sem foglalkoztak, mint hogy a pillangókat, kopasz 
verébfiókákat nyársalták, húzták, a szó szoros értelmében, karóba. 

Olyankor, ha rábukkantunk, előbb szépen, ráérősen kiraboltuk körül 
mind a selyembélésű fészkeket. Drága, igaz, lopott, kalaptűkkel a szeme 
előtt ütöttük meg, hörpintettük fel a vér- és ciánszeplős csöpp kisénekes 
tojásokat. És csak azután mentünk vissza hozzá, ráérősen, kisebb-na
gyobb kerülőkkel, s szedtük le a tövisről, állítottuk valamelyik fához, 
falhoz. Ilyenkor, le sem törölve arcáról a vért, a véres verejtéket, pedig 
többen is nyújtottuk felé szétmosott rongyikáinkat, mintha mi sem 
történt volna vele, azonnal bonyolult előadásba kezdett arról, hogy azért 
ilyen cérnavékony még mindig a hangunk, pedig se Lötyöge, se Pius 
hangja nem volt cérnavékony, többen pedig mutáltunk éppen, mert 
állandóan a kisénekes tojást nyakaljuk, ám nagyon meg fogjuk bánni, 
egyetlen lány sem fog szóba állni velünk, kénytelenek leszünk lúgot, 
sósavat, kékkövet inni, hogy férfiasan szólalhassunk . . . 

A szökőkút kettépattant (a háború alatt egyszer nem töltötték meg 
avarral, nem deszkázták be és belefagyott, szétnyomta az esővíz) be
tontányérában gyülekeztünk most is. Szerszámokkal felszerelve. A Mel-
nyikov-villa Haterem felőli oldalánál készültünk ásatásokat végezni. 
Noha a béna parkőrt sehol se láttuk, éreztük közelségét. Kesernyés-sa-
vanykás illata ott terjengett a levegőben. Éppen olyan szaga van, mint 
a kőrisbogárnak, mondta Szatyor Gyúró. Avagy párzáskor a hőscincér-
nek, tette hozzá Jámbor Józsika. És ilyenkor aztán mindig két táborra 
szakadtunk, jóllehet Jámbor Józsikán kívül senki sem tudta, milyen szaga 
is van párzáskor a hőscincérnek. Végső ideje, hogy egyszer belelökjük 
a bénáját a forró vízbe. Köcsög, hátán feküdve a langyos betonon, az 
orosz hercegek bélyeggyűjteményeiről tartott előadást. Akkortájt min
den fehéroroszban herceget láttunk, kivéve Kokorev sofőrjét, akiről azt 
sugdosták, a cár hóhérja, legkedvesebb hóhérja volt Pétervárott. Szatyor 
szerint ki kellene használnunk, élni kellene vele, hogy egy ilyen híres 
ember él a városkánkban. Hogyan a fenében élni egy hóhérral?! mor
dultak fel többen. Talán megbocsáthatnánk neki, feloldozhatnánk, majd 
beszélek Szögi atyával, tűnődött Pius. Nyilvános bemutatókat kellene 



tartatnunk vele . . . Kecsenovics Firó pedig nagy titokban arra próbálta 
rávenni Lötyögét (akinek az édesapja szintén balos érzelmű volt, tartott 
is már néhány nagy beszédet, csak nem tudott leszokni a zsebhokizásról, 
és így nem futhatott be komolyabb karriert, nem vihették el Zentára, 
Újvidékre, mert mégsem lehet zsebhokizva beszélni a szebb jövőről a 
szegény népnek), győzzék meg a sintért, csapják le a fejét kint a Kál
váriánál, illetve hát a Serif-tanyánál, s dobják a dögkútba . . . A bolond 
kertésznek, aki a Csárdáskirálynő csodálatos almaborszín kulisszáit fes
tette, az volt a véleménye, hogy a Csárdáskirálynő valamelyik előadásába 
kellene beiktatni egy nagy nyaktilózási jelenetet, a közönségnek nem 
is kellene tudnia, hogy egy valóságos lefejezést l á t . . . Szóval Köcsög a 
fehérorosz hercegek bélyeggyűjteményeit ecsetelte. Az Igornak külön 
nagy berakó, pecsételetlen Tanganyikája van, mondta, s mindannyiunk
nak elállt a lélegzete, jóllehet tudtuk, Igor egészen biztosan nem herceg, 
noha festi a haját, és állítólag ő vezeti az illegalitásba vonult kanizsai 
kuplerájt a Ligetsoron, afféle férfi madame. Én akkor még Szenegálra 
specializáltam, noha elismertem a Tanganyika mindenekfelett valóságát, 
különösen amióta bátyám egyik könyvében olvastam valamit Stanley és 
Magyar László életéről. Köcsög lila ködöket eregetett, nem győzte 
dicsérni a Tanganyikát, hogy aztán mind összeszedje, potyán besöpör
hesse az albán bélyegeket. Az volt az elmélete, hogy semmis kis államok 
bélyegeit kell gyűjteni, állandóan változik ugyanis a berendezésük . . . 
ötven év múlva ő lesz a leggazdagabb ember Észak-Bácskában . . . 
Szatyor svéd bélyegeket gyűjtött, Jámbor Józsikát viszont kizárólag a 
portugál érdekelte. Lungovics Szatyor csak hibás bélyegeket gyűjtött, 
Lötyöge viszont gyászkereteseket . . . Valójában arról volt szó, hogy 
Köcsögnek sehogyan sem fűlt a foga az ásatásokhoz. Akkor, ezzel az 
erővel, bizonygatta Szekerce Karcsikának, minden ásatások kezdemé
nyezőjének, akár nagynéném kertjét is feláshatnám, vagy elszegődhet
nénk kubikosnak az agyagbányába. Karcsika, aki később, felnőtt korában 
majd tudományos módszerekkel, helikopterről keresi Észak-Bácskában 
Attila sírját (Lötyöge szerint, épp a napokban közölte velem, meg is 
találta, csak hallgat, mint aki benn szart) tiltakozni próbált, mármint 
hogy az ásatás nem erről, nem magáról az ásásról s z ó l . . . De Köcsög 
nem engedett. Én még sosem hallottam, hogy ezek a szegény kubikosok 
aranyra bukkantak volna... Bélyegre kell szakosodnunk, egyértelműen. 
Szüleink is ott vétették el, hogy túl későn szakosodtak, illetve hogy 



valójában nem is szakosodtak, illetve hát csak úgy átaljában: az életre 
mint olyanra . . . az élet mint olyan meg milyen? hát: szar . . . Bélyegre, 
kizárólag, mondta elrúgva magától az ásót. Egyszerűen be kell másznunk 
a Melnyikov-villába. Ha Igornak egész berakó Tanganyikája van, akkor 
a Melnyikovnak kettő, két teli berakó Tanganyika! Mi még ma is 
odaadnánk egy azúr, avagy kombinészín Mauritiusi egy Tanganyikáért, 
Köcsög még mindig albán bélyegeket gyűjt (közben Bécsbe költözött, 
nem tudom, milyen gazdagságot hozott neki csökönyös szakosodása), 
így arra gyanítok, ha netán valóban bélyegre specializáltunk volna 
egyértelműen és kizárólag, akkor is elvétjük életünket (kivéve talán 
Köcsögöt, akinek végül is lehet, hogy bejöttek az albánok - kivéve ha 
fiát nem vitték le Kosovóra katonának, s nem vesztette ott az életét, 
mint annyian a kanizsai kiskatonák, rendőrök, tűzoltók közül). . . Valaki 
az idősebbek közül, Dobos, a későbbi neves történész, vagy Koncz, az 
ügyvéd, aki akkor főministráns volt, noha sosem húzott málnaszín szok
nyát (az Isten tudja ezt, hogy csinálta, hogy engedhette meg magának) 
még azt is tudni vélte, hogy Melnyikov nagyapja tagja volt doktor 
Livingston expedíciójának, együtt kutatták Zambézit, együtt keresztel
ték a vízeséseket, együtt vonszolták át magukat a Kalahári sivatagon, 
együtt telepedtek le, úgy hitték, örökre, a langyos Tanganyika partján, 
tyúkokat kezdtek nevelni, pityókát vetettek... Ám az öreg Melnyikov
nak elég volt a cár batyuska egyetlen hívó szava, és máris loholt haza, 
hogy aztán, nyakig hóban, meg se álljon Szibériáig . . . Mi mással 
magyarázható, hogy Ó-Kanizsán annyi a pecsételetlen Tanganyika -
amikért, Szabadkán konzultáltam a Korheczokat is, tudjátok, azokat, 
akiknek nyolcüléses kerékpárjuk van (az ő gyáros apjuk az összes pénzét 
bélyegekbe fektette) és megerősítették, hogy a Tanganyikáért valóban 
nem is aranyban, aranyrögökben fizetnek, fejezte be Köcsög. 

Mondom, a betontányér fenekén feküdtünk, talpunk összeért, akár 
a vízirevük küllősen lebegő-forgó színésznőinek. Egy patinapikkelyes 
gyík, akárha álmában, hangyát falt éppen. Bodobácsok tolattak le-föl, 
akárha valami népi mintát készültek volna festeni, foszforeszkáló vörös 
festékkel, a betontányér peremére. Jámbor Józsika és Pius megütközve 
nézték, amint egy káposztalepkepár éppen paráználkodik egy liliom 
peremén. 

Hatalmas üvöltés szakította félbe meddő sóhajtozásainkat. Azonnal 
felismertük, nem afrikai vad üvöltött fel fájdalmasan, hanem a béna 



parkőr. Mi történhetett vele?! Hiszen ekkorát még akkor sem üvöltött, 
amikor valami ritka lepke után kapva arccal bukott a szögesdrótnak. 
Kiugráltunk a betontányérból, és a park átkutatására indultunk. Jámbor 
Józsika és Pius bukkant rá. És nem a földön. 

A Vigadó összefirkált - én is belevéstem mélyen egy szívet - őspla-
tánjától igyekezhetett a csillagformára nyírt puszpáng mellett álló, ezüst
festékkel frissen kent villanypóznához. Ahonnan már jól hallhatott volna 
bennünket a különben is visszhangzó betontányérban. De túl nagy 
távnak bizonyult. Felénél, a kannagruppnál, megingott. És nem maradt 
más hátra, mint megölelnie a grupp közepén álló nagyagavét: az AGA-
V E AMERICANA-t . Mindegy mit, csak ne kelljen a földre - a Föld
labdához vágódnia! Minden egyes bukása, annak a bizonyos pesti IX. 
kerületi bérháznak a tetejéről való lezuhanását idézte. Igen, minden 
egyes alkalommal újra és újra le kellett zuhannia annak a bérháznak a 
tetejéről. (T. Orbán később Pesten próbálta megtalálni azt a bérházat. 
Minden jel arra mutat, hogy a Népszínház utca utolsó, már a Népköz
társaság térre néző bérkaszárnyájáról van szó, amelyet T. Orbán Lábas 
nevezetű barátja mellett - akivel a tetőre is felmásztak, majdhogynem 
le is ugrottak onnan, hogy minél pontosabban át tudják élni a béna 
parkőr félelmét-fájdalmát - immár főleg cigányok és kínaiak lakják . . . ) 

Ilyet még nem láttunk, pedig már szedtük ki, mint mondtam, szöges
drót közül, éles fémforgáccsal teli konténerből, a tükörgyár szemétte
lepéről, még fortyogó meszesgödörből. Még a palicsi állatkert agg orosz
lánja sem üvöltött ilyen fájdalmasan, mondta Orbán, amikor mancsával 
teljes erővel belecsapott a ketrec frissen köszörült vasvesszeibe. 

Tenyerét átütötték a zömök lila tövisek. At szikár testét is. A tonnás, 
húsos, hamvas agavé, ahogy Orbán mindig kihangsúlyozta: AGAVÉ 
A M E R I C A N A volt városkánk legkülönösebb - legegzotikusabb növé
nye. T. Orbán, aki később Pest-Buda-szerte ismert költővé tornázta fel 
magát, többször értekezett arról nekünk, hogy az agavé: AGAVÉ A M E 
RICANA tövise, nagyítsátok csak fel képzeletetekben, ha van képze
letetek: azonos a cápa ebonit tövisével. Kecsenovics Firó ilyenkor mindig 
közbeszólt, helyesbített: nem ebonitból van a cápa tüskéje, hanem 
bakelitból! És akkor újfent hatalmas vita alakult ki Orbán és Firó között 
az ebonitot és a bakelitot markánsan megkülönböztető árnyalatokról. 
Orbán szerint a bakelit rideg, míg az ebonit, ha megdörzsöljük, példának 
okáért szépen felborzolja, szinte leemeli, éppen úgy, mint a meleg kénes 



gyógyvíz a nők szeméremhajzatát... Egészen leemeli? kérdezte Jámbor 
Józsika. Le, mondta Orbán. Firó viszont arról akart - hosszan - érte
kezni, hogy az ő rádiójuk is bakelitból van, s azon a rádión, a háború 
kellős közepén, az ő édesapja még Moszkvát is be tudta hozn i . . . de 
senkit sem érdekelt közülünk Moszkva, amikor a hercegek mind ma
gukkal hozták az értékes bélyeg- és lepkegyűjteményeket.. . 

Nem mertünk közelebb lépni a jajgató-üvöltő parkőrhöz. Rohantunk 
a fürdőorvosért. Mire visszaértünk a botladozó, üveges tekintetű, elhí
zott orvossal, dr. Csathóval, aki selyem nyakkendőkkel kötözte el cék
laszín pókos bokáját (én cipeltem a nikkelszerszámokkal teli kígyóbőr 
táskát, amit - noha a jéghideg nikkelszerszámok és a nikkelboxer, 
nikkelbrowning mellett sok volt az írószerszám, a menyétfarok-ecset is 
- Pius hentesszatyornak nevezett), hisz rá, az orvosra is kellett ügyelni, 
össze ne akadjanak hegyes, fehér cipői, el ne vágódjon a sétány kvarcán, 
szét ne üsse nagy homlokát valamelyik fában. Szuszogva, alig artikulálva 
közölte velem, estére muzsikálni fognak a fürdő halljában. Ősbemutató 
lesz valójában, tette hozzá, megboldogult (öngyilkos) kollégája: Roxer 
Gyula Jubileumi csárdását fogják előadni, több szabadkai vendégmuzsi
kussal, és már maga is úgy lépkedett - úgy szeretett volna lépkedni a 
kavicson, akár egy csárdást járó cirkuszi ló. Mindezt azért közölte velem, 
mert ha muzsikált, ha koncerteztek vagy a nagyteraszon, a platánok 
alatt táncra játszottak Radács Misi bácsival én lapoztam a kottáit (a 
Misi bácsiét Köcsög). . . Nélküle és Misi bácsi nélkül, ezt többször 
megjegyezte, a kanizsai tűzoltózenekar - hiába nyerte meg egykor a 
csapat a torinói világbajnokságot - , még a Sonata pathetique-et sem 
tudná eljátszani, nemhogy még valami Grieget, avagy netán Bartók 
valamelyik durván zokogó vonósdarabját... Mire visszaértünk a doktor 
úrral, már ott dolgozott Liska tanár úr, Blanka édesapja, a fotóművész. 
A klott alól, jóllehet ő már csak nagy pillanatokban élt a klott lepellel, 
minden szögből lefényképezte a nagy hamvas húsú kaktuszra: az AGA-
V E AMERICANÁ-ra szegeződött, üvöltő-jajgató parkőrt. Olykor, 
igaz, végtelen tapintattal, együttérzéssel, szánalommal, még az arcán 
is igazított. 

Néhány év múlva majd elismerő oklevelet kap az egyik országos 
amatőr kiállításon - ha jól emlékszem éppen Gjevgjeliján vagy Ptujban 
- Szent Sebestyén című felvételéért. Orbán magyarázta később, hogy 
ez a borzalmas ölelés, ölelkezés, illetve hát Liska tanár úr (nekünk 



németet tanított, a felesége pedig a kémiát - feleségének köszönve 
lehettünk aztán olyannyira járatosak a fekete tudományban, az alkímiá
ban, jóllehet kutatásaink az ébenszerű sulyomot, a jezsuitadiót kivéve 
elsősorban a fehérre mint olyanra korlátozódtak, nevezetesen: a gipszre) 
zseniális felvételei ihlették a fürdőorvos urat azonos című, igaz, a mai 
napig előadatlan, német szövegű operája, a Szent Sebestyén, megkom
ponálására: Jaj! mondta Orbán, abban az operában minden hangjegy 
egy borzalmas agavé-, azaz hát cápatövis . . . 

Figyeljetek csak, intett Jámbor Józsika, a Liget össz kisénekesei 
elnémultak, mint zongorahangoláskor, még a kakukk is. A kakukk mióta 
kisénekes?! kérdezte Firó. Nem kisénekes, de szépen besegít nekik, 
mondta Józsika . . . 

A kisénekesek által teremtett csöndet - űrt csak majd Milojkó, a 
rendőr kerékpárjának borzalmas csörömpölése zavarja meg. Jelentették 
neki, valaki 100-as szögekkel szögezte föl magát a nagyagavéra: az 
AGAVÉ AMERICANA-ra. És üvölt, mint a vadszamár. 

Az egészben mégis az volt a legszörnyűbb, hogy az orvos úr sem tudta, 
merte, akarta lefejteni a lila tövisről a béna parkőrt. Hatalmas injekci
ókkal döfködte. Akárha valami őrült torreádor, jegyezte meg Pius. 
Ekkora adagokat csak a lovaknak adnak, jegyezte meg Gyúró. Milojkó 
pedig (miután arra kényszerített bennünket, hogy felpumpáljuk kerék
párját) hol gumibotjához, hol pisztolyához kapkodva követelte a park
őrtől (de Liska tanár úrtól és Csathó doktortól is, lévén kolonista, még 
rajtunk kívül nem ismert senkit a városkánkban) igazolja magát - és 
azonnal szálljon le arról a kurva amerikai agavéról. . . 

A Csodafürdőnek, mert valóban az volt - csak egyetlenegy emberrel 
nem tudott csodát művelni, a parkőrrel, aki valójában nem is volt parkőr, 
aki a kénes víz miatt lett örökös lakója a Csodafürdőnek, Ligetnek, az 
egyik kis vendégszobát egész életére kibérelte, s az ő esetében ez a 
ragaszkodás tűnt valamiféle csodának, valójában az is volt, Köcsög 
szerint egyes esetekben akár tízéves kúrára is szükség van, jóllehet a 
béna parkőr egyszer sem fürdött meg a sárga vízben, Firó szerint őt a 
kipárolgás fogja előbb-utóbb meggyógyítani - , csak azokon az ablakain 
leskelődhettünk, ahogy Kecsenovics Firó szokta volt mondani: muziz-
hattunk, amelyikeken nem volt matt avagy színes négyzetekkel, ábrákkal 
teli üveg, amelyikeken nem volt sűrű drótháló, illetve amelyeket, szü-



leinkkel fürödve, sikerült észrevétlen finoman beszappanoznunk, ame
lyek előtt egészen közel fa állt sűrű, kényelmes lombbal. 

Igaz, a nagy hársról például csak a 34-es pamlaga látszott. Ami csak 
Vécseyné esetében volt megfelelő, mert ő valójában nem is fürdött, 
egész idő alatt a rózsaszín viaszosvásznon heverészett. Meztelenkedett. 
Vécseynét nemcsak a ruha zavarta-takarta, a víz is, ő még a bőréből is 
szeretett volna kibújni. Vannak ilyen esetek, magyarázta Köcsög, akik 
egyszerűen nem férnek a bőrükben. Szűkre szabatott nekik. Talán 
összetévesztette a Teremtő . . . Mit? Hát a bőrüket. Egy kisebb, sze
mérmes némber bőrét találta nagy húsukra húzni . . . Otthon nem 
heverészhetett meztelen, nem terítgethette ki magát csak úgy. Vécsey 
úr nagyon szemérmes teremtés volt, nem szerette, ha a neje meztelen 
sétafikál az inasok, segédek szeme láttára. Tüzes piszkavassal húzott 
átlót szép nagy, körteforma fenekére. Különös, de Vécseyné esetében, 
éppen ez a szabályos átló izgatott bennünket legjobban. E l sem hittük 
volna, hogy valóban tüzes piszkavassal húzta a Vécsey úr, ha Köcsög 
unokatestvére, Puhalek Tódor, nem a Vécsey úrnál inaskodik. Napokig 
égett bőr- és szőrszag - mert, magyarázta Köcsög, a fanszőr is megpör
kölődött kissé, ugyanis akkor még hátul is kilógott egy kis szőrcsomó -
terjengett a lakásban és a műhelyekben, valójában az fog terjengeni 
örökre, hiába a sok büdös csiriz, kulimász, illetve épp fordítva, a sok 
büdös csiriz és kulimász is csak azt a pörkölt hús- és szőrillatot fokozza 
- fokozza, mint Puhalek Tódor mesélte, már-már elviselhetetlenül. . . 
Még az a szerencse, tette hozzá Puhalek Tódor, hogy a Vécsey úr évente 
egyszer külföldre utazik, s olyankor a Vécseyné át-átsétál a műhelyeken, 
szép nagy körteforma fenekén azzal az isteni átlóval, még szól is az 
inasokhoz, segédekhez, hol egy tűt, hol egy ollót keresve éppen. Immár 
őket, az inasokat, segédeket is a szép nagy, körteforma fenék égetett 
átlója izgatja, az, hogy a Vécseyné segge lyukában immár sosem is nő 
új szőrzet, hátul többé nem indáz ki a fanszőr, kiégette a Vécsey úr, 
akár pörköléskor a disznó fülét. . . Amikor hasra fordult a rózsaszín 
viaszosvásznon, a nagy hárs levelei is mozogni kezdtek, akárha valami 
kis lokális szellő, forgószél kapta volna el éppen. 

A vadgesztenyéről viszont már a kis, négyszögletes medencébe, a 
fajanszba is beleláthattunk. Valaki közülünk mindig ott tekergett a 
pénztár körül, s azonnal jelezte, ha nőszemély kapta a 7-es szobát. Nem 
tudom, mondtam-e már, vagy én is késleltetem a dolgokat, mint a 



Köcsög, aki képes a csattanót másnapra hagyni: Nusika előfizetője volt 
a 7-esnek. Ő másik szobára nem is váltott volna jegyet. A 7-es akárha 
Nusika lakosztályához tartozott volna, annál is inkább, mivel ott lakott 
100 méterre, a Ligetsoron. 

Nusika volt a legszebb nő a városkánkban. (Itt egy kicsit pontosítanom 
kell, ugyanis történetünk még a Csárdáskirálynő előtti időszakot öleli 
fel, Tóth Éva akkor még nem lépett a színre, ő a következő korszak, 
gyerekkorunk második felének, jóllehet még mindig a negyvenes évek 
hősnője lesz majd.) Mintha csak tudta volna, mit érzünk iránta, akárha 
a nagy munkában (sóvárgásban) elgyöngült méhecskék csípését, érezte 
volna minden egyes sóvár pillantásunkat, még a vízben is tudatában 
lehetett, minden pillanatban félájultan, nyakunkat törve zuhanhatunk 
alá a fáról, nincs kizárva, számolta is a halottak, a félholtak puffanásait. 
Nusika nem járt az amatőr színházba, nem lépett fel az Idegesekben, a 
Sári bíróban, tán még a Csárdáskirálynőben sem lépett volna fel: ő 
filmszínésznőnek képzelte magát. Nusika az is volt: filmszínésznő. Lehet 
valaki filmszínésznő, elaborálta a kérdést Szatyor, celluloid szalag nélkül 
is . . . Mi voltunk a közönsége. Jobb közönséget nem is kívánhatott 
volna magának. Különben is, meztelen filmek akkor még nem nagyon 
léteztek, az sincs kizárva, mi találtuk fel, mármint a meztelen filmet -
igaz, celluloid nélkül, de hát a meztelen film valójában éppen celluloid 
nélkül az igazi. . . 

A pamlag szélére ülve lassan vetkőzött. Lassan, ugyanis vetkőzés 
közben minden alkalommal elszívott egy cigarettát. Egy aranyvégűt. 
Köcsögöt ez a bevezető izgatta legjobban. Nagy aranycsikk-gyűjteménye 
volt. Megtörtént, ha váratlanul állítottam be hozzá, szája sarkában, akár 
a tollas cigányok szájában az aranyfog, aranycsikk villogott... Nadrág
szíjával - szerencsére katona-, orosz katonanadrágszíja volt - kötözte 
magát oda a törzshöz, hogy idő előtt le ne szédüljön, és hogy szabad 
maradjon a keze. Egyszer akkorát lövellt, hogy az ablakra csapódott a 
magja, de szerencsére Nusika semmit sem vett észre, ugyanis éppen a 
víz alá készült merülni.. . Kecsenovics Firó a kutyaláncot hozta magával. 
Ha nagy fejébe szaladt a vér, elájult - néha egész nap ott csüngött 
ájultan-félájultan a láncon. Olykor megnéztük, nem fulladt-e már meg, 
de különben nem zavartuk, hadd élvezze ki magát nyugodtan . . . Én a 
zakómmal gomboltam oda magam az egyik ághoz. Első alkalommal mind 
lepattogtak a gombjaim, de aztán megkértem ómamámat, zsákvarrótűvel 



varrja - erősítse fel őket. Hallottam is, amikor aztán megjegyezte anyám
nak: Ennek a kisgyereknek nagyon ver a szíve, jobb, ha mindig begom
bolva hordja kacabáját. 

Elnyomva cigarettáját, finoman nyomva el, ne sérüljön az aranyvég 
(az utolsó napjai voltak azok az aranyvégű cigarettának, utána kellene 
nézni, pontosan melyik év melyik hónapjában, napjában szüntették meg 
gyártását): kilépett a bugyikájából. (A bugyit városkánkban Szent Miska 
kezdte bugyikának nevezni, tőle vettük át mi is, ugyanis Szent Miska 
bácsi, aki a leggazdagabb házaknál vasalt, alsóneműt - bugyikát nem 
vállalt.) Különös, hogy Nusika mindig ezzel kezdte. Mármint a bugyi-
kájával. Mások (még a Vécseyné is) ezzel fejezték be, előbb a ruhából 
bontották ki magukat. Persze nekem nincs olyan mesélői, avagy írói 
tehetségem, mint Köcsögnek és Orbánnak, hogy ezt a momentumot 
igazán érzékeltetni - lassítani, vég nélkül aprózni, a szó szoros értelmé
ben a végtelenbe odázni, vagy ahogy Lötyöge mondja, két marokra 
fogni, s aztán úgy megragadni - tudjam. 

Ahogyan derékban hajolva lehúzta magáról a szoknya alatt. Ám éppen 
csak a szoknya alá. Onnan már kezét másra használva úgy rázta le 
magáról. A legcsodálatosabb mozzanata az egész operációnak, jegyez
tem meg. Hogyan nevezheted a bugyika levételét operációnak?! csattant 
fel Lötyöge, amikor a szökőkút kettépattant betonmedencéje fenekén 
újrameséltük, elemeztük a látott, pontosabban: megélt mozzanatokat. 
Valóban az volt, a legcsodálatosabb mozzanat, amikor magától kezdett 
csúszni, siklani villámgyorsan Nusika hosszú lábszárán végig a bugyika, 
s mielőtt a földre ért volna, lábfején megakasztotta, és ugyanannak a 
mozdulatnak a részeként feldobta az orrunk előtt álló vasfogas kampó
jára. A selyembugyika röpte (egyetlen madár röpte sem hasonlítható 
ehhez, egyetlen madár röpte sem ilyen csodálatos, kivéve, jegyezte meg 
Köcsög, ha Afrikában nincsenek a mieinknél még selymesebb tollas 
lények) alatt történtek az első eszméletvesztések, ájulások. Aki egy 
pillanatnál tovább időzött a bugyika szemrevételezésénél, egy pillanatnál 
tovább tanulmányozta-bámulta azt a pontját, ahol a selyem magával 
Nusika bensejével érintkezik, dörgölődzik, az elvesztette a látvány még 
ennél is fontosabb részét, amikor is Nusika felhúzta a fejéig a ruháját, 
és egy pillanatig úgy állt, pózolt Köcsög szerint, ugyanis a fogason csüngő 
bugyikát később is szemrevételezhette az ember, mondjuk akkor, amikor 
Nusika a víz alá bukott, vagy túl hosszan reszelte körmeit, sarkát. Igaz, 



volt ebben egy kis rizikó is, ugyanis megtörtént, hogy a ruháját is 
ugyanarra a kampóra dobta, és akkor az elszalasztott alkalmat már többé 
- a legközelebbi alkalomig, maximum egy hétig (egy hét pedig maga a 
végtelenbe nyújtott örökkévalóság) - nem pótolhatta. Ebből a csomó-
sodásból is akadhattak apró eszméletvesztések, szédületek. Máris min
dent elhasználtam a szókincsemből (nem győzöm csodálni Köcsög és 
Orbán gazdag szókincsét), el a végtelenbe nyújtott örökkévalóságot is, 
jóllehet Nusika még csak most indult el immár meztelenül (Orbán azt 
mondja: pőrén, Köcsög meg azt, hogy: anyaszült meztelen, de ezek a 
fordulatok nekem nem fekszenek, illetve hát minek ide belekeverni 
Nusika anyját, akit jól ismertem a Mányi kocsmából, ott vedelt a kug
lisokkal, minden parti után azokkal dugott úgy ruhástul, rongyos bugyi
ján keresztül, nemegyszer lehányva kanját) a fehér fajanszlapokkal 
rakott medence (egykor Ó-Kanizsa állítólag Fajansz testvérvárosa volt, 
tehát eredeti fajanszi lapokról lehetett szó) felé. Akárha felém. Karja
imba. Hiszen az én karjaim (mint Köcsög és Lötyöge karjai) szabadok 
voltak, ahogy Szatyor mondta, ilyenkor már különben sem volt idő 
faszverésre, habár én nem is tartoztam a fő faszverők közé, belőlem 
csak úgy magától folyt a geci, csorgott a cipőmbe, annak az újbóli ideje 
később tér majd vissza, s az ággal együtt akár Nusikát is magamhoz, 
illetve a zakómban lévő ághoz ölelhettem volna. Jött, csak úgy sétálva. 
Nusika nem volt annyira fiatal, jóllehet lány volt még, nagylány, ugyanis 
volt már egy-két komoly udvarlója, Szabadkáról is jártak ki hozzá olykor 
férfiak. Magam is láttam egyszer, amint a futóárokban (akkor még nem 
temették be, nem tudták pontosan mi lesz, szükség lesz-e a homokba 
ásott állásokra, árkokra ismét) rámászott egy fehér ruhás törökkanizsai 
strici, meg ahogyan a kabinban a Vatta Zolika, izzó durungjával hátulról 
molesztálta, majd aztán kimerülten térdre esve nyalogatta ugyanott. . . 
De az volt az érzésem, az utóbbi időben, évben, amióta mi szemmel 
kezdtük tartani, vonulni kezdtünk utána, figyelni, lesni kezdtük, mintha 
elmagányosodott volna. Az volt az érzésünk, felvállalt bennünket. Mind 
a tízünket. 

Felvállalt engem. 
Vonulását a forró víz felé egy gyönyörű mozzanat szakította meg. Az, 

amikor szép ujjaival megragadta a lépcső mellé szerelt rézrudat. Majd 
felemelte egyik lábát, hogy az arany vízbe helyezze, illetve, hogy előbb 
lábujjaival csak megérintse, leellenőrizze, elég meleg-e. Talán akkor 



volt a legnagyobb távolság combjai között. És elindult le-, illetve a víz 
felé a lépcsőkön, amelyek közül már a második is félig vízben volt. 
Megállt a kis medence közepén. Még mindig felénk fordulva. Akárha 
megdöfve bennünket melleivel. Majd oldalra, hátrafordult, és belecsú
szott az átlátszó aranyba. Mi meg voltunk győződve, erről persze nem 
vitatkoztunk a béna parkőrrel, azért Csodafürdő a fürdőnk, mert Nusika 
fekszik, lebeg, fürdőzik a vizében. Fanszőre (ezt a kifejezést az idősebb 
gyerekektől hallottuk, pontosan nem is értettük a jelentését, pontosan 
nem tudtuk mi is az, hogy: fan . . .) elválva lebegett, úszott a felszínen. 
Lábaköze így teljesen fedetlen, pontosabban: védetlen maradt, akárha 
rózsaszín tengeri kagylóba - tengeri kagylónkba csacsogott ágyékában 
a kénes gyógyvíz, a forró arany. Nincs kizárva, többen azért is nem 
kötözték oda magukat a vadgesztenyéhez, mert ilyenkor volt egy pilla
nat, megérte az életveszélyes rizikót, amikor az volt az ember érzése, 
ha alázuhan, pontosan a kis medencébe - Nusika ágyékába pottyan . . . 

hatalmas kredencünk, amelyet többször átmázolt a sovány Sarnyai, 
édesapám barátja (a fia ugyanolyan sovány volt, s az én barátom lett, 
nagyon jó barátom) pontosan szemben állt, valójában az egész falat 
eltakarva (semmivel sem kisebb, mondta valaki az egyik hurcolkodás 
közben nagyokat nyögve, mint a kistemplom oltárfala) a gyerekágyunk
kal, amely noha rácsos volt, akár felnőtt ágynak is beillett volna, ugyanis 
ketten aludtunk benne bátyámmal. Valójában bátyám akkortájt alig 
használta, künn aludt az udvarban, lenn a parkban, a Tiszán, a Majom
szigeten, úgyhogy az a drapp rácsos építmény, szemben a felhőkarcolónyi 
elefántcsontszín kredenccel, az én birodalmamnak volt mondható. A 
rácsot nem azért hagytuk fenn, mert valamiféleképpen még mindig 
kisgyerekeknek tekintettük, éreztük magunkat, hanem azért, mert védte 
birodalmunkat a felnőttektől, a külvilágtól. Igen, nyugodtak lehettünk, 
egyik felnőttnek sem jut eszébe átmászni a rácson. A kredenc leírása 
meghaladja képességeimet, túl sok időt is igényelne. Csupán ágyunkhoz 
legközelebb eső, a másiktól jóval jobban legömbölyített sarkáról ejtenék 
néhány szót. A felső polcain még voltak porcelán edények, ám az alsókon 
már kezdett felbomlani az egész kredencre jellemző hideg rend. A sérült, 
törött nippek nagy része is itt halmozódott fel, mint valami állatmen
helyen, jóllehet a nippek között akadtak vitézek, harmonikázó matró
zok, táncoló juhászok is jócskán. Váza, varródoboz, egy nagy fekete 



szekrényes, mutató nélküli, kerek óra, félliteres szifon, imakönyv, ká
véscsésze, citrom. És legkívül, már egészen a sarkán, különösmód a 
fekete szegélyes kávéscsésze mellett, amelyből Gallérka néni jósolt 
rendszeresen szegény édesanyámnak (különösen akkor, amikor apánkat 
börtönbe hurcolták, s fennállt a veszély, hogy az albán határon lévő 
magas hegyről, ahol erdőt irtottak, karácsonyfát vágtak: átszökik Albá
niába, albánná lesz - és többé sosem fogjuk látni), használt damaszt
szalvétára dobott sárga cérnacsipkén: egy nagy rózsaszín tengeri kagyló 
állt évek óta. 

ABBÁZIA 
írta rajta fekete tussal. Ha bemásztam ágyamba - gyakran rohantam 
haza, hogy igazán kipihenjem a folyó, a park, a vasútállomás, a Kistó, 
a focipálya, a színház, a tűzoltólaktanya, a cserkészotthon fáradalmait 
- , és fejemet a ritkán mosott (nem engedtük mosni, hiszen a kincsek 
egy részét alatta tároltuk) párnánkra hajtottam: a harmadik és a negyedik 
rács között szépen beleláthattam a rózsaszín, jóllehet a nyílása körül 
mind vörösebb, öblös tengeri kagylóba. Ha valaki napközben véletlen 
el találta mozdítani, noha csupán milliméterekről volt, lehetett szó, 
felkeltem, kimásztam a rácson, és mintha parafa dugót, srófot, horgot, 
patkót, régi pénzt keresnék éppen valamelyik alsó fiókban, titokban 
ismét beállítottam, be: egzaktul. Majd hónom alatt a Tolnai Világlexi-
kona első kötetével, mert elfelejtettem említeni, a Tolnai kötetei is ott 
sorakoztak annak a saroknak a harmadik polcán, amit még sámli nélkül 
is el tudtam érni, visszafeküdtem. A lexikon ABBÁZIA szócikke, amit 
apám hupikék levlapjával jelöltem (Lötyöge egyszer megjegyezte, ha 
előbb az Adriára utazhatna, sétahajózhatna, lebeghetne a sós vízben, 
aztán ő se bánná, hogy börtönbe vessék, erdőt irtani vigyék az albán 
határra), nem volt semmi különös (igaz, egyáltalán mi is lehetne különös 
az AFRIKA-fejezet közelségében?), ám volt egy mondat, amit még 
ebben a semmis szövegben is aláhúztam: 

A mediterrán növények szabadban tenyésznek 
Tehát ott, Abbáziában nem kell minden tavasszal kicipelni a nagy-

agavékat - amelyek, a levlap alapján még a mi agavénktól: AGAVÉ 
AMERICANÁ-tól is sokkal hatalmasabbak voltak. Valamint volt még 
ott a Tolnai Világlexikonában egy rajz is, a következő aláírással: 

Abbázia egyik legszebb pontja. 



Leheveredtem tehát, egy pillantást vetettem a lexikonba, a levlap 
kékjére, a rajzra és a Monté Maggiore-, Quarnero- és Volosca-szerű 
varázsszavakat ismételgetve átengedtem magam a rózsaszín spirál von
zásának, engedtem, húzzon, csavarjon magába, őröljön meg a kellemes, 
angyali húsdaráló, zárjon magába, csapódjon rám örökre a véres peremű, 
akárha vértől csorgó, rózsaszín belsejű gyöngyház. Többször rajtakaptak. 
De szerencsére nem is sejtették, mit a fenét gukkerozok a két rács 
között. Senki sem sejtette a becentrírozott nagy kagyló és a köztem 
lévő kapcsolatot. Gyengélkedik, vérszegény, mondta anyám, hagyjátok, 
jobb, ha itt fekszik, mint ha kint csatangol reggeltől estélig. Az apja 
után búsul, mondta ómama: ő is rácsok mögött akar lenni. 

7e, súgta egy nap a gesztenyelombban Jámbor Józsika, nézd csak. 
Nézem, súgtam vissza kissé sziszegősebb hangon, mit gondolsz, nem 
nézem?! Mit gondolsz, lehunyt szemmel baszom itt a rezet?! Nézd 
csak, súgta még halkabban, még nagyobbra meresztve szemét, még 
nagyobbra tátva száját: mintha csak Nusikáról mintázták volna a gipsz 
cigánylányt . . . Nézd csak . . . Meg sem született Nusika, amikor azt a 
szobrot mintázták. Azt mondják, egyidős a Csodafürdő épületével. Ak
kor a nagyanyjáról, súgta finoman átugorva Nusi nénit, Nusika édesany
ját. Talán a dédanyjáról, mondtam, mintha még mindig ironikusan, 
jóllehet megdöbbenve láttam, Jámbor Józsikának igaza van. Most is, 
mint legtöbbször, ő látta meg azt, amit mi valami miatt képtelenek 
voltunk meglátni. Bátyám mesélte, Vak Vígh Tibike is mindent jobban 
látott savós szemgolyójával. A felfedezés, gyerekkorunk egyik legna
gyobb felfedezése (különben mindennap százszor eltrappoltunk a szo
bor előtt, tanulmányoztuk télen is, nyáron is) pillanatok alatt szétterjedt 
az egész gesztenyelombban. Ha valaki kívülről szemléli akkor a geszte
nyefát, minden bizonnyal valami nagy, még nem tapasztalt elváltozást 
észlel rajta, valamit, amit egy új, a nyarat még tovább fokozó, nem őszre, 
a nyarak nyarára váltó új évszak idéz elő. Különben is megesett, hogy 
a vadgesztenye kétszer virágzott. Mire észhez tértünk, Nusika már 
felöltözött, és tárva-nyitva hagyva az ajtót, gondolván, hátha ismét 
beszökünk, és gyorsan megfürdünk a vizében - valóban, akárha forró 
arany vizeletében (könnyű volt így fekete tudománnyal, aranycsinálással 
foglalkoznunk!), nyomtalanul eltűnt. 



Egész estig ültünk az egyik padon, és bámultuk a gipsz cigánylányt a 
kannagrupp közepén. Igen, kezdhettük elölről, jóllehet már többször 
éreztük úgy, végére jártunk e gipszlény rejtélyének. Noha tudhattuk 
volna, tudtuk, láttuk is, a felnőttek is naponta a csapdájába esnek. Nem 
akadt férfi városkánkban, aki a szobor felé közeledve, nem igazította 
volna meg a haját, nem fésülte volna ki gyorsan fazonzsebében hordott 
csöpp bikaszarvból készített fésűcskéjével a bajszát. 

Másnap Köcsög találkára hívta Tihamért. A Kistónál találkoztunk, a 
tükörgyár és a Bagi-féle lakatosüzem szeméttelepe közötti vékony, 
kamillás sávban. Néhányan a tükörreszlik, majdnem hibátlan katona
tükrök, a többiek a lilába csavarodó fémforgács között turkáltak. Míg 
Köcsög Tihamérral tárgyalt, aki a városházáról, Kálmántól érkezett, 
Potyem kíséretében, mindannyian egyformán összevéreztük magunkat. 
Én a hajszálvékony tükörcsíkokat kedveltem . . . Tihamér, te szobrász-
kodni is szoktál, igaz? Szoktam gyúrni a kékagyagból ezt-azt, mondta, 
a Firó nagy fejét is megmintáztam már egyszer, az apja kis híján felpo
fozta a nyers agyagot, mit idétlenkedik a nagy fejével, jóllehet meg van 
győződve az öreg, eljön az idő, amikor majd ez a hatalmas fej (hólyag) 
működésbe lép, s mindannyiunkat lepipál. . . Tihamér volt Zénó legjobb 
tanítványa. Már eleve olyan kézzel született, igen, magyarázta a plébános 
úr is, már eleve benne volt minden. Körző nélkül is szabályos kört tudott 
rajzolni. Zénó, Radács Misi bácsi és Beatrix főnővér, aki egész életében 
csak hattyúkat festett, de szebbeket a klasszikus mestereknél, mondta 
a plébános úr, művészeti iskolába készítették elő Tihamért. Hol Csaj
kovszkijról, hol Szent Ágostonról, hol pedig Leonardo da Vinciről és 
Segantiniről, Munkácsy Mihályról beszéltek neki. 

Szállítunk annyi zöldagyagot a bányából, amennyit csak akarsz, kez
dett közelíteni a témához, ami előttük sem volt még egészen világos, 
Köcsög. Minek a szarnak? kérdezte Tihamér. Nekem elég egy-két 
marokra való is. Majd hozzátette, hová a fenébe akarjátok szállítani azt 
a tömérdek zöldagyagot? Hát a pagodába, mondta Köcsög. A pagodába? 
tűnődött el Tihamér. A pagodát nemcsak a denevérek, közülünk is 
mindenki szerette, nem véletlenül volt egykor törzshelye az ókanizsai 
Haj- és szakállnövesztők társaságának, amely saját, külön közlönnyel 
rendelkezett. Valójában mi ama társaság jogutódjának tudtuk magunkat, 
jóllehet minden június elsején kopaszra nyírattak bennünket és Sas Ferit 
kivéve, akinek nagyon erős szőrzete volt, de nem volt apja, csak anyja, 



meg két nagynénje (éppen úgy, mint különben Tihamérnak), még egyi
künknek sem pelyhedzett a szakálla. Odaszállítjuk a zöldagyagot, ismé
telte Köcsög. Igen, értem, mondta Tihamér, kubikosnak készültök . . . 
Köcsögöt a kubikossággal lehetett legjobban felbosszantani, életének 
ugyanis egyetlen célja volt, a városkánkban olyannyira gyakori kubikos 
sorsot elkerülni. De most nem mutatta ki érzelmeit, sokkal komolyabb 
dologban tárgyalt. És te szépen elkészíted Nusika mását. Nauszikáét? 
kérdezte csodálkozva Tihamér, hiszen éppen a minap érkeztek el 
a görög mitológia tanulmányozásában Radács Misi bácsival: Nausziká-
hoz . . . Nauszikáét?! ismételte Tihamér, miközben a szeméttelepről 
felemelt egy nagyobb tükörcserepet, amelyből akárha gurábliszaggatóval 
metszettek volna ki kerek zsebtükröket - és mi máris látni véltük 
azokban a kerek zsebtükrökben Nusika csillogva-villogva megsokszo-
rosodó arcát, sőt még a zsebtükrök hátulján is látni véltük csöpp söréttel 
a focipályákat . . . Nusika mását? kérdezte most már nem oldalazva, 
nem hátrálva Tihamér. Igen, Nusika mására van szükségünk. Ugyanis 
minden pillanatban megtörténhet, szólt közbe most már Orbán is, hogy 
valaki összezúzza a kinti gipszet (egyáltalán nem véletlen tehát, hogy 
T. Orbán első verseskötetének Gipsz lesz majd a címe) . . . Látszott, 
Tihamér bele fog egyezni a dologba. Valójában élete legnagyobb vál
lalkozásáról lesz szó. Delet harangoztak, immár a tükörhulladék, tükör
szemét közepén álltak, a nap annyira erősen sütött, annyira vakítóan 
villogott minden cserép, hogy hátrább kellett húzódnunk, s így semmit 
sem hallhattunk az egyezkedésből. Mit kérhetett Tihamér? Mit kínál
hatott Köcsög? Állítólag egy bőrlabda, a Köcsögnél maradt Tanganyika, 
egy cserkészbuszola, ahogy Köcsög mondta: delej, egy hegedűvonó, két 
láda marmaládé, egy detektoros rádió és fél zsák tejpor is fölmerült, 
jóllehet ez mind csak a találgatás szintjén. Tihamérral tehát végeztünk, 
ám hátravolt még a nehezebb feladat: Nusika megnyerése, rábeszélése. 
E l sem tudtuk képzelni, ki fogja vezetni a tárgyalásokat. Köcsög csavaros 
esze, pimaszsága most az egyszer nem jött számításba. Talán T. Orbán, 
netán éppen Jámbor Józsika, aki noha lángra kapott Nusika közelében, 
s elégett, mint egy darab papír, talán éppen légiességéből kifolyólag 
közel tudott férkőzni Nusikához, körül tudta lengeni, meg hát második 
szomszédok is voltak, padlásukról át lehetett látni Nusikáék udvarába 
- ahol állítólag egy éjszaka, Józsika saját szemével látta, Miska, aki akkor 
Nusi nénivel élt, leszúrta a vasvillával az öregasszony egyik hódolóját, 



kanját . . . És valóban, végül is Jámbor Józsikára esett a választás. Mást 
közülünk valójában még nem engedett akkor közel magához Nusika. 
Ha szükséges lesz, természetesen neki is fizetünk. Aranyvégű cigaretta 
és krakedli a munka egész ideje alatt biztosítva, tette még hozzá. 

