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ARTISTÁK 

JUHÁSZ ERZSÉBET 

Drámai játék három részben 

Szereplők 

DIANA 
Harminc év körüli nő. Yékony, magas, sportos testalkat, plakát típusú 
szabályos és kifejezéstelen arc, fogkrém, mosópor és egyéb árucikkek 

reklámozására alkalmas. Hosszú szőke haja van. 
ALFREDO 

Harmincöt év körüli fék, magas, sportos testalkat, arca kemény, er ős 
önuralom jellemzi, nem szimpatikus és nem visszataszító, csak idegen. 

Hosszú, sötét haja van. 
DOKTOR GUBA 

Ötven év körüli férfi. Külseje túlságosan ápolt, arca kifejezéstelen, unal- 
mas. Sz őke, rövidre nyírt haja van. 

DOKTOR TOKA 
Szintén ötven év körüli férfi, ápolatlan, hosszú ősz haja van, arca kissé 
puffadt és nagyon sápadt, paralízise van, ezért tolókocsin tolják. Rend- 

szerint alszik. 
NŐVÉR 

Ötven év körüli szikár, kellemetlen n ő. Arcvonásai férfiasat , katonás, 
zajos mozdulatai vannak Sűrűn fújja az orrát. 
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ESZTER 

Azonos Dianával. 

LIA 

Semmitmondó teremtés. Egész id ő  alatta közönség között ül. 

CIRKUSZI KIKIÁLTÓ 

Derűs, zömök operettfigura. 

Színhely: cirkusz 

Történik: napjainkban 

ELSŐ  RÉSZ 

(Amikor a függöny felgördül, a színpadot hófehér vászon borítja. A fehér 
padló lágy vonalat alkotva simul bele a fehér háttérbe, tehát szögletes 
választóvonal nincs a padló és a háttér között. Ezt a fehér hátteret nagy 
színes (piros, sárga, narancssárga, lila és zöld) foltok díszítik egymástól 
szabálytalan távolságban elhelyezve. A színpad el őterében egy hinta áll. 
Egyszerű  hinta, amely egy törzsre erősített mozgatható deszkából áll. 
A hinta fekete szín ű. A háttérben fekete és narancssárga vastag kötelek 
lógnak a magasból. Két élénk szín ű  kötél összeköti a színpadot a néz őtérrel. 
A színpadról lépcs ők vezetnek a közönséghez. 
Mikor a függöny felgördül, a felvázolt cirkuszi ambientushoz nem ill ő  
eldöntött bútordarabok zsúfolják a színpadot. [Lehet őleg Moliére-darab-
hoz illő  berendezés legyen. J 
Belép Alfredo, fekete testhez álló pulóver és nadrág van rajta, felt űnően 
sápadt. Nyugodtan elsétál a színpad közepéig, alaposan szétnéz, majd 
higgadtan, a közönségnek hátat fordítva:) 

ALFREDO (nem túl teátrálisa hanglejtése) Eltakaríthattátok volna a 
fölösleget. Ez itt most nem Moliére-darab lesz. 

ELSŐ  HANG (izgatottan) Süveg! Gyorsabban! Hát nem aMoliére-t 
játsszák. Szóljatok a többieknek! 

MÁSODIK HANGA Miska meg fölhúzta a függönyt. Te jó isten. Ebb ő l 
mi lesz? (Öt-hat kék munkazubbonyos férfi bejön a színpadra, izga-
tottan rakodnak, szedik össze a fölösleges holmit.) 
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ALFREDO (a színpad előterébe sétál, higgadtan a közönséghez) Ma az 
egész cég díszebéden volt. A Lipostyák meg az öreg biztos leitta 
magát. (Szünet, helyet változtat.) Olyankor nem megy neki a munka. 
De még az irányítás se. 

ELSŐ  HANG (izgatottan) A rádió és a tévé már megkezdte a közve-
títést! (Szünet) Miska, azonnal rohanjon, hogy hagyják abba, nem 
érvényes. 

MÁSODIK HANG (természetesen) Azt mondják, rövidzárlat volt, és 
azért. Meg is értem. Honnan tudhatja az a Miska. (Szünet) Rosszabb 
neki, mint egy bakternak. (Méltatlankodva) Igaz is. Éjszaka dolgozni! 

HARMADIK HANG Rövidzárlat volt? Nem is csodálom. 
(Megjelenik doktor Guba, tolókocsin tolja doktor Tokát.) 
DOKTOR GUBA (integet Alfredónak) Azért feltalálhattad volna ma-

gad. Most hallom, mi történt. Ilyenkor énekelni kell. 
DOKTOR TOKA (hirtelen felriad) Zenekari kíséret nélkül? 
DOKTOR GUBA Na. 
DOKTOR TOKA Csak ne volna ilyen rossza leveg ő . 
ALFREDO (közelebb megy hozzájuk) Mindig mondtam, hogy a pon-

tosság mentalitás kérdése. (Szünet) Nekem ugyan mindegy, hanem 
a második rész csak egy jó fél óra múlva kezd ődik. Nyugodtan 
megihattok egy kávét. 