Pucéran képzeltétek? kérdezte Pius. Nem, télikabátban, te ökör, 
mordult fel még Firó is. De a gipsz fel van öltöztetve, erősködött Pius. 
A mi rezervánk pucér lesz, később mindenki úgy öltözteti majd, ahogy 
akarja, akár a színházból is hozhatunk majd számára gúnyát. Erre meg 
Tihamér kapta fel a vizet, mi az, ti valamiféle kirakatbábut vártok 
tőlem?! Estére, a vecsernye után megkezdjük az agyag kubikolását, 
vágta el a vita fonalát Köcsög. Melyik széken fog ülni? kérdezte Lötyöge. 
Ide fog könyökölni a fagylaltospultra. Addigra ki kell fényesíteni a 
vanília, a puncs, meg a csokoládé födőit. Tükör kell? kérdezte Potyem. 
A Vigadó padlásán van egy szép nagy, aranykeretes tükör, épp csak 
hogy megpattant. Majd az első szeánszon pontosan ki fog derülni, mire 
van szüksége Tihamérnak, Nusikának . . . 

Én meg majd elhozom a kagylót, mondtam halkan, szinte félre, 
magamnak. Miféle kagylót?! förmedtek rám többen is. Hát az ABBÁ-
ZIA-t, feleltem még mindig magamnak. Mit a fenét akarsz azzal a kurva 
nagy kagylóval?! kérdezte Kecsenovics Firó. Hát betesszük a lába 
közé . . . Kinek a lába közé?! csattant fel Köcsög, aki valójában az 
egész akciót kormányozta. A puha szobor lába közé, mondtam. Be
nyomjuk . . . Azt a nagy rózsaszín kagylót?! kérdezte Lötyöge. Igen, 
mondtam, az ABBÁZIA-t, és még mielőtt nekem estek volna, elsom
fordáltam a helyszínről, át a töltésen, a Csodafürdő irányába: gyógyítani 
a tükörgyár szeméttelepén szerzett sebeimet, meg hát, hogy még egy 
utolsó pillantást vessek, ahogy T. Orbánnal mondani szoktuk: magára 
a gipszre a lángoló kannagrupp közepén. 



Maurits Ferenc: Töfe az Új Symposion szerkesztőségében 1973-ban 
Akril, fotó, farost, 2000 



LÍRAI (TÁJHÁZI) GYŰJTEMÉNY 

B Á N Y A I J Á N O S 

„Mire jó az irodalom, ha nem ábrázol semmit? Csakugyan: mire?" -
kérdezte nemrégiben Lator László, a vers legkiválóbb és leghivatottabb 
ismerője, maga is költő meg fordító, nem a hagyományosok, sem a 
teóriában tájékozatlanok közül való, igazi versértő. 

Néhány évvel ezelőtt meg Domokos Mátyás kritikus és szerkesztő, 
azt kérdezte meg magától, mit olvashat majd ki a jövő század vagy 
valamely későbbi kor embere, író vagy tudós, a mi világunkról, ha éppen 
a mi világunkat megismerni támad kedve, az éppen most íródó, a most 
kiadott könyvekből, regényekből? Ő is, mint Lator László, kérdésével 
azt állította, az irodalom, a regény „ábrázol" valamit a világból, és amit 
„ábrázol", az fennmarad a későbbi korok számára mint múlt, amely 
mindenkor megismerésre vár és megfejtésre szorul. 

Az sem mellékes talán, hogy Nemes Nagy Ágnes, költők között az 
első, a múló időben egyre inkább az első, nem átallhatta elmondani, 
hogy a költő eldalolja minden búját-baját, „ábrázol" tehát, miközben -
ez is a gondolat hangsúlyos része - persze verset mond . . . 

Csakugyan, mire való az irodalom, ha nem ábrázol semmit? - ismétlem 
váltig Lator László kérdését, és közben Tolnai Ottó Wilhelm-dalok című, 
1992-ben kiadott vaskos kötetét forgatom. Nem először persze, és nem 
először olvasom úgy, mint „ábrázolást", a világ dolgainak megnevezését, 
a létezőnek a nyelvvel, a szóval való érintését. Mert - ebben az olva
satban - a Wilhelm-dalok gyűjtemény, sorsok és tárgyak, életek és idők, 
színek és dolgok, illúziók és remények, nagy kiábrándulások és konok 



hitek, veszteségek és megint csak veszteségek gyűjteménye: a látható 
és a láthatatlan, a valós és a fiktív úgy keveredik el a kötetben, hogy a 
keveredés folytán kibogozhatatlan lesz, mi benne a megélt, és mi a 
„csupán" mondott. Ez a keveredése reáliáknak és képzeletnek világot 
teremt és ezzel együtt világot ábrázol. „Szövegvilágot", persze, de eme 
szöveget teremtő költői (nyelvi) eljárás valós anyagból építkezik, látha
tóból és elérhetőből, maiból és tegnapiból, „ábrázol" tehát, és az ábrá
zolaton mindig mozdít is valamennyit, kizökkenti a tapasztaltat valós 
helyzetéből, és ezzel a gyakorlott mozdulattal át is emeli a költészet 
térségeibe, ahol már nem a referenciális háttérnek való megfelelés, 
hanem a költői szó ereje, azt is mondhatom, hatalma hitelesíti a verset. 
Kettős hitelesítés ez, aligha kell külön hangsúlyozni. Először a világgal 
való szembesülés, azután a költészet hagyományába és jelenébe való 
beágyazódás . . . De nem ebben a sorrendben. Vagyis nincs itt sorrend, 
nem is lehet a kettős hitelesítés műveletét fontossági sorrendbe ren
dezni. A Wilhelm-dalok egyszerre a régió, a mi világunk, a mi utcánk 
képe és tükre, meg a költészet megvalósulása. Hiteles dokumentum és 
vers, együtt van benne a létező és a „csupán" nyelvből megcsinált. 

Mint Pechán József festményén, ahol a valóságos Wilhelm úgy van 
együtt a megfestett Wilhelmmel, hogy kettőjük között semmiféle kü
lönbség nem látható. Egymásba itatódtak, átjárták egymást, minek foly
tán úgy látjuk, nézzük és értelmezzük a festményt, hogy az egész világot 
látjuk, dicsőségét és gyarlóságait, múltját és jelenét, a folyamatosságból 
az időtlenbe zökkentett időt. Más szóval, mindaz, amiről Tolnai Ottó a 
Wilhelm-dalokban szól, rajta van, ráfér Pechán József festményére, mert 
ez az egyetlen kép mérhetetlenül gazdag, kimeríthetetlenül tartalmas, 
teljes gyűjteménye egy elveszíthetetlen világnak. 

A festményre épülő és a festmény tartalmából táplálkozó verskötet, 
a Wilhelm-dalok mint gyűjtemény, persze, nem rendezetlen halmaza az 
ábrázolt világ tárgyainak és arcainak. Nagyon is rendezett, szigorúan 
felépített gyűjtemény. Tolnai úgy rendezte el a gyűjtemény becses 
darabjait, ahogyan a tájházakat, a helytörténeti múzeumokat szokás. 
Valamennyi visszafogottsággal, valamennyi belső derűvel, ami csak a 
hazainak, az otthonról ismertnek jár ki, és amiből az otthon ismerhető 
fel. A nagy múzeumok nem ilyenek. Azok nem a régiót, hanem az 
egészet reprezentálják nem kevés nagyképűséggel, a teljességre való 
törekvéssel. A tájházak a látszólag „kicsiről" szólnak, a mindennapokról, 



az utcáról, amelyben lakunk, a házról, amelyben születtünk. Egyben a 
különlegesről, a minden mástól különbözőről. A közeinézet a tájház 
perspektívája. Ezért bőven akad benne egzotikus, kalandszerű is, olyas
mi, amit a nagy gyűjtemények számba sem vesznek. A kistérség azonban 
tüntetni is tud a maga megkülönböztető jegyeivel. A maga Wilhelmjei-
vel, kalaposaival, facipőtalpat gyártó műhelyeivel, üvegszemen át néző 
mozigépészeivel, mindentudó kalaposaival, habakukjaival, bolondjaival, 
kis- és nagystílű szélhámosaival, nevesített és névtelen „fél- sőt seügyű" 
kalandoraival, akiknek hőstettei a mozikban, a kocsmákban, a folyópar
ton, persze a „szőke Tisza" partján játszódnak. Egy-egy rejtélyes szín, 
egy-egy még rejtélyesebb flamingó szól bele mintegy „kívülről" ebbe a 
gazdag gyűjteménybe, jelezve, hogy a kistérség bár magába zárkózott, 
kifelé is figyel, ha a kintit mint általánost meg is veti. 

A Wilhelm-dalok verseit akár úgy is érthetem, mint e kistérségi tájház 
kiállítási tárgyaihoz fűzött magyarázó és útbaigazító jegyzeteket, ame
lyek éppen abban különböznek a nagy múzeumok felirataitól, hogy itt 
minden jegyzet a kiállított dolgokhoz fűződő történetnek a neve. Kis 
tájházi történetek rendezett halmaza a Wilhelm-dalok kötet, éppen ezért 
akár regényként is olvasható, afféle különleges „prózák könyve"4cént, 
minek folytán a régi regény, a Rovarház párdarabjaként értelmezhető. 



ÚTBAN AZ AZÚRKÉK FELÉ 

N É M E T H I S T V Á N 

Bekukkantok a Hídba, csütörtök délelőttönként mindig ott trónol a 
főszerkesztő az alacsony fotelban az alacsony asztalka előtt, s mindig 
háttal ül a bejáratnak, így a beköszönőket csak a hangjukról ismerheti 
fel, engem is rögvest az enyémről, kerülj beljebb, ilyesmit szokott mon
dani, most Győző ül vele szemben, hellyel kínálnak, írhatnál Tolnai 
Ottóról a júliusi számba, hatvanéves lesz, nem a Híd, hanem az Ottó. 
Amikor a Bori-szám készült, levélben kértek fel hasonlóra, most csak 
szóban, ha véletlenül nem kukkantok be, talán még erre se került volna 
sor, gondolom már odahaza, kissé sértődötten. Nem kenyerem az írók, 
művészek méltatása, nem értek hozzá, mondom, nem baj, mondja a 
főszerkesztő az ő megszokott, határozott hangján (talán egy kissé nyers 
hangján), épp egy ilyen írásra is szükség volna. Jó, majd gondolkozom 
rajta. De mit írjak én Tolnai Ottóról, az ő prózájáról, amit nagyon nagyra 
tartok, nem a verseiről, amelyekhez kiváltképpen nem értek, és őszintén 
megmondom, nem is szeretem őket túlságosan. Az okoskodást se szeretem, 
a legnagyobbakat sem, én az egyszerű beszédet szeretem, ilyen vagyok, s 
ebből már kigyógyulni nem tudok. De hát akkor mit írhatnék én Tolnai 
Ottóról, aki immár elérte a hatvanat, s annyi a mellén a kitüntetés, mint 
a Nagy Honvédő Háború szovjet hőseinek a zubbonyán a medália. 

Ekkor jut eszembe, hogy valamikor a hatvanas évek elején, valahol 
Újvidéken, valahol az Epres utcában vagy a Telepen, de inkább az Epres 
utcában vitát rendeztek az Irodalomról, ahol én, néhány mondat erejéig 
a szocialista realizmus védelmére keltem. Készültem is rá, mert még 



odahaza az Új Magyar Lexikonból kimásoltam: a szocialista realizmus 
„célkitűzése a valóság hű, a történelmi fejlődés irányát kifejező áb
rázolás . . . nagy fontosságot tulajdonít a művészi tudatosságnak, köz
érthetőségnek . . . szemben áll a hagyományos jelentőségét tagadó 
modernista áramlatoknak" stb. 

Több se kellett Tolnai Ottónak, aki valahol (emlékezetem szerint) a 
zsúfolásig megtelt terem végében húzódott meg, ahonnan jól áttekint
hető volt az egész díszes társaság, tehát több se kellett Tolnai Ottónak, 
mint a szocialista realizmus magasztalása, fölállt a helyéről, fölállt, hogy 
kimagasodjék a tömegből, s az ő csendes, már-már motyogó modorában 
úgy elverte rajtam a port, hogy utána meg se tudtam mukkanni. Nehezen 
kihámozható mondandójának a lényege az volt, mert megjegyeztem 
magamnak, ilyesmit egy egész életre megjegyez magának az ember, hogy 
mit tanulhatunk mi Németh Istvántól, mit tanulhatunk mi a Parasztki
rályságból? Ki se kellett mondania, hogy az égvilágon semmit, hiszen 
ez a napnál is világosabb volt. 

Kik voltak azok a „mi"? Ők, a fiatalok, Tolnai Ottóék. A húszévesek. 
Mindössze tíz évvel jártam előttük, de abban a pillanatban úgy éreztem, 
hogy utánuk kullogok. És nagyon fájt valami. Valami, ami mindig a 
legjobban tud fájni. Hogy velem szemben a másiknak van igaza. 

* 

Egy alkalommal épp akkor jártam Zomborban, amikor a Konjović 
Galériában ott találtam Herceget és Tolnai Ottót. A földszinti teremben 
együtt tekintettük meg a Mester rajzaiból, korai festményeiből rendezett 
kiállítását. Lassan haladtunk előre képtől képig, mindegyiken volt mit 
megcsodálni, két kép és két csodálat között maradt annyi időm, hogy 
lopva hol Herceg János, hol Ottó arcára is vessek egy-egy pillantást. 

Egyik kép előtt hosszabban elidőzve Herceg közelebb hajolt Ottó 
füléhez, s félhangosan egy versidézettel „festette" alá a festmény vagy 
rajz sugallta látványt. 

Egy versnek három sorával. 
Egy dús indájú Tolnai-vers három sorával. 
Tulajdonképpen egy hercegi, egy nagyhercegi gesztus szem- és fül

tanúja voltam. A hódolat ezúttal nem Konjovićnak szólt, hanem Tolnai 
Ottónak, akit Herceg János idéz, idézi Tolnai Ottót, modern költésze-



tünk fölkent papját, egy olyan költészet apostolát, amely költészet nem 
is állt túlságosan közel Herceg szívéhez. 

Mondanom sem kell: abban a pillanatban egyszerre voltam irigy és 
féltékeny. Természetesen Tolnai Ottóra. 

* 

Ennek a hatvanéves kimagasló, elpöszésedő beszédű kanizsai költő
nek eddig a legragyogóbb teljesítménye egy prózakötet. (Milyen költő 
lehet az, aki prózában a legerősebb? No, ezért nem írok én méltatást, 
mert ezt a legegyszerűbb rejtélyt se tudom megfejteni. Vagy írjam azt, 
hogy költészete „költőieden", prózája szárnyaló, elbűvölő költészet?) 
Hogy prózakötetről van szó, semmi kétséget nem hagy maga után, hiszen 
már a KÉKÍTŐGOLYÓ alcímében ott áll: új prózák könyve. 

Úgy kezdtem olvasni, mint egy zsidó bibliát: a végéről haladva előre. 
Tehát A Szerzetes és a Gyerek-tői fölfelé. így került a Hanuka alá 
zárójelbe, de fölkiáltójellel: (remekmű!). Majd a Kosztolányi-idézet 
mellé: „nem mintha az eddigiek - hátulról errefelé nem lennének azok 

de ez a SEMMIS a legnagyobb!" 
Néhány általam aláhúzott szó a könyvből: daráló liberátorok. Azokról 

a repülőgépekről van szó, amelyek a második világháborúban szórták 
gyilkos terhüket Újvidékre, Szabadkára, Szegedre, Budapestre. Csak
ugyan daráló hangjuk volt. Hallottam ezt a hangjukat, de az egyetlen 
megfelelő kifejezést Tolnai találta meg, miként azt is, hogy „csillogó 
vadlibáék"-ként vonultak a magasban, jóllehet, tekintettel a költő „cse
csemőkorára", se nem hallotta, se nem látta őket. És azt se láthatta, 
ahogyan „lassan, egyenként csúsztak le - vagy ki? - az égből a hosszú, 
fekete bombák". 

Igen, azok a bombák lassan, egyenként csúsztak le. 
Aztán ilyeneket ír: tiszta, akárha átszitált homok. 
(Egyébként ezt az akárházását nem szeretem. Már a követői is át

vették tőle.) 
Továbbá: valóban létezik őzszín kecske. 
És ez: a vakrozsda a tengercsiga bíborát idézte. 
Tudja, mellékes, hogy honnan: a leprának leánderillata van. 
És így sorjában: a hüllőtestu platán, a koromlila holló. 



Az írónak, aki ilyen pontos, semmi mással föl nem cserélhető kifeje
zéseket talál, minden szavát elhiszem, mert egyedül ő tudja megnevezni 
a megnevezhetetlent. Ezért író. Elhiszem neki, hogy a világ legszebb 
szerszáma az élesztővágó íj, ami az író szemében hangszer is, s lehan
golódva ott hányódik a bolt pultján, és azt is elhiszem neki, hogy a 
szalmaképek olyanok, hogy szinte melegedni lehet mellettük. 

Miként a költő prózája mellett hol melegedni, hol vacogni. És akkor 
még nem is szóltunk pozitív allergiájáról, az abszolút kékről, az azúr
kékről, elveszett édenéről. Erről majd 2010 júliusában! 



„KÜNN A FARKAS, BENN A KÖLTŐ" 

Tolnai Ottó versei között 

B O R I I M R E 

Tolnai Ottó a képzettársítások emeltyűinek sokával rendelkezik, és 
variációs ösztöne nem ismer lehetetlent - a tárgyi világát (a tárgyi 
világot) bravúros könnyedséggel fedezi fel és hódítja meg nyomban, 
ahogy a papírt maga elé teszi a vers- vagy a prózaírás szándékával. Ebben 
nem ismer lehetetlent, s legtöbbször diadalmas mosollyal nyugtázza a 
versbravúrjának kijáró kritikusi-olvasói tapsot. Az sem zavarja termé
szetesen, ha egy-egy mutatványával kapcsolatban az olvasó úgy hiszi, 
olyan malomban van, amelyben a gépezet üresen jár, mert a molnár 
nem öntötte fel a garatot, csak a rutin az, ami működik. De ilyenkor is 
a költő csendes, ravaszkás mosollyal elővarázsol egy sort, egy versképet, 
s mint a bűvész a kalapjából, ő is elővarázsol egy tárgyi (vagy életrajzi) 
emléket, amely telíteni látszik a be nem töltöttnek vélt űrt, s nemcsak 
a múlt időket varázsolja elő, hanem az eljövendőkkel is kacérkodik 
például a Jövő időben című versében. 

Szabad az átjárása a legkülönbözőbb átlókat metszve-érintve poéta
ceruzája futása nyomán. Az előbb említett verse pedig a legkülönbözőbb 
költői eljárások együttese, akárcsak a legtöbb vers abban a kötetében 
is, amelynek Versek könyve a címe (Bp., 1992), s amelyet most forgatok. 
Az epikus, a történetet (történeteket) mondó versek látszanak uralkod
ni itt. Mintavers is tehát, amelynek nem szakaszai, hanem ízei vannak, 
s Tolnai Ottó modorában ízekre lehet csak tagolni, hiszen nem szabályos 
versről van szó, ami nem jelenti, hogy ilyesfajta versszerzési kalandokba 
is ne bocsátkoznék. Gondoljunk csak a maga gyártotta szót címmé tevő 



Jégverjég című versére, amely méltó párja Nagy László Gyöngyszoknya 
című 1953-as nagy, jégverés ihlette versének. Példás, ahogyan e vers 
egyetlen részlete sem hagyja megnyugodni az olvasó figyelmét, hanem 
átragadja azt a befejezetlenségek révén a következő szakaszba, amely 
azután a maga asszociációival különélésbe kezd, és újra és újra tanúbi
zonyságot tesz a költő „tudásáról" - amit prózai nyelven tárgyismeretnek 
is szoktak nevezni, hiszen Tolnai Ottó versének (de prózájának is) az 
asszociációk ilyensége a jellemző és mindenki mástól megkülönböztető 
jegye, s nem véletlenül kedves szava (érdemes lenne egyszer csokorba 
szedni őket) az akárha kötőszó, ez a mintha csak-ot megelőző időből 
való, ritka és irodalmias, jelentésében bizonytalansági kicsengésekkel 
teli szó, s gyakran a feltételes mondatot vezeti be: 

nagy csokor sáfrányt hoztam az adriáról 
itt gubbasztok mellette homályos szobámban 
akárha kiégett szemekkel 
feleségem erővel a húslevesbe akar morzsolni belőle 
ám én nem engedem . . . 

(Csak egyre kékebb) 

vagy: 

akárha gránit mondanák 
s nem kit gránát talált 

(Akárha gránit) 

Versépítkezése változatos eszközeiben, hely-és térviszonyaiban, ál
talában abban a téridőben, amelyben a költői Én mostanság mozogni 
szokott, s így nem csupán a regényhősök privilégiuma. A Jövő időben 
című verse jellemző esettanulmánya Tolnai Ottó költészetének: az 
előszoba mennyezetéről víz csöpög az „egykor finom vörös kőpadlón" 
fekvő, fóliába betekert, már rothadásnak indult hullára, kinek öltöze
téből csak a kék színű nyersselyem nyakkendő dacol a mulandósággal, 
és éppen a nyakkendő „azúrmotívuma" (a kék Tolnai Ottó egyik kedves 
színe) azt a gyanút kelti a szemlélődő költőben, hogy ő volt a gyilkos 
egy bűnügyi történetbe illő módon. Álomról van szó, rossz álomról, ami 
a családi jóslat szerint esőt jelent, tehát a feleség (nyilván róla van szó) 



utána viszi az esernyőt. Csak az a bökkenő, hogy a gyilkosság még nem 
történt meg, mert az álom, mint olvassuk, a „nagyon félő jövő időbe" 
vetíti az eseményt. 

Természetesen vannak vonzó, már-már pikánsán gyöngéd versei is, 
amelyekből a paradoxon (de lehetne esetleg találóbb meghatározását 
is fellelni) nem meghökkent, hanem elbájol. 

Példánk legyen a Vagy nem a hó című: 

megeredt a hó a márciusi 
s a nap azonnyomban át is égette 
selymét 
vagy nem a hó nem a nap 
nem a piros zsákban a lángliszt 
egy angyal ejtette alá 
az átvérzett ejtőernyőt 
bugyogóját. 

S ez az egyik legszebb „fény-írt ikonja" a most hatvanéves költőnek! 



JÁRT S JÁRATLAN UTAKON 

Tóth Ferenc költészetéről 

H A R K A I V A S S É V A 

A jubileumok, évfordulók mindig jó alkalmul szolgálnak az újraolva-
sáshoz, egy-egy alkotó életművének tüzetesebb szemügyre vételéhez, s 
ahhoz is, hogy felmérjük, vajon az életmű vagy egy-egy vonulata (s ezen 
belül is: melyik?) igényt tarthat-e mai olvasói figyelmünkre, olvasóként 
kommunikációs viszonyba kerülhetünk-e vele. Közhely, hogy akár az 
igazán nagy művek is időtlenül aktuálisak, örök érvényűek, hogy egykor 
kijelölt irodalomtörténeti helyükből kimozdíthatatlanok, hiszen olvasó
ként nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a művekre rétegződő újabb és 
újabb irodalmi vonulatok, az irodalmi kánonok (és ezek módosulásai), 
maga a recepció gyakorlata a hangsúlyok folytonos áthelyezésével 
visszamenőleg is módosítják egy-egy (élet)műhöz való viszonyunkat, 
meghatározzák és újrafogalmazzák befogadásának nézőpontját. Az iro
dalom, egy-egy irodalmi (élet)mű életét (és életképességét) ez a folyton 
alakuló olvasói érdeklődés és viszony biztosítja, határozza meg. 

Most Tóth Ferenc korán lezárult lírájához fordulunk ilyen olvasói 
alapállásból, az (újra)olvasás ürügyéül pedig a kerek évszámok számon
tartásának igénye szolgál: a költő, ha élete húsz évvel ezelőtt nem zárult 
volna le tragikus hirtelenséggel, július 25-én lenne hatvanéves. Mivel 
pedig a 2000. év egy sor, Tóth Ferenccel azonos évben született alkotó 
(pl. Bosnyák István, Domonkos István, Gerold László, Tolnai Ottó -
azaz az Uj Symposion legendás első korosztálya tagjainak) jubileuma 
is, szinte spontánul adódik az összehasonlítás gesztusa, mely gesztus 
eredményeként már itt, szemlélődésünk legelején leszögezhetjük, hogy 



Tóth Ferenc lírája nem ezen irodalmi paradigma vonalán, legfeljebb (e 
lírának az avantgárd irányába való kimozdulásakor) vele párhuzamosan 
haladt. 

A Tóth Ferenc lírai opusáról a legkimerítőbb és legrészletezőbb 
tanulmányt író Vajda Gábor (Az idillkereső. Tóth Ferenc költészetéről. 
Híd, 1981. 1., 75-87. 1.) a költő első verseskötete, az Ősztől tavaszig 
(1961) kapcsán érzelmességről, eredetiséget, mélységet nélkülöző, ha
gyományosan rímes, ún. „udvarló" versekről beszél, valamint arról, hogy 
Tóth Ferenc „legközelebbi mintaképe az idő tájt Fehér Ferenc költői 
magatartása lehetett, noha a huszadik életéve előtt verselgető ifjú a 
József Attila-i életfilozófiát is érezhetően igyekezett elsajátítani" (75. 
1.). Ez utóbbiról nemcsak az olyan, József Attila költészetében gyakori, 
jellegzetes fogalmak vallanak, mint a rend vagy a („gyönyörű") elme; a 
költő Levél című versében maga is vall e kötődésről: „neked Petőfi, 
nekem meg / Attila őrzi sorait". 

Az első verseskötet lágyságot, csendes idillt, szelídséget és jóságot 
sugalló költeményei valóban a hangulatiságra és érzelmességre hagyat
koznak. Ritmus- és rímtechnikájuk (nem túl kifejező, de aránylag sza
bályos ritmus, egyszerű keresztrímek) a tájunkon hagyományosnak te
kintett, sőt szokványos verselésmódra utal, s képviláguk sem az 
esztétikum újdonságával hat. A képi beszéd eszköze leggyakrabban a 
hasonlat, a megszemélyesítés, a nem túl eredeti jelzők sora. Közöttük 
is különösen gyakori, szinte túlterhelt az esztétikailag értéktelen szép, 
minthogy a lírai én a szépségek felett őrködő pozícióját veszi fel (Ósz 
van). E szépségeszmény jegyében alakul a vers hangzó rétege (a nem 
túl artisztikus rímeken kívül a hangszimbolika, az alliteráció), s nyilván 
ezt lenne hivatott kiteljesíteni a versszókincs is. A költemények ez utóbbi 
rétege azonban olyan szóanyagot is hordoz (csillag, tücsök, lepke, 
hattyú), amely egyértelműen az epigon romantika eszköztárába utalha
tó. Ha arra gondolunk, hogy Tóth Ferenc első verseskötetének megje
lenése körülbelül arra az időszakra esik, amikor a jugoszláviai magyar 
irodalomban radikálisan új költői programot hirdető korosztály van 
kialakulóban (s ennek tagjai életkorukat tekintve épp Tóth Ferenc 
kortársai), arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az Ősztől tavaszig 
megjelenése határozottan a fáziskésés jegyében telt. Ám ugyanakkor 
nem téveszthetjük szem elől a tényt, hogy e költemények zöme, szinte 
egy lélegzetre, 1960-ban (sőt, néhányuk 1959-ben) íródott, következés-



képp hogy költőjük mindössze 19-20 éves, amikor papírra veti őket. Ez 
pedig annak irányába mutat, hogy ezen első kötet körüli szemlélődésünk 
közben e versvilág hiányosságait talán nem kell túlságosan felrónunk a 
költőnek, hiszen az Ősztől tavaszig az alig húszéves Tóth Ferenc (szinte 
egyetlen év leforgása alatt írt) zsengéinek a verseskötete, amelynek 
anyagából - miként egy 1979-ben készült interjúban vallotta - maga a 
költő is mindössze néhány verset tartott említésre méltónak {Híd, 1981. 
1., 71-72.1.) 

Az öt évvel későbbi kötetben (Vörös madár, 1966) azonban tovább 
él az idill és az első kötetben is oly hangsúlyos szerelmi tematika. A 
költővé érés szimptómája itt a valamivel eredetibb, frissebb képiség. 
Javarészt elmaradnak a modorosnak tűnő jelzők, a hasonlatok mellett 
pedig mind gyakoribb lesz az összefogottabb metafora. S minthogy a 
szerelem és erotika nemcsak tematikus, hanem motivikus eleme is a 
versvilágnak, mindinkább felismerhető lesz e második kötet képiségének 
jellegzetes vonása: az erotizált táj, illetve az ún. természeti/biológiai 
erotika megjelenése. A költői megszólalás módosulását jelzik az idő
mértékes, klasszicizáló verselésmód irányába tett kísérletek is: a Vörös 
madár költeményeiben hirtelen megjelennek a klasszikus időmértékes 
verselés metrumai és ritmuskombinációi (daktilus, hexameter, diszti
chon). A bukolikus természeti és szerelmi idillnek pedig a dal lesz 
gyakori műformája. 

Bár Tóth Ferenc költészete a Vörös madárban tagadhatatlanul a 
költővé érés újabb fázisába jutott, e líra alakulásmódja a költői útkeresés 
tekintetében mégis paradox szituációt teremtett. Itt újra arra kell gon
dolnunk, hogy milyen kontextusba helyeződött a Vörös madár versanya
ga és -világa. Bár a klasszicizáló időmértékes vers szigorú kötöttségeinek 
vállalása a költői próbatétel vállalásának, az igényesség, a Tóth Ferenc 
lírája kapcsán oly gyakran emlegetett mívesség költői igényének beje
lentése volt, nem téveszthetjük szem elől a tényt, hogy mindez (a 
dalszerűség és érzelmesség továbbra is érvényesített attitűdjével egye
temben) a jugoszláviai magyar líra azon időszakában játszódott le, ami
kor Domonkos István már közzétette Rátka (1963), Tolnai Ottó Ho
morú versek (1963) című verseskötetét, s ugyancsak Tolnai Ottó a Tóth 
Ferenc említett verseskötetével egyazon évben megjelent, Agyonvert 
csipke című kötetét - a versszerűség és a lírai megszólalásmód radikális 
megváltoztatásának dokumentumait. Tóth Ferenc lírájának e páradig-



maváltás körül megképződött irodalmi kánonon kívüli pozíciójára utal 
Bori Imre is, amikor irodalomtörténetében arról ír, hogy a költő „szabad 
versre esküvő költészetünkben mintha az ár ellen úszott volna" 
(A jugoszláviai magyar irodalöm története. 1998, 169. 1.). Tóth Ferenc 
ekkori lírájának említett pozícióját még hangsúlyosabbá teszi az az 
irodalomtörténeti tény, hogy a Tolnai- és Domonkos-féle avantgárd 
formaromboló verseszmény a hatvanas-hetvenes évek lírájának szinte 
egyeduralkodó kánonjává vált, következésképpen a jugoszláviai magyar 
lírában kevésbé vált kanonizálttá a magyar líra többkánonúságában 
szinte máig nyomon követhető Nyugat-hagyomány (talán Ács Károly 
lírájának utómodern artisztikumát említhetnénk itt meg) vagy a Rad
nóti-féle újklasszicizmus továbbélése. 

Az uralkodó kánonhoz Tóth Ferenc lírája majd csak a Halál a síkban 
(1970) című verseskötet költeményeivel zárkózik fel. A kötet prózaver
sei és szabad versei az érzelmesség és idill, valamint a hagyományos 
versnyelv elhagyásáról vallanak. Uj attitűdökként mindenekelőtt az 
avantgárd kedvelte dadaista ötlet (Variációk ugyanarra, Te kis demagóg, 
Értekezlet stb.), az „erős kép", a konstruktivista látás, az érzelmességnek 
valamelyest teret hagyó szürrealista képzettársítások {Élet-látás, Halál
látás) hívják fel magukra a figyelmet, valamint - Kassákra is utaló módon 
- a szabad versek epikummal való feltöltődése. A versanyag egyik 
legkülönösebb szöveghelye a szólamok polifóniájára építő, a Nagy Lász
ló hosszúverseire és Szilágyi Domokos avantgárd költeményeire egy
aránt emlékeztető, Hang-ballada című avantgárd hosszúének. A Halál 
a síkban új formát hozó költeményei a kontemplatív jellegű prózaversek 
is, ezek azonban kevésbé közelítik meg a kötetben publikált szabad 
versek nyelvi és képi frissességét és radikális szemléletváltását. 

Tóth Ferenc lírája a Halál a síkban groteszkre és abszurdra építő 
versvilága után azonban újabb fordulatot vesz. Az 1970 és 1980 között 
íródott verseket felölelő s a költő halálának évében megjelent Csonto-
miglan-csontodiglan (1980) című verseskötet költeményei azt tanúsítják, 
hogy költőjük a szintézis útjára lépett. A Halál a síkban versvilágából 
ismerős prózaversek megfelelői itt a rímtelen, hosszú sorú költemények, 
de - immár teltebb hangzással és artisztikummal - újra megszólalnak a 
korai költészet klasszicizáló időmértékes metrumai is. Az utolsó kötet 
ugyanakkor újra teret nyit az induló Tóth Ferenc élményvilágát a 
hatvanas években oly domináns módon kitöltő szerelem és erotika, most 



újra az egész versvilágon eluralkodó attitűdjének. Ez az élménykör 
azonban a kötet mintegy kétharmadát kitevő költeményekben stilizál
tán, a folklorizmus költői programjának jegyében ölt formát. Új vonása 
ez Tóth Ferenc „kései" költészetének, mely az archaizálás, a mese- és 
ballada-újraírások költői eljárásában mutatkozik meg. Toldi Éva a kö
tetről írt recenziójában arról ír, hogy a Csontomiglan-csontodiglan vers
anyagát „a halál- és szerelemélmény, valamint a népköltészeti mimetikus 
funkció hármas vonulata határozza meg" {Az itt-tartózkodás lehetőségei. 
Új Symposion, 1980, 186. sz., 357. 1.). A kötetcím szinte szintetikus 
módon utal e hármasságra, hiszen hangzásával a „holtomiglan-holtodig
lan" képzetét hívja elő, mely egyként utal a halálra és a halálig tartó 
szerelemre, formáját tekintve pedig egyben a folklórirodalom ismerős 
formulája. A folklorizmus és az általa véghezvitt stilizáció valamelyest 
álarc mögé rejti a lírai én eddig közvetlen, látványosan hangsúlyos egyes 
szám első személyűségét. Ily módon kerekedik felül e versvilág azokon 
az anakronisztikusnak tűnő vonásokon, amelyekre az eddigi kritikák is 
utaltak, mondván, hogy Tóth Ferenc azok közé tartozott, akik „még 
dalolnak egy daltól már elszokott időben" (Bányai János, Híd, 1981. 1., 
50.1.), s hogy az újabb nemzedékek soraiban szinte egyedüli kivételként 
„csak ő műveli a szerelem költészetét" (Vajda Gábor, i. m. 76. 1.). 
Ahogyan ugyanis a folklorizmus retorikája által a szerelmi tematika 
stilizált formát ölt, a dal is stilizált dallá változik. Bori Imre a Csonto
miglan-csontodiglan verseinek ezen attitűdje kapcsán egyenesen folklór 
manierről és neoszecesszióról beszél, s többek között Balázs Béla és 
Lesznai Anna szecessziós költeményeit említi hasonló költői eljárások 
példáiként {Neoszecesszió? B. I.: Krónikák írókról, könyvekről. 1999, 
109.1.). 

E költői vállalkozás és esztétikai hozadékának paradoxona, hogy a 
verseskönyv egyik legsikerültebb költeménye, az Óriás-gyümölcs a kert
ben című, épp a folklorizáció megkerülésével s a lírai én egyes szám 
első személyű kifejezésmódjának tüntető vállalásával szólaltatja meg -
szinte kardélen táncolva - a szerelmi tematikát. Igaz, a szuggesztív 
képiség és metaforika, valamint a szabad vers nyújtotta szárnyalás esz
tétikai lehetőségeit kihasználva, a lírai ihlet kivételes forrpontját köze
lítve meg ily módon. A kötet egyik csúcspontja e vers, amire 1980-ban, 
a kötet megjelenésekor Toldi Éva is felfigyelt kritikájában, mondván, 
hogy Tóth Ferenc akkor új kötetének „egyik legszebb verse" (i. m. 357. 



L), Bori Imre pedig még 1976-ban, a költeménynek a Versek éve 1975-ben 
való megjelenése kapcsán dallamának töretlen ívét, tágasságát, az ér
zékelés kifejezésének bátorságát és „néhány szép találatát" dicsérve „a 
költővel való kommunikáció" lehetőségéről beszél (Jegyzetek versekről. 
B. L: Szövegértelmezések. 1977, 160-161. 1.). 

A Csontomiglan-csontodiglan kapcsán a Tóth Ferenc-i líra recepció
jára kiható körülményként itt újra arról kell szólnunk, hogy míg a 
magyarországi és (talán nem véletlen, hogy épp a folklórhagyományokat 
máig aktívan őrző) erdélyi magyar irodalomban - Kiss Anna népi szür
realizmusában, Szilágyi Domokos avantgárd lírájában és Ballá Zsófia 
költészetének egy vonulatában - rokon lírai attitűdökre ismerhetünk, 
a vajdasági magyar irodalomban e lírai attitűd ritkaságszámba megy. E 
jelenség pedig újra meghatározza a Csontomiglan-csontodiglan érettség 
fázisába érkezett lírájának recepcióját. „Aligha kell hangsúlyozni, hogy 
egy ilyen költői program kialakításával és vállalásával különbözött nem
zedéktársaitól és ebből következően a peremre-szorultság terhét is 
viselnie kellett" - írja Bányai János Tóth Ferenc költészetének öntör
vényű alakulásáról (i. m. 50. 1.). Míg a Halál a síkban verspillanatát a 
Symposion-nemzedék radikálisabb és szerteágazóbb avantgárd kísérle
tei hagyják árnyékban, a Csontomiglan-csontodiglan recepcióját megje
lenésének idején is és ma is e versvilág körünkben tapasztalt társtalan-
sága hátráltatja. Ez akkor is nyilvánvaló, ha tudjuk, hogy Tóth Ferenc 
utolsó kötetében bejelentett költői programjának kellő autenticitást 
tudott adni, s hogy e verseskötet nem egy költeménye (a már említett 
Óriás-gyümölcs . . Aszály után. Égig érő erdőn, Kiáltozás napnyugta 
előtt, Cédrusfa ága, 1979, Déva vára, Könyörgés gyermekért, Kígyóvőle
gény, a két Ráolvasás) nemcsak a költő korán megszakadt életművének, 
hanem a vajdasági magyar lírának is antológiadarabjai. A Csontomig
lan-csontodiglan folytatás nélkül maradt költői pillanatának elévülhe
tetlen irodalomtörténeti „érdeme", hozadéka, hogy Tóth Ferenc a ben
ne meghirdetett költői programjával a vajdasági magyar költészet 
számára a líra új, kevésbé belakott területét hódította meg. 



GÉNEK 

Regényrészlet 

V A R G A Z O L T Á N 

Azt mondod, tragédia?... Rendben van, csakugyan, miért ne? Legyen, 
hogyha úgy tetszik. Sőt, lehet, hogy valóban az is. Elvégre az ehhez 
hasonló helyzeteket tragikusaknak szokás nevezni. 

De azért vigyázz: nem „esemény"-t emlegettem, hanem „helyzet"-et 
csak. Vagyis „megtörténhet"-et „megtörtént" helyett, s ez azt is jelenti, 
hogy a „megtörténhet" nem történt még meg, megpróbálhatunk hát tenni 
is valamit, tőlünk telhetően és idejében még, hogy elkerülhessük. Félreállni, 
kitérni az útjából, kicselezni, ami hátravan még belőle. Ha másért nem, 
hát a „kapálódzás dicsősége" kedvéért, hadd mondhassuk legalább, hogy 
harc (vagy futás?) közben estünk el, hogy mindent megtettünk. így, igen, 
a kapálódzás, ez is valójában a tragédia, pontosabban tárgya, cselekménye 
a tragédiának. Lényegében annak, amit meg szokás írni belőle. 

És ami a „szokásosan" végződik. Mármint a „kapálódzó" bukásával, 
pusztulásával. Alkalmasint a tragédiaírók kíméletlensége, képmutató 
együttérzése vagy éppen szadizmusa következtében. Vagy amiért az 
általuk megírandót azonosnak hiszik a valóságos tragédiával, összeté
vesztik a részt az egésszel. Ezért is, na meg tán kényelemből is, hogy a 
valóságnak csupán tört része kerül papírra, sőt olykor színpadra is, 
jószerivel ama bizonyos vízszint fölötti egyhatoda csak a jéghegynek. 
Nevezetesen az utolsó szakasza, a végkifejlete, a befejezése. Holott a 
Varga Zotán, Burány Nándor és Szabó Palócz Attila itt közölt regényrészlete a Forum 
Könyvkiadó meghívásos regénypályázatára készült, amely a budapesti Illyés Közalapítvány 
jóvoltából került meghirdetésre. Varga Zoltán regénye valószínűleg torzóban maradt, mert 
az író 2000. április 24-én elhunyt. 



tragédia lényege az elején van, a dolgok indulásakor, amiről a színpadon 
inkább csak beszélni szokás, hogy a közönség az előzményekről is tudjon 
valamit, a látványos és katartikus halál okáról. Arról, ami a magunk 
általad indítványozott s talán őszintén is kívánt tragédiája esetében 
nyilván én lennék. Mivel egyéb magyarázatra miért lenne bárkinek is 
szüksége? Csak hát itt volt az a nyúl is, itt, méghozzá előbb, előbb, 
semhogy én lettem volna. Az a nyúl, igen, az a bizonyos, apánk által 
gyakran emlegetett nyúl, rendben van, tudom, hogy tudod. Az a bizonyos 
lőtt nyúl, amelyet valamikor még a házasságotok kezdetén kapott, és 
amelyet annak rendje és módja szerint megnyúzva és kizsigerelve adott 
át neked, hogy azután, pár órával később visszatérve, téged továbbra is 
ott találjon mellette. Sírva, mivel eddig ilyet sose csináltál. Mert azon a 
nyúltetemen egyik hártya követte a másikat, véget nem érő sora a 
húsburkoló hártyáknak, de hiszen tudod, ezt már magad mesélted. 
Vagyis apánk itt érzett meg először talán valamit az egészből, mindabból, 
amit . . . amit mi, gyerekek később szintén éreztünk: hajlamodat az 
örömrontásra. Mert valahányszor valami számunkra* örömteli izgalmat 
ígérő esemény volt készülőben, cséplés, szüret, disznóölés, részedről az 
ideges könnyek sohasem hiányozhattak, képtelen voltál velünk örülni, 
örülni az örömünknek, úgy tenni se nagyon, mintha örülnél. Később 
már az ünnepeknek sem, karácsonynak, húsvétnak sem, hónapokkal 
előbb kezdve rettegni közeledtüktől, legkevésbé énelőlem képesen 
eltitkolni, mennyire gyűlölöd őket, énelőlem, aki mindig melletted vol
tam, egyre inkább megfertőzve engem is a rettegéseddel. Rettegéseddel 
az elrontott ünnepi süteményektől, amelyek a végén annyira minden
képpen sikerültek, hogy ne kelljen kidobni őket. Gyakran még nem is 
volt semmi hibájuk, ámde még akkor is rengeteg kivetnivalót találtál 
bennük. Olyanféle kitörésekre ragadtatókat, hogy „Jaj, mért nem tudok 
én a föld alá bújni?!", vagy: „Istenem, de jó is volna elszökni innen!" 
Vagyis az a nyúl, az a bizonyos, sok mindent előlegezett, nem csupán 
az „előéletedet", nem csupán téged, hanem másokat is, olyanokat, akik 
előtted jártak, akiket a génjeiddel hoztál magaddal. Persze, hogy a gének, 
persze hogy, merthogy mára divatba jöttek, manapság már Matildnak 
is génjei vannak. Annak idején meg voltak a Papp családnak is, észre
vétlenül ugyan, de működve, kifejtve a maguk hatását. Sokgyermekes 
kiskunhalasi tanítócsalád, anyádé, anyai nagyanyámé, „Anyus"-é, ahogy 
te hívtad. Számos nagybácsival és -nénivel változatos sorsgyűjtemény, 



gyakran meséltél róla. Akadt benne szabályszerű karriertehetség, hozzá 
illő pályafutással, nem utolsósorban Béla bácsi, a miniszteri tanácsos, 
aranyos, fehér szakállas kis öregúr, aki később a gyógykezeltetésem 
költségeibe is beszállt, s Pesten a kórházban is meglátogatott. És aki a 
legenda szerint többnyire a feleségétől tudakolta meg saját szándékát: 
„Mondd, anyukám, hogy is akarom én ezt?" Volt azonban az állomány
ban Münchenben akadémiát végzett festő is, tehetségével arányos kü-
löncséggel és bajor feleséggel, aki vendégként ebédhez ülve, eredetéhez 
illőn rémült meg, ,/4c/i, das ist Giftt", a levesestál halálos mérget sejtető 
magyaros pirosságától. De akadt tőmondattal elbúcsúzó is: „Nincs célja 
az életemnek", üzente a húszéves „Jenő bácsi", mielőtt a Dunába ugrott 
volna, Pesten, hogyha jól tudom, nem tudom, a Margit hídról-e. Zoli 
bácsi viszont, akinél egyszer szarvasbőgés idején is vendégeskedtél, 
harmincvalahány évvel öccse halála után, inkább a kötél mellett kötött 
ki, tettének magyarázatakor, lévén szó Esterházy Pál herceg államvé
delem macerálta egykori főerdészéről, úgy tűnik, a gének szerepét akár 
mellőzhetjük is. Ellentétben Sári nénivel, akinél a dolgok inkább belül 
történtek.. . nos, igen, az ő halálát, miután „Anyust", azaz Nagymamát, 
alig valamivel előbb nem vártan látványos szerepsírással gyászoltam meg 
(úgy tudtam, a halottat siratni szokás), sokáig titkoltátok előlem, azt 
mondtátok, kórházban van, távozásának igazi okáról meg éppenséggel 
úgy szerezhettem csak tudomást, hogy egyik edénytörési sírógörcsöd 
során kitört belőled: „Istenem, hogy irigylem a Sárit, hogy ő meg tudta 
tenni!" Szegény Sári néni, akiért annyira oda voltam, és aki annyira 
szeretett engem, nemcsak nagynéném, de keresztanyám is, két nénéd 
közül a fiatalabbik, génkészlete alig különbözött tán a tiédtől; csakhát 
ő, megfelelő válsághelyzetbe gabalyodva aktiválta is a magáét, míg te a 
tiédet parlagon hagytad - vagy inkább hogy krónikusan fejtse ki a maga 
hatását. Szerinted, amiért „nekem még ehhez sem volt soha bátorsá
gom". Ámde elképzelhető, hogy éppen miattam, vagyis az el nem 
követettnek ugyanúgy lehettem oka, mint akadálya. Mindenesetre ezek 
a Papp-gének, igen, valahol mégis ők jelentik a gócot. Miután a család 
Kiskunhalasról Zentára átférjezett elsőszülöttjében kerülnek tovább. 
Maguk mellé társítva a másik készletet, azét a sváb származású fiatal, 
latin-görög szakos tanárét, aki eredetileg lelkésznek készül ugyan, ámde 
hitbeli elégtelenség miatt idejében szánja rá még magát a pályamódo
sításra. Hogy utóbb már szabadkőműves is legyen, sőt Ady-kedvelő és 



-értő is, aki nem átallja gyermekeit zsidó elemibe íratni - indoklása 
szerint, amiért az ott nyújtottak szintje messze meghaladja az állami 
népiskoláét. Miután végzett tanítónő hitvese, vagy talán még ifjú arája, 
merész kérdéssel fordul hozzá: hol távoznak a világra születő új emberkék 
anyjuk testéből. Számomra és a te számodra is egyaránt alig hihetően, 
ámde jellemzőjeként annak az édesanyád örökségét képező prüdériá-
nak, amit Schmidt tanár úr „felvilágosult abszolutizmusa", noha leányai 
fülcimpájának barbár átfúrását sikerrel akadályozta meg, végül mégsem 
tudott legyűrni. Vagyis hát ez volt az a környezet, az a miliő (nagyapám 
feltehetőleg ismerte Taine-t), az a családi fészek, ahová végül is negyedik
ként és egyben utolsónak érkeztél. Mert a sorrend itt nagyon is fontos. 
Ahogyan az sem éppen elhanyagolható, hogy te, miután az előtted színre 
lépők szabályszerűen, kétévenként követték egymást, te négy évvel Sári 
néni után következtél, állításod szerint bajnak csak. Pedig a baj talán 
nem is benned volt, vagy részben csak, inkább abban, hogy a „kicsi" 
éppen te voltál. Legfőképpen nénjeidhez viszonyítva, mivel a testvéri 
négyes egyetlen hímnemű tagja, a nálad nyolc évvel idősebb Pali bácsi, 
valójában nem sok ügyet vetett rád. Ellentétben a magát utóbb Gittává 
előléptető Mancival meg Sárikával, akik nem is minden művészi haj
lamtól mentesen készítenek kiegészítő tárgyakat a bababútorodhoz, 
kartonpapírból zongorát, bébipúderes dobozból kályhát, vagyis miköz
ben neked babáid vannak, te az ő babájuk vagy, gyámkodnak feletted, 
mindent jobban tudnak tenálad. „Hagyd, majd inkább én", szavakat 
vesznek ki a szádból, tárgyakat a kezedből, nehogy véletlenül rosszul 
mondd vagy összetörd őket. És hát Mancika tényleg gyönyörűen fest, 
arc-, szent- és tájképeket, csendéleteket telepít át színes levelezőlapok
ról vízfestékkel szitaselyemre, „Ügyes, ügyes, de csak másol", csóválja 
a fejét a Zentára látogató festő nagybácsi, ám Mancika ezután sem meri 
elszánni magát a biztos talajtól való elszakadásra. Sárika meg, a fény
képek tanúsága szerint is, a legcsinosabb hármótok közül, eleven, sok
szor csípősen szellemes, de érzésekkel, melegséggel telített is, „kitűnő 
anya- és feleségtípus", állapítja meg róla egy grafológiai jellemzés, kár, 
hogy ilyen jellegű elhivatottsága, attól tartok, éppen túlzottan éteri 
szublimáltsága miatt képtelen kiteljesedni. Végzett tanítónő lenne ő is, 
de a délszláv királyságban hiába vár kinevezésre, így a helyi takarék
pénztárnál helyezkedik el, később, Zenta kérészéletű visszacsatolását 
követően vállal képzettségének megfelelő állást csak, jobb meggyőző-



dése ellenére engedve csupán a nemzete iránti kötelességtudásra apel
láló rábeszélésnek - hogy erejét meghaladónak érzett feladatába végül 
is beleroppanjon. Ámde nővérkéid a maguk idején nemcsak becézget
nek és gyámolítanak, hanem bosszantanak is, jól elhelyezett szúrásokkal 
pulykaméreg-lövedékeket ugrasztanak ki belőled, alkalmasint megtor
lásaként is a szigorú anyai rendelkezésnek: „Elmehettek, de csak ha 
viszitek a Bözsikét is!" „Én nem tudom, miért öröm így bosszantani a 
kisebbet", jegyzed meg utolsó éveidben többször is, vagy nyolc évtizedre 
visszatekintő utólagos nehezteléssel. Pedig mindkettőjüket mindvégig 
magasan magad fölött érzed lebegni, mintha te sikerületlen vakarcs 
lennél csak, akinek már nem jutott semmiféle tehetség. Mindenesetre 
tizenhat évesen, hatodikosként váratlanul azzal álltál apád elé, hogy 
semmi kedved a további tanuláshoz, inkább kimaradnál a gimnáziumból. 
Ki, mert úgy érzed, nem megy. Mert bármennyire átmenő osztályzatokat 
kapsz is, mintha anélkül jutnál hozzájuk, hogy a megtanultakat meg is 
értenéd, magolsz, papagájként felelsz, ha felszólítanak, idejében még, 
mielőtt a bebiflázott anyag elpárologna. És ebben még igazad is lehetett 
talán. Miközben eszedbe sem jutott megkérdezni magadtól vagy bárki
től, nincsenek-e ezzel így mások is, nem ugyanígy érettségiznek-e le, 
szereznek diplomát, doktorátust, lesznek orvosok, jogászok, mérnökök, 
bank- és gyárigazgatók, miniszterek, vagyis ha mindennek ellenére volt 
benned egyáltalán valami rendhagyó és nem átlagos tulajdonság, hát 
épp ez volt az: hogy ti. az „értés"-nek ezt a hiányát észrevetted magad
ban. Mindenesetre a fekete zsinóron függő csíptetőt viselő, kopasz és 
szigorú szemöldökű kis latintanár beletörődött, hogy hármas számú 
leánygyermeke érettségi nélkül maradjon, beleegyezett, hogy varrni 
tanuljál. Rád meg a munkahelyi légkör, a kevésbé „úrilányos" környezet 
viszonylagos szabadszájúsága mintha kedvezően is hatott volna. Meg
kímélve a szabad döntés kényszerétől vagy inkább elodázva azt; és hát 
te rendes kislány voltál, pontos, szorgalmas, csináltad, amit kellett, minél 
kevesebb önállóságot követelt a feladat, annál inkább örömmel. Mert 
amikor már magad kezdtél dolgozni. . . „Istenem, hány éjszakát átsír
tam!", mesélted erről. Főleg a reklamálásokat érezve katasztrófának. 
Híján minden olyan tulajdonságnak, amely lehetővé tette volna számod
ra, hogy már a ruhapróba első pillanatában „Mintha ráöntötték volna!" 
kiáltással ünnepeld magad, miközben a hibát nagyon is látod. Úgyhogy 
talán épp ezért, dehogy is, inkább ennek ellenére, hagytad magad a 



család eligazító keze által, na meg a fent élő rokonság segítségével, 
Pestre irányítani: szakmabeli jártasságod növelése érdekében elhelyezni 
egy bizonyos Kondor Ibolyánál, akinek divatszalonja az idő tájt előkelő 
intézménynek számított. Nem túl nagy meggyőződéssel utaztál föl, de 
aztán úgy alakult, hogy az a hét vagy nyolc (ugye nyolc?) hónap, amit 
odafenn töltöttél, életed legfelhőtlenebb szakaszát jelentette számodra. 
Mivel Pesten is ott voltak ugyan a rokonok, el is mentél néha hozzájuk, 
de hát te szegény voltál és vidéki, sőt „megszállt területire szorult is, 
nem hiányoltak, ha ritkán jelentkeztél csak. Inkább egy bizonyos Emma 
nénivel és családjával barátkoztál össze, aki a Lövőház utcában lakott, 
ha jól tudom, nála béreltél hónapos szobát, ám a kapcsolat eljöveteled 
utánra is fennmaradt, a néni zöld tintával írott leveleire ma is emlékszem. 
Vagyis többnyire velük, a náluk megismert társasággal tartottál, de 
gyakran mentél színházba, operába, egyedül is, kíséret nélkül. Ekkor 
láttad William Sommerset Maugham Szent láng című drámáját is Var
sányi Irénnel a főszerepben, meg Maráitól a Kalandot, Zilahytól A 
tábornokot, Herczeg Ferenctől a Lánchidat, nem mintha nem vádol
hattad volna magadat utólag e téren is súlyos mulasztásokkal. Gounod 
Faustja miatt például: mért is nem volt bátorságod érte hét pengőt adni? 
De hát ezért se tartoztál számadással senkinek, úgyhogy bár gyakran 
voltál egyedül, inkább függetlennek érezted magadat, mint magányos
nak. Emiatt is váltál végérvényesen a nagyvárosi életforma kedvelőjévé: 
nem ütköztél lépten-nyomon ismerősökbe, ritkán kellett bárki köszö
nését fogadnod, ritkán voltál kitéve ellenőrző tekinteteknek. Kondor 
Ibolya szalonjának kivételével legalábbis, ahol egyébként keveset, úgy 
érezted, ijesztően keveset tanultál csupán, emiatt is érezted a fenn tartóz
kodásra kiszabott idő leteltének közeledtét egyre inkább fenyegetőnek. 
Meg ahogy a harmadik emelet magasságából lepillantottál rá, ugyanezért 
láttad a Lövőház utcai bérház világítóudvarát is hol megsemmisítőén 
szédítőnek, hol bizonytalan kimenetelt ígérően elégtelennek. 

De azért hazatérve sikeresen letetted a mestervizsgát is. Hogy utána 
mégis inkább segédként, Kikindán vállalj munkát, ott futottál össze 
apánkkal. Ahová ő nem sokkal előbb Versecről került át, s foglalta el 
mint fiatal kertésztechnikus a város főkertészi állását. Első és egyetlen 
fiaként egy, pár évvel gyermekének világrahozatala után tüdőbajban 
(vagy ahogy annak idején - amíg lehetett - mondták: tüdőcsúcshurut
ban) elhunyt szlovák (annak idején: tót) polgárlánynak és egy grófi tiszt-



tartó kurtanemesi eredetű családjából származó fiatal postahivatalnok
nak, aki az első világháború második évében halt meg - mellhártyagyul
ladásban ugyan, de mivel az adott időben katonaként állt a hadiposta 
szolgálatában, hősi halottként tartották számon. Fia tehát tizenegy 
évesen elárvulva maradt mostohájára, aki túlságosan is fiatalon jutott 
hadiözvegyi sorsra ahhoz, hogy ne lett volna időnkén víg özveggyé is. 
Úgyhogy szegény Ómamánk, szegény Wertz Marcsa, akinek apánk szerint 
nem a legjobb híre volt éppen! Némileg tán mégis szerencséjére apánknak, 
aki a reáliskolában a versed főkertész fiával került egy padba és szoros 
barátságba is - annyira, hogy a szülői megismerkedés esedékessé válásakor 
előre is balsejtelmek gyötörték, s mint hamarosan kiderült, nem is hiába. 
Bár utóbb a helyzet inkább a javára fordult: alkalmasint ugyanis éppen e 
tartósnak bizonyuló gyengéd szálon múlott nem csupán a pályaválasztás, 
de a főkertész atyaian eligazító támogatása is egyúttal. Lekötelezőnek is 
mondható tán - kár, hogy apánk nem volt hálás természet: mindennek 
ellenére sem volt hajlandó a család nála négy-öt évvel idősebb, de 
állítólag „klasszikus műveltségű" lányát elvenni. Annak ellenére sem, 
hogy saját bevallása szerint is, éppen ez a kamaszéveikor kezdődő 
főkertészi pártfogás óvta meg a züllés veszedelmétől. Ám e kissé labilis 
háttér folyománya volt talán egyfajta gátlásosság is, férfiasnak tetsző 
visszafogottság a gyengédség kifejezésre juttatásában. Ami mintha tőled 
se lett volna idegen éppen, amiért is elképzelhető, hogy ez is összehozó 
szerepet játszott. Viszolygásotok a nagy szavaktól, a banalitástól. Na meg 
egészen fiatalok se voltatok már, apánk huszonkilenc, te huszonhat, nem 
híjával éppen minden olvasottságnak és ízlésnek, erre vall legalábbis, amit 
az eljegyzésetekről meséltél: hogy amikor apánk kezében a jegygyűrűkkel 
az ékszerészboltból kilépett, egyikteknek sem lévén kedve ünnepélyesen 
csókváltásos családi nagyjelenethez, indítványodra azokat ott, az utcán 
nyomban fel is húztátok. Ám azért te meglehetősen sokáig bizonytalan 
voltál még tulajdon szándékod felől, sőt egy kéthetes tengerparti sátortá
borozásra még Mlinibe is leutaztál, már-már a kilátásba helyezett szakítást 
is komolyan megkockáztatva. Ki tudja, meddig tétovázol még tehát, ha a 
huzavonát megunó atyai szó válaszút elé nem állít: döntsd el végre, mit 
akarsz, iparengedélyt kiváltani vagy férjhez menni. Mire te . . . rendben 
van, lehetett ez szerelem is, ám ha az volt, nagyon is egérútként jött. 

Csakhogy a mind fenyegetőbb közelségbe kerülő műhelynyitást el
kerülhessed. 



SINKOVITS PÉTER VERSEI 

A LÁTÓ M O Z D U L A T L A N 

amikor eső csapdos 
isten tapsol az embernek 
mosott ingjét lobogtatja 
végtelen időkben 

árbockosárból figyelve 
a tenyésztett pillanat 

ÁTHANGOLÓDÁS 

és most megmentelek 
szólá a hang 
fogadalmaimból 
kiszabadítva 



LASSÍTÁS 

a lázadó 
felejti vélt rejtjeleit 

másolt esztendők 
ablaknyi résben 

zuhanó ékei 
a selymes semmittevésnek 

HIMALÁJA 

sávos időkben 
szűkös a merítés 

a váltóláz birodalma 
virágzó szeder 

már mögöttünk futnak 
a huzatos évek 

s bámul rajongva 
ki legyezőt nyit 

KÖRMENET 

érzéki sírom kényelmesnek tűnik 
ám a kert benépesül 
robaj-gépkocsik zavarják 
a lefelé igyekvőket 

porban parázsló arcom 
alig kivehető 



más is elszalasztottá 
a beteljesülést 

megteltek mind a lócák 
tömeget patikáriusok toboroznak 
felperzselt bokrok mentén 
érkeznek a délcegek 

zajongásban díszes erkélyekről 
sudár nők bámulják 
a megváltó hordozott képét 
egy suhanc vonalakat húz 

s aki most tízezer reált 
kínál egy táncért 
örvényben nevével 
máris feliratkozott 



ARTICSÓKA 

Regényrészlet 

B U R Á N Y N Á N D O R 

Leszűröm a teát, a csészéket átviszem a nappali asztalkára, közben 
kinézek az ablakon, a Duna fölött, a hegyekben szürke köd, fagyos, 
télies az idő; tudom, a borókákról, ciprusokról le kellene ráznom a 
nehéz, nedves havat, de nincs kedvem fölmenni a kertbe, ki a jeges 
teraszra se; szerencsére, amit egyedül kívánok, a meleg otthon nem 
hiányzik. 

Valószínű, máskor is így volt ez, de azért talán sosem éreztem még 
ennyire fontosnak a békés családi életet a köröttünk lévő lehetetlen 
politikai, gazdasági és mindenféle más állapotok elviseléséhez, a nyo
morúságos időszak átvészeléséhez. Ha ez az otthon nem nyújtana me
nedéket a kinti agressziókkal szemben, már régen belepusztultam volna, 
gondolom többször, s mondogatom is; feleségem egyetért velem, ő 
mintha még nehezebben viselné el a fizikai, szellemi nyomornak ezt a 
kilátástalanságát, ami elől csak egymás bizalmának és megbecsülésének 
áttörhetetlen falai mögé bújhatunk el. Ha ide is elbújhatunk még. 

Elmúltak a karácsonyi ünnepek, hazautaztatok, most már oda, Pestre 
haza, egyedül maradtunk megint. Elmúlt a szilveszter is. Az újévi ebéd 
után a nappaliban. A kerek üvegasztalon a fehér porcelán csészékben 
gőzölgő, illatozó tea, gyógytea. 

- Jó ez a torta - mondom elismeréssel még az édesség ízével a 
számban. A kíváncsiság a könyvespolchoz visz. 

- Jó. Ez már jobban sikerült - teszi le az újságot. 



- Persze. Ezt a lányod akarta - tréfálkozom ő akart már nagyon 
reformtortát enni. De én sem ellenkeztem. - Aztán váratlanul átváltok: 
- Ma meg holnap még zárva a boltok, de aztán menj, és vedd meg azt 
a cipőt. Mondtad, hogy találtál. - Ma nem került ez szóba, pár nappal 
előbb említette, hogy kellene egy magas szárú, azóta többször eszembe 
jut, kevés a pénz, egy ilyen cipővásárlás is mekkora fejfájást okozhat, 
gondolom otthagyva elégedetlenül a könyvespolcot. 

- Hát gyakorolni kell ezt is. Anélkül nem megy - kitart a torta mellett, 
a cipőre tett megjegyzésem mintha nem hallotta volna. 

- Nehezen. De azért jó volt a mogyorós is. 
- ízlett az is? - nyúl a csészéért. 
- Nagyon. Csak megszenvedtél vele. 
- Azt is nagyon régen csináltam már. 
- Nem is tudom, mikor láttalak ennyire mérgelődni - mondom, de 

újra csak kikívánkozik, hiába szorítanám vissza, csak előretolakodik a 
cipővásárlási nehézség miatti aggodalom: - Csakugyan, van ott még 
pénz, menj és vedd meg azt a cipőt. 

Legyint csak, aztán megkóstolja, majd - forró még - visszateszi a 
csészét az asztalra. 

- Hagyd. Nem fontos az. 
- Dehogynem! 
- Kell az a pénz. Nem költhetjük el, ki tudja, mikor kapunk megint 

nyugdíjat. . . 
E z a baj, senki sem tudja előre, hogy két vagy három hét múlva 

kapjuk-e a következő fél nyugdíjat; mint koldusoknak az alamizsnát, 
odavetnek néha valamit, nehogy éhen haljunk. A megalázásnak egy 
formája, nehéz előle menekülni, az aggodalom csatornáin keresztül 
keserűséget csorgat az ünnepi poharunkba is. Ez ellen próbál makacsul 
védekezni, amikor kerüli a cipővásárlás témáját. 

- Most jön a szerb karácsony, aztán a szerb újév, talán adnak megint 
valamit . . . S akkor sütünk még egy tortát - villan át agyamon a 
visszafordítás lehetősége. - Vagy eleged lett belőle egyelőre? 

- Nem. Hát borzasztó, érted, kevered, mindent beleraksz, s akkor 
mikor már kész lenne, beleragad a tepsibe . . . 

Magánkívül dühöngött, közelébe se lehetett menni, mondtam, ez az 
utolsó, nem kell, karácsonyra sem kell többé torta. Ami megterem, a 
mogyorót megpörköljük, úgy is finom csemege, ami nem megy, azt minek 



erőltetni. A karácsony a szeretet ünnepe, nem kell olyat csinálni, ami 
feldühít, gyűlöletet szül. 

- Ezzel már nem volt annyi bajom . . . 
- A következő meg már egészen simán menne. 
Ekkor hozza szóba az öregasszonyt, a második férjének az anyja, hogy 

az milyen reformtortát sütött!, becsomagolta, s onnan lentről, Szerbiából 
küldte postán, mégsem lett semmi baja, úgy érkezett meg, ahogy feladta. 
Sokat mesélt róla, ugyanígy az anyjáról, nagyanyjáról meg apjáról s 
annak dalmát rokonairól, életükről, szokásaikról; tette pedig ezt olyan 
élvezettel, hogy nemegyszer szinte lélegzet-visszafojtva hallgattam, vagy 
éppen úgy elfogott a kacagás, hogy nem tudtam fékezni magam. Egy 
addig távoli, de nagyon érdekes világ közelébe kerültem, s ezen keresztül 
a harminc évvel korábban kezdődött kapcsolatunk során most ismertem 
meg (talán egy kicsit jobban) az asszonyt, akivel az életem hátralévő 
éveit leélem. 

Tavaly hoztam a kertből egy kis fenyőt, azt díszítettük fel, az idén a 
nagy ezüstfenyőről vágtam néhány szép ágat, abból csinált egy formás 
csokrot, arra aggatta a színes gömböket, almákat. Ahogy rátekintek, 
eszembe jut, előző nap reggel hogy meglepődtem a piacon: 

- Hogy milyen sokan vitték ma a fenyőt - újságolom neki hozzáfűzve 
a magyarázatom - , a magyar karácsonyra már egy héttel ezelőtt meg
vették, a szerb karácsonyig még van egy hét. Akik ma vitték, azok a 
régi kommunista szokáshoz tartják magukat, nekik nem a Jézuska hozza 
a karácsonyfát, hanem a Télapó, ahogy tanultuk mi is az iskolában. 

Közben arra gondoltam, hogy a vegyes házasságokban nyilván ezt 
tartják az ideális megoldásnak. Egyik felekezethez tartozó sem érezheti 
úgy, hogy a másik őt elnyomja, hogy ő kénytelen lemondani a saját 
ünnepéről; mert sok helyen megtartják az ünnepet mindkét naptár 
szerint, de hogy karácsonyfát is kétszer csinálnak, ezt még nem hallot
tam; ezeket a gondolatokat most nem fejtettem ki. 

Nada, amit mondott, az másfelé vezette érdeklődésem. Napok óta 
hiába keresek egy újságkivágást, évekkel ezelőtt tettem félre, nézem 
megint a polcot, talán a könyvek között rejtőzik. 

- Nálunk azelőtt nem volt ez, mi karácsonyra nem díszítettünk fenyőt. 
Éppen a napokban olvastam az újságban, hogy ez katolikus szokás, a 
pravoszlávoknál ez nem volt, s most mi is csináljuk a horvátok után. 



- Karácsony karácsonyfa nélkül? - közben eszembe jutott már, láttam 
a piacon a csokorba kötött száraz leveles ágakat, a badnjak, a régi szokás 
most újra visszatért, ezt viszik be karácsony böjtjén. 

- Igen, csináltunk mi aztán már, nekünk volt mindig. De újévkor. 
- De ez már a . . . kommunizmusban? 
- Igen. 
A háború utáni első évek, ezeknek eseményeire már emlékszik: - De 

a nagymama karácsonykor minket, unokákat mindig elvitt a templomba, 
meg az ajándékokat is nem újévkor, hanem ilyenkor kaptuk tőle. 

- S az apád hagyta ezt, nem ellenezte? 
Meggyőződéses kommunista volt, ma sem enged, következetesen, 

makacsul ragaszkodik az elveihez. Hogy nem tiltotta meg az anyósának, 
hogy gyerekeit templomba vezesse? 

- Nem, hát az apám nagyon becsülte a nagymamát (és az is ugyanígy 
viszont az apámat), mondta is sokszor, hogy ilyen jóravaló, rendes 
asszonynak hogy lehetett ilyen rossz lánya (az anyánkra célzott). Sokkal 
később, amikor már régen nem éltek együtt az anyámmal, mikor a mama 
megbetegedett, tudtuk, hogy meg fog halni, az apám akkor is minden 
héten meglátogatta, elment hozzá, és ott ült az ágya mellett. . . 

Újév napja, délután, szürcsöljük a teát, beszélgetünk, s egy-egy elejtett 
szó már sokkal többet jelent önmagánál. Amit Nada már korábban 
mesélt a nagyanyjáról, az apjáról, a rokonságról, az mind kapcsolódik 
a most hallottakhoz, egyszeriben több dimenziót kapnak a szavak, a 
most kimondottak emlékezetemben szundikáló jelentései fölébresztve 
alkotják meg délutáni beszélgetésünk architektúráját. . . 

Amíg az apjáról mesél, nekem eszembe jutnak a tőle vagy az öregtől 
már korábban hallott történetek mozzanatai, sokszor ezeket a fölmerülő 
töredékeket próbálom kiegészíteni magamban, újraidézve azokat az 
érzéseket is, amelyeket régebben kiváltottak belőlem, s amelyek hoz
zájárultak a közérzetem kialakulásához, s kisebb-nagyobb mértékben a 
menni vagy maradni dilemma eldöntéséhez. Több olyan dolgot hallottam 
tőle, amely tartósan megmaradt az emlékezetemben, mintha egy olyan 
űr lett volna ott, aminek a betöltésével előbb hiába próbálkoztam. 

Talán leginkább így volt ez a razziával. Hol rejtőzködött ő, mit csinált, 
hogy élte át 1942 januárjának azokat a hideg napjait? Pár évvel ezelőtt 
születésnapi borozgatás közben kérdeztem ezt tőle, így, az újév előtti 
napokban, s mert nem tudtam, mit fog válaszolni, kicsit szorongva vártam 



a szavait, amiket azóta sokszor felidéztem magamban; ahogy nekem 
elmondta a több mint ötven évvel előbb átélt véres eseményeket, az az 
indulatok nélküli, nyugodt hangú ember marad meg nekem örökre. Akik 
nem vettek részt azokban az eseményekben, akik csak hallottak vagy 
olvastak róla, a szerbek közül ezek is sokan valami határtalan gyűlölettel 
meséltek a magyarok akkori gonosztetteiről, s noha nem kellett bizony
gatnom, nekem ahhoz a vérengzéshez semmi közöm nem volt, nem is 
lehetett, az indulatos, magyarellenes kirohanások, amikre (úgy éreztem) 
minden alkalmat kihasználtak, az én megszégyenítésemre, megfélemlí
tésemre törekedtek, ezért vártam aggódva az öreg beszámolóját. 

Mondhatni, hihetetlen szerencséjük volt, szinte hajuk szála sem gör
bült meg azokban a véres napokban, amikor a csendőrök, a honvédek 
meg nem tudom, kik, szinte válogatás nélkül terelték a zsidókat meg a 
szerbeket a strandra, ott léket vágva a jégen a fagyos Dunába lövöldözték 
az ártatlan emberek százait. Ők éppen abban az utcában laktak, ahol 
már a házak előtt is halomra lőttek embereket a csetnikek meg a 
kommunisták által elkövetett diverziók megtorlására rendezett razzia 
napjaiban. Több család élt a házban, amelyben akkor laktak, ezek között 
volt egy nyilas, valami asztalos vagy bútorkereskedő, ez szólt nekik, hogy 
másnap reggel kezdődik a razzia, majd jönnek a csendőrök, igazoltatnak, 
fegyvert keresnek, de nekik nincs mitől tartaniuk, ő mindenkiért garantál 
itt, legyenek nyugodtak, nem lesz senkinek bántódása. 

- Akkor az a njilas, az mentette meg a családot? 
- Hát igen . . . Ő nagyon . . . nagyon szerette a Nadát, ha ment át az 

udvaron, mindig megsimogatta a haját. . . 
A kis csábító, gondolom, kétéves sem volt, s máris levette lábáról a 

nyilas szomszédot, akikről általában azt tudjuk, hogy nem rokonszen
veztek túlságosan a szerbekkel, ellenkezőleg, akciókat követeltek ellenük. 

- A razzia második napján csakugyan jöttek a csendőrök, de nem 
vittek el senkit, nem lett baja egyikünknek sem. Az első nap reggelén 
én még elmentem munkára az öntödébe, Fellegi, a tulajdonos, közölte 
velünk, hogy jönnek majd a katonák, igazoltatnak bennünket, de nem 
kell félnünk, ő mindannyiunkért felel, ez most egy ilyen akció, nem 
ellenünk irányul, csak dolgozzunk tovább. Úgy is lett, ahogy mondta, s 
mi munka után elindultunk haza. 

Vörösbor a poharunkban, az öreg öntő arca is kipirult tőle. Meg talán 
az emlékezéstől is. Amit akkor átélt, amit úgy megúszott, ahhoz óriási 



szerencse kellett. Ahogy most visszagondolok rá, meg életének más 
olyan nehéz pillanatára is, amikor csakugyan, de csakugyan csodával 
határos módon menekült meg, akkor az apám jut eszembe, aki hozzá 
hasonlóan sikerrel vészelte át a legreménytelenebb helyzeteket is. Ő 
tíz évvel fiatalabb az apámnál, de hát a nyolcvanhat esztendő sem kevés, 
s hihetetlen, hogy még ez is, még az ő életüknek, sorsuknak az a vonása 
is mennyire azonos, mennyire beleillik az elkerülhetetlenül egymás felé 
sodródásunk jeleinek sorába. 

- Nem iszol? - emeli poharát, van még másik üveg is a szekrényben. 
- De iszom, nagyon finom, csak nekem aztán még vezetnem kell a 

kocsit. 
- Ez a kevés . . . 
- Akkor maguknak ennyi volt a razzia? 
- Várjál, ez még nem minden. Mondom, munka után megindultunk 

haza. A központ felé jártunk már, többen mentünk együtt, amikor a 
kakastollasok megállítottak. Kik vagyunk, hova igyekszünk, nem tudjuk, 
hogy kijárási tilalom van? . . . Mondjuk, hogy dolgozunk, ott már 
igazoltattak bennünket, minden rendben volt, most megyünk haza. Erre 
azok, hogy így nem lehet, velük kell hogy menjünk. Bekísértek a . . . 
akkor Levente, vagy mi volt. Ott már sokan várakoztak, nem volt nagyon 
vidám dolog, de az igazoltatás után mindegyikünket hazaengedték. 
Együtt indultunk, de nem jutottunk messzire, a központban megint 
elébünk állt egy járőr. Magyarázgattuk, hogy a Leventéből jövünk, ott 
igazoltuk magunkat, és azt mondták, mehetünk, de ezek részegek voltak, 
nem lehetett velük beszélni; jöttek velünk magyarok is, asszonyok az 
üzemből, hogy azok miket a fejükhöz vágtak, hogy minek jöttek, ha 
ilyen fölfordulást csinálnak, menjenek vissza, hagyjanak minket béké
ben, de hiába vitatkoztunk, velük kellett mennünk, részeg katona 
kezében könnyen elsül a puska; rendben találtak megint mindent, de 
ekkor már nem engedtek egyedül, járőr kísért bennünket hazáig. 

Később elmeséltettem ezt a történetet az anyósommal is. Ő akkor 
már az öregek otthonában húzta meg magát, betegeskedett, de élénken 
éltek emlékezetében azok az események. Előbb már gondolkodtam 
azon, vajon mi történt azzal a nyilassal, aki őket megmentette, talán él 
még, talán tudnék vele is beszélgetni. (Nos, nem azért, hogy a nyilasokat 
rehabilitáljam, de rendkívül érdekelt, hogyan emlékezne vissza erre az 
eseményre.) 



Jólesett az, ahogy a razziáról meséltek, ha banális is, azt kell monda
nom, hogy gyógyír volt a sebemre; és most is úgy érzem, hogy ez nagyon 
fontos, mert beszélhettek volna úgy is, hogy hangjukkal éppenséggel 
feltépik a begyógyuló sebeket. Rosszul esett volna ez, noha meg kellett 
volna értenem, ha érzéseikben nem tudják háttérbe szorítani a fél 
évszázaddal korábbi vérengzés miatti magyargyűlöletet; de képesek 
voltak erre, vagy talán (éppen a kommunista meggyőződés miatt?) nem 
is élt bennük soha semmiféle bosszúvágy a magyarok alatt elszenvedett 
kisebb-nagyobb sérelmek miatt. (Erre utal az öregnek a honvédség 
bejövetelével kapcsolatos megjegyzése: mikor elmesélte, hogy negyven
egy áprilisának azon a napján őt is kivitte a kíváncsiság a központba, 
ahol már sok ember összegyűlt, a magyarok akkor nagyon vidámak 
voltak, ricsajoztak, amihez csak annyit fűzött hozzá: hogyne, hát min
denki örül a maga fajtájának.) Már ezért is türelmetlenül vártam, mit 
válaszol anyósom a nyilas későbbi sorsára vonatkozó kérdésemre. 

Szép kis lakása volt az öregek otthonában, ült foteljében, a nagyab
lakos szobában, szinte szakadatlan szívta az olcsó cigarettáit, úgy, a füst 
fátylán keresztül mondta - egy pillanatra mintha fölvillant volna a szeme 
- ez a számomra egész emberi-asszonyi lelkialkatot kifejező mondatot: 

- Hát őt aztán elintézték . . . Látod, mi szólhattunk volna az érde
kében . . . De ki tudja, milyen disznóságokat csinált még aztán . . . 

Az apósomnak ez, hogy az új rendszerben talán viszonozhatnák 
jóindulatát, nem jutott eszébe. 

Én persze nem tudom, hogy mi történt vele végül, az sem biztos, hogy 
nyilas volt, s az sem, hogy felelősségre vonták, hogy a kivégzett ártatlan 
újvidéki magyarok százainak a sorsára jutott, lehet, hogy elmenekült, s 
ha keresték is a hatóságok valami esetleges gonosztett miatt, nem 
sikerült nyomára jutniuk. Ezt nyilván sosem tudhatom már meg, mint 
azt sem, hogy követett-e el egyáltalán bármilyen disznóságot a szerbek
kel és a zsidókkal szemben. Égy jótettéről viszont tudok. Embereket, 
szerbeket mentett meg; amikor azok nagyon nagy életveszélybe kerül
tek, akkor állt ki mellettük, noha ez számára nagy kockázattal járt, 
roppant nagy bátorságot követelt, mert abban a közhangulatban, meg 
később is, aki a szerbeket védte, azt könnyen lecsetnikezték és haza
árulónak minősítették. (Tudjuk, hogy ennek ellenére voltak ilyen ma
gyarok errefelé azokban a véresen nehéz napokban. Az áldozatok nevét 
már kőbe vésték, az ő nevüket - mert hősök voltak! - legalább nekünk, 



magyaroknak (mert a mi becsületünket öregbítették) kellene a kőnél 
is keményebb, tartósabb anyagba vésni. A zsidó állam, több zsidó szer
vezet többféle módon kifejezte megbecsülését azoknak az egyéneknek, 
intézményeknek, akik az üldöztetés idején segítséget nyújtottak a zsi
dóknak. A razziáról készült munkák említést tesznek róla, hogy voltak 
magyarok, noha kevesen, akik szerbeket mentettek meg a kivégzéstől. 
Az ő nevüket, ama keveseket azonban már nem tartották fontosnak -
nem kőbe vésni, de jegyzékbe szedni legalább. Mi sem. Jellemző rájuk. 
S ránk is. Sebhely ez a lelkemen, nem fáj, de időről időre viszket, nem 
hagyja, hogy megfeledkezzem róla. 

Különösen mióta nyugdíjba vonultam, s bőven jut időm töprengésre, 
gyakran kénytelen vagyok elgondolkodni róla, hogy mennyire kiismer
hetetlenek a sors szándékai; az apám, aki Túrkevén született, és a Zenta 
környéki tanyavilágban nőtt fel, gondolhatta-e valaha is, hogy az ő násza, 
a fiának az apósa egy az Adriai-szigeteken született dalmát ember lesz, 
akit a régi Jugoszláviában tizenéves korában hoztak el a kopár szigetről 
a gazdag Bácskába, hogy itt szakmát tanuljon, emberré nevelődjön, 
családot alapítson. S így lett, és egyre inkább hiszem, hogy azért, mert 
így volt megírva a Sors nagy könyvében. Szinte azt mondhatjuk, hogy 
mindent megtettünk ennek a megakadályozására. Mikor több mint 
harminc évvel ezelőtt (újságírói zsargonnal élve) intim kapcsolatba 
kerültünk egymással, ha úgy éreztük is, hogy együtt boldogok lehetnénk, 
nem volt erőnk elszakítani a máshova kötő szálakat, s ment mindegyi
künk egymással ellenkező irányba. Évek, évtizedek múltak el anélkül, 
hogy azoknak a régi együtt töltött éjszakáknak az emléke elhalványodott 
volna. Most már tudom, nemcsak én éreztem így. Végül ama régi 
kapcsolatok elszakadtak, de utaink még nem találkoztak, továbbra is 
csak megpróbáltunk dacolni a sors parancsával, hogy újabb évek, évti
zedek után, megint magunkra maradva, összetalálkozzunk; mintha meg
sejtettük volna, most jönnek azok a nehéz idők, amelyeket csak együtt, 
közös erővel tudunk túlélni. Tesszük tehát azt, amihez harminc évvel 
ezelőtt nem futotta az erőnkből, s ami, nekem legalábbis, néha most 
még lehetetlenebbnek l á t s z o t t . . . Én legalább annak éreztem. Már a 
találkozásunk előtt lementem a követségre, kértem a letelepedés kér
vényezéséhez szükséges kérdőíveket. Ezer német márka fölött volt a 
nyugdíjam, gondoltam, ebből a pénzből megélhetek a Mecsek alján egy 



faluban, s ha már választhatok, hát mért ne mennék el oda, ahol nem 
kell naponta eltűrnöm a megaláztatás legkülönfélébb formáit. 

Mikor a vejünk pár évvel ezelőtt tüdőrákban megbetegedett, szó volt 
róla, hogy esetleg kiviszik egy londoni kórházba, s mikor feleségem ezt 
elmesélte az apjának, az gondolkodás nélkül csak ennyit mondott: - Ha 
az van neki megírva, hogy meggyógyul, akkor meggyógyul itt is, ha meg 
az, hogy meghal, akkor hiába viszitek akárhova . . . 

Az öreg ezt a kíméletlen következtetést a saját élete fordulataiból 
szűrte le, s most azt látom, hogy én ezt a mostani sorsomat, hiába 
próbáltam meg, nem tudtam elkerülni. Ez volt, így volt megírva. 

A háborúban, akár az apámnak, neki is nemegyszer került halálos 
veszedelembe az élete, de mindannyiszor sérülés nélkül úszta meg a 
bajt, nem adta meg magát, nem riadt vissza tőle, s képesnek bizonyult 
szinte a halottaiból is föltámadni. Lánya mesélte, tőle nem hallottam, 
sosem beszélt erről, gondolom azért, mert a háború után sokan dicse
kedtek az ilyesmivel, s az öreg ezt ki nem állhatta, hogy a magyarok 
idején többször rejtegettek lakásukban a hatóságok által körözött sze
mélyt, partizánt vagy pártvezért, ha lebuknak, senki sem menti meg, de 
szerencséje nem hagyta cserben. így az öntöde tulajdonosának fiával 
tartott kapcsolatában sem. Fellegi a razzia idején garantálta, hogy mun
kásai között nincs senki, aki együttműködne a diverzánsokkal, honnan 
is álmodhatta volna, hogy a partizánok egyik kapcsolata éppen a fián 
és egyik munkásán keresztül vezet. A fiú Pesten járt egyetemre, 
összeköttetésbe került a párttal, az ellenállási mozgalommal, így felsőbb 
utasításra kereste fel az apósomat. 

- Mikor megérkezett, benézett a műhelybe, mindjárt jött hozzám, 
hogy megbeszéljük, amit kell. Aztán már az öregnek is feltűnt, engem 
faggatott mindig, hogy miről beszélgetünk mi. A fiúnak volt ismerőse a 
légelhárítóknál, a város mellett állt egy ilyen osztag, onnan szerezte a 
lőszert, hozta nekem, én a padláson elrejtettem, mikor mentem haza, 
akkor vittem és adtam tovább . . . 

Harmincéves lehet akkor. Valósággal megfiatalodik, ahogy mesél, 
újraéli azokat az élményeket. A fiú később beáll a partizánokhoz, az 
utolsó harcokban esik el. Apja a háború után kimegy Németországba, 
az üzemet államosítják, az öreg tovább dolgozik, most már - ahogy 
mondani szokta - a munkások államában, szívvel-lélekkel minden erejét 
a nagy eszme szolgálatába állítja, s noha több alkalma kínálkozott, hogy 



vezető állásba kerüljön, mindvégig megmarad az öntőszakma mellett. 
A kétkezi munkát, mint valami mindenekfölötti szentséget tisztelte, 
akár az apám a termőföldet, ami - ezt most hallottam a Duna-tévén -
ha rajta állsz, megtart, ha vele dolgozol, eltart, ha meghalsz, eltakar . . . 

A környezet, ahol az öntő dolgozik - hőség, gőzök, gázok - nem 
tartozik éppen az egészségesek közé, a balesetveszély sem ritka, az 
apósom lábára is ráömlött egyszer az olvasztott vas, a betegségek sem 
kerülték el, s egy súlyos rosszullét után, amikor az újvidéki kórházban 
a sebészek felvágták a hasát, tanácstalanul álltak a szemük elé táruló 
kórtünetek előtt, ilyet még nem láttak, tele volt gennyel, kitették egy 
külön szobába, nem tudtak vele mit kezdeni, semmi kilátás sem maradt 
a gyógyulásra, egyszerűen várták, hogy meghaljon. Az anyósa ment ki 
hozzá, meg eljött az anyja is Dalmáciából, ők ápolták, mosták le alko
hollal a testét, ültek az ágya mellett, próbálták vigasztalni. Egyszer az 
anyósa azzal a hírrel jött haza a családhoz: életben marad. Húslevest 
kért, azt mondta, hozzanak neki, az jó lesz, azt enne. Az öregasszonynak 
ez elég volt a következtetéshez. És másnap megette a húslevest. Meg 
a következő nap is. A sebészek nézték és csodálkoztak, majd látva 
életerejét, újra megoperálták. Néha beszélgetek vele is erről. Az orvo
sok, akik őt talán harminc évvel ezelőtt eltemették volna, már mind 
meghaltak, ő mindegyiküket túlélte. 

És valóban hihetetlen, hogy most a nyolcvanhatodik évében szinte 
ugyanaz megismétlődik, megint megműtik, kiveszik az epekövét, s két 
hét után, amikor már a hazaindulásra készül, újra megvizsgálják, s 
kiderül, hogy nem hazamegy, hanem ismét a műtőasztalra, egy kő bent 
maradt, újra meg kell műteni. És megtörtént ez is, hazament, eszik, 
iszik, nagy sétákat tesz a Duna-parton, mintha mi sem történt volna. És 
váltig azt vallja: attól függ minden, mi van beírva a sors könyvébe . . . 
Nekik jókat írtak be oda, de talán azt is mondhatjuk a két aggastyánra, 
hogy kemény fából faragták őket, s most, az öregség újabb és újabb 
megpróbáltatásai előtt jó ilyen beszélgetésekkel előhívni életüknek 
bátorító üzeneteket sugárzó fordulatait. 

így, ahogy most megint egyedül maradtunk, az újévi ebéd után, teázás 
közben a karácsonyfa látványa idézte vissza a háború utáni éveket, a 
gyermekkori élményeket, az apjának az alakját, mindazt, amit megtud
tam róla, s ami összetartó része annak a szellemi-lelki alakzatnak, ami 
néha-néha roskadozik ugyan, de amit eddig még sikerült alátámasztani. 



- Szeretsz még? - teszi fel a kérdést, amikor melléülök a fotelből a 
kétszemélyes kanapéra. Zavarba ejt, nem is tudom, mit gondoljak, 
mintha nevetségesnek tartanám, ha hatvanon fölüli emberek, házastár
sak ilyen kérdéseket tennének fel egymásnak. Ebben a korban már 
fontos az egészség, a megértés, a békés családi légkör. És a gyerekek 
mindenekelőtt. 

- Nagyon. S mindig nagyon foglak szeretni - mondom mégis dilem-
mázás nélkül az egyedül lehetséges választ. - Csak téged. 