DOKTOR GUBA (távolodva Alfredótól) Azért énekelhetett volna. 
DOKTOR TOKA (felriad) Úgy emlékszem, rossza hallása. 
DOKTOR GUBA Ha volna forgószínpadunk, az mindjárt más. (Szünet) 

De legalább a Sarolta zongorázhatna. (Alfredónak) Majd találko- 
zunk. 

DOKTOR TOKA (föleszmél) Igen, igen. 
(Integetnek el.) 
ALFREDO (kényelmesen megáll, a közönség felé néz) Színész vagyok. 

Hivatásszerűlég (Hátraszól) Ne zuhogjatok annyira, mert nem hall-
ják, amit mondok. (A közönségnek) Szeretem eljátszania szerepei-
met. Az a legjobb. Mert tudom, hogy mi a dolgom, tudom, mi volt, 
mi van, és hogy mi lesz. Páratlan biztonság, elhihetik. Lehet bármi, 
infláció, háború, földrengés, árvíz. Értik? Én meg közben eljátszom 
a Harpagont, a Macbethet, vagy ami jut. Értik? (Sétál) Páratlan biz- 
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tonság. Nekem megvan a helyem. (Szünet) Tervszerűen élek. (Sétál) 
Nyugodt állás. 

(A munkások kiviszik az utolsó felesleges darabot is.) 
ALFREDO Kezdhetnénk! (Tapsol egyet) Diana! (Szünet) 
DIANA (sétál egyet, majd a lépcsőn lemegy a közönség közé, Liához 

fordul, aki a közönség soraiban ül, mellette egy fenntartott hely van 
Alfredo számára) És különben is, nem bírom a meglepetéseket. Maga 
bírja? 

LIA (nagyon kevés megvilágítást kap, ijedten) Nem. Nem mondhatnám. 
ALFREDO (rábeszélően) De azért néha csak el őfordul, ugye, hogy 

kénytelen meglep ődni. 
LIA (szégyellősen) Nem. Nemigen. 
ALFREDO Azt azért csak meg tudná mondani, hogy miért jött ma ide. 
LIA (szégyellősen) Hát ... nemigen. 
ALFREDO (barátságosan) Na ne legyen már olyan szákszavú. Valami 

oka csak volt rá. 
LIA Nem. Nem mondhatnám. 
ALFREDO Talán a szakmájába vág a darab? 
LIA (szégyellősen) Nem. Nem mondhatnám. 
ALFREDO Mit csinál maga tulajdonképpen? 
LIA (hadarva) Én kérem szépen kistisztvisel ő  vagyok egy kereskedelmi 

vállalatban. 
ALFREDO És nem idegesíti? 
LIA Nem. Nem mondhatnám. 
ALFREDO Sokat dolgozik? 
LIA Nem. Nemigen. Kétszer kett ő : négy. 
ALFREDO (a színpad felé) Diana! Jöhetnél már. (Lidhoz) Mért nem 

idegesíti? 
LIA Nem szoktam figyelni, kérem szépen. Kétszer kett ő : négy. Nem az 

én dolgom, hogy odafigyeljek ... Kétszer kett ő : négy. 
(Közben megszólal a cirkuszi el őadásokat kísérő  verklizene. A sztnpad 

fehér hátterében fejek jelennek meg két-három sorban. Mosolygó, 
groteszk bábufejek Belép a kikiáltó. Er ős reflektorfény világítja meg —
zömök termet ű, pirospozsgás arcú, kerek fejű, kerek szem ű  figura. 
Csíkos bugyogót és csíkos inget visel. Parókája van. Nyakában dob. 
Egyforma ritmusra dobol és lépked, úgy jön be a színpadra. Magnó- 
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szalagról a dobolással és a verkliženével egyidejűleg taps és fütyülés 
hallatszik) 