- Igazán? 
- Igazán. És te? 
- Es is nagyon szeretlek. Te ezt tudod. De én nem vagyok még 

unalmas? 
- Nem is leszel soha. Veled nem lehet unatkozni. 
- Most már hat, nem, már hét éve. Nem bántad meg, hogy otthagytad 

a . . ., hogy eljöttél ide hozzám? 
- Nem. Nem bántam meg. 
- Biztos? 
- Biztos - bólintok fürkészve tovább a polcokon. 
- Pedig akkor voltak dilemmáid . . . 
- Persze. Tudom . . . 
Az elmúlt hét év alatt többször megkérdezte ezt. Amit éreztem, a 

fenntartásaimat sokszor elmondtam neki. Az a tény, hogy én itt egy 
kisebbségi magyar vagyok, ő pedig az úgynevezett államalkotó szerb 
nemzethez tartozó nő (még ha gyűlöli is a nacionalizmust, még ha nálam 
is jobban szenved a mostani rendszer miatt), ez a tény olyan akadály a 
boldogságunk előtt, amit a szerelem sem tud leküzdeni. Jócskán felnőt
tünk már, vannak tapasztalataink, esetünkben nem valami pillanatnyi 
fellángolásról van szó, a nehézségek és akadályok nyilvánvalóak, előttük 
nem szabad szemet hunyni, annak mindig súlyos következményei lehet
nek. O nem hitt ebben. Vagyis hitte, hogy mi igenis boldogok lehetünk 
ama megváltoztathatatlan tény ellenére is, hogy ő szerb, én pedig magyar 
vagyok (s éppen a nemzeti gyűlölködéstől izzó korban élünk, amiben 
lényeges javulást a mi életünkben már nem várhatunk), vallotta, hogy 
a nemzetiségi különbség nem lehet a boldogságunk akadálya, s hogy ő 
mindent megtesz ennek bizonyítására, vagyis hogy boldognak érezzem 
magam vele. Valóban, csak csodálni lehet. Odaadása, igyekezete, von
zódása . . . 



Nekem sem változott az álláspontom, de már régen nem fejtegetem 
neki a dilemmáimat, újra csak arról győződöm meg, akármennyire szereti 
egymást két ember, tehát itt egy szerb és egy magyar, a házastársak a 
nemzetiségi kérdésekben sosem tudnak megegyezni, hát legjobb ezekről 
nem beszélni; ameddig lehet, ezeket visszatartjuk magunkban, különben 
csak fölöslegesen szítanánk az egymás közötti ellentéteket. Már akkor, 
a harminc évvel előbbi első éjszakánk előtt és alatt is töprengtem ezen. 
Egy régebbi barátnőm zokogása sokszor eszembe jutott. Ő is, férje is 
pedagógus volt, szülei nagy ellenkezése ellenére ment férjhez, aztán 
gyorsan be kellett látnia, mennyire tévedett, férje még azt sem engedte, 
hogy a magyar rádiót hallgassa, nagyon sok keserű panasz után több
ször így fakadt ki: azt sem tudom, a lányom micsoda, szerb-e vagy magyar. 
Átéltem a fájdalmát, s gyakran megpróbáltam elképzelni magamat egy 
vegyes házasságban, de elgondolásaim egy változatát sem találtam meg
nyugtatónak. Akiket ismertem, szinte minden olyan esetben a gyerekek, 
ha még beszéltek is magyarul, de megszűntek magyarok lenni, felszí
vódtak, asszimilálódtak. Akadtak, akik ezt jónak tartották, az asszimi
lációt esélyként fogták fel gyermekük érvényesüléséhez, s inkább abban 
láttak volna veszélyt, ha valami akadályozza a beolvadást. Én viszont 
ezt vereségként éltem át, olyan veszélynek, ami személyesen engem is 
fenyeget, s megpróbáltam, létfontosságúnak tartottam ezt (mintegy 
személyes felelősséget érezve a kétszázötven évvel ezelőtt visszaköltö
zött Burány János előtt, akinek az álmait megvalósítani nem, legfeljebb 
megőrizni tudom még), küzdeni ellene, noha előre tudnom kellett, hogy 
egy eleve elvesztett (számomra mégis elkerülhetetlen) ütközet résztve
vője vagyok. Az ellenállás nekem egyenlő volt a létezéssel, ha azt 
beszüntetem, én is megsemmisülök. Akkor már nem leszek az, aminek 
te megismertél, amilyennek megszerettél - magyaráztam Nadának néha 

semmivé, értéktelenné válok, s te sem szeretsz majd többé, nem marad 
belőlem semmi olyan, amit szeretni lenne érdemes. Ő ezzel nem értett 
egyet, még odaadóbban elkövetett mindent, hogy boldognak lásson, 
miközben újra meg akart győzni, fontos volt neki, hogy higgyem: nincs 
senki, akivel boldogabb lehetne. Sok olyan pillanatunk van, amikor 
kölcsönösen így érezzük. Ebből következik a talán mindennél fontosabb 
fölismerés, hogy szükségünk van egymásra (micsoda határtalan egy
ügyűség?), s ezért egyikünk is, másikunk is igyekszik minden tőle telhetőt 
megtenni a másikért. És a másik gyerekéért. Ebbe beletartozik az is, 



hogy bizonyos helyzetekben elhallgat, nem ellenkezik a másikkal, akkor 
sem, ha nem ért vele egyet, s ha nagyon kikívánkozik belőle az ellen
véleménye. 

Pár nappal ezelőtt elkísértem a könyvtárba (mikor tellett könyvvá
sárlásra?!), visszavitte az elolvasott könyveket, újabbakat választott, 
aztán elmentünk a templomba, gyertyát gyújtott a halottaknak (a püs
pöki palota melletti nagytemplomban a hilendári kolostor Háromkezű 
Szűz Mária képének másolatát állították ki néhány napra, hosszú sorban 
álltak az emberek az utcán, hogy elvonulhassanak a szentkép előtt, itt 
nem akart várakozni, egy másik templomot kerestünk; a szélcsendes, 
enyhe időben jólesett a séta, nézegettük a kirakatokat, majd a Vasút 
utcáról átvágtunk a Limán felé vezető átjáróba, besötétedett, a már 
jócskán megkopott villák között feltűnt a felújított, frissen festett épület, 
előtte vasrács, mint lehetett valamikor új korában, még a háború előtt, 
körül falkerítés, ez is világoszöld, akár a háztető, mintha kiabálná a 
járókelőknek: nézzetek meg, milyen szép vagyok. S valóban kifogástalan 
munkának látszik. Már előbb, az anyakönyvi hivatal előtt, az új párok 
tiszteletére végzett felújításokat, szépítéseket látva büszkeség fogta el, 
s nem rejtette el elégedettségét az újra csinosított villát látva sem; mi 
sem természetesebb, hogy végtelenül szerette a várost, ahol született, 
ahol gyermekkorát töltötte, ahova ifjúságának legszebb évei fűzik, s 
örült minden olyan kedvező jelnek, amelyből remélhette, hogy az utóbbi 
évek nyomorúságában lerongyolódott város, a szeretett szülőváros ha
marosan újra régi fényében ragyog. 

- Ez a legszebb város. Sehol sincs még egy ilyen! 
Lehet-e az ember számára nagyobb öröm, mint amikor így lelkendezni 

látja azt, akit szeret, akit szeretne - éppen mert ez egyre ritkább -
mindig elégedettnek, bizakodónak, jókedvűnek érezni maga mellett. 
Nem ujjongok, nem is ellenkezem vele, hallgatok, s benne tovább 
gyűrűzik az öröm: - Nem is tudnék, sehol máshol nem tudnék élni! Ez 
az én városom! 

Ahogy nőtt benne az elfogódottság, úgy duzzadt érzelmeim között 
az ellenszenv a várossal szemben, amelyben életemnek immár majdnem 
negyven esztendejét töltöttem, a legszebb éveimnek kellene neveznem 
ezeket, de engem sokkal inkább a pusztulásra, az örökös fenyegetett
ségre, a küzdelmek hiábavalóságára, a magyarság itteni menthetetlen 
kiveszésére figyelmeztet; örömet hát nem okoznak a mostani, ellenzéki 



vezetésnek a látványos intézkedései sem, keserűséget és kiábrándulást 
annál többször, meg az elvágyódás egyre erősödő érzését, s a tudatát 
annak, hogy minél inkább gyötör ez az álom, annál reménytelenebb a 
teljesülése. Megyek hát csak mellette, mondom, hogy csakugyan szép 
az a villa, közben lenyelem a saját aggályaimat, semmi értelme se lenne 
a magyarázkodásomnak, nem tudna nekem igazat adni (s ha tudna is, 
mire mennék vele?) csak elrontanám a kedvét, a kellemes sétának a 
hangulatát, ahogy eme újévi délutániét is, ha erőltetném, hogy a dilem
máim megmaradtak, csak még fájóbban kínoznak. 

A családi békére vigyázni kell. Megtanultam már, ez sokkal fontosabb 
számomra is, mint annak a bizonyos saját, egyéni véleménynek a meg
alkuvás nélküli kimondása, s az emiatt érzett önelégültség; ehhez tartom 
magam, ma már nem is esik nehezemre, úgy gondolom, ezzel nem adtam 
fel az ellenállást, nem változott meg az alapállásom, nem kényszerülök 
véleményemmel ellentétes nézeteket helyeselni olyan kérdésekben, 
amelyek lényeges részei a magatartásomnak; ez a kompromisszum min
den közösségben, így a családiban is a harmonikus együttlét feltétele; s 
arról sem szabadna megfeledkeznünk, hogy az önzés egy rettenetesen 
veszélyes betegség, erősítenünk kellene vele szemben az immunrend
szerünket; valamikor azt próbáltam megértetni önmagammal, hogy talán 
csakugyan azért élünk, hogy örömet okozzunk másoknak, ez az, ami ha 
sikerül, a legnagyobb elégedettséggel tölthet el (persze ha közben nem 
leszünk magunk mások önzésének áldozatai); különösen így van pedig, 
ha tudjuk, ha merjük bevallani, hogy amire olyan nagyra vagyunk, az 
identitásunk megőrzésére kifejtett ellenállásunk nem más, mint bárgyú 
önámítás csupán, rendszerint semmilyen eredménnyel nem jár; erőlkö
désünkkel legfeljebb annyit érünk el, hogy megnevettetünk másokat; 
sokszor megkísérti az embert ez a gyilkos gyanú (engem is nemegyszer 
hatalmába ejtett), de össze tudja szedni még az erejét (újabb önámítás-
sal) ellensúlyozva eme megsemmisítő felismerés öngyilkosságba kergető 
hatását. . . tapossák egymást a gondolatok teaszürcsölgetés közben. 

Valamikor azt tanultuk, s radikálisan alkalmaztuk is a gyakorlatban 
az elvet; a gazt irtani kell, kapával, ekével, vegyszerrel is, ma már a 
kicsupált, kikapált gyomnövényt is felhasználjuk, arról olvasunk, hogy 
a haszonnövények számára létfontosságú talajtakaráshoz kiváló; de kora 
tavasszal nem egyet salátaként fogyaszthatunk vitaminszükségletünk 
kielégítésére, a csalán, a cickafark, a gyermekláncfű, az útifű meg több 



más pedig a téli gyógyteáink nélkülözhetetlen alapanyaga lett. Amikor 
gyermekkoromban az apámmal végigmentünk a dinnyeföldön, nem 
történhetett meg, hogy ki ne tépje az útjába eső nagyobb paréjt, s 
idegesen szólt rám, ha nem követtem én is a példáját. Ma, közel a 
százhoz, ő is kertjéből szedi össze mindennapi teájához a füveket. . . 

- Én lefekszem egy kicsit - térít vissza a messzire elkalandozott 
gondolatok sejtelmes régióiból. Még mindig a rekamién ülök, azon a 
helyen, ahonnan először néztem végig a szobán, amikor egy véletlen 
találkozásunk alkalmával felújítottuk kapcsolatunkat, s meghívott ma
gához; az első ittlétemkor megragadott az a gondosság a berendezésben, 
a bútorok, a festmények, a szőnyegek, a virágok elrendezésében, amit 
láthattam a fürdőszoba, a hálószoba légkörében, és természetes volt, 
hogy ez az ízlés jutott kifejezésre ápolt arca, bőre, haja, körme vonzó 
varázsában is. Akkori elesettségemben annyira jólesett ez, hogy kérdé
sére gondolkodás nélkül válaszoltam, hogy jól van, ideköltözöm, bár
mennyire sajnáltam is otthagyni a lakásom. 

- Jó, feküdj. Nekem is jó lenne, de az éjjel akkor megint nem bírok 
aludni. 

- Mintha fájni kezdene a fejem. Beveszek két tablettát. 
- Vegyél. Mindjárt hozom. 
- Van még annyi teám, azzal lenyelem. 
A szekrény fiókjából előveszem, viszem neki az orvosságot. 
- Dőlj le te is - mondja fölállva. - Aztán, hat körül jönnek Feriék . . . 
Az asztalon az ellenzéki lapok terjedelmes újévi számai, az egyik 

mellékletet magával viszi a hálószobába... Nem tudom megmagyarázni, 
hogy miért, de biztos vagyok benne, hogy nincs a világon még egy 
asszony, akivel - hát, ennyire jól érezhetném magam . . . Pedig ha kiesik 
is a szemem, az articsókatermesztésről szóló cikket, amit évekig őriz
gettem, csak nem találom, hát ha a föld nem nyelhette el, akkor ő dobta 
a szemétbe . . . 



VARGA SÁNDOR VERSEI 

LASSAN ITT MÁR 

lassan itt már 
idegen lesz szavunk 
és tolmács kell ahhoz is 
hogy megértsük önmagunk 

E Z I T T . . . 

(Egy graffiti) 

mára szívekbe görcsösödön már 
a zárt kapuk mögötti lapulás 

a varasodó sebhelyek helyett 
csupán üres lövedékhüvelyek 

maradtak és intő feliratok 
hirdetve hogy milyen földön vagyok 

ha nem tudnám ez itt. . . (egy graffiti) 
nagy ákombákomokkal írva ki 



A MEGFESZÍTETT 

homlokodon böjti szelek 
süvöltenek 

és mély redőket von a kor 
az arcodon 

lázasodva gond a gondra 
láng a fodra 
belső tüzed 
tovább űzet 

míg végül egyszer elemészt 

itt e földön 
életcsődön 

te leszel a megfeszített 

MEGFEJTETLENÜL 

emlékek alá vájt sodrásfutamban csiszolódó 
eldobált évek évtizedek célok és céltalanságok 

amikor a szív hullámveréseinek csillapodásával már 
egyre gyakoribbak a visszatérések önmagunkhoz 

és egyszer csak tökéletesre formáitan talán 
egy harmatos reggelen szembesülünk volt indítékainkkal 

talán egy régi dallam töredék feljajdult akkordjaként 

de üzenetünk kódjait már senki sem fejti meg. 



ÚJRA M E G ÚJRA 

napok formálnak 
és 

formálom magam 
ahogy a szárnyak 

és 
vágyak nyugtalan 

és 
fényéles kése 
vad röppenéssel 

és 
a légbe vágón 

és 
átszelve űrön 
húson is fájón 

és 
vízen és tűzön 

és 
folyton formálva 
fékezhetetlen 

és 
gomolygó láva 

és 
erő kegyetlen 
visszahangzása 

hogy 
végül így legyek 

majd 
istennek mása 
esőben porban 

újra meg újra 



KENOTÁFIUM 

Regényrészlet 

S Z A B Ó P A L Ó C Z A T T I L A 

Kati kikísért a buszra. Az állomáson megittunk egy kávét, de még így 
is volt fél órám a busz indulásáig. Persze, miről beszélgethettünk? 
Ezúttal csak közvetve a háborúról. Azokról az itteni magyarokról, akik 
Magyarországra menekültek. Ezúttal én hoztam fel a témát: 

- Meséli a Hajni, hogy a Péter meg a Pista tartott költői estet Pesten, 
és nagy lebőgés volt, mert csak a menekült írók-költők, az ottani barátaik 
és a szervezők mentek el. 

Szóba került persze a folyóirat sorsa is, mert amikor Pista elvonult, 
Péterre hagyta a főszerkesztést, de egy szám elkészítése után aztán már 
ő is felkerekedett. Pedig ő volt az, aki a legtovább hajtogatta (s talán a 
legnagyobb meggyőződéssel is . . .), hogy inkább lesz belőle belső 
emigráns, de ő el nem megy innen. Hát, elment. Nem a Péter, s nem is 
a Pista kapcsán, de szóba került ott helyben még az is, hogy: 

- Szerintem sokan csak azért mentek el, mert számítottak arra, hogy 
ott majd politikai alapon a háborúra hivatkozva meg tudják alapozni a 
karrierjüket. Arra számítanak, hogy tőkét kovácsolnak majd abból, hogy 
ők menekültek. Politikai tőkét. Megragadják a t ö k é t . . . No ja, a szarva 
közt! A tőgyét. De ha azt vesszük, Magyarország egy kis ország, s máris 
(nélkülünk is) megvan a maga alkotói potenciálja . . . Köszöni kérdé
sünket, jól érzi magát . . . Sokkal jobban, mint mi a bőrünkben . . . 
Ideig-óráig még ha el is tudja majd viselni ezt a menekültekből adódó 
túltengést, de maximum egy-két éven belül be kell következnie majd 
valamiféle összeomlásnak, mert túl magas lesz a potenciál, több, mint 
a lehetőség, a perspektíva . . . Hacsak nem becsülöm túl a távozottak 



jelentőségét. Meg aztán Magyarországon is egyre csak nő a munkanél
küliek száma . . . Ki fog eltartani annyi menekültet? 

A buszban bóbiskoltam. Hideg volt. Már otthon, a zentai buszállo
máson jutott eszembe, hogy milyen szép is lenne taxival hazamennem. 
Csakhogy az autó, az az egyetlen taxi, ami Zentán létezik, ott állt ugyan, 
de sofőr nem volt sehol. Kábé tíz percig ácsorogtam ott, vártam rá, de 
mivel időközben továbbra sem tette tiszteletét a kenyérkeresetét jelentő 
jármű közelében, csak annyi hasznom lett az egészből, hogy sikerült 
újfent alaposan összefagynom a nagy ácsorgásban, s aztán még gyalo
golhattam is hazáig. Az ám - hazám! 

„S amint a kis szobába toppanék", ott látom a konyhában az asztalnál 
apámat és a Magdit. De ezúttal egyikük sem repült felém, hogy csüngjek 
„ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán". Rögtön láttam, hogy nincs 
minden a legnagyobb rendben, de azért mégsem gondoltam, hogy 
ennyire. Igazából nem gondoltam semmi rosszra. 

- Hát te hol vagy? - kérdezte apám. 
- A háromnegyed kettesivei akartam jönni, kint akartam megvárni a 

vasútállomásnál, de nem jött, pedig kábé tíz perccel később kell odaérnie 
a központi állomásról. Vártunk-vártunk, de nem jött, így aztán legyalo
goltunk szépen Katival a buszállomásig. A fél háromassal jöttem . . . 

- Meghalt a Mama. 
Számítottunk rá, meg talán fel is voltunk már készülve erre, mert 

nagyon le volt már gyengülve az utóbbi hetekben, annyira, hogy még a 
vécére sem bírt kimenni. Legutóbb, mikor otthon voltam, én vezettem 
ki. Apám előző este mesélte, hogy néhány nappal korábban a Mama 
egyik délelőtt fel akarta hívni a Józsi bácsiékat, s ahogy ment a telefon
hoz, elesett. Amikor hazaért a munkából, ott találta a földön fekve a 
szoba közepén. Időközben pedig, amíg ott feküdt - az erőlködéstől-e - , 
ahogy megpróbált felkelni, összecsinálta magát. Szerencsére épp akkor 
érkezett meg az unokatestvérem, Babi (egyébként Gabriella, s abból 
becéződött, valószínűleg a Gabin keresztül, idáig a név), és ketten 
mosták le és öltöztették át. 

Ott álltam a konyhaszekrénynek (lásd még: kredenc) támaszkodva, 
feltehetően üres tekintettel és arccal, pedig tele volt a fejem, gondola
tokkal, emlékekkel és emlékezéssel. De a belélegzett levegő, az éter is 
üres volt, s enyhe szédülés kerülgetett. 

- No, vesd le a kabátod - szólított meg apám. 



A nagy irhabundám volt rajtam. Már a folyosón jártam, amikor 
levetettem, s bent, a szobában csak ledobtam az egyik ágyra. Az járt a 
fejemben, amit előző este mondtam Katinak: 

- Ha megéri az újévet, akkor jó. 
Hát nem érte meg. Megálltam az ágya mellett. Keze és lába össze 

volt kötve. Leguggoltam mellé, és az arcát néztem. Megfogtam a kezét. 
Még nem hűlt ki teljesen. Mereven bámultam az arcát. Szép volt, most 
utoljára szép. Már felöltöztették, a legszebb ruháját adták rá (alig volt 
neki néhány darab). Méltóságteljesen feküdt. Haris szavai jártak a 
fejemben, amelyeket még a Nicaragua próbáinak kezdetén mondott: 
Andreas Sam, a kisfiú, szembe kell hogy nézzen a halállal, apja halálával, 
s a legnehezebb számára, hogy felfogja a halál tényét. Fantáziája, lelke 
még sohasem volt korábban annyira aktív, annyira élő, mint amikor a 
halálra gondolt, s ez az egész arra kényszerítette, hogy korán, nagyon 
korán, alig tíz-egynéhány évesen - felnőjön. A halálhoz, a halál tényének 
elfogadásához abban a pillanatban, azt hiszem, én sem nőttem fel igazán. 
Erről meg Kati jutott az eszembe, mert ő mesélte, hogy anyja őt is 
hasonló módon kényszerítette felnőni, arra, hogy már gyerekként fel
nőttként kezdjen el gondolkodni. A tizenkét éves lányának találta 
elmesélni, hogy az apja megcsalja őt, és ezért el fognak válni. Rávette 
a kislányt, hogy még egyszer beszéljen az apával. Akkor mellesleg úgy 
derültek ki a dolgok, mintha az egész megcsaláshistóriából egy szó nem 
sok, annyi sem lett volna igaz. A Nicaragua sorai jártak a fejemben: 

„I tada odjednom osetih neki čudan 
strah, neku dotle nepoznatu muku i 
komešanje u crevima, kao da mi je u 
stomaku harao ricinus. 

Gledao sam u nebo i mislio o tome 
kako je, eto, umro moj otac, kako će 
ga sada zakopati i kako ga nikad 
neću upoznati. Stajao sam kao 
skamenjen i mislio kako 
ću i ja jednog dana morati da umrem." 

Fogalmam sincs, meddig guggolhattam ott az ágy mellett a kandalló
nak dőlve, lehajtott fejjel. A nyitott ajtón át éreztem, hogy apám és a 



Magdi engem figyel. Csendben voltak. Némák. Arra gondoltam, hogy 
mennyi élet, mennyi gondolat, mennyi emlék szakadt most félbe öreg-
anyám kihűlőfélben lévő testében. Volt valami a szobában, valami 
megfoghatatlan, valami szavakkal elmondhatatlan, valami légüresnek 
tetsző, mégis nagyon is kitöltött tér, mintha a testi kötöttségtől megsza
badult lelke, testi matériájától megcsupaszított emberi mivolta, a még 
mindig az élethez tartozó része ott lebegett volna a szobában (abban a 
szobában, melyhez életének utolsó éveiben a leginkább kötődött) -
pontosan meghatározhatóan - az asztal felett, mintha körülvette volna 
a csillárt meg tudom is én . . . Talán arra várva, hogy a test földbe 
helyezésével végképp megszabadulhasson a földi léttől, elrepülhessen, 
ahogy annak már lennie kell, egy új életbe, fel a mennyek országába, 
vagy csak hogy szabadon lebeghessen talán ott, talán máshol is, tovább, 
akár az idők végezetéig is, a földi lét számunkra ismeretlen és kiszámít
hatatlan régióiban, szféráiban, vagy már abban, ugye, amije ennek van. 
Esküdni mernék, hogy volt ott valami, valami furcsa. Leginkább légüres 
térhez tudnám hasonlítani, ám éppen az volt a lényege, hogy nem volt 
üres, nem mentes a légtől, hanem sokkal inkább egy kitöltött, igenis 
kitöltött, nagyon is kitöltött, kiterjedésében is jól behatárolható - valami. 
Amit nem éreztem zavarónak. Inkább mondhatnám, hogy jóleső érzés 
volt ott tudnom azt, mert az adott pillanatban a Mamával azonosítottam, 
a lelkével, vagy ha nem jó ez a szó, akkor az élethez tartozó részének 
azzal az elemével, amelynek távozásával/elvonásával csak az élettelen 
test marad hátra. Aminek távoznia kell ahhoz, hogy beálljon a halál. 
A m i . . . Ami ott lebegett. Megfoghatatlan érzés: a test, az élet nektárja, 
mozgatóereje nélkül. Tanácstalan voltam. Tanácstalan vagyok. 

Hirtelen ugrottam fel és vonultam ki a konyhába. Becsuktam magam 
mögött az ajtót. Szó nélkül kapcsoltam be a sparhetot, és keresgélni 
kezdtem. 

- Kávét akarsz főzni? - kérdezte apám. 
- Igen. 
Felraktam a vizet, és rágyújtottam egy cigire. Leültem. A cigaretta 

remegett a kezemben. A parazsat figyeltem, gyászos táncát. (Most 
megint főzök egy kávét.) Csak néhány perccel később tudtam megkér
dezni, hogy mi történt. 

- Én a Józsi bácsival fent voltam Pánában bekötözni a fákat - kezdte 
apám - , mert nagyon hideg van mostanában. Egykor értem haza. Ott 



ült az ágya szélén, a kezében a tálca, amit még reggel készítettem oda 
neki. Reggelizett. A felét megette, a másik fele meg ott volt a kezében. 
A szája megkékült. Kivettem a kezéből a tálcát, megráztam. Lefektettem 
és telefonáltam. 

- Megfulladt? - kérdeztem. 
- Az orvos csak annyit mondott, hogy fél egy és egy között állt be a 

halál, de az oka ismeretlen. Azt mondta, hogy ő boncolást javasol. 
- Felboncolják? 
- Mondtam, hogy én egyedül nem dönthetek, hárman vagyunk test

vérek, meg kell beszélnünk. 
Apám - s mint később kiderült, az egész család is - azzal próbálta 

vigasztalni magát, megkönnyíteni a z . . . nem is tudom micsodát - szóval, 
hogy: enyhíteni a fájdalmát, hogy neki, öreganyámnak, a Mamának, 
Szabó Ilonának, özvegy Szabó Sándornénak, született Barsi Ilonának 
is jobb ez így, hiszen nyolcvanhat éves volt, beteges, cukorbajos, asztmás, 
mindene f á j t . . . Ő is mondogatta már egy ideje, hogy rajta már csak a 
sárga föld segíthet, meg azt is, hogy: 

- Jaj, mikor halok már meg? 
Meg hogy: 
- Nekem is, nektek is jobb lenne, ha már nem lennék. 
Sovány vigasz, s én nem is tudtam, nem is akartam elfogadni ezt. Ott 

ültem, alig múlt két hete, hogy betöltöttem a húszat, s Andreas Samnak 
éreztem magam, mert ez volt az első közvetlen találkozásom a halállal. 
Mert Robi halála is megrázott, alig két hónappal később pedig Icu nénit 
is eltemették. Az ő halálát meg se merte mondani a Mamának a család. 
Neki, a Mamának is jobb ez így! Jobb? A halál az mindig szörnyű, csak 
mi, a háborús hírek közepette hozzászoktunk, csak üres számadatokként 
éltük meg a meggyilkoltakról és lemészároltakról szóló beszámolókat. 
Meg a II. világháború utáni nagy vérengzések a Vajdaság magyarlakta 
településein, amikor megtizedelték a létszámunkat, az előttünk járó nem
zedékek létszámát, a „felszabadító" partizánok (mert ezekre az esemé
nyekre csak most derült fény, csak most szabad beszélni róluk . . . ) - , 
de most, ahogy a leheletével megérintett bennünket a halál, a pofánkba 
fújta pipafüstjét, minden valahogy más volt, egyből más dimenziót kapott 
minden. Ki mondhatja meg, ki döntheti el ; ki ítélheti meg, hogy mi a 
jobb? Betegeskedni, nehezen, de mégiscsak ÉLNI, vagy MEGHALNI? A 
zenében is tőlem mindig távol álltak az olyan rockerféle mottók, hogy 



„HALJ M E G FIATALON!". A Mama persze nem halt meg fiatalon . . . 
Hogy szép kort élt meg? Nyolcvanhat, nem is rossz. Bár a százhúsz sem 
lett volna az. 

Könnyzacskóim felduzzadtak. 
- Majd megsiratsz te még engem - mondta néha veszekedéseink 

alkalmával. 
- Igazad lett, Mamám! Itt van, sírok, sírok! Sírok! Sírok! 
Aztán, ahogy egy kicsit beszélgetni kezdtünk, ahogy elterelődött a 

szó, ahogy elterelődtek a gondolatok, megenyhült, megtört a levegő, a 
feszültség, a könnyek is cserbenhagytak, s remegésbe váltottak át. 

- Mikor lesz a temetés? - kérdeztem. 
- Holnap, fél kettőkor - felelte apám. 
- Nekem meg előadásom van holnap. 
- Hányra kell Szabadkán lenned? 
- Ez nem Szabadka, hanem Újvidék. Négyre. 
- Nem leszel ott. 
Hajni mesélt egyszer egy színésznőről - nem emlékszem már a nevére 

- , aki úgy játszott le este egy komédiát, egy bohózatot, hogy aznap 
délután halt meg az anyja. Úgy mondta ezt el nekünk, hogy ez bizony 
egy ilyen szakma: nincs ünnep, nincs szomorúság - neked a színpadon 
nevetned kell, boldognak kell lenned, örülnöd kell, akkor is, amikor ez 
a legnehezebb, és éppen mindenhez volna gusztusod, csak ehhez nem, 
mert a néző nem kíváncsi a privát nyomorodra, nem érdekli, mit érzel, 
elvárja, hogy szórakoztasd, hogy megnevettesd, akkor is, ha épp meghalt 
az anyád vagy ha te vagy halálos beteg - SHOW MUST G O ON! Túl 
morbid gondolat volt ez akkor. Túl morbid ez most is. Talán máskor is. 
De akkor már döntöttem: ott leszek a temetésen. 

- Mit fogsz csinálni? - kérdezte apám. 
- Felhívom a színházat, és szólok, hogy küldjenek értem egy kocsit. 
- Lehet azt úgy? 
Nem tudtam, hogy lehet-e. Csak a döntés született meg bennem. 

Küldjenek értem egy autót, vagy játsszák le nélkülem, vagy mondják le 
az előadást. Találja fel magát a színház . . .! 

Megcsörrent a telefon. Bent vettem fel öreganyám szobájában, de a 
kagylóval a kezemben kivonultam egészen az ajtóig. Margit néni telefonált. 

- Holnap jövök, de az állomásról nem hozzátok, hanem a Józsiékhoz 
megyek - mondta. 



Tenyeremmel letakartam a kagyló mikrofonját, és apámhoz fordul
tam: 

- A Margit néni tudja már? 
- Jön a Margit? - kérdezett vissza, mert úgy látszik, nem értette a 

kérdést, de nekem ez is megfelelt, mert ebből meg én értettem, hogy a 
válasza - igen. 

- Érted, amit mondok? - kérdezte Margit néni. 
- Hogyne érteném?! 
- Mert nem mindig szokták érteni telefonon, amit mondok. 
Alig tettem le a telefont, Magdi felállt. 
- Megyek - mondta. 
- Én pedig megfürdök - szólt apám. 
- Én meg akkor felhívom a színházat. 
Apám kikísérte Magdit. 
- Nem akarlak föltartani. 
- Nem tartasz föl. Én hívtalak, mert nem akartam egyedül lenni. 
Mikor apám visszajött, én épp nyitottam az ajtót, hogy belépjek a 

szobába. Ő meg azt hitte, hogy onnan akarok telefonálni. 
- Miért nem ülsz be a másik szobába? 
- Oda fogok, csak itt van a táskám. 
Bizonyára kegyeletsértésnek vette volna ő is, ha onnan, halott nagy

mamám, az ő édesanyja holtteste mellett ülve intézem az ilyen ügyle
teket. Én is annak éreztem volna, tiszteletlenségnek, s bizonyos érte
lemben akár szentségtörésnek is. 

Nem volt a táskában a határidőnaplóm (milyen hülye elnevezés!?), s 
ez azért nehezítette meg a dolgom, mert az összes telefonszámot abban 
tartom feljegyezve. 

- Tudom én a színház számát. 
- Tudod? 
- Harmincnyolc . . . 
- Az Szabadka, de nekem most Újvidék kell. 
- Az is megvan. 
Előkereste a régi telefonkönyvet, s a borító belső oldalára felírva 

valóban ott volt a telefonszám. De nem sokra mentem vele: a társulat 
Pancsován vendégszerepelt a Szomorú vasárnappal. Mindenesetre 
hagytam egy üzenetet az ügyelőnek, hogy hívjon fel, ha visszaérnek. 
Felhívtam anyámat is. Megörült nekem, jókedvűen fogadott. 



- Hazaértél? 
- Igen. 
- Hogy áll a fogad? 
- Oké. De figyelj . . . Meghalt a Mama . . . 
Később meg Kati hívott. Meg akart kérni, hogy hívjak fel egy számot 

Szabadkán, mert ő Topolyáról sehogy sem bírta megkapni. 
- Fölhívod? 
- Hát, fö l . . . Figyelj . . . Meghalt öreganyám. 
- ( . . . ) Akkor semmi. Nagyon sajnálom. Ne haragudj! 
- Jó, fölhívom. 
- De nem, csak kényelmességből akartalak megkérni. . . 
- Nekem is csak jót tesz, ha egy kicsit mással foglalkozom. 
- De nem . . . Mikor? 
- Délelőtt. 
Végül nem akarta, hogy betelefonáljak Szabadkára. Apám akkor már 

a kádban volt. Bevonultam hát a szobámba. Megálltam az asztalnál. Az 
járt a fejemben, hogy Freddie meghalt, Klaus Kinski meghalt, de kettejük 
halála, még ha nagyon szerettem is azt, amit ők csináltak, mondhatni, 
a tisztelőjük és rajongójuk voltam, s valóban megrázott a halálhírük, az 
mégis valami egészen másmilyen érzés volt. Most meghalt a Mama, s 
neve egy lesz csak a vasárnapi Magyar Szóban a között a rengeteg 
gyászjelentés, megemlékezés, utolsó búcsú, köszönetnyilvánítás között, 
csak egy lesz abban a rovatban, amelyet tiszta szívemből gyűlöl egy olyan 
magamfajta kisfiú, amilyen még alig néhány évvel ezelőtt is voltam. 
Akárcsak az utcasarkon orvul meggyilkolt és kirabolt (ami ebben az 
esetben már csak a bajok kisebbiké) gyanútlan járókelő is csak egy apró 
kis hír lesz valamely vidéki lap utolsó oldalán, pedig hát tele volt 
tervekkel, hiszen nincsenek emberek tervek, vágyak, szerelmek, célok, 
lehetőségek nélkül; mert lehet, hogy épp a barátnőjének indult egy 
csokor virágot venni, vagy a kisfiának egy mesekönyvet, az édesanyjának 
gyógyszert a patikában, vagy saját magának egy új cipőt, mert a régi már 
elkopott... Vagy ha egy száguldozó őrült gázolta e l . . . Vagy ha autója 
elé vette magát egy öngyilkosjelölt - ő akkor is gyilkos. Ugyanúgy 
megtörik valami benne, az életének nevezett folyamat megszakad. Nem 
lehet könnyű elviselni ezt az érzést. S azzal, hogy börtönbe csukják, 
még mindig jobb, mintha halálát lelte volna a balesetben . . . De ez is 
hülyeség (de még mekkora!), hiszen, akit börtönbe csuknak, gyakorla-



tilag az is megszűnik létezni a kinti világ számára, ő sem faktor, ő sem 
lehet tényező többé egészen a szabadulásáig, szabadlábra helyezése után 
pedig hasonlatos lesz azokhoz, akiket hosszabb, esetenként évekig is 
tartó hibernáltság után ébresztenek fel, mint akiket hosszas befagyasz
tó ttság után kiolvasztanak, hiányoznak - nem az életükből! - a tuda
tukból, az emlékeikből az időközben eltelt évek, évtizedek, s a világ 
mai fejlődési tempója mellett már egyetlen ilyen kimaradt esztendő is 
végzetes lehet. De talán fel sem foghatjuk igazán, hogy mi mindent 
jelent, mi mindent is foglal magában az az egyetlen gyatra kis szócska, 
miszerint: ÉLET - s azt sem, hogy mennyi minden ér véget drasztikusan 
és durván, amikor azt mondjuk, halál, amikor azt mondjuk, „meghalt", 
amikor azt mondjuk „nincs tovább", amikor azt mondjuk, „jobblétre 
szenderült". . . Még ha nyolcvanhat éves is volt valaki. Mint a Mama . . . 
Felfoghatatlan az a rengeteg érzés, folyamat, cselekvés, történés, törek
vés, véletlen, vágyakozás, szerelem, szeretet, hobbi, gondolat, nüansz, 
remény, bátorság, bátortalanság, hit, bizalom, átok, vesződség, áldomás, 
éhség, veszély, veszélyeztetettségérzés, boldogság, műveltség, gyász, zö
rej, hangulat, bosszúság, bosszú, bosszúvágy, fanatizmus, kétség, félelem, 
rettegés, gyávaság, tisztelet, nagyképűség, badarság, butaság, szomjúság, 
feledés, adomány, jótékonyság, galádság, groteszk virág, hősi vívmány, 
ősi hős vér, öntudat, végtelen számú izmus, számlálhatatlan bűn és 
bűntudat, bűnbánás, bűnhődés, önmegadás és önfeladás, árulás, meg
aláztatás, tengernyi, sőt óceánnyi könny, megannyi közöny, fulladás, 
betegség, cukorbaj, asztma, gyógyulás, gyógyszer, kúra, inhaláció, a 
betűk könyvekbe írt végtelen sora, a zene örök dallama, a színek és 
formák áttetsző fátyla, örök ízek, szagok, bűzök, illatok, tréfa és szágul
dás, szánalom, szenvedély, rándulás, görcs, tövis, kenotáfium, szenvedés, 
kínzás és megkínoztatás, vallás, félreértés, színvonal, hang, szó, álom, 
tükörkép, karcsapás, ármány, megtestesülés, testet öltés, bukás, rágalom, 
áradat, őrület, kín és keserv, divat, hóbort, ártalom, köszvény, dac, 
páratlanság és párttatlanság, parttalanság, őszelő és télutó, kegyelet és 
kegyvesztés, azonosságtudat, ami egy-egy újabb születéssel minduntalan 
létrejön, és halálonként veszik ki a világból, hiszen mindez csak elenyé
sző, apró vázlata annak, ami az embert a testen túl (fej, fül, száj, orr, 
áll, fog, kar, tenyér, kéz, mell, méh, gyomor, bél, vese, tüdő, köldök, 
hónalj, haj, szakáll, bajusz, fanszőrzet, csikló, here, hímvessző, gyomor
száj, méhnyak, méhszáj, epe, vízhólyag, máj, nyelv, petevezeték, húgycső, 



szájpadlás, kemény szájpad, lágy szájpad, diafragma, agy, agynedv, erek, 
vér, szív, artéria, kapilláris, nyál, láb, comb, alsó lábszár, lábfej, ujjak, 
köröm, talp, fenék, végbél, ín, torok, nyelőcső, légutak, izmok, sarok, 
csuklók, slejm, gerinc, patkóbél, vakbél, bélsár, retina, szemgolyó, halló
járatok és így tovább és így tovább és így tovább és így tovább és így 
tovább és így tovább és így tovább és így tovább és így tovább és így 
tovább és így tovább és így tovább és így tovább és így tovább, mert ez 
vagyok én, ez vagy te, ez ő, ezek vagyunk mi, ezek vagytok ti, ezek ők, 
this is what we are, this is what you are, this is what she are, this is what 
he are, this is what they are, to smo mi, to ste vi, to su oni, to su one 
& questions will be late . . . ) képezi, amit a lélek szó jelent, amit az élet 
szó jelent. 

Ott álltam szobám közepén, és valójában mintha semmit sem értettem 
volna, a kassáki százas kisgyermek testesült meg bennem ott helyben, 
belém olvadt, transzformálódott a formám adta mintára, s én pedig az 
ő alakját öltöttem magamra. Andreas Samként álltam ott, de Josef K. 
is voltam egy személyben és egy időben, egy banális matematikai 
összeadás végeredményeképp: 

Prométheusz + Mao Ce-tung = én; 
én x Debbie Harry = Mama; 
Mama - Kati = cosinus Lolita; 
Lolita : Manchester United = én! 
Ott állt a szekrény szélén a Mama régi imakönyve. Már régebben 

elkértem, elvettem tőle. Most felemeltem és fellapoztam. Valami olyas
mit kerestem benne, hogy Ima halottakért, Ima az elhalálozottakért, 
Ima szeretteink lelki üdvéért, Ima a távozottakért, de semmi erre utalót 
sem találtam. Magamtól kell hát imát mondanom, egy esti imádságot 
nagyanyámért, lelki üdvözüléséért. 

- Istenem, adj erőt hitemnek, adj erőt hinnem tebenned, engedd meg, 
hogy hihesselek, mert rossz voltam hozzád és rossz voltam a Mamához 
is, mindenkihez rossz voltam, akit csak ismerni véltem, vétkeztem ba
rátaim és szeretteim ellen, hazudtam, loptam, paráználkodtam, és ne
vedet ok nélkül a szájamra vettem, szidtalak és gyaláztalak, átkoztalak 
is. Átkaimat terád tévedésből és gazságból szórtam. Engedd most mégis 
megtérnem tehozzád, engedd hinnem jóságodban, könyörületességed-
ben és türelmedben. Életkedvem, reményem add vissza most e nehéz 
órában, mert ha valamikor, akkor most van igazán szükségem erre. 



Szükségem van rád! Lásd, házunk megürült, hiányzik belőle egy élet, 
hiányzik belőle egy lélek, mely vákuumot hagyott maga után. Istenem, 
adj lelkének erőt a felemelkedéshez, adj lelkének elég erőt a megbo
csátáshoz, add meg neki önmagad, mert ő igazán rászolgált szeretetedre. 
Add meg neki, hogy szeressék a síron túl is, még tovább, hogy szeretteivel 
a mennyek országában egységre leljen, s add, hogy szeretetre találjon, 
szeretetében a megbocsátást ismerje fel és nevetve nézzen le onnan 
reám. Én válasz nélkül is érezni fogom azt! 

- „Kövesd a tanácsaimat, ó, Hűséges. Mondd meg a népnek, hogy a 
hit ereje erősebb az érzékek csalatkozásánál, hirdesd fennszóval, hogy 
mindenki hallja. És mondd meg nekik, hogy mindenek halljanak téged: 
egy az Isten, és az ő neve Elochim, és a Fiúisten is egy, a neve pedig 
Jézus, és egy a hit, ez pedig a keresztény hit. Az pedig, aki a szemed 
láttára szállt fel a felhők magasába, a mágusnak nevezett Simon, a 
szakadár és Isten tanításának megcsúfolója, valóban önnön akaratának 
erejéből és önnön gondolatainak erejéből szállt fel, és most ott repül, 
láthatatlanul, a csillagok felé, a kétkedés meg az emberi kíváncsiság 
hajtóerejével, ámde ennek van határa. És mondd meg nekik, fennszóval, 
hogy mindenki hallja, hogy ez az erő és hatalom is tőlem való, mert én 
engedtem meg, hogy megkísértse csodatetteivel a keresztény lelkeket, 
s ekképpen megmutassam nekik, hogy nincsenek csodák, és nincs ha
talom az én hatalmamon kívül. Ezt mondd meg nekik, és ne félj." (Danilo 
Kis: A holtak enciklopédiája - Simon, a mágus. Borbély János fordítása.) 

Egy kedves kép jelent meg előttem. Valahol, nem tudom hol (háttér 
sem volt), öreganyám lelke épp megérkezett, öregapám pedig ott várt 
reá. Mindketten fiatalkori alakjukat viselték, fehér színű ruhákban 
voltak. Boldognak látszottak, s mint egy galambpár, kirepültek a képből, 
látomásom kamerája pedig nem tudta tovább követni őket. 

Ott álltam most már az asztal másik oldalán, de még mindig a szobám 
közepén, kezemben az imakönywel, és könnyzacskóim ismét telesza
ladtak. Elhatároztam, hogy versbe szedem imámat - hexameterekbe. Itt 
az eredmény (a vers azonban még távolról sem kész, ez itt csupán egy 
piszkozat, abból is csak részlet): 

Istenem, enged hinnem létedet, adj nekem újból 
élethez s a reményhez erőt, mert házunk, ím, megürült ma, 
elszállt most közülünk egy idős élet - a cipőjét 



utcánknak pora nem lepi többé, s láb bele nem lép, 
testet nem takar ősi ruhája, levest kanalával 
senki se mer, keze nem simít arcot - csak a csend vár, 
mert szótlan a sóhaj házunkban ma, s a szó is halkabb, halkan 

mozdulunk, és 
suttogás az ebéd, csendesen várunk és némán figyelünk, elhalkul 

reményünk, s az 
indulat is csendes, nálunk a zaj, a lárma is néma marad. 

Most másodszor sem sírtam. Nem tudom, miért s hogyan, egyszerűen 
nem eredtek el a könnyeim. 

- Majd visszasírsz te még engem! 
- Itt van, Mama, sírok, nem látod? Sírok, sírok! 
. . . a zaj, a lárma is csendesebb ma! 
Hallottam, hogy apám kijött a fürdőszobából. A konyha felé indultam. 
- Kész vagy? - kérdeztem. 
- Igen - válaszolta. 
Ahogy beszédbe elegyedtünk (beleelegyedett velem a beszédbe -

ahogy Zoli mondta a múltkor), elmondta, hogy az orvos nem bírt itt 
helyben kiadni valami papírt, amire pedig szükségünk lesz, s ezért fél 
ötre be kell menni az elsősegélyhelyre, a mentőszolgálatra. A mentő
orvos ötig van ügyeletben, addig viszont nem viszik el a holttestet, amíg 
ezzel az okirattal nem rendelkezünk. Apám azt is elmesélte, hogy az 
egyik ápolónő meg azt tanácsolta, hogy ha csak reggel jönnének érte a 
hullaszállítók, akkor éjszakára tekerjük be a Mamát egy lepedőbe, és 
tegyük ki az udvarra. 

- Hát ezek nem normálisak!!! - robbant ki Kati, amikor ezt elmesél
tem neki. 

- Hát nem! 
- Meg a paphoz is el kell majd mennem - tette hozzá apám. 
Kicsit később bevágódott a két nagybátyám. Az már úgy öt után volt. 

Mérgesen mesélték, hogy ötre ott voltak, de az orvos már elment. 
- Ezek előbb leváltották egymást! 
Ezek szerint tehát úgy állt a helyzet, hogy a Mama reggelig még 

otthon marad, de aztán Józsi bácsinak eszébe jutott valami. Felhívta 
telefonon a mentőszolgálat valamelyik főnökét, s az pedig intézkedett, 
hogy kijöjjön ez az új doki, és ő is megállapítsa a halál beálltát. 



- Főzzek egy kávét? - kérdeztem. 
- Igen, lehet. 
- Jancsi bácsi? 
- Hát főzz. 
- Apu, te kérsz? 
- Igen, igen. 
Közben azon töprengtem, hogy titokban, senki meg ne sejtse (még 

apám se!), elteszek majd néhány apró, kevésbé jelentős dolgot emlékbe. 
Alig néhány éve kértem el a Mamától, szintén emlékbe, a Tata, szóval 
öregapám subasapkáját. Észrevette ezt egyszer Robi a szekrényben -
mert jól látható helyen tartottam a vitrinben, a szerzőik neve szerint 
szépen ábécé sorrendbe rendezett könyvek előtt (a rendszerezésben 
Mari volt a segítségemre), hogy ha már emlék, akkor mindig láthassam, 
mindig szem előtt legyen - és elkérte, mert hideg telünk volt abban az 
évben is, s ő, lévén állatorvos, munkaideje legnagyobb részét a szabadban 
töltötte, gyakran motorozgatva, amikor házhoz hívták, s csak jobbik 
esetekben tartózkodott istállókban, ólakban, akiokban, a rendelőben 
vagy az irodán. Robi halála után gondoltam rá, hogy esetleg visszakér
jem, de akkor ezt is szemtelenségnek, tiszteletlenségnek éreztem volna 
a halottal és a legközelebbi hozzátartozóinak fájdalmával szemben. Meg 
persze, hát ugyanúgy az ő nagyapja is volt a Tata, akárcsak az enyém. 
S különben is, egyrészt az esetleges sértődésektől is tartottam, másrészt 
pedig nem akartam megbolygatni, felsérteni Jancsi bácsi, Icu néni és 
Feri unokatestvérem (Robi öccse) friss sebét. Icu néni halála után pedig 
már direkt pofátlanságnak tartottam volna ilyesmire egyáltalán még csak 
gondolni is. 

Először arra a lepedőre és pokrócra gondoltam, amelyiken öreganyám 
épp feküdt, meg az imént, amikor a táskámért mentem be a szobába, 
láttam az ágy mellé kikészített ómódi, masszív barna cipőjét is - ezt a 
kettőt szántam emlékbe magamnak. 

Aztán attól is tartottam, hogy nagybátyáim összevitatkoznak majd a 
meglehetősen szerény hagyaték, örökség felett, mert ők aztán igazán 
értenek az ilyesmihez. Emlékszem, egyszer (még gyerekkoromban) a 
karácsonyi vacsoránál vesztek össze különleges ügyességgel azon, hogy 
van-e hal a Tiszában, vagy sem. Persze, ez csak az ürügy, a kiindulópont 
volt, s csak annyiban ok, hogy Józsi bátyám rácáfolt Jancsi bácsira, s 
ebből az ellentmondásból, az esetlegesen tévesen (talán a kelleténél 



magasabban . . .) intonált kijelentésből pattant ki a szikra, ami aztán 
pillanatok alatt olyan erdőtűzzé fajult, hogy (mivel szemben ültek) 
egymást akarták kiszedni az asztal mellől, felpattanva szorongatták és 
rángatták egymás gallérját s grabancát a paprikásos fazék, a friss teríték 
és az ünnepi evőeszközkészletünk felett, s apámnak csak azzal sikerült 
lehűteni őket, hogy felhívta figyelmüket a Mamára: 

- Legyetek tekintettel anyánkra! 
János bátyám elengedte erre a Józsi bácsi szorosan megmarkolt 

grabancát, amaz meg az előzőnek önvédelmi célból leszorított karját, s 
mindketten - persze, csak egy jól és dramaturgiailag hatásosan közbe
iktatott farkasszemet nézéssel fűszerezett hatásszünet után - visszaültek 
a helyükre. Mi Ferivel, amint megláttuk, hogy mi történik, felpattantunk 
a helyünkről (az asztalfőn osztoztunk), s bárminemű megbeszélés vagy 
egyeztetés nélkül a szobámba vonultunk - kvázi játszani - , de elmenő-
félben azt még volt időnk konstatálni, hogy az ebédlőn kínos és feszült 
csend lett úrrá, amit csak öreganyám halk, visszafojtott pityergése tört 
meg időről időre: 

- Jaj, hogy fáj az nekem, hogy a fiaim ennyire nem szeretik egymást. 
Mondom: karácsony volt, szenteste. Többé aztán - persze mindig 

valami egészen más kifogással: a Mama betegségére hivatkozva, vagy a 
pénztelenségre hárítva a felelősséget, esetleg csak annyival intézve el, 
hogy apámnak túl megterhelő lenne összehozni a nagy családi összejö
vetelt - nem is voltak nálunk nagy karácsonyi vacsorák és más vendé
geskedések, s bár nem tudom, már nem emlékszem hogyan, de még a 
születésnapjaimra is olyan megoldást kellett találni évről évre, hogy 
nagybátyáim elkerüljék a találkozást. 

Gyerekfejjel persze nem is értettem igazán, hogy lehet összeveszni 
ennyire a halak miatt, de aztán apám megmagyarázta egyszer, hogy távolról 
sem a halakról folyt ott a szó, s az csak arra volt jó, hogy valamin kipat
tanhasson a vita. Amikor (egy bő fél esztendővel korábban) Józsi bácsi 
új fáskamrát emelt az udvarában, tíz-húsz centiméternyit átnyúlt, Jancsi 
bácsi szerint azonban félméternyit elvett az ő portájából - ugyanis a 
nagybátyáim szomszédok, együtt építették fel annak idején ikerházukat. 

Szerencsémre azonban most semmi ilyesmi, rég volt karácsonyok 
hangulatát felidéző hajbakapás és halhelyzet-megvitatás nem történt. S 
ami éppenséggel kizökkentett, épp az volt, hogy egyáltalán semmi sem 
történt - úgy értem: érzelmi vonalon. Nagybátyáim bár valóban szomo-



rúaknak látszottak, a puszta ügyintézésen kívül semmit se tettek, a m i . . . 
Hát, magam sem tudom, mi lehetett volna az, de néha-néha még egy-egy 
mosolyt is megengedtek maguknak, s Jancsi bácsi - mint mindig máskor 
is - most is nagy hangon beszélt. Akkor és később is, meg másnap 
ugyancsak elmondta még többször is, hogy ő már kezdi megszokni, vagy 
már meg is szokta, de lényegében nem új dolog neki az ilyesmi, nem új 
dolog neki a halál, környezetének, szeretteinek, rokonainak a halála, 
hiszen van már benne tapasztalata: Robit, a fiát vesztette el, Icu nénit, 
a feleségét vesztette el, s most a Mamát, az édesanyját vesztette el. 
Azon is töprengtem, hogy mi lehet a szörnyűbb: ha az ember az édes
anyját veszíti el, vagy amikor a gyermekét. Egyik sem lehet kellemes, 
annyi fix! 

Nagybátyáim kibékülése is Robihoz fűződik, mert - hál' istennek -
van az embereknek egy olyan jó tulajdonságuk, hogy a bajban, s legfő
képp a közös, mindkettejüket érintő baj esetén (habár ez csak részben 
volt az, de mégis . . . ; mert, ugye, egy igen közeli rokon súlyos betegsége 
az azért minden esetben minket is érint, s még ha tiszta szívéből és 
teljes erejéből meg is próbálna tán közömbös maradni, közömbösen 
reagálni az ilyesmire valaki, részben az az ő baja is; ebben az esetben 
azonban - megint csak: szerencsére - senkinek esze ágában sem volt 
közömbösnek maradni, ilyen szituációval, mivel nem forgott fenn, nem 
is találhattuk magunkat szemben) képesek félretenni minden veszeke
dést, gyűlölködést, acsarkodást (ahogy annak szép dicső, antik idejében 
az egymással állandóan viaskodó és acsarkodó, egymással folyton foly
vást háborúzgató ógörög városállamok is együttes erővel szálltak szembe 
a közös e l lenséggel . . . ) , s a józan ész szavára hallgatnak - ha kell, hát 
részegen is. Mikor Robi először megbetegedett, s hirtelen Szegedre 
vagy Pestre (nem emlékszem már pontosan, hogy hová . . . ) kellett volna 
vinni gyógykezelésre, kiderült, hogy lejárt az útlevele, s hirtelen rémü
letében, mintegy pánikban is, Jancsi bácsi sírva szaladt át a szomszédba, 
hogy megkérje bátyját, segítsen, intézkedjen. Józsi bácsinak ugyanis igen 
jó, úgymond messzire nyúló kapcsolatai voltak, s vannak még ma is, 
nyugdíjba vonulása után is, s ő akkor el tudta intézni, hogy az egyébként 
a bevett szokás szerint akár egy hetet is igénybe vevő procedúrát a 
rengeteg futkosás és a bürokrácia akadékoskodásának mellőzésével 
másnap reggelre (tekintve, hogy az eset este történt), nem egész tizenkét 



órán belül elintézzék, s hogy az útlevél időre kész legyen. Csak hogy 
tudd, hogy milyen ember is az én nagybátyám . . .! 

Józsi bátyámnak ezek a felhőkarcolókkal felérő vagy talán még azokat 
is megszégyenítő kapcsolatai onnan erednek, hogy a háború után fi
náncként dolgozott (nem lehetett egy népszerű egyéniség . . .), majd 
pedig a helyi regionális lap fő- és felelős szerkesztője lett. Nagy a gyanúm, 
hogy főleg a nyugdíjaztatását megelőző egynéhány esztendőben már 
nem nagyon rajongtak érte a munkatársai, avagy ugye, a beosztottjai. 
De én annál inkább, s érdekes, hogy abban a pillanatban, ahogy nyug
díjba ment, elkezdtem bedolgozni ehhez a laphoz. O is utalt erre egyszer: 

- Amíg én ott voltam, nem írtál, most meg, ahogy eljöttem, hetente 
írod a cikkeket. . .! 

De - talán: sajnos - mást is mondtak az akkor még újságírónak induló 
és annak is szánt ifjú titánnak bent a szerkesztőségben: 

- Csak nehogy olyan légy, mint a nagybátyád volt! 
Nem igazán értettem ezt akkoriban, de nem is érdekelt különösebben, 

nem is törődtem a dologgal. Tény viszont, hogy ama csúfos joghurtfor
radalmaink idején egyszer őt is bevádolták. Aztán megúszta. Nemcsak 
a rokonság miatt (fogalmam sincs, hogy kinek vagy minek a hatására, a 
hogyanjára meg pláne . . .), de mivel én már akkor is tömény undorral 
és kötelezően, egyszersmind következetesen csakis egy-egy kiadós hányin
ger kíséretében hallgattam a különféle mítingekről szóló híreket, s plusz 
még amikor Mitóval és anyámmal Szabadkára is elmentem egy ilyenre 
(még annak ellenére is, hogy apám határozottan kifejezte nemtetszését 
emiatt), s ott aztán volt bőségesen lehetőségem és alkamam, de legfőképp 
indíttatásom gyűlölködő viszonyba kerülni mindezekkel a politikai áram
latokkal. Volt tehát alkalmam annyira megundorodni az egésztől, hogy 
amikor Zentán kötelező jelleggel kivezényeltek bennünket a középsu
liból mítingelni a főtérre (Zentának nincs is igazi főtere.. .!) , a városháza 
elé, s igazolatlan órákkal fenyegették meg az esetlegesen távolmaradó
kat, én Anitát (akkori szerelmemet) elhívtam a parkba, hogy habár 
minden egyes szó elhallatszott odáig, legalább fizikai valómban fejezzem 
ki távolállásomat attól az ocsmányságtól, ami az alkalmi emelvényen 
zajlott, s ami a technikának köszönhetően a hangszórókból is áradt, s 
hogy időközben mi számunkra sokkal jelentősebb dolgokkal foglalkoz
zunk. 



KUBÁT GÁBOR VERSEI 

M A G 

Mag pihen a rónák Végtelen Óceánjában 
Mag alszik 
Várja az aratást 
Oly közel s távol 
a fagyott földtől 
a rekkenő hőség 
a déli harangszó. 

0 ÓRA MONDÓKA 

Hét hat öt négy három kettő 
Egy 
Szívem első gondolata a mennyekbe 
megy 
Egy kettő három négy öt hat 
Hét 
Aranyló hajnalon átragyog az örök
lét 
Fiatal voltam öreg vagyok 
Minden terhet sulykot könnyen Őreá hagyok 
Öreg voltam fiatal vagyok 
Fényességgel fénylik nekem a Legfelsőbb Ok 



Dühöngő sárkányt megtapos és célt el nem 
vét 
Egy kettő három négy öt hat 
Hét 
Szeretet hűség hit boldogság erős hegy 
kegy 
Hét hat öt négy három kettő 
Egy 

STIGMA 

Nem ismertem Isten nevét, arcát, 
Tenyeremen láttam stigmák harcát. 

Ó, ti eltérő, régi istenek, 
Gyönge és kishitű eretnekek. 

Hittem ezt-azt, álmot, ködöt, nőt, 
Most hárfázok és dicsőítem Őt. 

T R E N D Y W E N D Y RAP 

Divatos és kapatos 
Belle de jour, a hero, 
Szeme sosem harmatos, 
Úgy tesz, mint De Niro. 

Fiúja szólt, nem nyekkent, 
Mint olajjal megkent, 
Áttetsző, mint selyeming, 
Easy sunday morning. 



Míg kanok kardoztak, 
vagy épp neki áldoztak 
- Mr. X nem volt ott -
Wen nem látott, hallott. 

Nem tudtad, hát megállj, 
Az első női Jedi, 
Csak önmagával kúr, 
Kezében Excalibur, 

Torkában T-vitamin, 
Plasztikkarddal játszó 
Csajok bámulják, amint 
Istennőnek látszó 

Alakja úgy libben el, 
Mint szférák zenéje, 
Kanok sorban állnak fel, 
Senki, ki elérje 

Tán angyalokkal kel, 
Mert sose késik el, 
Cypress-rap-ritmusa van 
És bölcsebb, mint Obi-Van. 

Néz rám, szeme puska, 
Liv Tyler húga, súgja, 
Nem számít a suska 
(Ezt bársonyhangon búgja:) 

Öntudatos ráció, 
Magasabb szintű vibráció, 
Mind over matter, sonny, 
Fm the Master of Ceremony. 



A Z E G Y Ü G Y Ű 

Az Együgyű egyszer volt 
De gúnyáján nem volt folt 
S az Együgyű most is van 
Társaival jól elvan 

Az Együgyű mindig lesz 
Szeretetből házat vesz 
Az Együgyű a most és itt 
Megfogott és hazavitt 

A P O K R I F R A P 

Uzim csodapontos célt el nem vét 
Buzim, bumm a fejbe, fuss és fogd a lét 
Pörgesd fel még a vadiúj BMW-t 
Görgesd el szívednek minden félelmét 

Ó, csendes éj, ébred kéj, mily nagy, mily mély 
Ó, rendes éj, betakar, hogy útra kélj 
Itt az új Anyag, sokkal jobb mint a crack 
Hitt, aki akart, többit elfedi drekk. 

mindEgy 

Más szögekből fényképezett azonos hegy 
Minden, ami van, volt, lesz ugyanaz és Egy. 



B. HORVÁTH ISTVÁN VERSEI 

K I A Z A B U L G A K O V ? 

öntelt privatizátoraink 
pöffeszkedő báljain 
hullámzó zene 
páva-táncuk 
keringő helyett valcer 

kis országunk 
nagy kultúr-reformerei 
képzeletbeli ám létező 
Szibériába száműzik 
a keleti szomszéd 
- volt barát -
egyetemes művészetét: 

Rubljovot belökik az idő ikonjai mögé 
Dosztojevszkijt égi vagy pokolbeli 
idegszanatóriumba dugják 
Puskin és Jeszenyin a betűk 
ólombányáiban sínylődnek 
Csajkovszkij a hangok házi őrizetében 
talán Csehov doktor döngeti még 
itt darabjaival a színpadokat 

ki az a Bulgakov? 



A NYÁR EMLÉKE 

arany-lobbanás 
volt a Nyár 
teljes napfogyatkozással 
és a velejáró 0 

cécóval felhajtással 
mostanra csak az E C L I P S E 
védőszemüveg maradt 
emlékül belőle 

I D I L L 

meztelen csigák nyálában 
úszik az udvarunk 
undorodni se tudok már: 
akár mint mi vagyunk 



AZ ANGYAL ÁLMA 

Zenés dráma három részben 

G O B B Y F E H É R G Y U L A 

III. rész 
Ábrahám Pál zenéje 

Szereplők: 
Ábrahám magas, nyúlánk, fekete hajú harmincöt év körüli színész 

Sári, nála fiatalabb színésznő 
Herceg, aki az apa is, az orvos is, meg igazi herceg is 

Hercegné, aki az anya is, nővérke is, meg igazi hercegné is 
Borisz, aki barát is, cigányprímás is, meg inas is 

Marton dr. Sándor zeneműkiadó 
Harmath Imre szövegkönyv- és versíró 

Zsoldos Andor színész és ügynök, emellett újságíró 
Gudrun berlini szőkeség, kórustag 

Hirdetőoszlop, aki mutatós és mutatványos lány, élő reklámiroda 
Táncosok és 

Énekesek, akik fényesebbé teszik az operettjeleneteket 
(Megjegyzés: A színpad kinézését ajánlom, de lehet, hogy a díszlettervezőnek és 
a rendezőnek sokkal jobb ötlete támad Rájuk bízom. Nem minden Ábrahám-

jilm található meg, azt is alkalmanként kell újrakerestetni Tehát a filmrészletek, 
dalok sorrendjét és válogatását zenei szakértővel kell végeztetni A reklámrajzo
kat szecessziós stílusban kellene rajzoltatni Példa rájuk, mondjuk a Színházi 
Élet reklámrajzai lehetnek A korabeli plakátokat, a politikai plakátokat is, 
mint amilyenek az első világháborús felhívások, át kell másoltatni A kort és 
a városokat, politikai eseményeket ábrázoló filmfelvételeket se árt szakértővel 

kikerestetni, összeállítani) 



(A színpadkép nem változott.) 
(Ábrahám és Sári egy asztalkánál ülnek.) 

SÁRI Romantikus. Ebbe a cukrászdába akkor jártunk, mikor udvaroltál 
nekem. 

ÁBRAHÁM Romantikus? Virágot sem hozhattam, mosolyogtak volna, ha 
a cukrászda bejáratánál megjelenek egy csokor rózsával. 

SÁRI Ki mert volna mosolyogni egy ismert zeneszerzőn? De nem hiányolom 
a virágpt. Megelégszem két krémessel meg egy presszókávéval. 

ÁBRAHÁM Nem értem, miért nem fogadsz otthon. Sokkal nyugodtabban 
beszélgethettünk volna. Tán még udvarolni is bátrabban tudtam volna. 

SÁRI Maradjunk a beszélgetésnél. Hogy vagy? 
ÁBRAHÁM Időszerűbb a hol vagyok kérdése. Azt sem tudom, hol vagyok. 

Hol Pesten, hol Bécsben, hol vidéki városokban, ahol fut valamelyik darab. 
Rájöttem, hogy a vezényléssel többet keresek mostanában, mint a kompo
nálással. 

SÁRI Keress kevesebbet, írjál többet. 
ÁBRAHÁM Könnyű ezt mondani. Még mindig nem tudtam eladni a berlini 

villát. Akkor hatvanezerért vettem, ma százat ér, de tudják, hogy zsidó 
vagyon, azt várják, hogy elkobozzák tőlem. Nem ez a legszomorúbb. A 
legszomorúbb az, hogy a kapkodásban otthagytam a Berlinben írt dalaimat. 
Elzártam őket a kasszába, és Hans, az inasom őrizte őket. Tegnap megnéz
tem egy új UFA-filmet Zsoldos kérésére. Tudod, mit hallottam benne? 

SÁRI Heil Hitler! 
ÁBRAHÁM Saját szerzeményeimet. Hans eladta a kottákat a legjobban 

fizető német komponistáknak. Még csak bizonyítani sem tudom a szerző
ségemet. Meg sem jelenhetek semmilyen német bíróság előtt. 

SÁRI Mindig túlságosan bíztál az emberek jóságában. 
ÁBRAHÁM Föltörte a kasszát a nyavalyás. 
SÁRI Volt annak kulcsa. Már akkor volt másolata, mikor otthagytad, hogy 

őrizzen mindent. 
ÁBRAHÁM Egyre több vereség ér. Mintha olyan volna az életem, mint egy 

örök küzdelem egy elérhetetlen álomért. 
SÁRI Minden emberi élet küzdelem. 
ÁBRAHÁM Persze. De nem szörnyű, hogy nekem egyetlen fegyverem ebben 

a küzdelemben vidám kis dalocskák írása? Miközben az életnek nevezett 
zűrzavar nagyokat rúg rajtam, nekem vidám dalocskákat kell kitalálnom. 
A tetejébe még el is lopják őket. 

SÁRI Nem féltelek. Az a sorsod, hogy vidám és kevésbé vidám dalokat írj. 
Az emberek szeretik őket. Sokszor hallom, hogy az utcán fütyülik a járó-



kelők a dalaidat. Van ebben valami felemelő. Ami benned zúgott először, 
sok ember dallama lett. 

ÁBRAHÁM Romantikus, de ha nem fizetnek érte, nem csinálom. Amit az 
a német tolvaj tett velem, meg nem bocsáthatom. 

SÁRI Jelentsd föl. Erről jut eszembe, hogy két hónapja nem küldted a havi 
apanázst nekem. Esetleg a régi nevemre küldted. Vedd tudomásul, hogy 
ismét a leánykori nevemet használom hivatalosan is. Talán még emlékszel 
rá, de be is mutatkozhatom: Halász Sarolta vagyok. 

ÁBRAHÁM Emlékszem rád, Sarolta. Jól emlékszem rád. Nem énekelsz többé? 
SÁRI Csak a tanítványaim előtt. Énektanárnő vagyok. Kilenc tanítványom 

van, akik közt néhány igazi tehetség is akad. De nem mutatom be őket, 
nehogy lecsapj rájuk. 

ÁBRAHÁM Féltékeny vagy? Még mindig féltékeny vagy? 
SÁRI Vigyázok a tanítványaim erkölcsére. A féltékenységből semmi hasznom 

nem lenne. 
ÁBRAHÁM Miről álmodsz mostanában? Azelőtt mindig elmesélted nekem 

az álmaidat. 
SÁRI Ne érdekeljenek az álmaim. Nem élünk együtt, nem vonatkozhatnak 

rád. Mi közöd hozzájuk? 
ÁBRAHÁM (megragadja a kezét) Rólam nem álmodsz? Lehetetlen, hogy 

rólam nem álmodsz. Ne is tagadd! Mondd el, mit álmodtál rólam. 
SÁRI Mit érdekel az téged, hogy ennyi év után én mit álmodom. Éled a 

magad életét. Bécsben vagy Pesten vagy vidéki városokban, de nélkülem. 
Mindegy az neked, hogy én mit álmodom. 

ÁBRAHÁM Nem mindegy. Te voltál mindig az őrzőangyalom. Emlékszel, 
azt mondtad, amit te álmodsz, az beteljesedik. Jogom van tudni, mit álmodsz 
rólam. 

SÁRI Gyerekes vagy. Azelőtt nem voltál babonás. Most elmesélhetnék 
akármilyen őrültséget, s te elhinnéd? Becsaphatnálak, megkínozhatnálak. 
Minek játszol ezzel? 

ÁBRAHÁM (simogatja Sári kezét. Meg is csókolja az ujját) Tudom, hogy 
nem csapsz be. Csak meséld el, mit álmodtál utoljára rólam. Meséld el, 
kérlek. 

SÁRI Nem érdekes az számodra. 
ÁBRAHÁM Hidd el, nagyon érdekel. Szépen kérlek, meséld el nekem. Csak 

úgy . . . mint egy régi barátnak. 
SÁRI Ha nagyon akarod. 
ÁBRAHÁM Nagyon, nagyon. Ha már ilyen hosszan kérlellek . . . 
SÁRI Azt álmodtam, hogy ülünk egy szalonban. Egymás mellett ülünk 

csöndben. Csak az óra ketyeg a falon. Nyugalom van a szobában, nem is 
beszélgetünk. Csak ülünk, és közben békésen múlik az idő. 



ÁBRAHÁM Ezt álmodtad utoljára? 
SÁRI Nem utoljára. Mostanában mindig ezt álmodom. Nem tudom, mit 

jelent, de olyan megnyugtató. Reggel, ha fölébredek, nyugodt vagyok. Olyan 
békésen telnek az éjszakáim. 

ÁBRAHÁM Nagyon furcsa. Csupa rohanás az életem, te meg arról álmodsz, 
hogy békésen üldögélsz velem. 

SÁRI Ne haragudj. Mondtam, hogy nem számít, amit én álmodok. 
ÁBRAHÁM Lehet, hogy valóban nem számít. Viszont az is lehet, hogy 

számít. Nem is volna rossz, ha teljesülne. Ülünk békésen az asztalnál, és 
közben csend van, csak az óra ketyeg. Ha hiszed, ha nem, ilyesmire vágyom. 
Mintha megérezted volna. Most rohanok, lótok, futok, kapkodok. A szál
lodában ülve, a térdemen írok egy-egy betétet. Miért ne élhetnék egyszer 
nyugodtan. Békésen. Veled. Ismét együtt veled. 

SÁRI Arról lemondtál. Másfelé terelted az életed. Mások a céljaid. Neked 
más álmod van . . . 

ÁBRAHÁM Milyen szép is lenne. Ülünk az asztalnál. Csak az óra ketyeg. 
SÁRI Ne áltasd magad. Se engem. Nem hiszek neked. 
ÁBRAHÁM Béke. Nyugalom. És csend. Végre csend. Nagy csend. 

(A vetítővásznon peregni kezd a LILA AKAC című magyar film slágere. Egy 
pár pillanatig Sári is hallgatja, majd kimegy. Amikor kiér, besiet a Hirdetőosz

lop. Ábrahám magába roskadva ül) 
HIRDETŐOSZLOP Jöjjenek az Urániába! Új magyar film az Urániában. 

A Lila akác című filmet Székely István rendezte. A főbb szerepekben Ágay 
Irén és Kabos Gyula. A film zenéjét Ábrahám Pál szerezte. 

(Besétál Harmath Imre.) 
HARMATH Tegnap este a Royal Hotel éttermében ott volt a valamikori 

Berlin. Az asztalokat összehúzták, hogy elférjen egymás mellett Bársony 
Rózsi meg Dénes Oszkár, Brodszky Miklós meg Alpár Gitta. A megterített 
asztal gazdagságot sugárzott, de mikor a berlini színházakra fordult a szó, 
mindenki elszomorodott. Te hol voltál, Imre? 

HIRDETŐOSZLOP Bemutatták Bécsben a Bál a Savoyban című operettet. 
Az egykori Johann Strauss Színházban, mai nevén a Scalában a primadonna 
szerepét az orosz származású Mary Losseff játszotta. Vezényelt Ábrahám 
Pál. 

(Besiet Marton.) 
MARTON Állandó hajsza az életünk. Talán Bécsben kellene letelepednünk. 

Legalább megvolna a remény, hogy a sok emigráns, a sok tehetség ismét 



az operett fővárosává teszi az egykori fővárost. Mit gondolsz, megérné az 
erőfeszítést egy ilyen ötlet megvalósítása? 

HIRDETŐOSZLOP Új Ábrahám-ősbemutató a Theater an der Wienben. 
A Mesék a Grand Hotelben című vígjáték szövegét Alfréd Grünwald és 
doktor Fritz-Löhner Beda írták. A darabot Ottó Preminger rendezte. 

(Besiet Zsoldos.) 
ZSOLDOS Ti tudtátok, hogy a svájci hegyekben Vaduz-nél megtalálták a 

Rotter házaspár hottestét? Valaki a szakadékba lökte őket. Mindenki azt 
hitte, Svájc biztonságos hely. Már megszökni se lehet ezektől a vadállatok
tól? 

HIRDETŐOSZLOP Rökk Marika játssza a főszerepet Ábrahám Pál új zenés 
vígjátékában. Rökk Marika leszerződött a berlini UFA-filmgyárhoz, de 
kijelentette, semmiért a világon le nem mondana róla, hogy a Viki című 
darabban ő énekelje és táncolja a címszerepet. 

(Megérkezik Gudrun.) 
GUDRUN Mein Ungarische Husar! Nem szökhetsz meg tőlem. Megérkez

tem, és be fogom mutatni neked a fiadat. Ne is tiltakozz, a gyereknek apára 
van szüksége. És nekem is jól jön egy jól kereső férj. Képtelenség megélni 
egy kórustag fizetéséből. Dajkát meg nem is tudok fogadni, esténként 
vigyáznod kell a gyereket. 

HIRDETŐOSZLOP Zenés játék két zongoristára. A Történnek még csodák 
című új Ábrahám oprettet zenekar helyett két kitűnő zongorista, Adler 
Tibor és Fejér György szólaltatja meg. Bársony Rózsi, Turay Ida, Latabár 
Kálmán, Delly Ferenc, Gózon Gyula játsszák a főbb szerepeket. 

HARMATH Azt magyarázzák nekem írótársaim, hogy az operett elvesztette 
eredeti funkcióját. Bizonyos értelemben létjogosultságát is. Formai szempont
ból hátratekintő, múltba forduló műfaj lett. Reakciós lett. Már csak az az 
értelme, hogy nevetségessé tegye, megkeserítse a múltat. Érted te ezt, Imrém? 

HIRDETŐOSZLOP Gömbös Gyula miniszterelnök kidolgoztatta a Nemzeti 
Munkatervet, amelynek kilencvenöt sarkalatos pontja van. Többek között 
meghirdeti a reformkor bekövetkeztét, az új ezredév eljövetelét, és gyógyírt 
ígér a magyar nemzet legfájóbb sebeire. A gazdavédő intézkedések között 
földreform, adómentesség és új piacok hamarosan bekövetkező megnyitása 
szerepel. 

MARTON Válságban az operett? Aligha hiszem. Ezen a tenyérnyi földön, 
amely a magyar operett mestereit adja a világnak, az én ügynökségem 
kitűnően tartja magát. Egy a lényeg: a közönség jól akar szórakozni. Ami 
jó, az eredeti is. Akkor is, ha a műfajt musicalnek nevezik, akkor is, ha a 



zenés játékot magába olvasztja a filmgyártás. Nevezhetik revünek, film-
operettnek, akárminek. Jó szöveg és jó zene, csupán ez a fontos. 

HIRDETŐOSZLOP A kávéfogyasztás hazájában, Törökországban nem is
merik az idegességet. Ma is, mikor a török óriás léptekkel igyekszik pótolni 
évszázadok mulasztásait, a nap minden órájában iszik valódi, finom babká
vét. Készítse kávéját a mi világhírű pörköltkávé-keverékeinkből. Meinl 
Gyula kávébehozatala. Forduljon hozzánk, nem lehet ideges. 

ZSOLDOS Ideges vagyok. Nem érzem magam biztonságban. A Darányi-kor
mány is csak frázisokat képes darányi, de a nemzeti őrület közben hódítja 
az országot. Nem tudunk vele szembeszállni. Még röhög a közönség a 
marhaságainkon, még megkeressük a kenyeret az operettekkel, de már fenik 
a kést valahol a torkunk számára. Megvallom, félek. Meg kellene szökni. 
Hova lehet szökni ezen a világon? Kellünk mi valakinek? 

HIRDETŐOSZLOP (a szövegek alatt egykori filmhíradók kockái, esetleg 
egykori reklámot utánzó filmanyag pereg) A Vígszínház kamaraszínháza 
december 18-án bemutatja Ábrahám Pál új operettjét. Címe: 3:1 a szerelem 
javára. A szöveget Szilágyi László és Kellér Dezső írták, a verseket Harmath 
Imre . . . Horthy Miklós őfőméltósága Imrédy Bélát nevezte ki a kormány 
elnökévé. Imrédy nemsokára leteszi a hivatali esküt... Permetezzünk Flitet, 
mielőtt lefekszünk. A Fiit megöli a legyeket, szúnyogokat, bolhákat, tetve
ket, molyokat, hangyákat, svábokat, férgeket. Nem hagy foltot. Flittel nyu
godtan alszunk. 

GUDRUN Nem mindegy, hogy kié a gyerek? Mindenbe bele kell kötni? 
Kihez fordulhat egy szegény sorsú leányanya? Hol találok én támaszra? 
Nekem pénz kell, a gyereknek apa. Annyit énekeltünk a szerelemről, itt az 
eredménye. Mikor egész éjjel ordít, telepisil minden pelenkát, be kell 
púderozni a popsiját, nincs senki, aki segítene. 

HIRDETŐOSZLOP Világsikert fog aratni a Baskircseff Mária című film. 
Főszereplők: Darvas Lili, Hans Járay, Attila Hörbiger és Szőke Szakáll. 
Rendező Hermann Kosterlitz, aki magát Henry Kosternek hívja. A zenéjét 
Ábrahám Pál szerezte... Az őszi viharok mindent elsöpörnek. Ami szennyes 
és egészségtelen. Éppen így tűnik el minden tisztátalanság, ha RADON 
mosóport használ. Radonnal harminc perc kifőzés is sok . . . Hitler beje
lentette, hogy Ausztria nem létezik. Osztrákok nincsenek, csak németek 
vannak. Napok kérdése, hogy minden német csatlakozik a Harmadik Biro
dalomhoz . . . 

ÁBRAHÁM (fölpattan eddigi letargiájából, ordít és gesztikulál) Ebből elég! 
Mindenből elegem van! Tűnjetek el, nem bírom tovább. Ebben a darabban 
akár ne is lássalak benneteket többé. 



(A barátai, akik eddig körülülték, ijedten felállnak, ki-ki a maga oldalán kihát
rál, csak a Hirdetőoszlop „száll szembe" vele.) 

HIRDETŐOSZLOP Új film az Urániában! A címe: A világot jelentő desz
kák. Zenéjét szerezte Ábrahám Pál. 

ÁBRAHÁM Hagyjanak békében. Sosincs időm megpihenni? Egyedül nem 
maradhatok? 

HIRDETŐOSZLOP Itt a Magyar Rádió reggeli zenés műsora. Kedves 
hallgatóim, zenés összeállítást hallanak Ábrahám Pál legszebb dalaiból. 

ÁBRAHÁM Ne velem nyugtasson senki engemet. Csönd legyen! 
HIRDETŐOSZLOP Leégés ellen használjon Webol napolajat. Egyenlete

sen barnít. Illata kellemes. 
ÁBRAHÁM Mennyi dolgom lenne még. Mennyi dalt ismerek itt belül. Mit 

tud csinálni a hegedű . . . a szaxofon . . . az emberi hang . . . 
HIRDETŐOSZLOP Megtörtént az Anschluss, Hitler bevonult Bécsbe. A 

volt osztrák főváros népe a tudósítók szerint örömmámorban úszik. A német 
csapatok elfoglalják új állásaikat az új határokon. 

ÁBRAHÁM Tűnj el. Menj innen. Hagyj magamra az emlékeimmel. 
HIRDETŐOSZLOP No, de kérem . . . Én pontosan tartom magam az 

utasításokhoz. Én semmit sem találtam k i . . . 
ÁBRAHÁM Kifelé! Egyedül akarok lenni. Kifelé! 

(A Hirdetőoszlop kilibeg. 
Belép Sári, aki a következő jelenetben Viktória, a nagykövemé. Ábrahám 

Koltay Főhadnagy.) 
SÁRI Még egyszer alkalmat adok önnek, hogy beszélhessen. De utoljára. 
ÁBRAHÁM Köszönöm. Élek az alkalommal. 
SÁRI Apropó, átadta Miki önnek a kurír-útleveleket? 
ÁBRAHÁM Igen. De csak kettőt. Tisztelettel kérek egy harmadikat is. 
SÁRI U^yan kinek kell? 
ÁBRAHÁM És melléje még egy tengerésztiszti egyenruhát. Az enyémhez 

hasonlót. Abba öltözik maga, a szép tengerésztiszt. 
SÁRI Én? 
ÁBRAHÁM Igen, maga. Mondom, maga. 
SÁRI Mit akar velem, László? 
ÁBRAHÁM Semmi mást, csak az esküjét. Ha pedig itt marad, akkor maradok 

én is. Ne féljen, nem leszek a terhére. Egyszerűen feladom magam. 
SÁRI Azonnal agyonlövik a szökésért! 
ÁBRAHÁM Azért is mondtam, hogy nem leszek a terhére. 
SÁRI László, az istenért! 



ÁBRAHÁM Nincsen sok időnk. Figyeljen. Maga azt hitte, hogy én meghal
tam, és az esküje feledésbe ment. En azonban feléledtem, és az esküjének 
is fel kell élednie. 

SÁRI Legyen irgalmas. Megöli a férjemet. 
ÁBRAHÁM Asszonyom, én a poklok országából jövök. Az én szívemben 

nincs irgalom, nincs kegyelem, csak mérhetetlen sóvárgás a boldogság után. 
Azért vagyok itt. 

SÁRI Én meg az én hűséges, az én törvényes, az én szerelmes uram mellett 
vagyok itt. 

ÁBRAHÁM Nem igaz. Nem szereti. 
SÁRI Szeretem. És az én drága, szerelmes uram arra tanított meg engem, 

hogy amikor elhervad a szerelem a szívünkben, nem erőszakoskodunk. 
Egyszerűen kezet fogunk egymással: „Good night!" És vége. 

ÁBRAHÁM Gud nájt . . . és vége. Szóval maga most azt kívánja . . . azt 
javasolja . . . azt parancsolja . . . 

(Zene.) 
SÁRI Kérem. Nagyon kérem. 
ÁBRAHÁM Hát végeredményben nem mindegy az? Azt kér i . . . 

(Duett. 
Viktória kezdi: „Kérem, maradjon szép emlékem . . ." Előadják a HISZ NEM 
TÖRTÉNT SEMMI című dalt. Sári kiszalad. Ábrahám leül a zongorához, őt 

figyelve becsoszog a Herceg és a Hercegnő. Fehér orvosi köpeny rajtuk 
Melléje állnak ) 

HERCEG Ma jól van? 
ÁBRAHÁM Köszönöm kérdését, jól érzem magam. 
H E R C E G Nem kíván zongorázni egy kicsit? Itt ez a régi zongora. Kissé 

kopott, de mi szeretjük. Jó, hogy van hangszer is a házban. 
ÁBRAHÁM Órája van? Lehet, hogy nem jár pontosan a falióra. 
HERCEGNÉ Siet valahová? Még csak kilenc óra múlt, még messze az 

ebédidő. 
ÁBRAHÁM Ráérünk valóban. Csak azért érdeklődtem, mert estére bemuta

tóm van a Brodway-en. Oda pontosan kell megérkeznem, különben fölfordul 
minden. Ha nem érkezem időben, izgul a zenekar, izgulnak az énekesek. 
Tönkremegy az előadás. 

HERCEGNÉ Akkor valóban vigyázni kell. A siker mindennél fontosabb. 
HERCEG Nem haragszik meg, ha kérdezek valamit? 
ÁBRAHÁM Miért haragudnék? A válaszért persze nem garantálok. Egész 

életemben rossz válaszokat adtam a jó kérdésekre. Velem született tulajdonság. 
HERCEG Emlékszik rá, hogyan került Amerikába? 



ÁBRAHÁM Hogyne emlékeznék. Kalandos út volt, mondhatom. Nagyon 
kalandos. 

HERCEG Nem haragszik, ha megkérem rá, mesélje el. 
ÁBRAHÁM Megpróbálom elmesélni, de nem biztos, hogy minden részlet 

eszembe jut. 
HERCEG Nem baj. Mesélje el, ami eszébe jut. 
ÁBRAHÁM El kellett adnom az antik ezüstkészletet. Meg a porcelángyűj

teményt is. Képzeljék, Pestre utaztam, hogy eladjam az egészet. 
HERCEG Hát nem Budapesten élt? Mi azt hittük ugyanis . . . 
ÁBRAHÁM Az utolsó években inkább Bécsben éltem. 
HERCEGNÉ Az másik ország? 
ÁBRAHÁM Igen. Másik ország. Közel vannak egymáshoz, de ott Európában 

kicsikék az országok. 
HERCEG Eladta a gyűjteményeit, és a pénzzel megszökött... 
ÁBRAHÁM Kénytelen voltam eladni az ezüstöt is meg a porcelánt is. De 

nem szöktem . . . Vagyis: végeredményben szökésnek is lehet nevezni, ha 
az ember menti az életét. Nem valami túl nagy bátorság szorult belém. De 
egy Schubert nevű ügynökség biztatott, azt mondták, eladták a legutóbbi 
operettemet a Brodway-en. Jobb lett volna, ha Mozartnak vagy Beethoven
nek hívják azt az ügynökséget. 

HERCEG Egyenesen az USA-ba indult? 
ÁBRAHÁM Egyenesen indultam, de nem haladtam egyenesen. Jártam Mad

ridban, ott is kaptam egy kis pénzt a szerzeményeimért. Párizsban egy 
Yvonne Louise nevű lány tartott el. Hajójegyet csak egy Kubára tartó 
gőzösre kaptam. Havannában muzsikáltam egy éjjeli mulatóban, amíg ismét 
lett annyi pénzem, hogy jegyet vehettem New Yorkba. 

HERCEGNÉ Szegény ember. Jól megkínozta az út. 
ÁBRAHÁM A zenészek kínoztak meg. Mikor Havannában a slágereimből 

játszottam, nagyon tapsoltak, hogy milyen szép a magyar cigányzene. A New 
York-i négerek szerint jó lenne, ha belevinnék egy kis dzsesszt a magyar 
folklórba. Csupa meg nem értéssel, csupa rosszindulattal találkoztam. De 
ma estére minden jóra fordul. Majd meglátják. Taps és siker. A pénzre ne 
legyen gondjuk. Telerakjuk a fekete bőrtáskát pénzzel. Telis-tele. Dugig. 

HERCEG A művész úr emlékszik rá, miképpen került ide? 
ÁBRAHÁM Nem egészen pontosan. Ez nem a Windsor Hotel? 
HERCEGNÉ Nem a Windsor. Emlékszik, mi történt a Windsorban? 
ÁBRAHÁM Föl akartam öltözni az esti bemutatóra. Kerestem a frakkomat. 

Arra emlékszem, nem találtam meg a frakkomat, (hirtelen nyugtalanná válik) 
Nincs meg a frakkom? Megtalálták? Estére nem vezényelhetek frakk nélkül. 

HERCEGNÉ Arra ne legyen gondja. Minden rendben. 



HERCEG Emlékszik, hogy mérgében kidobálta a holmiját a tizenkettedik 
^ emeletről? 

ÁBRAHÁM Arra már nem emlékszem. 
HERCEG Arra sem emlékszik, hogy negyvenszer vitette föl s alá magát a 
^ liftesfiúval? Nem akart kiszállni a liftből? 

ÁBRAHÁM Arra sem emlékszem. 
HERCEG Lement egy szál hegedűvel a hotel elé, és letette a kalapját a 

földre, mint az utcai koldusok. Ott zenélt egészen addig, míg a mentők meg 
nem érkeztek. 

ÁBRAHÁM Úgy látszik, sok minden nem jut eszembe. Biztos, hogy kére
gettem az utcán? 

HERCEGNÉ (megsimogatja Ábrahám fejét) Szegény fiú. Az nem baj, ha az 
ember fejéből kiröppennek a rossz emlékek. 

ÁBRAHÁM Rengeteg rossz emlékem van. Nagyobb baj az, hogy akármilyen 
erősen gondolkodom, akkor sem jutnak eszembe a szép emlékeim. Sokszor 
semmi sem jut eszembe. 

HERCEGNÉ (magához szorítja Ábrahám fejét. Simogatja) Szegény gyerek. 
Ugye, főorvos úr, néha az egészséges ember is szívesen elfelejtené a gondjait. 
Mindenki szeretne megszabadulni bújától-bajától. 

(Ábrahám váratlanul talpra ugrik. Ismét kisfiú. A Herceg és a Hercegné leve
tik fehér köpenyüket, ők Apa és Anya lesznek.) 

ÁBRAHÁM (vidáman szökellve) Mama, én nem akarok zongorázni. Elegem 
van a zongorából. Én inkább játszom az udvaron. Vagy meglovagolom a 
muralovakat. 

HERCEG Tanuld a mesterséget, kisfiam. A gabonakereskedés egész embert 
kíván. Annyiféle apróságra kell odafigyelni, hogy attól is zúg az ember feje. 
Nemhogy még a zongora ütéseit élvezze. 

HERCEGNÉ Nem ártott senkinek, ha iskolai tanulmányai mellett még 
zongorázott is. Gazdagabb lett az élete. Az általános műveltség nem árt a 
gabonakereskedőknek se. 

HERCEG Célzás akar lenni? 
HERCEGNÉ Pontosítás. Imre is zongorázik, de kitűnő tanuló. 
ÁBRAHÁM Nem érdekel a zene. Afrikai utazó leszek. Vagy mozdonyvezető. 

Tevehajcsár Arábiában. 
HERCEG Van neked mesterséged, kisfiam. Ez a jó bácskai föld egyre több 

gabonát terem. Itt soha nem lesz éhes senki. Fél Európát el fogjuk látni 
élelemmel. Már gondoltam rá, nem maradunk kizárólag a gabonánál. Ha 
társultok velem, általános élemiszer-kereskedéssel foglalkozunk. Ha az 
unokák is felnőnek, ételgyárat, italgyárat létesítsünk. Innen sehova sem kell 
mennünk, a család megtalálta a Kánaánt. 