KIKIÁLTÓ (megáll a színpad közepén, a közönség felé fordul, meglep ő-
dik, hátat fordít s a bábufejek felé néz, harsogó hangon) Figyelem, 
figyelem! Most következik az est fénypontja. A csodálatos páros: a 
szőke Diana és a rettenhetetlen Alfredo bravúros és utánozhatatlan 
hintajátéka. Védőöv nélkül a halál küszöbén. Figyelem, figyelem! 
(Körbemegy a sz(npadon, dobol, szünet) Ketten a halál torkában. 
(Dobol) Csak egyetlen túlméretezett lendület, s máris mindketten a 
halál fiai. (Dobpergés) A világ minden tájáról érkeztek már hozzájuk 
tehetetlen öregek, hogy megtudják, hogyan kell meghalni. (Dobper-
gés) Figyelem, figyelem! A világ minden tájáról érkeztek már hozzá-
juk fiatalok, hogy megtudják, hogyan kell élni. (Dobpergés) Figyelem, 
figyelem! Most következik az est fénypontja. Diana és a rettenhe-
tetlen Alfredo hintajátéka! (Dobpergés) 

(KözbenAlfredo felsétál a sz(npadra, és megjelenik Diana is, fekete, testhez 
álló pulóvert és nadrágot visel, arca feltűnően sápadt. Hatásos csönd. 
A kikiáltó el. Elhelyezkednek a hintán.) 

ALFREDO Hoppla! 
(A zene újra szól. Alfredo és Diana hintáznal, tetszet ős mozdulatokba 

merevedve, arcukon a bábukéhoz hasonló merev mosoly. A következ ő  
párbeszéd alatt végig változatlanul mosolyognak Minden mondatnál 
helyzetváltoztatás a hintán.) 

ALFREDO Hol voltál eddig? 
DIANA Hol lettem volna? 
ALFREDO Izgatott vagy? 
DIANA (természetes hangon) Persze. Attól vagyok életben. 
ALFREDO Mosolyogj. 
DIANA Szédülök. 
ALFREDO Kitartás! 
DIANA Nem bírom. 
ALFREDO Fokozni kell a sebességet. 
DIANA Nem bírom. 
ALFREDO Gyorsabban! 
DIANA Zuhanok. 
ALFREDO Gyorsabban! 
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DIANA Zuhanok. 
ALFREDO Érzed a biztonságot? 
DIANA Szédülök. 
ALFREDO Akkor meg kell halnod. 
DIANA Nem bánom. 
ALFREDO Te sose fogod elveszíteni az eszméleted. 
DIANA Lehet. Szédülök a fehért ő l. 
ALFREDO Ne nézz oda. 
DIANA Kösd le a figyelmemet. 
ALFREDO Mosolyogj ! 
DIANA Meddig akarod még így? 
ALFREDO A halálig. 
DIANA Ha abbahagyom, lezuhansz, és nem marad bel őled semmi. 
ALFREDO Mosolyogj ! 
DIANA Abbahagyom, meghalsz. 
ALFREDO Ne hülyéskedj. Szeretjük egymást. 
DIANA Nem arról beszéltem. Kösd le a figyelmem. 
ALFREDO Mi csak együtt élhetünk. 
DIANA Most nem arról van szó. 
ALFREDO Abbahagyjuk. 
DIANA Majd ha meghalunk. 
ALFREDO Hagyjuk abba. 
DIANA Most énekelj! 
ALFREDO Hagyjuk abba. Szédülök. 
DIANA Kitartás. 
ALFREDO Lezuhanok. 
DIANA Gyorsabban 
ALFREDO Lezuhanok. 
DIANA Hopplá! Gyorsabban. 
ALFREDO Hagyd abba! 
DIANA Mit gondolsz, van ebben az egész teremben valaki, aki nagyobb 

biztonságban van, mint mi? 
ALFREDO Most már elég lesz. 
DIANA Én tudom, mit kell csinálnom. Tudja ezt még valaki itt? 
ALFREDO Lassabban! 
DIANA Tudom, hogy holnap is ezt kell csinálnom. 
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ALFREDO Diana! Mosolyogj! 
DIANA Azt is tudom, hogy csak le kell esnem, és máris meghalok. 
ALFREDO Diana, lassabban! 
DIANA Biztos vagyok. Mint az isten. Ezt a sereg hülyét itt holnap 

elütheti az autó. Kigyulladhat a lakása, kitehetik az utcára. Elhagy-
hatják. Elveszíthet valakit, valakit, vagy mindenét is. 

ALFREDO Hagyd abba. 
DIANA Én meg hintázom. Holnap is, holnapután is, ameddig csak 

akarom. Érted? Sajnálom őket. És gyűlölöm is. Mert van ám, aki 
végigcsinálja az egész életét, és sehol egy meglepetés. Úgy hal meg, 
hogy nem ismerte a bizonytalanságot. (Szünet) Van ám, akinek 
sikerül. 