HERCEGNÉ Ebbe nem szólok bele, de ha a gyereknek mégis kedve támadna 
muzsikálni, maga se morgolódjon. 

ÁBRAHÁM (ugrál körülöttük) Fölfedezem a Tibet rejtelmes világát. Kita
lálom a leggyorsabb repülőgépet. Legyőzöm a legyőzhetetlen Muhammedet, 
a világ legerősebb bokszolóját. Aranyat készítek a Duna homokjából. Olyan 
orvosságot fedezek fel, amellyel minden beteget meg lehet gyógyítani. Én 
leszek a világ leghíresebb kalifája. Az apatini kalifa. 

HERCEGNÉ (ismét ő a nővér) Főorvos úr, a szokásos adagot adjam be neki? 
HERCEG Ma nagyon nyugtalan. Duplázza meg a nyugtatót. Nem baj, ha 

többet alszik ma éjszaka. Lehet, hogy a szervezetének szüksége is van az 
alvásra. 

HERCEGNÉ Ártani nem árt, ha többet alszik. Hátha álmában szép emlékek 
is eszébe jutnak. 

(Megfogják az ugrándozó Ábrahámot. Injekciót szúrnak a karjába.) 
Fölragyog az operett világa. A Herceg és a Hercegné leülnek egymás mellé. 

Ábrahám hangsúlyozottan ünnepélyes léptekkel áll elébük, s meghajol. 
Minden túlzottan ünnepélyes. Paródia.) 

ÁBRAHÁM Kegyelmes Főherceg, kegyelmes Főhercegné asszonyom! En
gedjék meg, hogy a legteljesebb tisztelettel megkérjem a tisztelt leányuk, 
Izidora hercegkisasszony kezét. 

HERCEG Mit beszél ez a nyomorult? Leonóra, hallottad, hogy mit mondott? 
HERCEGNÉ Igen, Auguszt. Azt mondta, hogy: „Kegyelmes Főherceg, ke

gyelmes Főhercegné . . . " 
HERCEG Ne az egészet. Kérlek, Leonóra, ne az egészet. A lényeget. 
HERCEGNÉ Igen, Auguszt. Feleségül veszi a lányunkat. 
HERCEG Nem pontos, Leonóra. Nem felségül, hanem feleségül akarja 

venni. 
HERCEGNÉ Igen, Auguszt. De ha te jobban tudod, miért tőlem kérdezed? 
HERCEG Csak arról szerettem volna meggyőződni, Leonóra, hogy meg

őriztem-e a józan eszemet. 
HERCEGNÉ A délután folyamán három konyakot, egy sherryt, két pohár 

tokajit és néhány titokban lehúzott korty barackpálinkát ittál, Auguszt. 
HERCEG Ha titokban ittam, honnan tudsz róla, Leonóra kedves? 
HERCEGNÉ Előttem nincsenek titkaid, Auguszt. A balett-táncosnő esete 

óta tisztában lehetnél vele. 
HERCEG Megegyeztünk, hogy az a bizonyos eset többé nem kerül szóba. 

Én nem beszélek a lovászról, te nem beszélsz a balerináról. így van, kedves 
Leonóra? 

HERCEGNÉ Igaz, Auguszt. Ezekről sem beszélünk. 
HERCEG Hogyhogy sem? Miért sem? Honnan ez a kihangsúlyozott sem? 



HERCEGNÉ Most soroljam fel, hogy ki mindenkiről nem fogunk beszélni, 
Auguszt? Merjem fölsorolni, vagy nem beszélünk róluk? 

HERCEG Ne sorold, Leonóra. Kérlek, ne sorold. Beszéljünk másról. Miről 
is beszéltünk? 

HERCEGNÉ Azt kérdezted, hogy mit is mondott ez az úr itten. Én meg azt 
mondtam, hogy azt mondta: „Kegyelmes Főherceg, kegyelmes Főhercegné 
asszony..." 

HERCEG Ne az egészet, Leonóra. Kérlek, ne az egészet. 
HERCEGNÉ Pontosan ezt mondtad. Én meg akkor azt mondtam, hogy „Fel

ségül veszi a lányunkat." Mire te azt mondtad, hogy „Nem felségül veszi, hanem 
feleségül veszi, Leonóra." Mire én azt mondtam . . . 

HERCEG Hagyjuk, Leonóra. Hagyjuk. 
HERCEGNÉ Tőlem hagyhatjuk, de akkor közölni kell Windischgratz fő

herceggel, hogy kiesett a kombinációból. Pedig szegény fiú már el is kár
tyázott háromszáz holdat a jövendő hozományból. 

HERCEG Nem arra mondtam, Leonóra, hogy hagyjuk. Azt nem hagyhatjuk 
annyiban. Erre a fiatalemberre mondtam, hogy hagyjuk. Amikor azt mond
tam, hagyjuk, akkor arra gondoltam . . . 

HERCEGNÉ Miért kell neked mindig magyaráznod, Auguszt, hogy mire 
gondoltál. Emlékezz vissza, megboldogult édesanyád, Anasztázia hercegnő 
haláláig felrótta neked, hogy utólagosan magyarázkodsz. Pontosan azt 
mondta, hogy: „Kedves kisfiam . . ." Merthogy így nevezett téged még 
negyvenéves korodban is, ami elég meglepő, de talán megmagyarázható, 
hiszen elvégre mégis a saját édesanyád volt. Szóval, pontosan azt mondta, 
hogy... 

HERCEG Hagyjuk, Leonóra. Hagyjuk ezt az egészet. 
HERCEGNÉ Az angol vér, az angol királyi vér az ereidben, Auguszt. Az 

tesz ilyen flegmává téged. Mikor láttad, mit tesz az a szemtelen inas velem, 
és mondtam neked, hogy mindjárt lelököm magamról, akkor is csak legyin
tettél: „Hagyjuk, Leonóra. Hagyjuk." 

H E R C E G Nem hergeljük egymást a múlttal, Leonóra. Elég idegesítő a jelen 
is. Nézd meg ezt a fiatalembert. Például. Micsoda maga, kedves úr? Hogy
hogy bejelentetlenül jött be a hercegi szalonba? Hol a komornyik? Hol 
vette a cipőjét? Mennyibe került? Nem tudja, hogy a kék ruhához nem illik 
sárga nyakkendőt venni? 

ÁBRAHÁM Kegyelmes Főherceg! Kegyelmes uram! 
HERCEG Nincs szónoklat. Azért, mert valaki főherceg, nem muszáj neki 

mindennap szónoklatokat hallgatnia. Ma már megkaptam a mai adagot a 
tiszti főiskolán tett látogatásom alkalmából. Maradjunk a valóságnál. A 
valóság pedig az, hogy a leányunk már menyasszony. Nem mondta meg 
magának? 



ÁBRAHÁM A kegyelmes kisasszony közölte velem, hogy arra a frigyre nem 
tudják rábírni. 

HERCEG Rábírni? Hiszen két év alatt ez a negyedik eljegyzése! Úgy fo
gyasztja a vőlegényeket, mint Leonóra a szobalányokat. Mit vitatkozik itt 
velem? Egyáltalán, hogy mer velem a családi ügyeimről vitatkozni? 

ÁBRAHÁM Megkértem a leánya kezét. 
HERCEG A leányom már menyasszony. Kifelé! Aló mars! 
HERCEGNÉ Auguszt, kérlek. Önmegtartóztasd magad. 
HERCEG Ő nem balerina. A tetejében férfi. Gondolom, a leányom véle

ménye most meghatározó és perdöntő lehet, tehát nincs miért kímélnem a 
lelki világát. Párbajozni akar? 

ÁBRAHÁM Isten ments! A jövendő apósommal? Dehogy akarok verekedni. 
HERCEG Pénzt akar? Mennyi az adóssága? Mennyit költött erre a kalandra? 

Milyen haszonra számít? 
ÁBRAHÁM Nem kérek pénzt. Van annyi pénzem, amennyi nekem és a 

feleségemnek kell. Nem fogadok el önöktől semmit, csak a lányukat. 
HERCEGNÉ Vannak jó tulajdonságai ennek a fiatalembernek. 
HERCEG Vagy jó a mestersége. Kereskedő vagy iparos lehet. Nem túl 

piszkos a körme. Mutassa csak! 
HERCEGNÉ Ugyan, Auguszt! Néha olyan közönséges tudsz lenni. 
HERCEG Gyakorlatias, Leonóra. Emlékezz vissza, ha a nászéjszakán nem 

ordítok rád: „Vetkőzni!" még mindig ott ülnél a velencei hotel ablakánál, 
mint egy reneszánsz kori faszent. Mutassa! 

(Ábrahám megmutatja a körmeit a hercegi párnak) 
HERCEGNÉ Milyen szép hosszú ujjai vannak. 
HERCEG Hagyjuk az érzelgősséget, Leonóra. Az ifjonc nem téged kíván 

simogatni, hanem a lányodat kacsmarja el a tisztára mosott, kerekre reszelt 
karmaival. 

HERCEGNÉ Milyen gyanakvó természeted van, Auguszt. 
HERCEG Valahogy a főhercegeknek is védekezniük kell a sok csaló, hozo

mányvadász léhűtő ellen, akik körülveszik őket. 
ÁBRAHÁM Kérem tisztelettel, én nem vagyok sem csaló, sem hozomány

vadász. 
HERCEG Ilyen tenyérrel? Mint a szattyánbőr. Mint a bársony. A kártyán 

megérzi a rajzolatot. Maga hivatásos pókerjátékos? Egy ilyen kifosztott 
engem megboldogult ifjúkoromban. 

ÁBRAHÁM Becsületes mesterségem van. Karmester vagyok. 
HERCEG Mondtam, hogy iparos. Nem inas, nem segéd, már mester. Más 

rangja nincs? 
ÁBRAHÁM Én kérem, főkarmester vagyok a Royal Színházban. 



HERCEGNÉ No látod, Auguszt. Egy rojalista. Főkar. Az nagy rang? 
ÁBRAHÁM Minden esti előadást én vezényelek. Harminctagú zenekar, 

tizenhat tagú énekkar és húsztagú tánckar meg a szólisták. Ha beintek 
nekik, csak úgy dübörög a nagyterem. 

HERCEGNÉ Félnek magától? 
ÁBRAHÁM Akik nem készültek. A többség inkább megbecsül. Szeretem 

látni, mikor megfeszített figyelemmel tekintenek a pálcámra. Minden rez
dülését megérzik. 

HERCEGNÉ Nézik a . . . figyelik a . . . pálcáját? 
ÁBRAHÁM Meghiszem azt. Ha fölemelkedik, minden szem rátapad. 
HERCEGNÉ Gyönyörködnek benne? Nagyon hosszú? 
ÁBRAHÁM Érezni akarják a ritmust, amit diktálok. A ritmus nagyon fontos elem. 
HERCEG Ő egy zenész, Leonóra. Főzenész, de mégiscsak zenész. Szabadon 

távozhat. 
ÁBRAHÁM Kegyelmes úr, megkértem a leánya kezét. Választ nem kaptam 

öntől. 
HERCEG Borisz! Borisz! Hol ez a főkomornyik? Mindig hallgatózik, kivéve 

mikor valóban szükség volna rá. 
HERCEGNÉ Nem cseréled rendszeresen őket, Auguszt. Ragaszkodsz a 

megszokott arcokhoz. Azért szemtelenednek el. 
HERCEG Borisz, lépjen elő az ajtó mögül! Most rögtön. 

(Borisz belép.) 
BORISZ Parancsol a kegyelmes úr? 
HERCEG Na végre. Kísérje ki a zenész urat a kijáratig. 
BORISZ (meghajol, mutatja a kezével az utat) Uram, hallotta a kegyelmes úr 

kívánságát. Parancsoljon kifelé! 
ÁBRAHÁM Nem megyek. Amíg megfelelő választ nem kapok, nem megyek 

sehova. 
HERCEG Karmester úr, itt másfajta pálcák vannak divatban. Borisz, dobja 

ki a zenészt az ajtón. 
ÁBRAHÁM A leánya szeret engem, értse meg. Ha botrányt okoz, megszök

tetem Izidorát. 

(Sári beszökken a színre.) 
SÁRI Nem engedem, hogy bántsák. Szerelmem! 

(Egymásra borulnak, szorosan átölelik egymást.) 
HERCEG Nem tűröm, hogy az udvaromban a kelleténél több vőlegény 

tartózkodjon! Mire egyet megtanítok whistezni, már jön is a másik. Tan
folyamot indítsak talán? 



HERCEGNÉ Ne légy kegyetlen, Auguszt. Éppen az egyetlen lányoddal 
szemben. 

HERCEG Kivel legyek szigorú, ha nem a saját lányommal? 
HERCEGNÉ Látod, hogy mennyire szeretik egymást. Ennek a fiúnak mégis 

van valami rangja, hiszen te is elismerted, hogy főkarmester. Nem herceg, 
de a Royal Színházban dolgozik. 

SÁRI Csak őt szeretem, senki mást. 
HERCEG Hol hallottam én ezt a szöveget? 

(Sári a háta mögül pisztolyt ránt elő.) 
SÁRI Ha nem hagyjátok, hogy feleségül menjek a szerelmemhez, öngyilkos 

leszek. Itt a szalon drága perzsaszőnyegén. 
HERCEGNÉ Izidora, soha nem vagy tekintettel a költségekre. Tudod 

mennyibe kerül a tisztítás? Elmúltál tizennyolc éves, gondolj a jövendő 
háztartásodra. Minden pengőre vigyázni kell! 

SÁRI (apjára foga a fegyvert) Akkor végzek apámmal. Ő most nem áll a 
szőnyegen. 

HERCEG Ha agyonlősz, a végrendeletem szerint a kis Windschgratz örökli 
minden vagyonomat. Ő volt a legutóbbi vőlegény. 

SÁRI (anyjára fogja a fegyvert) Akkor a mamával végzek. Itt valakinek meg 
kell halnia a szerelmem érdekében. 

HERCEGNÉ Hiszen én támogattam az ügyeteket. Veszekedtem az apáddal, 
hogy megtörjem az ellenállását. Pont engem kívánsz kinyeffenteni? 

SÁRI (Ábrahámra foga a pisztolyt) Albert, búcsúzom tőled. Ha nincs más, 
aki meghaljon, tudom, értem mindent vállalsz. 

ÁBRAHÁM Úgy van. Én viszont boldoggá foglak tenni. Ha lepuffantasz, 
akkor kivel töltöd a nászéjszakát Velencében? Megbeszéltük, hogy egy hétig 
ki se mászunk az ágyból. 

SÁRI (Borisz felé fordítja a csövet) Főkormonyik úr, te hűséges szolga. 
Imádkozz lelki üdvösségünkért. 

BORISZ Pénzért mindent vállalok. De a hercegnő szerelméért elszenvedett 
halál nem foglaltatik a szerződésemben. Kérem, mielőtt elhamarkodna a 
dolgot, tárgyaljunk a tett anyagi vonatkozásairól. 

SÁRI Egyetlen megoldás van. Sőt, megöldés. Mindenki meghal, aki a sza
lonban tartózkodik. Hat golyó, öt halál. Még a pisztoly is öngyilkos lehet. 

HERCEGNÉ Tévedsz, szívem, ettől sokkal jobb megoldás is van. Puszild 
körül apádat, meglátod, mindenre ráveszed a vén medvét. 

(Sári az apjához rohan. Az előbb kiveszi a kezéből a fegyvert, aztán mosolyog
va fogadja a gyermeki csókokat.) 



HERCEG Anyád jól ismeri a férfitermészetet. Hát nem bánom, ha komolyan 
gondoljátok a házasságot. És ez az úr . . . 

SARI Ő Albert. Ő Albert örök szerelmem. 
HERCEG Ha megígéri, hogy az esküvőig megtanul whistezni... (Ábrahám 

hevesen bólogat) Ha nem rontja el a kártyapartikat, ám legyetek egymásé. 
HERCEGNÉ Igen, Auguszt. Legyenek egymásé ők is. 
HERCEG Mi az, hogy is? Mit jelent az is, Leonóra? Tessék magyarázatot 

adni erre az isre! 
(Zene.) 

(Elhangzik a TOUJOURS L ' AMOUR című dal. Mindnyájan kitáncolnak a 
színpadról.) 

(Belibben a Hirdetőoszlop, aki most a sajtót képviseli, nyakában magnó, kezé
benfényképezőgép, amit villogtat.) 

HIRDETŐOSZLOP Hamburgba érkezett a világhírű zeneszerző, Ábrahám 
Pál, akinek egyszer már halálhírét keltették az újságok. A zeneszerző több 
mint tíz évet töltött zárt intézetben az Egyesült Államokban. 

(Fáradtan és öregen, kart karba öltve jön be a színre Ábrahám és Sári.) 
HIRDETŐOSZLOP (ugrál előttük, fényképezi őket) A Hanseatische Univer-

sitátsklinik idegosztályának főorvosa, doktor Hans Bürger-Prinz professzor, 
a klinika igazgatója úgy döntött, a családi környezet hatása javulást hozhat, 
ezért engedélyezte Ábrahám Pál feleségének, Halász Saroltának, hogy a 
nagybeteg embert egy város környéki villába költöztesse. 

(A két öreg megáll a Hirdetőoszlop előtt.) 
SÁRI Kérem szépen, csak zavar bennünket... 
HIRDETŐOSZLOP A német és magyar kiadók humánus cselekedete. A 

zeneműkiadók elhatározták, hogy méltányosságból visszaadják Ábrahám 
Pál olcsón megvásárolt jogait a zeneszerző családjának, hogy a család 
állandó ápolót tarthasson a beteg ember mellett. Következő számunkban 
röviden ismertetjük Ábrahám Pál munkásságát. 

SÁRI Kérem, ha Istent ismer . . . Minden kiabálás vagy zűr megzavarhatja 
a gyógyulását. Kérem, hagyjon bennünket. 

HIRDETŐOSZLOP A zeneszerző nem ismerte fel saját szerzeményét, ame
lyet tiszteletére játszottak a hamburgi zenekarok válogatott zenészei. 

SÁRI (csapkod a Hirdetőoszlop felé az esernyőjével) De kérem . . . Mit 
csinálnak velünk? Egy kis belátást kérek . . . 

(Hirdetőoszlop kiszalad, sorban jönnek be: a Herceg a Hercegné, Marton, Bo
risz, Harmath és Zsoldos. Az ismerősök Szótlanul kezet fognak Ábrahámmal, 

aki csodálkozva nézi őket.) 



ÁBRAHÁM (Sárihoz) Milyen kedves emberek. 
(Folytatódik a csendes kézfogás.) 

ÁBRAHÁM Ezek mind ismerősök, ugye? (Sári nem válaszol. Ábrahám 
egy-egy kézfogás után mond egy-egy mondatot) Sok rokonod van neked. Kár, 
hogy nekem nincsenek rokonaim. Szép dolog az, ha sok rokona meg isme
rőse van az embernek. Megnyugtató, ha valaki számon tartja az embert. 
Drága kincs, ha tudod, hogy valaki szeret. 

(Az ismerősök sora véget ér. Egyedül maradnak Sári két széket hoz a színpad 
elejére.) 

SÁRI Gyere, ülj le ide. Ott a zongora is. Ha kedved támad zongorázni. 
ÁBRAHÁM (leül. Nemet int) Nem zongorázok. Inkább ülök majd itt csend

ben. Jólesik ez a csend. 
SÁRI (ő is leül. Elhelyezkedik, öregesen összefonja a kezét) Hát teljesült. 

Ennyi év után. 
ÁBRAHÁM Mi teljesült? 
SÁRI Teljesült az álmom. Húsz éve álmodom ugyanazt. Most megszűnik, 

mert teljesült. Nem tudom, mit álmodhatok még. 
ÁBRAHÁM Nem mondtad meg, hogy mi volt az álmod. Nem akarod 

elárulni? 
SÁRI Miért ne. Azt álmodtam, hogy ülünk a szobában egymás mellett, és 

hallgatunk. Hallod az óra ketyegését? 
ÁBRAHÁM (fülel) Valamit hallok. Ha nem a szívem dobogása, akkor biztos 

az óra ketyegése. Ritmikusan dobog. De nyugodt ritmus, nem siet sehova. 
SÁRI Hova sietne? Nyugodt az életünk, az is jó, ha egymás mellett ülhetünk 

kettesben. 
ÁBRAHÁM Az jó. Csendben elüldögélni. 
SÁRI Hát erről álmodom húsz éve. Még akkor álmodtam erről, mikor még 

angyalodnak hívtál, és teletömted a mama fekete retiküljét pénzzel. 
ÁBRAHÁM Melyik mama? 
SÁRI Az én anyámnak volt ez a retikülje. Örököltem tőle. 
ÁBRAHÁM És valóban teli van pénzzel? 
SÁRI Most nincs tele, de mikor Berlinbe értem, akkor telis-teli volt. Annyi 

pénzt azóta se láttam. 
ÁBRAHÁM És azt mondod, te vagy az angyal? 
SÁRI Te mondtad nekem mindig, hogy én vagyok a te angyalod. (Pityeregni 

kezd) Egyszer azt mondtad, hogy őrzőangyalod vagyok, máskor meg, hogy 
a szerelmes angyalod. Még olyanokat is mondtál, hogy én vagyok az ihlető 
angyalod, meg a főfő arkangyalod. 

ÁBRAHÁM Akkor egy angyal álma teljesült az életünkben. Az angyal álma. 



(Megfogják egymás kezét. Csöndben ülnek.) 
(Halkan szólal meg a zene.) 

ÁBRAHÁM Hallod? Mintha valahol zene szólna. 
SÁRI Talán a bejárónő kapcsolta be a rádiót. 
ÁBRAHÁM Az emberek valahol zenét hallgatnak. 
SÁRI A jó zenét mindenki szereti. 
ÁBRAHÁM Olyan ismerős. Bár néha képzelődöm. Ha csönd van, akkor is 

ismerős melódiákat hallok. Csak tudnám, honnan annyi ismerős melódia! 
(A vetítőn a Viktória filmváltozata pereg. Előbb egész halkan szól a NEM 

TÖRTÉNT SEMMI CSAK ELVÁLUNK CSENDBEN című dal, aztán föl
erősödik a zene, s a refrén már dörögve szól.) 

(Akkor hirtelen csönd. És) 
(Sötét.) 



FIATALOK MŰHELYE 

A KÖZÉPISKOLÁSOK MŰFORDÍTÓI VETÉLKEDŐJÉRE 
KÉSZÜLT ÍRÁSOKBÓL 

A KENYÉR 

W O L F G A N G B O R C H E R T 

Az asszony hirtelen felébredt. Fél három volt. Azon gondolkodott, 
hogy vajon mire ébredhetett fel . . . vagy úgy? A konyhában valaki 
meglökött egy széket. Arrafelé fülelt, de csend volt. 

Teljes csend uralkodott. Remegő kezét maga mellé tette, s végigsi
mította az ágyat, de üresen találta. Ez volt az, ami a csendet ilyen 
különössé és méllyé tette: hiányzott a lélegzete . . . Lassan fölállt, majd 
óvatos léptekkel keresztülbotorkált a sötét lakáson, egészen a konyháig. 

Fél három volt. Valami fehéret látott a konyhaszekrényen. Felcsapta a 
villanyt, és meglátta a férjét, amint hálóingben áll vele szemben. Éj je l . . . 
Fél háromkor . . . A konyhában . . . 

A konyhaasztalon egy tányért látott, melyen kenyér volt. Észrevette, 
hogy a férfi vágott magának belőle. A kés még a tányér mellett feküdt. 
A terítőt kenyérmorzsa borította. Amikor esténként lefeküdtek, előtte 
mindig letisztították az asztalkendőt. . . Minden este. De most ott volt 
a morzsa és a kés is. Az asszony érezte, ahogy a hideg csempék szinte 
egész testét lehűtik, és félrenézett a tányérról. 

„Azt hittem, hogy volt itt valaki..." - mondta az ember, és körülnézett 
a konyhában. 

„Én is hallottam valamit . . . " - vágott szavába a nő, és amellett úgy 
találta, hogy férje éjjel igazán öregnek néz ki. Olyan idős volt, mint ő . . . 
Hatvanhárom . . . De mintha nappal fiatalabbnak látszott volna. 

Már ilyen öreg? - gondolta a férfi. így hálóingben tényleg öregnek 
néz ki. Talán a haja miatt van . . . Elaludta. A nők éjjel mindig elnyomják 
a hajukat, és ezért látszanak egyszerre olyan ápolatlanoknak, időseknek. 



„Fel kellett volna venned a cipődet - szólalt meg ismét az öregember, 
így mezítláb a hideg csempéken? Még megfázol." 

A nő nem nézett rá. Egyszerűen nem tudta elviselni, ha a férje 
hazudott neki. Hogy harminckilenc évi együttlét után hazudni tudott. 

„Azt gondoltam, volt itt valaki - ismételte meg még egyszer, és 
értelmetlenül nézett át egyik sarokból a másikba. Itt hallottam valamit, 
ezért gondoltam, hogy talán valaki járhatott itt." 

„Én is hallottam valamit. De bizonyára semmi sem volt" - szólt az 
asszony, majd eltette a tányért, és letörölte a morzsát a térítőről. 

„Nem, bizonyára semmi sem volt" - hallatszott, mintha visszhangzott 
volna. 

„Gyere, ez valószínűleg kint lehetett. Gyere be, még megfázol itt a 
hideg csempén." A fáradt férfi kitekintett az ablakon. „Igen, ennek kint 
kellett történnie." 

A nő a villanykapcsolóhoz emelte a kezét. Most el kell csapnom -
gondolta - , de nem szabad a tányér felé néznem. 

„Gyere" - mondta, és eloltotta a fényt. 
„Biztos kint zörgött valami. A szél mindig a falhoz veri a csatornát.. . 

Ez biztos a csatorna volt . . . Mindig csörög a szélben . . . " 

Máriás Endre fordítása 

A HADGYAKORLAT 

W O L F D I E T R I C H S C H N U R R E 

A tábornokot elöntötte a féktelen düh. „Éppen őt, aki már két 
háborúban és tucatnyi csatában bizonyított, őt teszi nevetségessé ez a 
nyüzsgő állattömeg, amely csak a csordaösztönre hallgat?" 

Érezte, amint a fejébe szökött a vér, rákiáltott a sofőrre, hogy adjon 
már gázt, és hajtson tovább. Az megpróbált engedelmeskedni. A kerekek 
csikorogva ásták be magukat a porba, de a kocsi meg se mozdult. A 
velük szembe tóduló birkanyáj ellenállása erősebbnek bizonyult. 



Eszeveszett dühében a tábornok előrántotta az övéből a pisztolyát, 
és csak úgy vaktában az egész tárat a nyáj közé lőtte. Ugyanabban a 
pillanatban a kocsi oldala egy kicsit megemelkedett, a jármű meginogott, 
mintha a szél szárnya kapott volna alá. Meg is billent egy kissé. Mielőtt 
a tábornok és sofőrje az ellenkező oldalra csúszhatott volna, a kocsi 
lassan, szinte óvatosan fölborult. Időbe tellett, amíg a tábornok felesz
mélt, és védekezni próbált a körülötte tolongó birkanyájjal szemben. 
Sajgó lábát kihúzta a terepjáró alól, kábultan fölegyenesedett, majd 
körülnézett. Mintha csak juhokból állt volna a világ, ameddig a szem 
ellátott, csak gyapjas hátak sorakoztak. A nyáj mögül előtűnő harckocsik 
pusztulásra ítélt szigeteknek látszottak. A tábornoknak csak ekkor tűnt 
fel a terepjáró körül kialakult keskeny, üres térség. Mintha a juhok 
meghátráltak volna valamitől. Éppen a sofőrjének akart segíteni, aki 
megütötte a fejét és eszméletét vesztette, mikor észrevette, hogy rajtuk 
kívül még valami van a terepjárót körülölelő bűvkörben: egy hatalmas, 
nehezen lélegző kos. 

Az állat mozdulatlanul, várakozva horgasztotta le bolyhos fejét és 
idomtalan szarvát. A szeme fehérje vérbe borult, a szügyét és mellső 
lábát mintha egy belső motor rázkódtatta volna. A nyakán és a szarva 
dudorain több frissen lőtt sebből szivárgott szilaj vörös vére, és átitatta 
bogáncsokkal teleragadt szőrét. 

A tábornok azonnal megértette: ezt az állatot sebesítette meg a 
lövéseivel. Most elkerülhetetlen a végső harc kettejük között. Megta
pogatta a pisztolytáskáját. Üres volt. A kost szemmel tartva óvatosan a 
terepjáró felé hátrált. Szerette volna a kocsit az ellenfele és maga között 
tudni. Amint a kos észrevette, hogy ellenfele megmozdul, két-három 
ruganyos ugrással rátámadt. A tábornoknak ezúttal még sikerült kitérnie 
előle, és a kos feje a kocsi oldalához csapódott. Az állat megrázkódott, 
és egy pillanatig kábultan meredt maga elé. A tábornoknak a torkában 
vert a szíve. Homlokát és tenyerét elöntötte a veríték. Elszállt a dühe. 
Nem törődött a parancsnoki pontról figyelő urak megjegyzéseivel, csak 
egy dologra tudott gondolni: „Nem szabad megölnie, nem szabad meg
ölnie." Nem volt már többé tábornok, csak megtestesült félelem. Semmi 
más nem lakozott már a lelkében, csupán ez az iszonyatos félelem. A 
kos váratlanul megrázta magát, lendületet vett és újra támadott. A 
tábornok őrült fájdalmat érzett a zsigereiben. A fejét egy motorfűrész 
sivításához hasonló hang járta át. Megadásra kényszerült, és a földre 



rogyott. Ezalatt a kos még egyszer a hasába döfte iszonyatos szarvát. A 
tábornok érezte, hogy megszakad valami, ami a földi léthez kötötte. A 
motorfűrész sivítása végtelenbe nyúló, egyszólamú hegedűhanggá vál
tozott át. 

Gallusz Edit fordítása 

A KÉT NEVELŐ 

T H O M A S B E R N H A R D 

Az új nevelő a délelőtti tanítás után csatlakozott hozzám, amikor 
éppen a nagy hálóterem ablakai alatt bandukoltam. Sápadt volt a kime
rültségtől, de nem panaszkodott. Igénytelensége szánalmat keltett ben
nem. Már a sörfőzde falainál jártunk, amikor váratlanul elkezdett me
sélni a korai gyermekkoráról, majd az álmatlanságáról, ami ezzel az 
időszakkal szoros kapcsolatban áll. Ez a kíméletlen, veleszületett álmat
lanság az idő múlásával egyre csak rosszabbodott, és nincs ellenszere. 
Esztelenség lenne állítani, hogy álmatlanságban szenved. Képtelenség. 

Ez az álmatlansága értelmileg és testileg is teljesen tönkreteszi, egy
szer még talán halált is hoz. Gondolatait már nem tudja tovább magába 
fojtani. Vallomástétele megmagyarázza mi a szükségszerű az eljövendő 
eseményekben. 

„El tudja azt képzelni - szólalt meg hogy már gyermekkoromban 
tíz-tizenkét egymás utáni éjjelen ébren feküdtem az ágyban, holtfárad
tan, anélkül, hogy el tudtam volna aludni? Egy felnőtt az intelligenciája 
révén uralkodni tud az álmatlanságán, és az egész dolog nevetségessé 
válik. Egy gyermek nem képes erre. A gyermek az álmatlanság kiszol
gáltatottja." Az új városkapuhoz érve, anélkül, hogy az alattunk elterülő 
városra pillantottunk volna, jobbra fordultunk, amint azt már egy ideje 
megszoktuk: jobbra, és nem balra. O jobbra akar menni, jobbra megy, 
tehát én is megindulok abba az irányba. Csakis azért, mert az új város
kapun áthaladva ő ezen a helyen mindig arra ment. Ügy vélem, nem is 
merészel balra fordulni. Tőlem függ, mert ha egy napon balra fordulok, 
akkor ő is abba az irányba megy, követni fog, mert ő a gyöngébb. Ugyanez 
az oka, hogy már hetek óta én követem őt a jobb oldali irányba . . . 



Miért? A következő alkalommal egyszerűen elfordulok balra, akkor ő 
is balra jön. Sokáig szilárd meggyőződése volt, hogy ez így a helyes és 
hasznos. De ez az időszak már elmúlt. Ha ráhagyom, csak ártok neki. 
Még többet ártok, ha követem is. Hiszen nincs már ereje, hogy meg
forduljon, és eltérjen a megszokott iránytól . . . Néhány lépéssel az 
útelágazás után így szólt: „Amit az álmatlanságomról mondtam önnek, 
összefügg az innsbrucki intézetből való elbocsátásommal, ugyanis, amint 
ön is tudja, a szünidő előtt ott dolgoztam." így folytatta: „Az egész 
eddigi életem szörnyűség, ezért jogomban áll iszonyatos életet élni. Ez 
az iszonyat nem más, mint az álmatlanságom . . . Miért bocsátottak el 
az innsbrucki intézetből? íme a történet. Mint minden velem kapcso
latban, ez is azzal kezdődött, hogy nem tudtam aludni. Képtelen voltam 
elaludni. Kipróbáltam sokféle altatószert, de már egyik sem segített. A 
diákjaimmal - mesélte - órák hosszat futkároztunk az északi parton. 
Mindannyian elfáradtunk, de elaludni így sem tudtam. Az olvasás sem 
álmosított el. Tágra nyílt szemmel, életfogytiglan tartó álmatlanságnak 
kiszolgáltatva, meredten bámultam magam elé. Foglyul ejtett minden
féle piszkos gondolat, és egyre csak ezt ismételgettem: ők alszanak, én 
nem alszom, ők alszanak, én nem alszom, én nem alszom, ők alszanak, 
én nem alszom . . . Ez az intézeti nyugalom, a hálótermeknek ez az 
undorító nyugalma . . . Amikor mindenki alszik, egyedül csak én nem 
alszom, én nem . . . A hálótermekben pihenő fiatalok . . . Micsoda 
erkölcsi tőke! Az időjárási frontok, igen, azok hoznak álmot, vagy éppen 
álmatlanságot az ember szemére . . . A növendékek alszanak, én nem 
alszom . . . Ezek a végtelen éjszakák elpusztították testemet, lelke
met . . . Mélyen befészkelte magát a tudatomba, hogy nincs ellenszere 
az álmatlanságomnak, ezért nem tudtam elaludni. Úgy képzelje el, hogy 
már hetek óta nem aludtam semmit... Vannak, akik azt állítják, hogy 
nem alszanak, de ez nem igaz. Van, aki azt állítja magáról, hogy hetek 
óta nem aludt, holott mindig mélyen aludt. De én valóban heteken át 
nem aludtam! Heteken, sőt hónapokon át! A feljegyzéseim is tanúsítják, 
hónapokon át nem aludtam. Egy vastag füzetben vezetem a feljegyzé
seimet az álmatlanságomról. Ahány órán át ébren voltam, annyi fekete 
vonal. Ahány órát aludtam, annyi pont. Ez a füzet - mondta az új nevelő 

ezerszámra tartalmaz fekete vonalakat, és csupán öt vagy hat pontot. 
Mivel már jól ismer, föltételezem, nem vonja kétségbe a följegyzések 
pontosságát. És azon az éjszakán, amely még most is felzaklat, és attól 



tartok, hogy még önt is, azon a bizonyos éjszakán, egy bosszúsággal teli 
nap után a diákjaim észbontó viselkedése és kiállhatatlan magatartása 
után a fejemben egyre csak a sziklafalon látott perverz képek kavarog
tak, és nem tudtam elaludni. Még a legkínosabb mentség, az elmélyült 
olvasás sem segített. Kapkodva lapozgattam olvasmányaimat. A félelem 
és remegés, az elhatározás és válaszút, a pascali gondolatmenet sorai 
mind-mind összekuszálódtak a tudatomban. Mintha egy a gyengeelmé
jűség kezelésére szánt népszerű mazochista gyógyászati könyv tanácsait 
olvastam volna. Hajnali két óra lehetett, amikor a fáradtságom le tudta 
győzni az álmatlanságomat. Ereztem: hirtelen elönt a fáradtság, és 
legyőzi az álmatlanságomat. Elaludtam. Valóban aludtam, habár mint 
tudja, rá se gondoltam már hosszú-hosszú ideje az ilyesmire. Nem volt 
szabad gondolnom rá. De alighogy elaludtam, felébresztett egy állat. Az 
erdőből jött elő. És ez heteken át minden éjjel ugyanúgy megismétlődött. 
Fölébredtem és hallottam az állatot. Heteken át, újra és újra. Hallottam, 
amint az állat ott csörtetett az ablakom alatt . . . A hóban . . . Minden 
éjjel ugyanabban az időpontban hallottam mászkálni azt az állatot a 
hóban az ablakom alatt. Nem tudom biztosan, milyen állat lehetett, mert 
nem volt erőm fölkelni, az ablakhoz odamenni és kinézni. Máig sem 
tudom, milyen állat volt. Amint a följegyzéseimből is kiderül, ez pontosan 
harminchat éjszakán ismétlődött meg. Nem tudtam elaludni, majd abban 
a pillanatban, amikor mély álomba merültem volna, jött az állat és 
felébresztett. A harminchetedik éjjelen is minden ugyanígy történt: nem 
tudtam aludni, sehogy sem tudtam elaludni. Miközben a legborzalma
sabb módon gyötört az a gondolat, hogy megint nem tudok elaludni, 
nem alszom, valami úton-módon, mint ahogy az az előző harminchat 
éjszakán is történt, elaludtam egy pillanatra, mert egyszer csak feléb
resztett az az állat. Élelmet keresve az ablakom alatt turkált a hóban. 
S ehhez még hozzá kell tenni, mint azt ön is tudja: a legzordabb téli 
időben is nyitott ablaknál alszom. 

És akkor - mondta az új nevelő - fölkeltem, elővettem a pisztolyt, 
amit mindig a párnám alatt tartok, kibiztosítottam és lőttem, fejbe lőttem 
az állatot." 

A sörfőzde előtti téren álltunk földre szegezett tekintettel. „Termé
szetesen mindenki fölébredt - mesélte tovább. Legelőször a növendé
kek, majd a nevelők, a professzorok és az intézet igazgatója. Merev 
tekintettel bámultam magam elé. Hallottam, amint a lelőtt állatot el-



húzták a pumpás kút mellől, és a fal mellett cibálták, cipelték. A nevelők 
bevonszolták az épületbe. Hallottam, hogy a nevemet kiáltozták. Pontos 
lövés. Ezt az elismerést azonnal tudomásul vettem. Mesterlövés. Gyű
lölöm Innsbruckot. De ilyen rövid idő elteltével már itt Salzburgban is 
észrevettem az újabb rossz félreérthetetlen előjeleit. 

Kedves kolléga - mondta nyomatékosan - , szíves elnézését kérem!" 
Hetek óta fontolgatom, hogy öngyilkos leszek. Ez az igazság. Csak 

hiányzik hozzá az akaraterőm. De ha végül mégis összeszedném a 
bátorságom, és felakasztanám magam, vagy a vízbe ugornék, nem lennék 
azonnal akasztott ember vagy vízbe fúlt hulla. Hatalmába kerített valami 
nyomasztó erőtlenség és a belőle eredő haszontalanság. Közben a 
lombokat akasztófának látom, a víz is egyre csalogat, hív, hogy össze
csapjon a fejem felett. De én csak járkálok tétován, nem ugrom a vízbe, 
nem akasztom fel magam az első fára. Nem hajlok meg a fa akarata 
előtt, félek a víztől, félek a fáktól, mert nem teszem azt, amit ők akarnak. 
Mindentől félek . . . Mindig ugyanabban a zakóban járok. Ez egy nyári 
zakó. Nagykabátot, sőt mellényt sem viselek, nadrágom, cipőm is nyári. 
Ám nem fázom, ellenkezőleg, valami rettenetes belső forróság állandóan 
izgalomban tart, a fejemet is elönti. Ha anyaszült meztelenül futnék 
Parschallenbe, még akkor sem fáznék meg. Térjünk a tárgyra: azért 
futottam Parschallenbe, mert nem akartam megőrülni. Muszáj elhagy
nom a házat, ha nem akarok megőrülni. Ám az igazság az, hogy igenis 
meg akarok őrülni, őrült akarok lenni, semmit sem kívánok jobban, mint 
hogy őrült legyek, de félek, hogy még sokáig képtelen leszek erre. 
Legyek már végre őrült! Fogva tart az őrülettől való félelem. Inkább 
legyek már teljesen őrült! Két orvos is megjósolta, egyik a tudományok 
doktora, megjósolta a két orvos, hogy rövid időn belül megőrülök. 
A legrövidebb időn belül őrült leszek, igen, ezt jósolták, a legrö
videbb időn belül; erre várok már két éve, de eddig még nem őrültem 
meg. Azt hiszem, beleőrülnék, ha nem szökhetnék meg a szürkület és 
a hirtelen beálló sötétség elől. Ez az az időszak, amikor esténként sem 
a szobámban, sem a házban nem látok már semmit. Nem látom, mit 
érintek meg. Hallok ugyan sok zajt, de nem látok semmit, de még 
mennyire hogy hallok, ám nem látok. Borzasztó egy állapot. Egész 
biztosan beleőrülnék, ha minden megpróbáltatás ellenére sem hagynám 
el a házat, hanem ebben a szörnyű állapotban a szobámban vagy a ház 



folyosóján maradnék. Kibírnám a szürkületet és a sötétséget, kibírnám 
a megőrülésig. 

Úgy éreztem, végem van. Ismét elfogott a félelem az üresen kongó 
háztól, a hidegen és üresen tátongó szobáktól. Saját magamtól is féltem, 
és leültem, hogy megírjam ezt a pár sort, nehogy a félelmem a halálba 
kergessen . . . Midőn újra - bár nagyon fordulatosán - , de újra csak 
kiszolgáltattam magam az irtózatos betegségemnek, elgondolkodtam, 
mihez is kezdjek, és leültem, hozzáfogtam írni. 

Gallusz Edit fordítása 

VÉRVÖRÖS 

C O R N E L I A B E C K E R 

Bőségben áll a naptól edzett vidék, amely zöld és sárga beteljesülé
séhez közeledik. Itt az aratás ideje. Ez az az időszak, mielőtt a felhők 
elnyelnék a dombokat, és az év az ágakról lehullana. Ez az az időszak, 
mielőtt a falu egy színtelen álomba süllyedne a csupasz fekete fák közé. 

Összegyűlt egy nagy család, pont most ültek le öt kihúzott asztal 
mellé. Alig hogy felvágták a kalácsot, máris előkerülnek a régi történe
tek, ártatlan anekdoták az emlékezetben tárolt évekről, melyeket évente 
a családi találkozókon emlegetnek. Emlékszel? Egész másként volt. . . 
Mindenesetre szép idők voltak, még akkor is, ha velünk együtt meg
öregedtek. 

A köztük lévő kapcsolat csak néhány kimért gesztusban nyilvánul 
meg, szeretet, melyet nem szavakkal fejeznek ki. 

Súlyosan fut le a mézszínű fény a falakon, kitágítja a pupillákat egész 
a szemhéjakig. 

Amikor a kiáltások felhangosodnak, és a nevetés is harsányabb lesz, 
a veszély csönget a bejárati ajtón. Kissé zavartan tér vissza a háziasszony 
a legidősebb fiával. A fiún vérvörös öltöny van, amely nem tudja eny
híteni zöld szemének átható tekintetét. Két zöld színű folt összefonódva 
a szivárványhártya körüli fehérséggel. A fiú egy pillanatra lustán a fénybe 



hunyorít, majd tágra nyitja szemeit, mintha mindent egész pontosan 
meg akarna figyelni, a zöld szín lassan kitágul, olajzöld foltok, melyek 
fényes üveggolyókká változnak. Ettől a nyugtalanító tekintettől átvál
tozik a szoba, a falak összetolódnak, ami az előbb még fény és tér, most 
összepréselődik olyan szűkre, amilyenre csak lehet. 

A fiú bólint a társaságnak, és leül az apával, a házigazdával szemben. 
Gondolatok keringnek, ketrecet alkotnak, amelyből csak a gyerekek 
merészkednek elő. Apu, szól egy szőke kislány, és átmegy az úton. Az 
anya a kislány selyeminge után kap, de az már ki is csúszott a kezei 
közül. 

A gyerek leguggol apja lábaihoz. A sűrű szőke kobakját az anyjától 
örökölte, a fűzöld szemeit az apjától, csakhogy az ő, szempillákkal 
körülvett szemének tavában vidám békák ugrándoznak. Nagyapja ke
zével az asztalra koppant. Hol is hagytuk abba? Mit is akartál mondani? 
De a mozdulatok és szavak rövid pórázra kerültek. Van ideje a beszéd
nek, van a hallgatásnak, és most az utóbbi mellett döntöttek. 

A házigazda fia kávét és kalácsot kér. A gondolatok hangosan dö
römbölnek a homlokok mögött. Túl hangosan. És ha a fiú hallja őket? 
Görnyedten előrehajolva ül, és lapátolja magába a kalácsot, nem beszél. 
Csak semmi provokáció most, egy téves szót se, legjobb lesz, ha egyál
talán nem beszélnek vele. Különben ki fog törni magából, hangos lesz, 
neveletlenül hangos, és talán még tettlegességhez is folyamodik, míg 
valami el nem törik kezének erős szorításában. 

Amikor utoljára beszéltek vele, „robbant", először szavaival majd 
kezeivel, senki sem sérült meg rajta kívül, amikor őrjöngve a veranda-
ajtónak rohant, és azt csupasz kézzel szétforgácsolta, majd pár lépéssel 
az ajtónál termett, mintha a szerencsétlenséget akarná elhárítani, a 
színhelyet az ajtón kívülre helyezte, és útközben a kiáltozó anyát két 
kézzel a csípőjénél fogva felemelte, és a sarokba állította. 

Most az apja foglal állást. A teste azt mondja, lépj közbe, ha szükséges. 
Összeakaszkodásaik még a szemük előtt lebegnek. De a fiú látszólag 
csak a kalácsra figyel, állkapcsa megfontoltan őrli a falatot. Fejét fel
emeli, az apja szemébe néz, a többiek elfordítják tekintetüket. Az apa 
leejti az „ostort", és hangosan kevergeti a semmit a csészéjében. 

Mintha karót nyeltek volna, úgy ülnek néma körben, lesütött szemmel 
bámulnak a csészékbe, melyekben a cukor és a kávémaradék péppé 
keverődött. 



Végre kilépnek a kertbe, ott kint, az almafák alatt könnyebb a beszéd, 
és a gondolatok is szabadabbak. A hajóhinta nyöszörög a nagynénik 
súlya alatt. Igen, a nyár hosszú és szép, ha nem lenne annyi munka a 
befőttek elkészítésével... A házigazda ide-oda járkál, és közben bólogat. 
A kislányok ruhája engedelmesen lebeg a hinta után fel és alá. 

A hazatért fiú egy kicsit arrébb áll, és az eget nézi. Beszélgetés közben 
már készítik is a férfiak a fegyvereket, cseresznyéről és felüdülésről 
beszélgetnek, és közben szemmel tartják őt. A nyári nap szélesen 
mosolyog a síkság felett. Csak a muslincák gömbölyödnek sötét felhővé 
a bozótban. Ez az a vidék, amely élteti, de nem tud gyökeret ereszteni. 
Nincs se háza, se felesége, amelyekben otthon érezhetné magát. 

Az öccse - aki most a család becsületéért és tisztességéért száll síkra 
- kihasználja a csöndet, és hátat fordítva elindul a fal mellett vissza a 
házba. Elpakolja a piros lekvárt és a paradicsomszószt az éléskamrából, 
belekortyol a pálinkásüvegbe, amely az ártatlan élelmiszerek közé van 
rejtve, majd lenyalja a pálinkát és az izzadságot a felső ajkáról. Bátyját 
minden drámai fellépés lehetőségétől meg kell fosztani, a szerszámokat 
elrakni, nehogy ismét bicskát szegezzen a mellének. 

A család az asztalnál ült, a fiú az éléskamrába ment, és ezzel a gyilkoló 
szerszámmal jött ki. Lépéseinek neszére mindenki fölpillantott, és ő a 
kést ingének fehér mellébe döfte tövig, a vér azonnal kifröccsent, szemei 
eszelősen forogtak eltorzult arcán, ezek egy sérült bika szemei voltak, 
szomorúak, vadak, és még az orrlyukai is remegtek, hanyatt esett és 
vonaglott, mindenki odarohant, hogy segítsen neki, erre ő fölállt, leporolta 
a ruháját, a fehér ing alatt a befőtt a köldöke felé csordogált, és a fiú a 
csukott kést a többiek lába elé dobta. Nevetett, nyerített, a szemeit forgatta, 
majd kiment az ajtón, hetekre eltűnt, és senki sem tudta, hogy valóra 
fogja-e váltani a fenyegetést, vagy mindez csak tréfa volt. 

Mikor az öccse ismét kijött, röviden odaintett az anyjának, és a fülét 
vakargatta. Eddig minden rendben van, de a bátyjánál természetesen 
sohasem lehet tudni, most nyugodtnak kell maradni, és uralkodni a 
gondolatok felett. 

A szőke, zöld szemű kislány lekiált a hintáról: Lódíts meg, apu! A 
férfi odamegy a hintához, egyik kezével óvatosan meglöki a deszkát. 
Még, apu, még, kiált a kicsi. És a férfi újra és újra meglöki. És a hinta 
felröpül egészen az almafa hegyéig. És a kislány röpül és nevet. Tovább, 
apu, tovább! Ruhája és haja lobog, és az apja újra meglöki erős karjaival. 



A kislány kapaszkodik, nem fog leesni. A kötél megcsikordul. A kislány 
lába a fa hegyét érinti, ha előrehajol. Éreznie kell a gyönyört ölében, 
ha előrelendül, ezt tisztán látni zöld szemeiben, melyekben a kisbékák 
bukfencet vetnek. 

A hintázó kislány alatt a föld sárga és zöld, fejét mélyen lehajtja, és 
lábaival az eget akarja megérinteni. Felhők tolulnak a ritka kékségbe. 
Vihar lesz! 

A férfi ismét meglöki a hintát. Túl vadul, őrülten. Semmi nem hozta 
rendbe, sem a terápiák, sem a pszichiátriák. Még azok az áramütések 
sem segítettek, amelyeket betegsége kezdetén zsenge fiatal testébe 
bocsátottak, ugyanaz az erő, amelyik évekkel később az utolsó orvosának 
ugrasztotta, egy fa alatt állt, mikor egy villámcsapás leterítette, mert 
miben különbözik egy elektrosokk egy irányított villámtól, amely a testen 
áthatol? Ez sorscsapás! De ez a veszteség után felmentette magát 
mindenfajta gyógykezelés alól. Szabad, mint a madár, és léggyökereit 
az ég felé irányítja. 

Tovább, magasabbra, magasabbra, kiáltja a szőke, fűzöld szemű kis
lány. A kötél csikorog, a kislány ujjong, a szalag a hajában eloldódott, 
és sűrű haja vadul száll fel és alá. 

Hagyd abba, ez már túl sok, szól a nagyanya, a férfi anyja. A kislány 
száll a hintán. Felsőtestét hátrahajtva szinte suhan a levegőben. Selymes 
tollú madár, fehér és könnyű, naptól ittas áttetsző lény hajókázik a 
szélben. Oly könnyű, oly szabad, hogy az ember nem tud elszakadni 
látványától. 

Hagyd abba! Őrült vagy! kiált ismét az anyja. Mindenki ránéz. A férfi 
is, aki a zöld olajfoltokat ráirányítja elgondolkodva, mintha egyetértene 
vele. És akkor egy mondattal helyet változtat, a hinta elé áll, karjait 
kitárja. Ugorj, kiált a lányának, aki habozás nélkül elengedi a kötelet, 
lecsusszan a deszkáról, és szárnyait kitárva saját árnyékába ugrik. Min
den torok felsikolt, a kislány ujjong, és az apja máris a karjaiban tartja, 
közben leállítja a hintát. Fogja a lányt, és óvatosan leállítja a földre, 
mintha porcelánból lenne. 

Súlyosan és lustán siklanak bele a felhők a hallgatásba. Az apa 
megsimogatja lánya fejét, ránéz az anyjára, aki kitér tekintete elől. A 
férfi szó nélkül megy el. Köszönés nélkül. 

Vihar lesz, de addig még van idő. Hozzátok ki a konyhából a bort és 
a poharakat. 



A nők jobbról és balról körülveszik a szőke, zöld szemű kislányt, és 
a konyhába vezetik. Óvatosan megy, lépésről lépésre, mintha a talaj 
süllyedne a lábai alatt. A háta mögötti hangok mind előbbre taszítják. 
Körülnéz, oda, ahol a hinta még halkan ring, és amely mögött dombok 
emelkednek zölden és sárgán. A hőség ránehezedik a vörös cserépterőre. 

Balzam Csilla fordítása 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

V O I G T VILMOS KÖSZÖNTÉSE 

VOIGT VILMOS HATVANÉVES 

Jung Károly Voigt Vilmos tanár urat méltató szavait a Híd szerkesztői nevében 
a magam jókívánságaival toldva meg folyóiratunk munkatársát köszöntöm 
születése hatvanadik évfordulóján, egyúttal régi barátunkat, aki Tanszékünkön a 
magyar (és az európai) folklórtudomány kérdéseivel magas szinten, európai 
távlatokból szemlélődve oktatta a magiszteri tudományos fokozatot megszerezni 
készülő hallgatóinkat, és tanácsaival, segítségével jelentős mértékben járult néprajz
tudományunk kibontakozásához, hiszen alapjai lerakásában is segítségünkre volt 

BORI Imre 



VOIGT VILMOS KÖSZÖNTÉSE A 60. 
SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT 

ÜNNEPSÉGEN* 

J U N G K Á R O L Y 

Elnök Úr, tisztelt ünnepeltünk, Voigt Vilmos Professzor Úr, tisztelt ün
neplő közönség, Hölgyeim és Uraim! 
• Számomra különleges megtiszteltetés és alkalom, hogy a szakma nevében 
köszönthetem dr. Voigt Vilmos tanszékvezető professzor urat ezen az ünnep
ségen, 60. születésnapja alkalmából. Élve az alkalommal, a vidék nevében is 
köszöntöm ünnepeltünket, hozzátéve nyomban, hogy a „vidék" szót nem a 
székesfővárosban járatos jelentésében használom: köszöntésem ugyanis a Dél
vidék nevében is szól, sőt, hogy a dolog ennél is zavaróbb legyen, az Újvidéken 
élő tisztelők és barátok köszöntését és nagyrabecsülését is tolmácsolhatom. 

Mivel Voigt Vilmosról módomban állt írásban is megnyilatkoznom a mai 
napon először kézbe vehető gazdag tartalmú Festschriftben, az ott olvasható
kat nem lenne elegáns élőszóban megismételni, s ünnepeltünkhöz méltatlan 
is lenne. Az egyetemi tanár ne ismételgesse önmagát; illik tudnia megnyilat
koznia írásos és élőszavas formában is ugyanarról a kérdésről - hallhattam 
valószínűleg éppen Voigt Vilmostól, ha más összefüggésben is. 

Ami tehát nyomtatásban már olvasható, nincs szándékomban újramondani; 
ezért ezen az ünnepi ülésen négy olyan aspektusáról szólnék ünnepeltünk 
személyének és tudományos munkásságának, amiről ott nem volt szó. Jelesen: 
(a) a tanár és az ember hűségéről; (b) a rendszeralkotó tudósról; (c) a 
kezdeményezőről, valamint (d) a hídépítő és kapcsolattartó folkloristáról. 

* E köszöntő élőszavas változata elhangzott 2000. április 14-én, Budapesten, a Néprajzi 
Múzeum dísztermében, a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya által rendezett 
ünnepi ülésen, Voigt Vilmos 60. születésnapja alkalmából. Az ünnepi ülésen Gráfik 
Imre elnökölt. 



A tanár és az ember hűségéről Voigt Vilmos harminchét esztendeje az E L T E 
Folklóré Tanszékének dolgozója, egyetlen félév kivételével, melyet igazgató
helyettesként az MTA Néprajzi Kutatócsoportjában (is) töltött. Végigjárta a 
szokásos egyetemi szamárlétrát, s ma tanszékvezető egyetemi tanárt tisztelhe
tünk személyében. Ha magyar-néprajz szakos oklevele megszerzésekor (1963-
ban) nem Ortutay Gyula meghívását fogadja el a pesti Folklóré Tanszékre, 
hanem más stallum mellett dönt, akkor munkatempóját, tájékozottságát, ku
tató szenvedélyét ismerve napjainkra (például) sokkal többet tudhatnánk már 
régi magyar irodalmunkról, az írásbeliség és a szóbeliség összefüggéseiről, 
közköltészetként meghatározott irodalomtörténeti kategóriánk mibenlétéről 
stb. Ha nem a folklorisztika művelése mellett dönt, akkor kedvelt mestersé
günk kárára, ám a magyar irodalomtörténet-írás javára az elmúlt évtizedekben 
írt sok száz tanulmánya, beszámolója, ismertetése, kommentárja, műfaj-mo
nográfiája, összehasonlító áttekintése a mai magyar irodalomtörténet-írást 
gazdagítaná. Nem elképzelhetetlen, hogy ilyen döntése esetén az RMKT 
sorozatai - opusa alapján ítélve elsősorban a 16. századi, de valószínűleg a 17. 
századi is - ma már több kötettel lennének gazdagabbak, s Voigt Vilmos 
már-már szélsőséges filológus szenvedélyét ismerve, minden szövegkötethez 
legalább ugyanolyan terjedelmű jegyzetkötet is tartozna, a magyar mellett 
teljes(nek vehető) európai kitekintéssel. (Mindenesetre nagyon jó tudni, hogy 
régi magyar irodalmunk ma munkálkodó kitűnő kutatói közül nem is egy 
olyan van, aki Ünnepeltünk tanítványának tekinti magát, miként azt a Voigt-
Festschriftben olvasható több dolgozat is bizonyítja.) 

De válhatott volna az irodalomtudomány teoretikusává is, hisz egyetemi 
tanulmányait követően állásajánlattal irodalomelméleti tanszék is megkereste. 
Ha emellett az ajánlat mellett dönt, munkatempóját, tájékozottságát, kutatói 
szenvedélyét ismerve Ünnepeltünket ma - tanulmányainak seregével, köny
veivel - e diszciplína magyar és európai élvonalában tudnánk. Ilyen választása 
esetén ugyancsak szeretett mesterségünk lenne ösztövérebb, hisz számos téma 
és kérdéskör várna majdani kutatójára. 

De távozhatott volna Debrecenbe is 1963-ban, Gunda Béla hívására az 
ottani Néprajzi Intézetbe, ugyancsak folkloristának, s akkor valószínűleg más 
hangsúlyokkal lett volna még gazdagabb a debreceni néprajzkutatás és -okta
tás, egy „vidéki" egyetemen, hogy ezúttal az előzőekben már említett terminus 
székesfővárosi konnotációját (is) említsem, korántsem az egyetértés jegyében. 

Voigt Vilmos tehát, a tanár és az ember, mindmáig hű maradt választott 
munkahelyéhez. S hogy közben az irodalomtörténet-(írás) és az irodalomel
mélet számára is megszívlelendő dolgozatai, utalásai, problémafölvetései, ja
vaslatai is olvashatóak, az azt igazolja, hogy legfőbb kutatási területét, a magyar 
és összehasonlító folklorisztikát is az interdiszciplinaritás jegyében tudja el-



képzelni és művelni. S hogy ezeken a területeken is figyelik dolgozatait és 
tevékenységét, az természetes. 

Az eddig elmondottakból következik, hogy Voigt Vilmos csaknem négy 
évtizeden át hű maradt a magyar folklorisztikához, persze nem a köldöknéző 
magyar néprajzolás jelentésében. Kutatásainak, dolgozatainak, cikkeinek a 
nemzetközi kitekintés távlata adja meg az egybevető hátteret: a magyar folklór 
jelenségeit európai és tágabb összefüggéseiben szemléli és szemlélteti, s ugyan
ennek a szemléletnek jegyében szorgalmazta munkálkodásának kezdetétől 
fogva a magyarországi etnikai (cigány stb.), nemzeti (délszláv, szlovák, német 
stb.) és felekezeti (zsidó) kisebbségek folklórjának gyűjtését, vizsgálatát. S 
hogy mindez a kelet-közép-európai folklorisztika megismerésének, összeha
sonlító vizsgálatának, értelmezésének jegyében fogalmazódott meg, azt nem 
kell külön hangsúlyozni. (De kell. Van, amit számtalanszor el kell mondani, 
hátha többen is megszívlelik.) 

S nem lehet nem ejteni szót Ünnepeltünk hűségéről anyanyelvéhez. Ebben 
a Szögedről elszármazott embör hűsége is ott munkálkodik, valami immanens 
szögediség, ami egyben ragaszkodás is, s ebben méltó utóda szülővárosa 
nagyjainak, például Bálint Sándornak, a szögedi szentembernek, századunk 
egyik legnagyobb magyar folkloristájának, vagy a másik nagy szögedinek, Löw 
Immánuelnek, aki a Város és a nagytáj anyanyelvén szólt hitsorsosaihoz a 
szegedi zsinagógában. S mindez hűség anyanyelvéhez is egyben, a magyar 
nyelvhez. Legendás nyelvismerete és -tudása folytán lehetett volna német, 
amerikai (sőt más) egyetemek tanára is. Voigt professzor nem szegte meg 
hűségét kibocsátó (és munkahelyül választott) egyeteméhez, anyanyelvéhez és 
anyanyelvű tudományosságához. Emellett világ- és egyéb nyelveken alkotott 
művei vagy műveinek fordításai opusának legalább felét teszik ki. 

S persze amit a hűség kapcsán valószínűleg először kellett volna említeni: 
ami az anyanyelvhez és a választott tudományszakhoz mérve is elsődleges: 
hűségét e kicsiny országhoz. Mert kaphatott volna katedrát például Bécsben 
is (mint hallatszott), de Amerikában is. Voigt Vilmos maradt választott (és 
szeretett) tanszékén és Magyarországon. A magyar folklórról ugyanis oly sok 
mindent nem tudunk még! Jó lenne, ha a nemzeti érzület felkentjei ebben az 
országban ezt végre észrevennék. S hogy mégse teszik, számukra ez kétségbe
vonhatatlanul a szegénységi bizonyítványt jelenti. 

A rendszeralkotó tudósról Voigt Vilmos professzornak nincs publikált tu
dományos bibliográfiája. A miérten el lehetne gondolkozni. Aki azonban 
valamelyest ismeri munkáit, tudja, hogy a magyar folklór egésze érdekelte 
mindig, rendszerszerűségében vizsgálva népi kultúránknak (s tenném hozzá: 
magyar és európai valónknak) e megkerülhetetlen, gazdag és fontos területét. 
Ezen belül is kiemelt helyet nyert kutatásaiban és vizsgálataiban a magyar 



népköltészet, melyet rendszer voltában vizsgált és interpretált, külön elemezve 
műfajhierarchiájának vonatkozásait. E vizsgálatnak aztán az egyetemes folklór 
tekintetében is alapvető elméleti következtetései születtek. Valószínűleg nincs 
olyan területe a magyar népköltészetnek, e terület elméleti kutatásának, amely
ben jelentőset ne alkotott volna. Lássuk ezt érintőlegesen. 

Epika. A népmese modern magyar kutatása nevéhez kötődik. E problema
tika egész tudományos karrierjét végigkíséri. Egyik interjújában maga is leg
fontosabb kutatási területének nevezi. V. J. Propp műveinekés munkásságának 
magyar recepciója (elsősorban a morfológia, de más problémák kapcsán is) 
számos cikke nélkül elképzelhetetlen. (Nyilván nem véletlen, hogy már tudo
mányos pályájának legelején is a mese foglalkoztatja: az állatok királyáról írt 
dolgozata 1961-ben jelent meg.) A (magyar) népmonda kérdéseit alapvető 
elméleti tanulmányokban vizsgálta. Mi sem természetesebb mint az, hogy ide 
tartozó tanulmányait a nemzetközi mondakutatás is ismeri és kamatoztatja. 
Nem egy olyan mondatípusunk van, melynek kutatására ő hívta fel a figyelmet 
a magyar folklorisztikában. Opusában a proverbiumok vizsgálata is kitüntetett 
helyet foglal el. A magyar (és nemzetközi) parömiológia tudománytörténete 
Voigt Vilmos műveinek ismerete nélkül nem írható meg. 

Amit a magyar (virtuális) verses epika (sőt: hősepika!) kérdéseiről írt, máig 
is alapvető, függetlenül a párhuzamosan publikált egyéb felfogásoktól és 
közelítésmódoktól. Hogy vonatkozó dolgozatai ennek a kérdésnek kapcsán 
nem váltak népszerűvé, azon ugyancsak el lehet gondolkozni. (Mint egy helyütt 
tőle megtudható: ennek a kérdésnek kapcsán is a folklór tényei érdeklik, nem 
pedig a kollégák lelkivilága.) 

A magyar folklór líráról írt dolgozatai nélkülözhetetlenek. Gondoljunk csak 
például a magyar strófikus líra kérdése (és kezdetei) kapcsán írt alapvető és 
illúziótisztázó dolgozataira, vagy a menyasszonysiratóval kapcsolatos publiká
cióira. Ez utóbbinak a felfedezése nevéhez fűződik. A folklór esztétikájáról 
könyvet írt, a folklórelmélet köréből külön foglalkozott a variáns és invariáns, 
a folklorizmus és neofolklorizmus, a szájhagyományozás törvényszerűségei 
kérdésével. E műveken néprajzkutató nemzedékek iskolázódtak. A folklór 
textológia kérdései napjainkig foglalkoztatják. A népköltési (folklór) alkotá
sok kritikai kiadásának szabályzatát ugyancsak Voigt Vilmos dolgozta ki. Ezt 
nem ártana újra kiadni, hisz alig tapasztalható, hogy napjaink folklór szöveg
kiadásai alkalmaznák a benne lefektetett szabályokat. A szaklexikonokba írt 
címszavai köteteket töltenek ki. Ezekben teljes folklór- és népköltészet-elmé
leti összefoglalások rejlenek. 

A kezdeményezőről Négy évtizedes (eddigi) tudományos pályája során egy 
sor kutatási téma, forma kezdeményezője és szorgalmazója volt. Amilyen 
mértékben kezdeményezte és támogatta a magyarországi kisebbségek folklór-



jának kutatását (az előbbiekben már említést tettem róla), ugyanolyan mér
tékben szorgalmazta és támogatta a határon túli magyar nemzetiség folklór
jának kutatását is. A mai nemzetiségi magyar néprajzkutatás, s ezen belül 
különösen a folklorisztika és a területileg releváns folklorisztikai kompara-
tisztika eddigi eredményei, folyamatban levő munkálatai, megjelent és meg
jelenés előtt álló publikációinak sokasága nem valósulhattak volna meg sze
mélyes hozzájárulása, oktató és nevelő munkája, szakmai, lektori segítsége 
stb. nélkül. A felvidéki, délvidéki, erdélyi mai magyar folklórkutatók derék
hadának, fiatalabb nemzedékeinek élénk szakmai és tudományos kapcsolatai 
vannak Voigt Vilmossal. Ha nem lenne illetlenség ezen a helyen és ebben az 
ünnepi pillanatban erről beszélni, magam hosszan beszélhetnék, jugoszláviai 
magyar létemre, arról a negyedszázados tanítványi, szakmai, tudományos - s 
az sem titok - későbbi baráti kapcsolatról, mely néprajzkutatói munkálkodá
somat Ünnepeltünkkel összeköti. Magam irodalomtörténésznek készültem; 
ha az újvidéki magyar tanszéken még a hetvenes években megszervezett 
posztgraduális képzés során nem leszek Voigt Vilmos tanítványa, s százfelé 
érdeklődő, ingatag ifjonc frissdiplomás magyar szakos tanárként - Bori Imre, 
s vele együtt Voigt Vilmos jól átgondolt, célirányos pressziója eredményeként 
- nem kezdek el szülőfalumban folklór anyagot gyűjteni, majd ebből később 
vastag kéziratokat gyártani, a mai magyar folklorisztika sokkal boldogabb 
le(het)ne. Ünnepeltünk emellett tudományos konferenciák, tanácskozások 
sokaságát kezdeményezte és szervezte, az összehasonlító kutatásokat szorgal
mazta és művelte, s arról sem szabad megfeledkezni, hogy mindig élen járt a 
korszerű vizsgálati és interpretációs módszerek megismerésében, művelésében 
a magyar folklorisztikában. (Itt csupán utalva a prózaepika morfológiájának 
vizsgálatára Propp monográfiája nyomán, vagy a folklorisztikai strukturaliz
musra, továbbá a folklór szemiotikára, melynek egyik kezdeményezője volt, s 
nem csupán a magyar nyelvterületen. Ha már Propp említésre került: A mese 
morfológiájának első (részleges) magyar nyelvű publikálása nevéhez fűződik, 
a teljes magyar fordítás (javított) második és harmadik (!) kiadása pedig az 
általa szerkesztett szaktudományos sorozatban jelent meg. Nem lepne meg, 
ha néhány év múlva e szaktudományos monográfiának negyedik (magyar) 
kiadása is megjelenne és el is fogyna. Ahhoz azonban a modern szemléletű 
művek befogadására is nyitott folkloristákat kell oktatni és nevelni valakinek, 
hogy egy ilyen mű magyarul (is) kiadói siker legyen. 

Hogy kezdeményező szerepe volt a magyar vallási néprajz kutatásának 
fellendítésében, az is közismert. Ez a diszciplína ma már a magyar néprajztu
domány sikerágazata, olyan eredményekkel, melyek európai viszonylatban is 
kimagaslóak. A magyar vallási néprajz egyik kiadványsorozata a pesti Folklóré 
Tanszék (társ)kiadásában jelenik meg, nem véletlenül. 



A hídépítő és kapcsolatteremtő folkloristáról Voigt Vilmos (egyik) fontos 
kutatási területe a magyar folklór tudománytörténete, európai és kelet-közép
európai kontextusa. Ez a vizsgálat csak úgy lehetséges, ha a kutató egyazon 
érdeklődéssel figyeli a Kelet és a Nyugat folklorisztikai kutatási eredményeit. 
Egyike azoknak a ritka kutatóknak a nemzetközi folklorisztikában, aki - amíg 
lehetett - idegen nyelvű tanulmányaiban, kongresszusi és tanácskozási beszá
molóiban közvetítette a Kelet kutatási eredményeit a Nyugat felé, valamint a 
Nyugat eredményeit a Kelet irányába, s természetesen mindkettőt a magyar 
szakmai nyilvánosság okulására. Ez az „amíg lehetett" arra vonatkozik, hogy 
a Kelet kiadványai egyre nehezebben jutnak el az érdeklődő folklorista asz
talára. Munkásságának ezzel a részével tehát hidat épített századunk utolsó 
évtizedeiben a Kelet és a Nyugat kutató nemzedékei között, akkor is, amikor 
ez még nem volt kimondottan egyszerű (és főként kívánatos) tevékenység. 
(Újra csak bizonyos vonatkozásban hazabeszélve nem lehet nem megemlíteni, 
hogy Ünnepeltünk szinte már tudományos karrierjének kezdetén rendszeres 
részvevő volt az azóta hamvába holt Jugoszlávia keleti és nyugati részének 
balkanológiai, szlavista és folklorista tanácskozásain. Ezeken több alkalommal 
- és több nyelven - vázolta fel a magyar-délszláv komparatív folklorisztika 
kutatásra váró és elvégzendő feladatait, valamint összegezte a tudományos 
eredményeket. Ha szabad itt újra személyesnek lennem, elmondhatom: éppen 
Voigt Vilmos késztetésére és tanácsára e feladatok egy parányi részét az elmúlt 
évtizedekben alkalmam volt körüljárnom, s talán el is végeznem. Annyi további 
feladat van még a magyar folklór délkelet-európai és balkáni kapcsolatainak és 
kötődéseinek feltárásában, hogy ahhoz egy élet nem is lenne elég. Remélni kell, 
hogy lesznek még vállalkozók, akik az Ünnepeltünk által kijelölt úton tovább 
folytatják a magyar balkanológia művelését - a folklorisztika területén is.) 

Hölgyeim és Uraim! 
Köszöntő beszédem végén szabadjon itt alkalmasnak találnom az ünnepi 

pillanatot arra is, hogy kimondjam, ami egyébként eddig is evidens volt minden 
gondolkodó magyar folklorista számára. Jelesen azt, hogy Voigt Vilmos pro
fesszor a magyar folklorisztikának abba a régiójába tartozik, amelyet előtte -
hogy az ezredzáró évszázad magyar néprajz-tudományosságának leginkább 
meghatározó személyiségeit vegyem sorra - a századfordulón egy Katona 
Lajos, a század elején és első felében egy Róheim Géza és egy Honti János 
neve és életműve fémjelez. S ezzel csupán olyasmire utalok magam is, amit 
másként Alan Dundes előszava már pregnánsan megfogalmazott Voigt Vilmos 
professzor nemrégiben megjelent angol nyelvű válogatott tanulmánykötetének 
előszavában. 

Kedves Professzor Úr, kedves Vili, Isten éltessen! 



A VALÓ SZÓFAJI MIVOLTÁRÓL 

Ács Károly verseiből való példákkal 

C S E H M Á R T A 

Pusztán a szóalak alapján a szó szófaji értékéről határozni sohasem tanácsos. 
A szó szófaji értékét a használati értéke határozza meg, a hangsor (a hangalak) 
törvényszerűen csak (egy vagy több) értéklehetőséget kínál föl (1. azonos
alakúság, többszófajúság, alkalmi szófajváltás). Ennek a törvényszerűségnek 
a megnyilvánulásait láthatjuk pl. bizonyos igék befejezett melléknévi igenévi 
származékának és egyes múlt idejű igealakjainak gyakori azonosalakúságában 
- erről korábban már volt szó. 

Annak megfigyelésére, hogy a szó használati értékének a szó szófaji értékét 
illetően meghatározó szerepe van, a van létige folyamatos melléknévi igene
vének, a való-nak bizonyos alakjai és származékai is jó alapul szolgálhatnak. 
Az itt következő verssorokban, versrészletekben ennek a többértékűségnek a 
megfigyelésére találunk alkalmas példákat. Példáim ezúttal is Ács Károly 
Ráklépésben című kötetéből valók; a tizenkét idézetben - szóként vagy szó
elemként - a való (és alakváltozata, a ma már csak szóösszetételekben meg
jelenő vala) tizenkilencszer fordul elő. 

(1) Hőköl a szív, a dühös vadkan; 
Egész más mesébe való. 
Vattaszerű homály az agyban: 
Kint is, bent is szitál a hó. 

(Banális idill) 

(2) Felborított, szárazra vont csónak: 
józanabbik arca a valónak 

(„Nádas tavon") 



(3) álmaim álma 
valóra válna 
(Hegyek között) 

Az (l)-ben igenév az állítmányi szerepű való, amely mellett határozói 
bővítményként viszonyragos főnév áll. Jelentése '(mesébe) illő', 'olyan, amely 
(mesébe) illik'. 

A (2)-ben a -nak, a (3)-ban a -ra raggal toldalékolt való főnév, a valóság, 
lét szavak szinonimája. A főnevesülés, mint az ellipszis jellegzetes esete, gyakori 
jelenség a melléknévi igenevek, melléknevek között. Itt a szó jelentéstartalma 
mellett a tőhöz kapcsolódó rag is segít fölismerni a szófajváltás tényét és 
jellegét. A válik ige mellett a valóra igemódosító egészíti ki az ige jelentés
tartalmát. A szerkezet a megvalósul szóval azonos jelentésű, így ez a lexikai 
képzésforma eseteként is értelmezhető: a meg- igekötő és a valós (relatív) 
névszótőből az -ul igeképzővel keletkezett igekötős ige - igei értékű lexéma 
- egyenértékese a valóra válik - ugyancsak félig-meddig már lexikalizálódott, 
frazémaértékű - határozós szintagmának. Adynál ugyanebben a jelentésben a 
valóságra válik is olvasható. A való és a valóság egyenértékűségére ez a költői 
nyelvből fölmutatott párhuzam is utal. Továbbá a (10) példa első sorában a 
mondat tárgyaként megjelenő valóságot szóalak említhető meg itt, bár bizo
nyítékokkal a lexikográfia is szolgál: 1. pl. az ÉKsz.-ban a való jelentésszer
kezetét (1461), még bővebb, részletezőbb leírásban pedig Czuczor Gergely és 
Fogarasi János szótárának 6. kötetében (786-7). 

A (4)-ben megjelenő valóban szó viszont nem egyszerűen a 'valóság' jelen
tésű tő és a -ban viszonyrag alkalmi kapcsolata, amelynek jelentése maradék
talanul levezethető a szóalak létrejöttében közreműködő szóelemek aktuális 
jelentéséből. A valóban itt a tényleg igazán mondatjelentés-módosító szavak, 
ill. a „megfelel a valóságnak az, hogy. . ." mondat (1. ÉKsz.) jelentésével is 
rokon. Megerősítést, bizonyosságot fejezhet ki, ha állító mondat része, és 
akkor is, ha kérdő mondaté, mint a (4)-ben: ilyenkor a kérdéstartalom kieme
lését, hangsúlyosabbá tételét szolgálja. 

(4) Életem 
lényege: 
valóban 
élek-e? 
(Lényeg) 

A „tömbösödön" jelentés a szóalak „tömbösödésével" jár együtt (ugyanez 
megfigyelhető a vele rokon értelmű tényleg igazán szavakon is): még fölismer-



hetőek ugyan a szóelemek, de már kezdetét vette az a folyamat, amely hatá
rozószavainkon, módosítószavainkon gyakran megfigyelhető az ti., hogy a 
szóalak tagoltságának elhomályosodása akár a teljes alaki motiválatlansághoz 
is elvezethet. A valóban módosítóként való használatát illetően a (4)-ben 
megfigyelhető esetben erről még nem, csak arról lehet beszélni, hogy a szóalak 
elsődleges, helyviszonyra utaló jelentése az elvontabb és általánosabb másod
lagos jelentés mögé szorult. Ennek a ragos szóalaknak a szófajiságában vég
bement változás azonban nem a szóvégi ragon múlik - a ragnak, láttuk a 
(2)-ben és a (3)-ban, és így tartják nyelvtanaink is - rendszerszerűleg ilyen 
hatása nincsen. (Toldalékaink közül a képző az, amely a tő szófaji értékének 
a megváltoztatására képes.) A szófaji érték megváltozására az ilyen szavak 
körében azért kerülhet sor mégis viszonylag gyakran, mert fölhasználhatóságuk 
köre kiszélesedett, jelentésszerkezetük összetettebbé, ill. többsíkúvá, a szó 
maga kétértelművé vált. A (4)-ben a valóban szó ilyen kettős értelműsége 
kétségtelenül a vers poétikai értékei közé tartozik. Az emberi élet értelmének, 
lényegének keresése akár kérdés formájában való fölvetésként - ez az idézett 
vers(részlet) „jelentése". Csak az eddig megfogalmazott morfológiai vonatko
zások alapján is a „válasz" (legalább) kétféle lehet: a) 'életemben az a lényeges, 
a fontos, hogy igazából teljes, értelmes, értékes emberi életet éljek'. így 
értelmezve módosítószó a valóban; b) 'életemnek az a lényege, az kell, hogy 
lényeges legyen benne, hogy választ kapjak a kérdésre, kételyre, arra, hogy a 
reális valósághoz kötődnek-e a cselekedeteim, szándékaim, gondolataim, vagy 
csupán holmi magam teremtette, fiktív, képzelet szülte »valósághoz«\ Ebben 
az esetben a valóban-l a 'valóságban' jelentést hordozó ragos főnévnek tart
hatjuk, s a való tő azonosítható a (2)-ben és a (3)-ban található valónak, valóra 
szóalakok való tövével. 

A szerkezeti elemzés számára a leíró nyelwizsgálat gyakorlata szerint akkor 
válik hozzáférhetetlenné egy szóelem, nyelvérzékünk számára akkor szűnik 
meg fölismerhető lenni, amikor elveszíti azt a tulajdonságát, hogy az osztályára, 
fajára jellemző módon szabadon kötődhet más, alkalmas szóelemekkel; pl. ha 
passzívvá válik, ha elveszíti termékenységét. Ilyen passzív szóelemként visel
kedik sok általános, ill. határozatlan névmásunk és névmási határozószónk 
összetételi előtagjaként a vala, pontosabban a végén álló -a elem: az (5)—(11) 
példákban ilyen szóalakokban láthatjuk viszont: valakire, valami és valamire, 
valamit, valahol 

(5) A két szemed kék tavában 
két gyönyörű kék halál van. 
Az egyik az én halálom, 
A másikat nem találom, 



de valakire vár az is, 
és valamire válasz is. 

(Halál) 

(6) Hiába sírtak a fák, 
hiába suhogott a fejsze; 
valamit tud a világ 
s rajtunk áll, 
hogy el ne felejtse. 

(Tudás) 

(7) Beszéltem erről-arról, csak beszéltem, 
pedig mondani kellett valamit, 
s hallgatni ott, hol igazabb csend. 

(A születés pátosza) 

(8) A görcs felereszt, 
s lilán derengeni kezd 
valami messzi c é l . . . 

(Dél) 

(9) Fa zúg: 
zöld muzsikája 
valami fontosat 
elodáz. 

Hullám sóhajt: 
kék sóhajtása 
valami nagyot 
elmos. 

Szikla sikolt: 
ehér sikolya 
valami újat 
elrekeszt. 
(Emlék, télben) 

(10) A valóságot álmodom. Mint könyvben 
betűk mögött az értelem, egy boldog 
kép rajzolódik lelkem tükre lapján. 
A vonzás megszűnt. Cseppfolyós homályban 
valószínűtlen, ingó sziluettek. 



Megáll a vágy, mint partot érő hullám, 
egy félbenmaradt, merev mozdulatnál. 
Jó így, nyugalmas. Elveszített testem 
még rángatózik fájós erejével, 
és játszanak még szívemmel, e véres, 
érzékeny, nagy haranggal a csalóka 
felbuzdulások, hazudó szerelmek -
de mindez lent van, mélyen valahol 

(Néhány komoly sor a halálról) 

(11) Valami valahol megindult egyszer, 

és most görög, gyorsuló kerekekkel. 
Őrület viszi, szerelmes harag, 
s majd valahol szelíden fönnakad. 

(Önarckép, félhomályban) 

Nem szokás ugyan, de morfológiailag mindegyik kiemelt szót lehet tagolni, 
hiszen fölismerhető önálló szóelem bennük az utótag (itt aki, mi, hol) továbbá 
(ha megjelenik) a szóvégi rag (itt a -re, -t). A valá-ról viszont csak nyelvtörténeti 
tanulmányok révén tudhatjuk, hogy köze van a való-hoz: alakváltozatok. A 
magyar nyelv történeti-etimológiai szótára ezzel kapcsolatban a következő
képpen fogalmaz: „A vű/ű-előtagú összetett szavak mondattani tapadással 
keletkeztek. A vala- előtag valamennyiükben határozatlanságot, bizonytalan
ságot fejez ki. Etimológiailag a vala a való igenéwel azonos, ennek az igenév
képző más irányú fejlődésével alakult változata. [...] A legkorábban kialakult 
kapcsolatokban a vala jelzői szerepű, 'létező, (meg)levő, való' jelentésű volt; 
jelentésének elhomályosulásával vált általánosságot, határozatlanságot kife
jező összetételi előtaggá" (3:1075-6). 

A (többszörösen, illetve tovább-)képzett szavak töveként (többszörösen) 
összetett szavak előtagjaként, illetve belsejében a való - miként egyetlen más 
szó sem ilyen alaktani helyzetekben - nem szófajmeghatározó tényező. (A 
magyarban ugyanis a szóvégi képző, illetve szóösszetételekben az utótag - az 
összetétel „feje" - van ilyen pozícióban.) A valóságot szóalak szófaji értéke 
azért főnévi, mert a -ság morféma főnévképző; a valótlan a (12) utolsó sorában 
és a valószínűtlen a (10)-ben azért melléknevek, mert a való-, ill. valószínű-
tövekhez a -tlan, -tlen melléknévképző járul. A valószínű melléknévértéke is 
egyértelmű, ám független a való- előtagtól, meghatározó szerepe ugyanis, mint 
rendesen, a szín főnévből az -ű melléknévképzővel derivált -színű utótagnak van. 



(12) Forduljatok el tőle 
kíméletesen, nehogy arcotokban 
magára véljen ismerni; hiába 

húzódik majd szánnivalóan dőre 
mosolyra pár félben hagyott vonása -
akkor jön rá, hogy mennyire valótlan. 

(Önarckép, félhomályban) 

Ha viszont a való utótag (ill. az utótag töve), mint a (12)-ben a szánnivalóan 
szó esetében, akkor a szófaji érték meghatározásakor a származékszavakra 
érvényes szabály az irányadó, azaz a szó szófaji értékét a szóvégzáró képző 
minősége alapján kell megítélni. 

A napjainkban érvényben lévő nyelvészeti megközelítések szerint két lehe
tőség közül választhatunk. Az egyik, az újabb lehetőség az, hogy az -an 
toldalékot képzőnek, határozószó-képzőnek fogadjuk el, s ennek értelmében 
a szánnivalóan-t határozószónak. A másik, a hagyományos eljárás szerint az 
-an-i ragnak vesszük, a szótő tehát a szánnivaló szóösszetétel. így a -való utótag 
szófaji értékét kell megvizsgálni. A való származékszó, mint tudjuk, a szóvégen 
a folyamatos melléknévi igenév -ó képzője áll, a szerkezeti elemzés tehát afelé 
mutat, hogy a vizsgált szó igenév. 

Az alaki vizsgálódást jelentéstani és szintaktikai mozzanatokkal kiegészítve 
szintén erre az eredményre jutunk: a szánnivaló szinonimái között ugyan 
melléknevek is vannak - pl. szánalmas, siralmas, szerencsétlen, nyomorúságos, 
-, de többségük melléknévi igenév - pl. szánandó, szánalomkeltő, szánaloméb
resztő, szánalomgerjesztő -, illetve olyan szószerkezet, amelynek melléknévi 
igenév az alaptagja - pl. szánalomra méltó, sajnálatra méltó, szánalmat keltő, 
szánalmat ébresztő stb. Határozói szerepkört a mondatban a -n, -an, -en toldalékkal 
valamennyi betölthet, így a szófajtani elemzés számára a döntő kérdés az marad, 
hogy ezt a toldalékot ragnak vagy képzőnek kell-e, helyesebb-e tartani. 



GÜNTER GRASS, A NOBEL-DÍJAS 

V A R G A I S T V Á N 

A német irodalmat huszonnyolc év után újra nagy megtiszteltetés érte: egyik 
képviselője irodalmi Nobel-díjban részesült. S vajon az utóbbi három évtized
ben ki más érdemelhette ki ezt az elismerést, mint Günter Grass? Mert ha 
alaposabban szemügyre vesszük a dolgok állását, akkor más a német irodal
márok közül nem jöhetett volna számításba. Ez a tény két dologra utal: az 
egyik az, hogy Günter Grass korunk kimagaslóan legnagyobb német írója, 
európai, sőt világirodalmi jelenség, és a másik az, hogy a többiek értéke a mai 
német irodalomban jóval elmarad Grassé mögött. Günter Grass írásművésze
tét több minősítőjelzővel illethetnénk, de ezek közül néhány talán a legtalá
lóbb. Günter Grass írásművészete modern, mélyen német és politikailag-tár-
sadalmilag angazsált. Ez utóbbit egyesek egyenesen radikálisnak vélik. 

Az író művei azért nevezhetők modernnek, mivel tudatosan szakított a 
hagyományos nagyrealista írástechnikával, és az idők folyamán, méghozzá elég 
gyorsan, kialakította a maga írásmódját. Amikor erről nyilatkozik, akkor 
kiemeli Luther barokk német nyelvezetét, valamint Alfréd Döblin expresszi
onista írástechnikáját. Sokáig és kitartóan keresett magának követendő író-
mestert, és Döblinben lelte meg. Esszét is írt ezen felfedezéséről Az én 
mesterem címmel. Természetesen a mester csak a kezdeti segítséget nyújtotta, 
hamar kialakult sajátos stílusa, hogy aztán később már másokat befolyásoljon. 
Salman Rushdie például beismeri, hogy német írótársától sokat tanult. Sza
tirikus hangvételű, esszéizáló, gyakran az erotikán túl a pornográfiába hajló, 
metaforákban és történetekben gazdag, időt és teret bontó, olvasmányos, egyes 
szakaszaiban szabad versre emlékeztető prózát ír Günter Grass. S ha ehhez 
hozzátesszük a lutheri német nyelv burjánzó tekervényeit, szókimondását és 
a jelzők hemzsegését, akkor nagyjából feltérképeztük az új Nobel-díjas írásai
nak milyenségét és egyediségét. 



Günter Grass német író, ami azt jelenti, hogy műveinek témája a németség 
sorsának alakulása a huszadik században. S valójában ha alaposabban meg
vizsgáljuk eddig megjelent könyveit, azt tapasztalhatjuk, hogy jómaga és él
ményei, azaz a vele történtek szinte alig vannak jelen vagy csak nagyon 
áttételesen. A saját élményeit a nemzeti élmények szerves részének tekinti, 
sorsa mondhatni azonosul a németség sorsával. Átélte a második világháborút 
(a véletlennek köszönhette, hogy életben maradt egy bevetés alkalmával), és 
ez volt talán az alapélmény számára. Vagy kulcsélmény volt a menekültsors? 
Mert ezt teszi később fogékonnyá más nemzetek menekültjei sorsa iránt. Más 
szóval: Günter Grass a német nép történelmének krónikása kezdve a Bádog-
dobtól, amelynek témája a második világháború, Az én évszázadommal bezá
rólag, s közben ott van még többek között A hosszú történet, a német egyesítés 
története. írónk mindig szenvedélyesen érdeklődött a történelem iránt, már 
gyerekkorában történelmi táblázatokat állított fel. A németség sorsa iránti 
lankadatlan érdeklődéséhez szorosan kapcsolódik, és tulajdonképpen abból 
ered Günter Grass politikai-társadalmi angazsáltsága. így aztán számára a 
német történelem nem magánügy, elefántcsonttoronyban folytatott vizsgáló
dás, hanem olyan ügy, amely a nyilvánosságot érinti. A történelem alakulását 
nagy empátiával követő író szenvedélyes moralista is, korunk egyik legnagyobb 
„tanítója", aki szókimondóan fordul nyilvánosan, a kortárs médiumokat tu
datosan felhasználva népéhez, és szemlélteti neki saját tanulságait, hogy népe 
ne botoljék meg újra, hogy ápolja és védje azt a demokratikus rendszert, 
amelyben most él, és amely mindig foltozgatásra szorul, mert még mindig sok 
benne a hiba, de egyelőre jobbat még nem ismer az emberiség. 