ALFREDO Diana, mosolyogj. Hát látod, megadatott. Ma is. 
DIANA (inkább segítségkérőn) Lendületet! 
ALFREDO Mert ez a boldogság. 
DIANA Csak még egy keveset. 
ALFREDO Látod, ma is sikerült. És holnap is, amíg csak akarjuk. 
DIANA Mint az istenek. 
ALFREDO Érzed a végtelent. 
DIANA Lendületet! Csak még egy kicsit. 
ALFREDO Boldog vagy? Mosolyogj! 
DIANA (sóhajtva) Végtelen. 
(Hosszú sziinet. ) 
DIANA (kezdi elveszíteni az erejét) Mint az isten. 
ALFREDO Di, a pillanat lejár. De holnap ugyanez a boldogság vár 

ránk. 
DIANA Azt hiszem, hamarosan meghalok. 
ALFREDO Diana, kitartás! 
(Lass(tanak. Diana szinte élettelenül leng mára hintán, feje lehajtva, 

haja kócos, a zene végig az egész jelenet alatt szól, most feler ősödik 
A reflektorfény megvilágítja a bábukat. Diana ésAlfredo abbahagyják 
a hintázást. Magnószalagról heves taps és fütyülés hallatszik) 

ALFREDO Hallod? Most is, mint mindig, tapsolnak. Mindig ez a vége. 
DIANA (lassan, gyöngén) Ez a súlyos fáradtság ... ez a tompaság .. 

—olyan megnyugtató. 
ALFREDO Di, szedd össze magad. Tíz perc múlva találkozunk. 
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(Diana lassan el. Diana kimegy a színpadról, Alfredo pedig kényelmesen 
lemegy a lépcsőn a színpadról a közönség közé, Liához fordul:) 

ALFREDO Mondja, maga szereti a változatosságot? 
LIA Nem mondhatnám ... inkább nem. 
(Közben megjelenik a két orvos, Guba tolja Tokát) 
DOKTOR GUBA Alfredo, hol van? (Tekinget) Lássa be, hogy nem 

mehetünk maga után épp mindenhova. 
DOKTOR TOKA (föleszmél) Érdekes. Minden röhög, és a torkát 

köszörüli. (Tekinget, meglátja Alfredót) Igazán énekelhetne, ahelyett, 
hogy fecseg. 

DOKTOR GUBA Ne legyen már ízléstelen, mondom, hogy rossz a 
hallása ... Azt hiszem, elsiettük. (Alfredónak) Ha sürgősen kellünk, 
forduljon bizalommal a kis Natasához. 

(Doktor Guba és doktor Toka el.) 
ALFREDO (közben feláll Lia mell ől, jókedv űen sétálgat a közönség 

között, majd hirtelen odafordul valakihez) Mondja, nem szokta elfogni 
néha valami iszonyú szégyenérzet? (Továbbsétál, valaki másnak) És 
a félelem? (Továbbsétál, lezseren) Az a legborzasztóbb, mikor az 
ember halk kopogtatásokat hall, vár, aztán nem jön senki. Pedig az 
lenne az egyetlen reménység. (Sétál, valaki máshoz) Tudja, milyen 
az? (Kopogtat egy szék támláján, mosolyog) Pszt! (Továbbmegy, valaki 
máshoz) Es jön valaki más? Azt a rettenetes kifordultságot érezte 
már? (Továbbmegy) Mert mégiscsak legjobb, ha magára hagyják az 
embert, vagy nem? (Továbbsétál, másnak) Hány éves? (Válasz) Azt 
jelenti, hogy még körülbelül ugyanennyi van hátra. Legalábbis ha az 
átlagos életkort vesszük alapul. Nem sokallja? (Továbbmegy, tenné-
szetes hangon) Hiába, azt hiszem, szédelgésre rendeltettünk, mi a 
véleménye? (Továbbmegy, másnak) Mégiscsak amondó vagyok, hogy 
az a legszebb, mikor az ember virágba szorul. (Idős úrhoz) Mi a 
véleménye, uram? (Szünet) Hát lehet annál valami szebb? (Tovább-
sétál, másnak) Ünnep! Lobognak a gyertyák. Nem, ez nem a legjobb. 
De azért érti: ünnep, ki-ki ahogy elképzeli. (Sétál, hirtelen megáll 
Lia előtt) Mit szól hozzá, Lia? Csodálatos az ember! Mi a véleménye? 

LIA (izgatottan) Jaj. Nem tudom ... Nem tudnám megmondani. A 
legritkább esetben szoktam figyelni. Jaj. Nem az én dolgom, uram. 
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ALFREDO (továbbmegy, id ősebb hölgyhöz) Hölgyem, ismeri azt az  
állapotot, mikor az ember óra-, nap- vagy évszámra leng, mint  a 
Diana meg én az el őbb? (Továbbmegy ;  másnak) Nos, hogy állunk a  
biztonsággal? (Továbbmegy, másnak) Es egyébként, hogy van? (To-
vábbmegy) Mondja uram, észrevette már, hogy az emberek rendsze-
rint önkívületi állapotban vannak? (Továbbmegy, valaki másnak) Mi  
szeretett volna lenni gyerekkorában? (Másnak) Na, és mi van az  
elvetélt igényekkel? (Másnak) Meg tudná magyarázni? (Nevet, más-
nak) Mit tudna megmagyarázni? (Mindenkihez) Vigyázat! Úgy töltjük  
fél életünket, mintha fényképezkednénk!  

(Hosszú szünet. )  

ALFREDO (nyugodtan sétál, majd valakihez) Mondja, mi bizonyítéka  
van arra, hogy él? (Másvalakihez) Hogy úgy él, ahogy elképzelte?  
(Másvalakihez) Nagyok az igényei? (Másvalakihez) Nem, csak sze-
rények? (Másvalakihez) De abban megegyezhetünk, hogy mégiscsak  
legfontosabba biztonság.  

(A szín elsötétül, Alfredo lassan felsétál a színpadra.)  

ALFREDO (mindenkihez) Talán mégiscsak jó volna megmaradni vala-
meddig.  

Függöny  

(Az el őbbi jelenetben a színész rögtönözhet is, és nagy találékonyságra és  
kreatív erőre van szüksége, mell őznie kell minden fölösleges teátrális  
mozdulatot és hanglejtést.)  

MÁSODIK RÉSZ  

1. kép  

Színhely: elmegyógyintézet, történik: néhány nap múlva.  

(Fehér kórházi szoba. Hófehér padló, fehér vaságy, két méter magas  
lábakkal az ágy fölött üvegbura alakú éjjeli lámpa. Az egész kórházi  

jelenet alatt halványlila megvilágítást kapa színpad, ettől minden  
szereplő  arca hullaszerűvé válik. Az ágy magassága szabályozható.  

Amikor a f тi; öny felgördül, Diana narancssárga pizsamában eszmé-
letlenül hever az ágyon. Haja simára fésült, fejét oldalra ejtve fekszik  
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a karja élettelenül lóg le az ágyról. Mellette a nővér hosszú fehér 
ruhában, a mellén nagy fekete kereszt, s a ruha övjét egy katonaruha 
derékszíja képezi, az övön tölténytáska is lóg, töltény helyett injekciókat 
tart benne. Mikor a függöny felgördül, a nővér az ágy magasságsza-
bályzó pedálját nyomogatja, s így az ágy hol feljebb, hol lejjebb eresz-
kedik. A m űvelet hosszan tart. Diana továbbra is mozdulatlan. Közben 
megérkezik doktor Guba, és tolókocsin tolja doktor Tokát.) 

NŐVÉR Na, ez az, akit valamelyik nap este behoztak. (Dianára mutat) 
DOKTOR GUBA (jóságosan) Miért élesztgeti? Hadd aludjon szegény. 
NŐVÉR Nem sokat zavartam, mióta itt van, de nem ártana beadni neki 

egy injekciót. Biztos ami biztos. (Abbahagyja a pedálnyomogatást, és 
a tölténytáskába nyúl, hogy elővegye a megfelel ő  injekciót. Kényelme-
sen keresgél. Majd rátalál a megfelelőre. Közben) 

DOKTOR GUBA Közelebb toljalak hozzá? 
DOKTOR TOKA Köszönöm. Nem igénylem. 
DOKTOR GUBA (tárgyilagosan) A funkcionális idegrendszer súlyos 

sérülést szenvedett. 
DOKTOR TOKA (mintegy magának) Elveszítette kapcsolatát a kör-

nyezetével. 
DOKTOR GUBA Megerőltető  szellemi munka után s űrűn bekövetke-

ző  állapot. (Szünet) Volt már nálunk? 
NŐVÉR Azért mégsem ártana valahogy észhez téríteni. Nem tudom, 

evett-e, mióta itt van. 
DOKTOR GUBA (folytatja, közben h űvösen nézi Dianát) Ismerem. A 

család is kissé terheltnek mondható. Hm. (Elmélázik) Igen. Emlék-
szem. Bodrogh Eszter, harmincéves gépírón ő , három klinikai kezelés, 
súlyos neurotikus tünetek időnként. 

DOKTOR TOKA (eddig mintha aludt volna, szeme csukva, szája félig 
nyitva, kezei ernyedten lógnak a tolókocsija mellett, most feleszmél 
kissé) A Bodrogh nevű  páciens alighanem a 17-esben van, ez meg 
itta 23. 

NŐVÉR Nem emlékszem, hogy láttam volna valaha is. (Szünet, majd 
ijedten) Es ha epilepsziás? Az sincs kizárva. Eszhez kellene téríteni 
valahogy. 