Günter Grass nem bánik kesztyűs kézzel népével. Nyíltan szemére veti 
baklövéseit, elítéli és kigúnyolja tévedéseit. Épp ezért hazájában egyáltalában 
nem tartozik az egyértelműen befogadott német irodalmárok közé. Sokszor 
lehetett tanúja annak, hogy a külföldi értelmiség elismerő vastapsát elnyomta 
honfitársainak becsmérlő füttye. Természetesen hazájában is sokan értékelik, 
ha nem is szeretik művészetét, politikai angazsáltságát. Megnyilatkozott ez 
akkor is, amikor felröppent a hír arról, hogy megkapta az irodalmi Nobel-díjat. 
Mert mit szólhat egy német átlagpolgár akkor, amikor Günter Grass elutazik 
Stockholmba a díjat átvenni, és a Svéd Akadémián kijelenti: „A könyvégetés 
országából jövök." Günter Grass politikus-irodalmár, egyenesen kötelességé
nek tartja, hogy politizáljon, és nagyon sajnálja, hogy a fiatal alkotók nem 
követik őt ebben. Sok német szemében az is bosszantó, hogy mindenhez 
hozzászól, szinte sohasem dicsérőleg, hanem gúnyosan-oktatóan. Mert Né
metország gazdasági nagyhatalom, meg akar válni múltjától, az ifjú nemzedék 
már nem érez felelősséget Auschwitz miatt, de Günter Grass lépten-nyomon 
megakadályozza őket ebben. Meg kell hagyni, hogy ugyanakkor remekül bánik 



a médiumokkal. Fáradhatatlanul nyilatkozik, csak a Springer-sajtó képviselőit 
utasítja el, igaz, ezeket a nyilatkozatokat olvasva számtalan ismétlődésre 
bukkanhatunk, de ez nem véletlen: az író tudja, hogy néhány dolgot igenis 
sokszor el kell mondani, hogy igazán közkinccsé váljék. Hiszen választási 
hadjáratban is részt vett, de a szocialistákkal szakított. Egyszerűen olyan ember, 
aki képtelen elviselni bármely autoritást, amely korlátozná az alkotásban és 
kinyilatkozásban. Végeredményben, mint a sajtóvisszhangból kiderül, a No
bel-díj egy újabb alkalom volt a politizáláshoz, a díjazott alkotások, mint 
művészi produktumok, a háttérbe szorultak. És újra a politikus-író került 
előtérbe. Sajtókonferenciákon az író irodalmi kérdések feltevésére buzdítja 
az újságírókat, de azok csak politikai jellegűeket tesznek fel neki. Mert vannak 
olyanok, akik úgy vélik, ez alkalommal a Nobel-díj odaítélése valamilyenfajta 
politikai gesztus volt. Az igazi olvasók azonban tudják, a társadalmi angazsált-
ság szépirodalmi megfogalmazása nyert elismerést. Ez a nézet a helyénvaló. 
Günter Grass is magát írónak tartja. 

A bizottság indoklása szerint Günter Grass az irodalmi Nobel-díjat eddigi 
életművéért kapta. S ehhez az életműhöz tartozik a múlt év nyarán megjelent 
legújabb könyve is, Az én évszázadom. Már tavasszal a lipcsei könyvvásáron a 
szerző felolvasott belőle részleteket, és felkeltette az érdeklődést. Akkor már 
a könyv befejező szakaszában volt, immár három éve dolgozott rajta. Húsvétra 
tervezte befejezni, májusban került sor a nyomdai munkákra. A könyvet akkor 
vagy négyszázötven oldalra tervezték, már akkor huszonhárom fordítást jelez
tek és remélték, hogy még 1999 folyamán huszonegy országban megjelenik. 
A jelenlegi magyarországi könyvkiadás milyenségét jelzi a tény, hogy magyarul 
a könyv valójában már az ősszel megjelent. Nagy teljesítmény. A már említett 
lipcsei rendezvényen a Steidl kiadó, Günter Grass kiadója közölte, hogy a 
könyv száz történetet tartalmaz, belőle kerekedik ki századunk regénye, egy 
könyv, amely századunk száz évét mondja el. Még a könyv megjelenése előtt 
a szerző elmondta, hogy századunkat őrültnek, pusztítónak és reményteljesnek 
tartja. Különböző emberek „bőrébe bújik", és elmondatja velük történeteiket 
azzal, hogy a könyv második felében az elbeszélő személy gyakran ő maga. A 
német kiadás egy változatához a szerző mindegyik fejezethez egy-egy saját 
akvarelljei mellékeli. Günter Grass ajándéka az embereknek a század végén. 
Hogy okuljanak belőle. 

Mert a könyv minden során érezhető az a törekvés, hogy a németek tanul
janak a történelemből. Az én évszázadom a németség sorsát mondja el a 
huszadik században száz történetben. Günter Grass, bár merőben új külső 
formában szól az olvasóhoz, változatlanul moralizáló írónak mutatkozik. Saját 
bevallása szerint hosszan tartó előkészületek, elsősorban irattári böngészések 
előzték meg a könyv írását, és ezek folyamán talán arra a megállapításra jutott, 



hogy a németség szemszögéből nézve a huszadik század elsősorban annak első 
fele, valóságos téboly volt. Németország két világháborúban vett részt, a 
másodikat ő indította meg, és mérhetetlen szenvedést okozott más népeknek 
és önmagának. Hogy aztán a század második felében ezért vezekeljen a maga 
módján. Günter Grass ezeket a tényeket történetein keresztül eleveníti meg, 
és teszi hiteles regényvilággá. A történetek mindig remekül tömörített meg
emlékezések formájában bontakoznak ki. A szerző a történelmet úgymond 
„alulról" akarta láttatni, tehát a történetek elbeszélői majdnem mindig hét
köznapi emberek, ahogyan az író mondja, nem olyan emberek, akik a törté
nelmet alakították, hanem akikkel a történelem „megesett". Egyesek áldoza
tok, mások menekültek, de vannak közöttük szörnyű dolgok elkövetői is. 

Az én évszázadom korántsem a legjobb alkotása Günter Grassnak. Igazában 
nem is regény, hanem didaktikus szándékkal irodalmasított történelem. A 
Bádogdob esztétikai értékei mögött messze elmarad, de ugyanakkor azt is el 
kell ismerni, hogy olvasmányossága, időszerűsége, művészi megjelenítő ereje 
és komplex jellege miatt sokan fogják elolvasni mindenekelőtt Németország
ban - mert^íz én évszázadom elsősorban „német" könyv -, de más országokban 
is. Günter Grass azt szeretné, ha más kortárs alkotók szintén vállalkoznának 
arra, hogy elbeszéljék, hogyan élték meg, és milyennek látják századunkat. így 
egy csodálatos könyvtár jönne össze az utókor számára. Az utolsó évet köny
vében a szerző még 1952-ben elhunyt anyjával beszélteti el. Ő kissé furcsállja, 
hogy fia élőként vette be történeteibe, és azt mondja: „Hagyd csak Dadó -
mondtam a lányomnak -, így legalább nem jut eszébe még nagyobb bolondság. 
Merthogy ez ilyen. A legképtelenebb dolgokat eszeli ki. És muszáj neki 
mindent eltúlozni. El sem tudom hinni, amit az összehord . . . " 



KRITIKAI SZEMLE 

K Ö N Y V E K 

A MEGMOZGATOTTSÁG TÜNETEI 

Utasi Csaba: Csak emberek Ötven vers, ötven kommentár. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 
2000 

Az Utasi-verskommentárokból líránk történetének egy lehetséges vázlata kerekedik 
ki, ugyanakkor líraolvasásunk egy lehetséges stratégiája is kibontakozik, egy még mindig 
aktuális stratégia, holott a kommentárok többnyire a hetvenes évekből származnak, 
amikor a szerző Végei László szerkesztői felkérésére vállalkozott - a Kilátóban - a 
versválogatásra, illetve a kommentárok megírására. Kulcsár-Szabó Zoltán éppen a het
venes évek magyarországi líraolvasásában fedezi fel a fordulatot, a versolvasás stratégiái
nak kitágítását, a recepciós tapasztalatok integritását, a lírai „kód" jelentőségének előtérbe 
kerülését, majd utal a későbbi retorikai olvasás hozadékára (Kép és jelentés a retorikai 
olvasásban. Alföld, 2000, 6., 77-90.). 

Utasi Csaba az Új Symposion „nemzedékének" tagjaként már a hetvenes évekre 
megtapasztalta a kitágítás lehetőségeit. A kiegészítés következtében most nem antológiát 
állít össze (erre a Jegyzet figyelmeztet), hanem egy lehetséges vázlatot, sőt a megnevezés 
jelentőségét azóta egy interjú is alátámasztotta. A könyv egyik „rétege" természetesen 
egy lehetséges antológiaként (is) olvasható - Jung Károly Ami nincs című versét például 
„antologikus" versnek véli a szerző - ; a versek sorrendjének szempontrendszere azonban 
szakít az antológiahagyománnyal. Ez a lehetséges sorrend csak részben érvényesíti az 
időrendi vagy a tematikai elrendezés elvét. Az elhelyezés sorrendjének forrása maga a 
versolvasás, és ebbe az „antológiába" - a Dylan Thomas-i mottóhoz híven - azok a 
versek kerültek, amelyeket a reflektáló versolvasó a „túljutottság" helyzetében is szívesen 
olvas. A kötetszerkesztés szempontjából a dialogizálás és a szövegköziség elve döntő 
fontosságú, az olvasó azonnal felfedezi Szenteleky Kornél és Fekete Lajos bácskai tárgyú 
vagy Gál László és Tamás István szabadkai vonatkozású verseinek dialógusát, de a 
szülőföld-versek vagy az expresszionistának minősíthető (sommásan ebbe a kategóriába 



sorolt) szövegek diskurzuslehetőségeit is. Az intertextuális olvasás külön jelentőséget kap 
Pap József Elő táj, valamint Ács Károly A porok városa című versének vizsgálatakor. A 
„másság" megközelítése a szövegközi tér perspektívájából valósul meg. Az említett 
módszer az olvasó szemszögéből is jelen van, ez éppen a Kormányeltörésben kapcsán 
tapasztalható; egyedül ez a Domonkos-vers érdemelte ki a kommentár kommentárját 
(47. vers; Infinitivusok dicsérete, Néhány utólagos megjegyzés). A „hozott" szöveg „hozott" 
mondatait még mindig mondogatja, nem felejtette el a figyelmesebb olvasó, pedig a Tíz 
év után című kötet 1974-ben jelent meg. „Micsoda dadogás, nem lehet betelni vele!" -
írta első elragadtatásában a bíráló, és ez a mondat ma is megszólítja azt, aki a verset 
újraolvassa. A kommentár kommentárja pedig olvasói feszültséget teremt az 1971 
tavaszához kapcsolódó irodalomtörténeti adalékkal, az Áthúzott versek kiegészítési kö
rülményére utaló levélrészlettel. A „nagy negatív szimfónia" (Süllyedő bárkán) itt új 
interpretálási lehetőséget nyer, a szerepvers és a létvers határán mozog, ide mozdul el. 
Az olvasó szintén az utáni látószögéből olvas, a befogadói térben ma már Balassa intelme 
is meghúzódik: „Talán nem kell túlzottan lefordítani, agyoninterpretálni a Kormányeltö-
résbeni ahhoz, hogy újra kimondjuk a köztudomásút, a triviálisát - ebben a költeményben 
az egész magyar és közép- és dél-európai világ lírája-életvilága benne van, függetlenül 
attól, hogy milyennek s mekkorának tartjuk. »Az én versem«, ennyi." (A menekült király, 
avagy a polgárháború előérzete. Ex Symposion, 1994, 10-12., 3.) 

Benne rejlik az olvasói térben A hopik könyve (Oravecz), illetve a Koppar Koldus 
(még Tandori D. I.-hez intézett „szerepverse" is) versvilága, az az írói vallomás, amely 
^Kormányeltörésben skatulyába szorítása ellen tiltakozik (író-olvasó találkozó Szabadkán 
1994. december 28-án), és éppen a létvers felé „mozdítja el" alkotását, valamint az 
1998-ban megjelent Kormányeltörésben című versválogatás (Ister Kiadó, Budapest), 
amelyben a címadó vers pontosan arra a helyre (abba a pozícióba) került, mint az 
Utasi-kötetben, vagyis még három vers követi. 

Utasi Csaba kommentárokat ír, viszont a Jegyzet a kommentár mellett a kisesszé 
műfaji megjelölést is alkalmazza, ugyanis a kommentárok valóban az esszé felé közelí
tenek, nem a kommentár „egyik lehetséges" hagyományához, a járulékosság jellemzőit 
hordozó szövegekhez kötődnek. A szabadságlehetőség viszont megmaradt. A kommentár 
is, az esszé is a nyitottság műfaja. A kötet versválogatása valamiféle értékítéletet jelent, 
a „kommentárokba" néhol a kritikai elemek is behatolnak. Megnyilvánul az esszé refle
xivitása, a kísérletező hajlam, a hiány és beteljesületlenség tudata, a „feltételes mód" 
elsőbbsége, a polifonikusság és az allúziótudat, amelynek Michael Worton Montaigne 
vonatkozásában óriási jelentőséget tulajdonít, mert: „Az esszé szubjektuma sosem szűnik 
meg vonatkoztatni és vonatkoztatni, ez poétikai kiváltsága . . . " (Margittai Gábor: Egy 
árnyékműfaj anatómiája, A teljességigény, a nyitottság és a szubjektivitás móduszai az 
esszében. Jelenkor, 2000. május, 502.) Elég, ha a tudatos olvasó a már említett Jung-vers 
József Attila-i vonatkozásait veszi szemügyre, de a többi kommentár szintén felmutatja 
esszéarcát, például a közöttiséget, az érzékeny olvasó mozgékonyságát, a már Kölcsey 
által említett „hézagosságot". Az utóbbit Dávidházi Péter kutatta Kölcsey kritikusi 
ténykedése kapcsán, ugyanis ez a „modern" attitűd éppen mai olvasatunkban válhat 
igazán értékessé. Az olvasói kiegészítésre, a továbbgondolkodásra az Utasi-könyv is 



apellál. Néhol azonban áttűnik a tudós elmélyültsége és precizitása, a műfaji vagy poétikai 
pontosítás igénye, mindez belefér a „nyitott", a valójában műfajtalan műfajba. 

Kiemelhető az első néhány vers sorrendje, amely irodalmunk expresszionista skatu
lyáját feszítheti szét (a szerző már a Kalangya történetének kutatásakor kitért Szirmai 
álláspontjának vizsgálatára, a „kétfelé hajló" expresszionizmusra), sajátos a Tamás István 
„nyelvöltő" modernségét érintő megállapítás, a bomlástünetek felfedezőjének bemuta
tása. Mikes Flóris esetében a versbeszéd megmozgatottságára irányul az olvasó figyelme, 
és A költőkről című Domonkos-vershez hasonlóan a szerző (a verskommentár szerzője) 
a nyitottság, a nyílt vers hatását, létjogosultságát igazolja. A Kodály című Tolnai-vers 
műfaji interpretálása, valamint a Sinkó-életműben felderített viszonylagosság és „félel-
messég" ugyancsak a dilemmaérzékenység bizonyítéka. Koncz István Tisza-versének 
kommentárja (A szép Tisza és más) az átértékelés önparancsát tartalmazza, a ritmusér
zékenység pedig különösen kibontakozik, például Somogyi Pál „körforgás ritmusának" 
kimutatása az interpretálhatóság szempontjából mellőzhetetlen. 

A Csak emberek a billenékenység, a megmozgatottság, az elmozdíthatóság kötete, 
amely a valahol az olvasóban továbbgondolható/folytatható versolvasási stratégiát kínálja 
fel, miközben a hagyományozódás fontosságát, a szövegközi tér szempontját is tudatosítja, 
az alkotást viszont etikai parancsként vállalja fel. Olvasói kommentárt érdemel a vers 
„életessége", és elgondolkodtató a kérdés: Milyen a közepes vers, amelyet nem lehet 
(vagy másként lehet?!) szeretni? 

HÓZSA Éva 

M A G Y A R C O C K T A I L 

Balázs Attila: Ki tanyája ez a világ. Kortárs Kiadó, Budapest, 2000 

(1) Narratív szempontból kényes, sőt veszélyes dolog, ha egy regény az aktuális politikai 
történések mélyebb okai után nyomoz; mindenesetre író legyen a talpán, aki maradék
talanul irodalommá tud alakítani olyasmit, ami egymásnak feszülő, heves indulatokat 
vált ki nemcsak az olvasóban, hanem a történéseket megélő, azokkal szembesülő em
berekben is. Márpedig Balázs Attila regénye, ahogy azt már a fülszövegben olvashatjuk, 
éppen arra a bonyolult kérdésre keresi a választ, hogy mi történt velünk az elmúlt 
évtizedben. A „szomorú és érdekes" tapasztalatot akarja megérteni az elbeszélő, hogy 
mit jelent, ha egy ország, egy szilárdnak hitt állam egyik pillanatról a másikra fölbomlik. 
Nem mindennapi, de nem is rendkívüli dolog ez, volt már rá néhány példa a történelem 
során - éppen ezért ahhoz, hogy a jelent megértse, a múltat, az emlékezetet hívja 
segítségül a regény, az emlékezet és a képzelet „emberközelibb, intimebb és lényeglátóbb" 
technikáját, valamint az írást, az irodalmat, melynek módszerei „megbízhatóbbak" bármely 
hivatalos történelemíráséinál. (Kosztolányi szerint nem azért adja fejét írásra az ember, 
mert tud valamit, hanem éppen ellenkezőleg, mert nem érti a világot, és abban bízik, 
hogy az írás által, az írás folyamán lel némi magyarázatot a dolgok állására vonatkozóan.) 

A Ki tanyája ez a világ montázsregény. Adorno a montázsról mint kompozíciós 
eljárásról a következőképpen vélekedik: „A montázs fel akarja kavarni a műalkotások 



értelmét, s evégett a részletek és töredékek inváziójával visszautasítja az empirikus világ 
törvényszerűségét" - magyarán a hétköznapi hazugságok leleplezésének egyik legkiválóbb 
módja ez, ami egybe is vág a regény fülszövegében megfogalmazódó igénnyel a lényeg
látást illetően. A különböző „idegen" elemekből: (fiktív) lexikonokból, enciklopédiákból, 
újságcikkekből, dokumentumfilmekből, legendáriumokból kimetszett részletekből való 
kollázsszerű építkezés ugyanakkor játékosságot kölcsönöz a műnek, egyszersmind vegyes 
műfajúvá is teszi. Ez utóbbi amiatt érdemel figyelmet, mert a cím alatt műfaji megjelö
lésként ez áll: „népregény". A „népszínház", „népkönyvtár", „népkert" mára kissé el
használódott szóösszetételei alapján ez valami olyasféle regényt jelenthet, amely min
denkinek, legfőképpen mégis a dolgozó, munkás népnek szól, vagyis azoknak, akik a 
kimerítő nyolc óra után némi lélekemelő, egyúttal könnyed kikapcsolódásra vágynak. 
Ugyanakkor eszünkbe juthat a „népszínmű", ez a tizenkilencedik században született 
műfaj is, amely aktuális társadalmi problémákat vetett föl szórakoztató módon, sok dalos 
és táncos betéttel: a regény első két fejezete egy észak-bácskai tanyán játszódik, ami 
pedig ideális helyszín lenne egy népszínmű esetében is, az elalváshoz készülődő két öreg 
tragikomikus párbeszéde pedig szintén ezt a párhuzamot erősíti (ugyanis a népszínműben, 
mivel önálló dramaturgia híján idegen elemekből építkezett, nemritkán került egymás 
mellé bohózat és tragikum). Ha mindehhez azt is hozzávesszük, hogy a második feje
zetben megszólal a zene, és a rádióból hullámzó slágerekre a szereplők táncra kelnek, 
akkor úgy tűnik, fölfejtettük a népregény mint műfaj származását. (Meg kell jegyeznünk 
azonban, hogy a Ki tanyája ez a világban az abszurd is hangsúlyosan jelen van, amiről a 
becketti drámák juthatnak az olvasó eszébe, míg a nem létező újságcikkekre, történeti 
művekre való hivatkozásról Borgesre gondolhatunk. így lesz ez egy végképp „kevert" 
mű: egy igazi hawaii cocktail.) 

(2) Az okok és okozatok láncolatát, a motivikus ismétlődéseket a regények többnyire 
(hátborzongató) precizitással vezetik végig: kreált, megkomponált világukban a legkisebb, 
legjelentéktelenebbnek tűnő mozzanatok is azt a szükségszerűséget jelzik, hogy minden
nek éppen úgy kell lennie, ahogy van. Az előrejelzések és visszautalások rendszere szinte 
bebetonozza, megmásíthatatlanítja az eseményeket - ez az, amit (narratív) sorsnak is 
nevezhetünk. A sorsszerűségnek ettől a szigorú következetességétől olyan veszedelmes 
a regények harmóniája. 

Balázs Attila regényében a háborúk, a forradalmak és az üldöztetések képeznek 
alapmotívumot. Ezek azok a dolgok, melyek bizonyos időközönként szinte törvény-, azaz 
sorsszerűén ismétlődnek, így vagy úgy, de minden nemzedéket érintenek: egyesek bele
halnak, mások behódolnak, megint mások kereket oldanak. Vannak persze afféle világ 
betyárjai is, akik például vonatokat robbantanak a tévelygő emberiség észretérítésének 
céljából, mint a csantavéri születésű merénylő, Matuska Szilveszter (akiről „a gyilkosok 
és merénylők lexikonában" olvashatunk a mesélő szerint). 

Mint említettük, a regény első helyszíne egy bácskai tanya. Két öregember elalváshoz 
készülődik éppen, mikor váratlanul egy ismeretlen férfi zuhan be az ajtón, karján lőtt 
sebbel: Magyarországról menekült át Jugoszláviába. 1956 őszén járunk. A két öreg, akik 
különben távoli, mondhatni „délvidéki" rokonai a fentebb említett Beckett Vladimírjának 
és Estragonjának, miután elvetik azt a lehetőséget, hogy kémmel lenne dolguk, befogadják 



az idegen menekültet, Császár Szilárdot, aki marad is, jó másfél évig majd, megejtve 
közben a vendéglátók unokáját, Marikát, a férjezett fiatalasszonyt. 

A következő helyszín egy budapesti szanatórium vagy öregek otthona, ahol 1991-ben 
az Újvidékről elmenekült író, Balázs Cuniculus meglátogatja nagyapját, III . Balázs Pált 
egy riporteri magnóval. A nagyapa alakja fontos szerepet játszik a történet továbbvite
lében, ugyanis ő az, aki mesél az ősökről, a család sorsáról, az ükapáról például, Orlando 
Balázsról, aki „valamitől nagyon lassan öregszik", legendás élete százötven évet is átível: 
1763-ban vándorol ki Hollandián át Brazíliába, majd némi homályos eseményeket kö
vetően 1827-ben látjuk újra, brazil oldalon harcol az argentinok ellen; kicsivel később, 
1859-ben a bennszülött indiánok fölkelésében vesz részt; utoljára pedig 1879-ben tűnik 
fel alakja, amikor elátkozza Czetz Jánost, amiért közreműködött a patagóniai indiánok 
véres leverésében. A dédapa viszont, aki már délvidéki, szenttamási születésű, az 1848-as 
szabadságharc idején meggazdagodás reményében rengeteg zabot ültetett a Futak kör
nyéki földjein, hiszen arra számított, hogy a hadjáratok idején majd sok takarmány fog 
kelleni a csatalovaknak; aztán az egész „fölhajtásnak" vége lett előbb, semmint hogy a 
számításai bejöttek volna, így dacból többé soha nem is fogott semmihez. A Balázs család 
archetipikus históriája a mindkét világháborút megjárt nagyapa és a titói Jugoszlávia 
viszonylag zökkenőmentes életét élő apa történetére való kitéréssel válik kerekké. 

Az aktuálisabb politikai eseményeket, a vukovári (vagy eszéki [szentlászlói] stb.) 
„felszabdító" háborút Császár Szilárd és Marika fiának, Császár Szilárd Vlagyimirnek 
(= Keserovic Tvrtko) a halálán keresztül érinti a regény. Röviden: kisgyerek hullája, 
alkoholista hadnagy, rommá lőtt templom, holtában is meggyalázott nő. A lehető legér
telmetlenebb, mert sehova sem vezető szenvedések és megaláztatások tényei már a 
világhíradók tudósításaiban is leginkább az olcsó hatásvadászat, a giccs kategóriáját 
merítették ki; így szerencse, hogy a regény csak röviden foglalkozik ezekkel a dolgokkal. 

Búcsúzásképpen, meg hogy igazán up-to-the-minute legyen a dolog, Újvidék hidjai a 
Dunába merülnek: mintha ők is eloldódnának ettől a tájtól, mintha ők is elhagynák ezt 
a vidéket, lezárva ezzel a menekülések motívumának évszázados láncolatát (egyszersmind 
t a l á n elzárva az utat a további menekülések elől is). 

„Ugyan, nem jő már ide senki. Mondom szépen. Akiknek jönniük kellett, azok már 
mind megérkeztek, s mind el is mentek." 

(3) „Mit nem adnék egy jó játékért" - sóhajt még a fülszövegben a szerző. A regény 
egyik legfőbb erénye és erőssége a játékosság, erre vonatkozóan álljon itt két illusztráció. 

Az Arthur királyról és a kerekasztal lovagjairól szóló fejezet, a Könyvtár az ágy alatt 
című, az enciklopédiák és az amerikai típusú dokumentumfilmek paródiája, melyben a 
mondakör, illetve az arra vonatkozó történelmi forrásanyag ismertetését egy-egy 
filmszerű bevágással szakítja meg az elbeszélő, hogy azok, akikről éppen szó van, 
kommentálni tudják a rájuk vonatkozó megállapításokat, például a következőképpen: 

„A legrégibb brit krónikás, Gildas (megh. 512-ben) terjedelmesen beszéli el a kelta 
britek és a germán szászok között folyt százados harcokat, de Arthurról nem tud, még 
csak nevét sem említi. A britek második történetírója, Baeda Venerabilis (megh. 735-ben) 
még szintén nem emlékezik meg Arthurról. 

- Nem ismertem azt az embert." 



A másik tréfa, amit az elbeszélő az olvasóval űz, az az önmagára utaló szöveg 
tulajdonképpen bevett, de azért még nem unalmas fogása. Az interjú közben, melyet az 
író a nagyapával készít, felmerül egy olyan epizód is, amely csak ezután fog következni 
a regényben, de a nagyapa már tud róla: 

„- És akkor most meg a fia . . . az a gátlásos, halálra cseszegetett, végül is átpártolt 
Keserovic Tvrtko . . . A Keserovic hadnagy . . . ebben a legújabb kalamajszban. Hogy 
épp egy magyar nyírja ki. 

- Nincs jelentősége. 
- Nincs-e? Hogy is hívták? 
- Matuska Laci. 
- Megáll az ész! Hová valósi? 
- Nem tudom pontosan. 
- Pedig megírtad. Csantavéri vagy temerini? 
- Ugyan már, nagyapa! Valami Dráva-parti gyerek. És csak ezután fogom megírni. 
- Megírtad. Apád adta ide a múltkor. Olvastuk Saroltával, csak valamiért nem akar 

erről beszélni veled." 
A szereplő, aki írja, és a szereplők, akik olvassák a regényt; a regény amint írja és olvassa 

önmagát. Régi-régi játék ez, de újra és újra elgondolkodtató: a felelősség elhárításáról van 
szó, vagy inkább a szöveg végtelen magányáról, könyörtelen magárautaltságáról? 

(4) A regények, melyeket az olvasás intim folyamata során befogadunk, egy kicsit 
mindig módosítják, megváltoztatják az irodalomról alkotott fölfogásunkat - vagyis el
gondolásainkat arról, hogy miért is ír, miért olvas az ember. 

Bizonyos kérdések jobb, ha nyitottak maradnak ilyenkor. 
DANYI Zoltán 

S Z Í N H Á Z 

BRAVÓ, MESS! 

Bár egyes források szerint Moliére „vállát vonogatva kijelentette, hogy ez a bohózat 
- semmiség és ostobaság", a Botcsinálta doktor, amely valóban semmiség, mondjuk, nem 
több a feleség komédiává lett bosszújáról szóló anekdotánál, mégiscsak színházi siker 
volt, s lám, bizonyítja a Tanyaszínház idei bemutatója, maradt is. Legfőbbképpen talán 
azért, mert igazi színészdarab. Amikor az Embergyűlölő után Moliére sebtében össze
ütötte, nem akart egyebet, mint kárpótolni színészeit, amiért a jellemvígjáték közönség
sikere nem volt oly harsány, ahogy a Mester komédiásai kívánták, igényelték. Itt van ez 
a kis semmiség, idétlenkedjetek, gondolhatta az író. De a főszerepet magára osztotta, 
nem tudni, azért-e, mert ő is komédiás volt, aki színészeihez hasonlóan áhította a sikert, 
és volt orra megérezni, mi arat majd tapsot, vagy úgy gondolta, nálánál senki sem tudja 
jobban kifigurázni az általa fölöttébb gyűlölt nagy tudományú doktorokat, akikről senki 



sem írt több gúnydarabot, mint ő, a javíthatatlan képzelt beteg, netán a nőket fricskázgatta, 
amire ugyancsak volt személyes indítéka. 

Nem tisztünk tisztázni a Botcsinálta doktor alkotáslélektani vonatkozásait, nem is 
mennénk vele sokra, viszont elvitathatatlan színházi tény, hiszen a mű színreviteleinek 
sora bizonyítja, hogy ez a commedia deli' arte-ra hajazó „semmiség", ha műsorra tűzik 
- kiváló színészi jutalomjáték. Sőt, többszörösen is az. Remek szerep a kénytelen lett 
orvosé, a zsörtölődő feleségé, az ostobán akaratos, pénzsóvár lányos apáé (ismert mo-
liére-i archetípus!), a kikapós dajkáé, a dacból némaságot tettető szerelmes lánykáé, kit 
apja érdekházasságba akar kényszeríteni . . . 

Tanú lehet rá a színháztörténet a párizsi premiertől majd két és fél évszázadon át 
errefelé, s tanú rá a tanyaszínházi bemutató, amit George Ivascu, az újvidéki Pirandel-
lo-előadással (Hat szereplő szerzőt keres) immár nemzetközi sikert elkönyvelő román 
vendégrendező követett el. 

Pályakezdő, majdnem pályakezdő és a pályát még el sem kezdő színészekkel, mun
katársakkal, de mindenekelőtt egy csodálatos komikustehetséggel: Mess Atillával a fő
szerepben. 

Ahogy Ivascut is elsősorban az előadáscsinálás vágya fűtötte, úgy Mess sem tanya
színházat, hanem színházat játszik. Pontosabban azzal teremt kiváló tanyaszínházat, hogy 
nem tanyaszínházat, hanem színházat csinál. Magyarán: összetett jellemet formál (esetlen 
és fölényes, zavarban van és diadalt ül, szenved és magabiztos, szemtelen és alázatos), 
viszonyokat dolgoz ki, s helyzeteket teremt és játszik el. Pontosan azt teszi, amit egy 
színházban a színésznek tennie kell. 

Bravó, Mess! 
Persze, tudjuk, bármilyen tehetséges is valaki, színházban egyedül nem lehet sikere. 

Az előadás csapatjáték. S ebben, ha a csantavéri gyepen a csapat nem is nyújtotta 
kiegyensúlyozott együttes benyomását (ha esetleg kőszínházba viszik az előadást, ami 
okos lenne, akkor megfelelő cserékről kell majd gondoskodni!), Mess Attilát igyekvő 
játszótársak vették körül. Mindenekelőtt a nők: a komikusan zsémbes Pesitz Mónika 
(feleség), a férfivágyat naivsággal leplező Gál Elvira (dajka) és a szerelmes kisravasz 
Árok Sarolta (Lucinde). 

A fő segítőtárs persze a csapatot gyepre küldő Ivascu volt, azzal, hogy nem tett többet, 
mint amit egy efféle „semmiséggel" tennie kell egy magára valamit is adó, s a színházhoz 
kiváló orral bíró rendezőnek: tiszteletben tartotta az író műfaji szándékát, mulattató 
bohózatot tálalt fel, de nem spórolta ki belőle a helyhez és időhöz való kötöttséget s 
humort biztosító szükséges fűszert sem. A felszeletelt paradicsomból, paprikából, hagy
mából, uborkából, sajt- és túródarabkákból, szafaládékarikákból (vigyázat: mással nem 
helyettesíthető!) összekevert s közben tetszés szerint fűszerezhető nyári salátához (a 
recept copyright-ját kérem tiszteletben tartani!) hasonlatos, gyorsan készíthető (ahhoz, 
hogy az ízek összeérjenek, elég, ha egy éjszaka áll a jégszekrényben), de élvezettel 
fogyasztható, frissítő előadást tett elénk. 

Jót ettünk, jóllaktunk, mehettünk utána sörözni. 
E l is mentünk. 

GEROLD László 



K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 

B A D A T I B O R TOTÁL FATÁL TAVASZ CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA 

2000. március 21. Studio 1900 Galéria 

Bada Tibor kiállításához (Totál Fatál Tavasz, avagy a Kikelet Kilátásai-Kiáltásai 
Kétezerre) illő alkalommal, Halálosan Havas Tavasz Hava első napfordulóján, napéj-
egyenlőségén kerül bemutatásra ez a Fatál-is Tavaszi Tál-lalat. Bada életének képtelen 
képei regények, jelek és képek is egyszerre. Bada Tibor harminchét éves 2000 Tavaszán, 
mikor is a Tavasz újjáéledő életfilozófiája sem egyértelmű, pozitív kikelettel és élettel 
teli filozófia, hanem élet-halál kérdése; Halálos és Ordító, kicsapongó-kicsattanó, örvénylő 
hóvihartól parazita, vad, lázadó, kisüléses, Totál-is, fatális Tavasz. 

Nem véletlen esett Bada csaknem életmű-kiállításának megnyitója épp erre a napra; 
a tavasz megnyitójának napjára; a napéjegyenlőségre, a nappal és az éjszaka párbajának 
időpontjára. Tulajdonképpen - és futurista értelemben is - összetűzésre, mérkőzésre 
hív bennünket ez a nap és a Holdrajzszakos pasas médiatanár, aki magát HolDadának 
is nevezte tavalyi Tavasz tárlatán. Tavasz Parkjai, parkolói a Hold világképei, a Holdvilág 
képei, Holdudvarok is egyben. 

Soha jobbkor, összecsap tehát a napszakkal a Hold-kor. Míg a futuristák elmarasztalják 
és legyőzik a romantikus, melankolikus Holdat; addig Bada Tibor megverekszik a nappal. 
Festményein a nyuszifül alakú tükörtöredékek jelképezik a Holdat, verik (vernék) vi 
a Nap fényének támadását. A hold nőnemű (yin), (a hím Naptól -yang) függő princípium 
(a periodicitás, megújulás, átalakulás, feltámadás, újjászületés és növekedés jelképe). 
Több ősi kultúrában összefügg a nyúllal, ami a hold (naptár) állatjegye. Halála sosem 
végleges. Míg a nap meleg, dél, nyár, tűz és száraz, addig a Hold hideg, az észak, a tél 
és a vízhez kapcsolódó. A Hold a múló idő jelképe, az ember számára átmenet az életből 
a halálba, és fordítva (a holdfogyatkozással és -növekedéssel párhuzamosan), a halálból 
az életbe. Az elméleti, konceptuális, reflektív („tükör által homályosan") tudás képvise
lője, mindig passzív és receptív. A Hold termeli az esőt, és neki tulajdonítható a termé
szetben a termékenység. Az északi népek újholdkor tartották az esküvőket, boldogságot 
és szerencsét kérve a holdtól. A szamojédok számára azonban a hold az ég gonosz szeme 
volt, míg a nap a jó szem. Az aztékoknál a holdhoz kapcsolódó istenek részegesek, 
tékozlók, pazarlók; a hold az eső (és tűz) isten lánya. A maják a szexuális szabadosság 
és a lustaság szimbólumát tisztelik benne; a szövés patrónusa, attribútuma ezért a pók. 
A héber hagyomány az örök vándorlás jelképeként tartja számon, az araboknál a 
zarándokok vezetője. Az altáji népek (tatárok) egy vén kannibált vagy nyulat láttak a 
hold képében megtestesülni. Az asztrológiában a dolgok passzív, de termékeny aspektusát 
jelenti; éjszakát, nedvességet, a tudatalattit, a képzeletet, a pszichét, az álmot, a nőt és 
minden instabil, átmeneti, befolyásolhatót - megfelelően a nap fényét visszatükröző 
jellegének - a duplának, a visszhangnak, a tükörképnek, kettősségnek is a szimbóluma. 
A Hold, és a vele járó Alkony a X V I I I . században a neuraszténia, a szomorúság, a 
magány, a betegség, a kórok, a hamisság, a képmutatás, az álnokság, a fájdalom, az 



illúzió és csalás, a nehezen megszerezhető igazság vagy szerelem romantikus testetöltője. 
A francia tarokkban a holdtárcsából 21 (?) sugár ered: hét kék, hét fehér és hét piros. 
Nem tudom, tudatos-e vagy pusztán fantasztikus a Holdrajzszakos Badánál, hogy az 
Orgonák lázadása triptichonon pontosan erről van szó-kép. 

Az Orgonák lázadása triptichon az Ordító Orgonák Örvénylő, vorticista, kozmikus-
futurisztikus (Giulio Evola) kompozíciója. 

A Szabadúszók I-IL (Az emberevő borsó) és alatta a Jobb Zokni és Bal Zokni című 
alkotások találhatók a bejárattal szemközti falon. A Falrahányt, Falrafutó-Kúszó Borsók 
valójában Emberevő Borsók, akik bekebelezik a Szabadságra vágyó Szabadúszót. A 
csírázó borsók falrahányt állapotukban organikus, vitális, életrekelő, elszabaduló orna-
mentikájú tapétaként is felfoghatók. Földhöz tapaszt / ragaszt I ez a Tavasz.../ Borsót 
hajt a szorgos paraszt I Kapával üdvözli a Tavaszt... stb. 

A Jobb Zokni a bekebelezett szabadság (szabadúszó) éjjeli képe: a tavaszi pihenő 
park parkolóban minden be van kebelezve. A hajában főtt, jóllakottan pihenő krumpli-
ba-bekebelezett (Van Gogh: Krumplievők) emberek mindegyike egy-egy zokniban pá
colódik. A bal fölső sarokban leskelődő Hold rávilágít a tévedésre; lelökve azt, lelopta a 
létráról a napot, ami pedig Van Gogh cipőjébe (zoknijába) egy tigrisbióukfenccel bele
bucskázott. A konzumáció, a divat felfalja a szabadságra vágyó embereket is. Mindegyik 
zokni Adidas-zokni. Az egyetlen üresen maradt zokni Puma-zokni. E z utóbbi megkeresi 
a parkolóban pihenő, telihasú, de még bekebelezetlen krumplit. 

A Bal Zokni ezzel szemben már nappali életkép. A bátor (papucs-) férj felesége a 
Rózsaszín Párduc (Pink Panter) középen neccharisnyában mutatja az irányt a Play-Boy 
Nyuszinak, miközben a felfalt BurgonyaBimbók ott gubbasztanak a zoknikban. 

A pont ma aktuális havas (holdas) Tavasz hó egy csokor formájú, centrális kompo-
zíciójú, radiális atomrobbanás, szélmalom-formában kirakott, szertefröcskölő törött tükör 
töredékekkel, amelyek a Holdat verik vissza (futurizmus!-V-k). A szóban forgó festmény 
alól itt-ott egy előző állapot töredékei kandikálnak ki: alul zöld fűcsomókkal, fent vörös 
tövisekkel. A fröccsenés sebességre utaló jel-képei a futuristákéhoz hasonló V-alakok, 
amik Bada Tibornál vagy rajzszögek, vagy a sebes robbanás, fröccsenés jelzései. „Fehér 
orgonák hullanak, már tavasz van, de ha tél lenne és hó esne, azok is ugyanígy hullanának 
- mintha májusi hó esne." 

A festmény alatt található a nyomdai szedő-fatáblán a Papucsállatkák című alkotás: a 
csírázó krumpli bekebelezi a csigalassú papucsférjet (attribútuma: a csíkos Adidas-zokni). 

A Tavasz? Tök-mindegy? I-II. című festmény is tekinthető diptichonnak. A két 
festményben ezzel együtt benne rejlik az Orgonák Lázadása triptichon is. A természet 
állandó megújulását hozó körforgásra utal a középkori retorta (vízforraló-vízforgató) 
körkörös motívuma, ami esetünkben az orgonafolyamot hozza áramlásba, reciklálva azt. 
A retortában készítettek régen rózsavíz és orgona keverékéből húsvéti szagosvizet. A bal 
oldali (I.) festmény egy orgonákkal teli, idilli tavaszi park látképének közeli ábrázolása spirális 
kompozícióba rendezve. A sült tök (-mindegy) pedig téli tálalatú csemege. Holduvar. 

A festmény jobb oldali párdarabja ezzel szemben egy távlati, kozmikus ábrázolása az 
előző közeli Tavasz-víziónak. A kikelettel érkező költöző (jó-)madarak felülről, madár
távlatból látják az előző képet; ennek magyarázataképpen tekinthető a centrális kompo
zíció fókuszában található óriási szembogár - pupilla. 



A bejárati fal soron következő műve a Nyuszi 2000-re, ami egyben egy újabb sor 
nyomdai eredetű képregény-fatál sorát nyitja meg, amelyek, olvasatuk mentén tavasz 
tálcákká, vagyis a feldobott tavasz talpak és hajukban főtt, családias krumplik tállalataivá 
válnak. 

A nyúl szorosan összefügg a holddal: a Földanyához kapcsolódik, a termékenyítő és 
energiát adó vízhez, az élet állandó megújulásához, és a halálon keresztül az élethez való 
visszatéréshez. A nyúl lunáris állat, mert nappal alszik és éjjel életre kel, hogy a hold 
fényében és árnyában kezdje meg éjszakai életterét. Európában, Ázsiában és Afrikában 
a holdfoltokat, krátereket nyulakkal azonosítják. A majáknál a Hold-istent egy nyúl 
mentette meg, és ezzel együtt biztosítja az élet folytonos megújulását. Félisten bizonyos 
kultúrákban, pl. Egyiptomban az élet alapvető titkának őrzője, a mélység vízi szörnyeinek 
legyőzője; az özönvíz után a föld újjáteremtője. Közvetít e világ realitása és a transzcen
dens túlvilág között. A keresztény áldozati bárányhoz hasonlóan inoffenzív, gyöngéd, 
önfeláldozó krisztusi alak, a föld ciklikus, állandó megújulásának szimbóluma. A taoiz-
musban a hold állandó meghalásához és újjászületéséhez hasonlóan a nyúl a halhatat
lanságjelképe. Kínában úgy tartják, hogy a nyúl a Holdba nézve fogan, és ha egy várandós 
asszonyt megérintik a hold sugarai, akkor annak újszülöttje nyúlszájjal jön a világra. Az 
aztékoknál a lustaság és a részegség képviselőjegye; így egyben a bőség és szaporodás, 
a fékezhetetlenség, a megzabolázhatatlanság, a luxus, a pazarlás, a tékozlás, a mérték
telenség szimbóluma. 

A soron következő tálca-triász első darabja a Gömb-pók. A Holdrajzszakos pasas 
médiatanár (Bada) ezen alkotásán sem tudta véka alá rejteni Hold-mániáját. Rögtön a 
bal felső sarokban látjuk a sárga Holdat, a sínpárlétra tetején („Van Gogh bakancsában 
bandukolok a síneken"), ahonnan („a balatoni lélekbúvárkodás, a sín-pár-nyárs-nyaralása 
szándékával a lüktető létra logiká"-ból kifolyólag) a sárga toronyugró-szabadúszó leve
tette magát, hogy a fatálcán feldobja talpát. . . , és megüti a bokáját. Erre föl az emberevő 
krumpli-„nagyi aszpirinnal szalad, nyugi, nyugi nagyi, nagyon a nyugágyon vagyok, a lopó 
nem bírja a parkot tiporni, csak a parkolótáblát, abból is csak egyet (a másikat a 
dughagymához dugtam), nagyi, haladj felém . . . fő a fejem . . . vakvágányon vagyok". 
A másik interpretáló strófa szerint: „Nagyi, nagyi, pókhasú vagyok, hasamra süt a nap, 
vakvágányon az összes vakablak, lufbalon Luna, apály-dagály ebihalember fia nagyi, hát 
kell az aszpirin és a pia". . . 

ANem sikerült kezdetű, következő tábla olvasata alapján folytatása, átfolyása, átfedése, 
sőt - készültük sorrendjét tekintve - előzménye is lehetne az előzőnek. Balatoni pihenő 
precíz papucsok parkoló helyzete. Még a parkolótábla P-je is fekszik. Megérkezik a 
parkba a békaembernek öltözött nagyszabású szabadúszó - szabadkúszó, és nem sikerül 
virágot lopnia, mert a nyugágyon hasát süttető (park-ing), napot lopó, emberevő krump-
li-Holdudvarőr megeszi a szabadúszót. Ezt hívja a szerző „lüktető létra logikának" 
(Hommage á 37 éves József Attila). A Hold ezúttal mosolyog. Van Gogh zoknija a mekkai 
zarándoklás szentélye, de egyben lakózokni is, hisz a harisnyán lévő krumplik eszik az 
embereket: jóllakó zoknik, jóllakott krumplik (Hommage á Van Gogh: Krumplievők -
evő krumplik, valamint: Van Gogh földobta a talpát, és szögre akasztotta a bakancsát). 

A szavakkal zavart képek harmadik képregénytáblaképe a Malom, ami szintetikus 
utalás Van Goghra, Don Quijote-ra, Hollandiára, a malomjátékra, amelynek bábjai csírázó 



krumplik. A malom egy kacsalábon (a szabadúszó békalábán) forgó malom, de egyszerre 
egy szögesdróttal (vagy végtelenített neccharisnyával) körbevont kedves park pasztell 
parcellái is (végtelenített futószőnyeg tulipánokkal) - fölülnézetből. 

Az írisz Ikon, a beskatulyázott tavasz triptichonja zárja végül a sort. A skatulyákban, 
nyitott ablakokban tükröződnek a Hold darabkái, zöld, sárga, rózsaszín virágok színfolt
jaival, virágzó tükörtojásokkal, csírázó krumplivirágokkal. 

Bada Tibor rohanó képeinek örvényét nehéz szavakkal vagy a futuristákat is túlharsogó 
címadásokkal követni (szerintem még neki is). Képtelen képeinek, képzeteinek jel-be
szédét, enigmáit szójátékok, szabad asszociációk, alliterációk áramlása köti össze, szi-
multaneizálja vagy szinkronizálja; és fordítva: verses-ritmikus elbeszélései is szóképek 
ismétlődő láncolatára vannak felfűzve. Őt illetné tehát az elsőbbség, hogy képeinek 
keretét, szárnyait saját szavainak szárnyaló sodrával árassza el, nyissa meg; fatál(ca)-fa-
tábla-képeit engedje szabad (fa-)lábra. 

Olvassák el kérem a képeket - Bada olvasatában és boldog újjászületésnapot! 

BEKE Zsófia 
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