DOKTOR GUBA Észre fogjuk venni alkalomadtán, ne idegeskedjen 
nővér. (Szünet) Igen. Emlékszem. (Sétálgat) Időnként teljesen elve-
szíti kapcsolatát a külvilággal. Tudathasadással járó neurotikus állapot. 
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DOKTOR TOKA (megint az előbbi feleszmélés) Az ember előbb-utóbb 
elveszíti a kapcsolatát önmagával .. . 

DOKTOR GUBA Akarod, hogy közelebb toljalak a beteghez? 
DOKTOR TOKA (jóságosan) Miért zavarnám? 
(A n ővér megint mozgatni kezdi Diana ágyát, Diana lassan megmozdul, 

majd lélegzet után kapkod, küszködik. Amikor beszélni kezd, egy ár-
nyalattal erősebb lesz a lila fény, és halk elektronikus zene hallatszik.) 

DIANA (kislányos vékony hangon beszél, továbbra is fekszil , lóg a keze, 
csak a teste vonaglik) Csavarjátok el a vízcsapot! (Liheg) Nem hallok 
semmit! (Szünet) Akkor mi értelme van? (Szünet) Meghízol rette-
netesen.. . nagy kövér luftballon lesz bel őled ... Hinta-palinta... 
elrepülsz ... lá-lá. (Komolyan) Én kértelek téged. (Vonaglil , nyög) 

DOKTOR TOKA Végeredményben nem is lehet megállapítani, hogy 
az ember fenntartja-e valójában a kapcsolatát a külvilággal, vagy csak 
látszat az egész. A motorikus idegrendszer csodákat m űvel .. . 

DIANA (önkívületi állapotban) Hiába, hiába. Szálljunk le, ha mondom. 
DOKTOR TOKA Nővér, lassan beadhatja az injekciót. A beteg kelle-

mes lázálomban van. Kár lenne kizökkenteni bel ő le. 
(A n ővér a márrég elkészített injekciót most beadja a betegnek. Kimennek) 
DIANA (eszméletlenül fekszik az ágyon, feje és karja lóg. Csönd van. 

Félrebeszél) Gondolod, hogy van valami értelme ... vedd fel! (Halk 
elektronikus zene kezd szólni. Diana felül az ágyon, nyújtózkodd, 
mosolyog, de látszik, hogy nem vesz tudomást a környezetr ől) O .. . 
végre. Gyere közelebb ... mennyire vártalak ... tedd le a keresztet. 
O.. .  végre! Én is letettem. Ne mondj semmit. Nem kell. Ó, végre! 
Mindig itt leszel? (Szünet, késve) Legyél! Mindent értek már. O, 
boldogság. (Szünet) Legyél! Eltorzulta testem. De most szép, ugye 
szép? (Szünet) Legyél! (Gyorsan) Képzeld, lezuhantam a tizenne-
gyedik emeletrő l. (Szünet) De most már elfelejtem. Eszembe se jut 
többet. (Gyorsan) Most nem találtam lépcső t, sehol. Mondom: most 
már mennem kell, nem időzhetek tovább. Különben is, mi dolgom 
itt. Mi dolgom itt, úgy egyáltalán. (Szünet. Tétován) Nem, nem fenye-
getett senki. Aztán próbálok gondolkozni? Ki várhat engem. Ki 
várhat engem? És nem jut eszembe. (Szünet) Ring a város. Mi van 
benned? Térj magadhoz, mi van benned? Térj magadhoz, mi van 
benned? Mondom: drót meg drót. Drót meg drót. Hirtelen mindenki 
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megindult. A villanydrótok tele emberekkel. Eszeveszettül egyensú-
lyoztak. A járdák üresen. A villanydrót meg tele emberekkel .. . 
Nem tudom, én nem mertem odanézni. (Hosszú szünet. Megremeg. 
Rettenetes vészjósló kiáltás) Vigyázz! Szakad! (A menekülés panto-
mimjáték. Fejét kapkodva hangtalanul, óvatosan lelép az ágyról. Ta-
pogatja a padlót, hanyatt fekszik [az elektronikus zene abbamarad]. 
Diana vonaglik fakó hangon) Segítség, nem tudok úszni. (Vonaglik; 
nyög, nagy szerepe van a fá jdalmat kifejez ő  pantomimjelenetnél, amely 
minden egyes mondat után megismétl ődik) Nem tudok szenvedni! 
(Amikor ezt kimondja, magnószalagról hallatszik ugyanaz a szöveg, 
kétmondatnyi késéssel; elkésett visszhangra emlékeztet) Segítség! Nem 
tudok megmozdulni! (Pantomimjelenet) Segítség! Nem tudok gon-
dolkozni! (Pantomimjelenet) Segítség! Nem tudok menekülni! (Pan-
tomimjelenet) Segítség! Nem tudok megmaradni! (Pantomimjelenet) 
Segítség! Nem tudok meghalni. (Pantomimjelenet, majd mozdulat-
lanná merevedik a földön) 

(Amikor a magnószalagról is elhangzott Diana szövege, belép a n ővér. 
Arca teljesen higgadt. Odamegy Dianához. Gyöngén megrázza. A lila 
fény egy árnyalattal gyöngébben) 

NOVÉR (tárgyilagosan) Feküdjön az ágyába. Nincs segítség. Aludjon! 
DIANA (magához tér, nagyon gyönge, lassan és fáradtan beszél) Nincs? 
NŐVÉR Nincs hát. 
DIANA Kérek vizet. 
(A n ővér ad neki) 
NŐVÉR Aludja ki magát. 
DIANA És aztán? 
NŐVÉR Aztán is és mindig aludja ki magát. A Guba és a Toka doktor 

urak holnap megvizsgálják magát. De ez nem jelent semmit. Nem 
fognak odafigyelni. 

DIANA (lassan, fáradtan) Hát nem segítenek rajtam? 
NŐVÉR (higgadtan) Nem. 
DIANA Másokon sem segítenek? 
NŐVÉR Eddig még nem fordult el ő . Tudtommal legalábbis nem. 
DIANA (kissé felélénkülve) Maga nem tudhatja. 
NŐVÉR Harmmincöt éve itt vagyok, én tudom. 
DIANA Harmincöt éve? Akkor jól megőrizte magát. 



ARTISTÁK 	 613 

NŐVÉR (kissé felélénkül) Ugye? Mások is megcsodáltak. Hiába. Fia-
talos a lelkületem. 

DIANA Fiatalos? 
NŐVÉR Hát nem ezt akarta mondani? 
DIANA Jól megőrizte magát, az szent. 
NŐVÉR Na látja, hogy ezt akarta mondani. (Eloltja a villanyt) Nyu-

godtan elaludhat, most már nem zavarja senki, elhiheti. En is elme-
gyek. 

DIANA Hova siet? 
NŐVÉR Nem sietek. Éjszaka van. 
(A n ővér kimegy, a szín elsötétül.) 

2. kép 

Szín: Az előbbi kórházi szoba, lila megvilágítás. 

DIANA (csönget, többször egymás után. Türelmetlen. Idegesen) Meddig 
várjak még? Meg vannak bolondulva? Azonnal engedjenek ki innen! 
Követelem. Míg nem késő , addig .. . 

(Megjelenik a n ővér.) 
NŐVÉR (higgadtan) Mi van, kedvesem? Jól aludt? Hiányol valamit? 
DIANA (felháborodottan) Micsoda dolog az, így magára hagyni az 

embert. Fél órája csöngetek, és sehol senki. 
NŐVÉR (higgadtan) Nem szoktuk a betegeinket zavarni. 
DIANA (meglepve) Azt mondja, zavarni? De hisz itt egyáltalán nem 

törődnek velem. 
NŐVÉR Itt mindenki élvezheti azt a kiváltságot, hogy csak a legritkább 

esetben zavarják. Ezt jól jegyezze meg magának, kedvesem, és örül-
jön neki. (Az órájára néz) Na, most tegye rendbe magát, tíz perc 
múlva jönnek a Guba és a Toka doktor urak, és konzultálnak majd 
a maga állapotáról. 

DIANA (meglepődve, bosszúsan) Talán elsősorban velem és csak utána 
az állapotomról, nem? 

NOVER Nem mondhatnám, de tegye rendbe magát. 
DIANA (végigméri) Elpiszkolódott odakint. 
(Guba tolókocsin betolja Tokát.) 
DOKTOR GUBA Hova toljalak? 
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DOKTOR TOKA Itt jó lesz. (Két-három métertávolságra van a betegtől,  
oldalt a közönségnél , többnyire az ébrenlét és az alvás határán, kezei  
lógnak, szeme csukva, szája félig tátva, mikor beszél, nem sokat vál-
toztat a testtartásán)  

DOKTOR GUBA (tárgyilagosan) Az esetek kilencven százalékánál az  
a helyzet, hogy a beteg annyira vágyik helyzete megváltozására (ál-
talában jelentéktelen embereknél fordul e16), hogy ez a vágy meg-
testesül. A beteg elveszíti kapcsolatát a külvilággal. A tudata átlendül  

a vágy síkjába, és beteljesül.  
DOKTOR TOKA (előbbi testtartásán alig változtatva) Tudtommal itt  

nem a vágy beteljesedésér ől van szó. Az illető  hölgy artista, nem  
gépírónő .  

DOKTOR GUBA (nem vesz tudomást róla) Véleményem szerint, s ezt  
a legújabb pszichológiai kísérletezések is bizonyítják, hogy kár, s ő t  
igen ártalmas is lehet az ilyen tüneteket gyógyítani. Ha passzívak  

maradunk, még megmenthetjük, s ő t, boldoggá tehetjük az emberi-
séget.  

DOKTOR TOKA Először talán megvizsgálnánk a beteget.  

DOKTOR GUBA (elmélázva) Szegény, szegény emberiség.  
DIANA (Gubához) Itt ugyancsak magára hagyják a beteget.  

DOKTOR GUBA (jóindulatúan) De kedvesem, mért zavarnánk.  
DOKTOR TOKA (Gubának) Kérlek, tolj egy kicsit közelebb a beteg-

hez. (Közelebb tolja) Mégis először az adatait kellene feljegyeznünk.  

DOKTOR GUBA (tárgyilagosan) A páciens nincs olyan állapotban,  
hogy hiteles adatokat tudna közölni. Tehát semmi értelme. (Dianá-
hoz) Gondolja meg, kedvesem, mégiscsak egy olyan helyre került,  
ahol senki sem zavarja, senki sem akar kegyedre er őszakosan hatást  
gyakorolni. Senki sem akarja kegyedet így vagy úgy befolyásolni.  
Kegyed szabad. Odakint ez nehezen elképzelhet ő , ugyebár?  

DOKTOR TOKA (megint föleszmél) Lenne kedves a nevét, asszonyom.  
DIANA (izgatottan, gyorsan) Rasics Gizella, de ez a nevem nem sokat  

mond önöknek, magam is többnyire megfeledkezem róla. A m űvész-
nevem a szőke Diana.  

NŐVÉR Nyugodtan. Ne kapkodjon.  
DOKTOR GUBA (Tokának) Mondtam, ugye? Nem is tud magáról.  
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DIANA (izgatottan) Kérem szépen, nekem panaszaim vannak. (Han-
gosabban) Figyeljenek ide! Megint megindul majd a vízfolyás, s akkor 
nem hallom a saját hangomat se, és ugye akkor el is veszíti minden 
a jelentőségét, ha nem hallom. Nekem panaszaim vannak! 

DOKTOR GUBA Azt nem is csodálom, hisz még nem akklimatizáló-
dott. Amint hozzászokik a mi nyugalmas, zökken őmentes életvite-
lünkhöz, nem lesz oka a panaszra. Higgye el, gyorsan megy az ilyesmi. 
Mert tudja meg, a mi világunkban az összes vágyak beteljesülnek, az 
ember előbb-utóbb a végtelen boldogság állapotába kerül. 

DIANA (idegesen) Az mindegy, nekem akkor is az a panaszom, hogy 
fütyülnek rám. Senki sem törődik velem. Én bármelyik pillanatban 
felfordulhatok itt, az maguknak semmi?! 

DOKTOR GUBA (higgadtan) Nyugodtan, kedvesem, még nem akkli-
matizálódott. Egy kicsinyke időnek csak el kell múlnia, hisz megért-
heti. Mások a mi törvényeink, minta kintiek. Egy kicsinyke időnek 
csak el kell múlnia, míg az ember ezt megszokja, érti, kedvesem? 

DIANA (izgatottan) De kérem, én nem akarok itt semmit megszokni. 
Egy óvatlan pillanatban túlságosan elgyöngültem, és összeestem. 
Sajnos épp az utcán. (Magának) Nem is értem, hogy hagyhatja el 
magát ennyire az ember. Mondom erre: nyugalom, emberek, ha 
akarnak, vigyenek haza, ha jól látom, itt lakoma közelben, két 
sarokkal arrébb ... Biztos ismernek, hát én vagyok a sz őke Diana 
a Nagycirkuszból. Erre az a szemét csürhe se szó, se beszéd, idehoz 
engem. Hát kérem, értse meg végre, nekem panaszaim vannak. 
Ebressze fel a paralizált kollégáját is, és értsenek már meg! Nem 
elég, hogy bezárják az embert, hogy még a szükségét sem végezheti 
akkor, mikor épp kellene, hanem még egy ilyen jól konzervált öreg-
legényt is a nyakára szabadítanak.. 

DOKTOR GUBA Csillapodjon, asszonyom. 
DIANA (nagyon ideges, kapkodva folytatja) És flegmáskodik velem. Ső t 

több! Az utolsó reménységet is megtagadná t őlem. Segítség nincs, 
azt mondja — csak zuhog és szédeleg itt, mint egy őrült katona. 

DOKTOR GUBA Az injekciót, n ővér, minél előbb. (Egyiittérzéssel) Ne 
bánkódjon, nem tudja, mit beszél, még nem akklimatizálódott. 

DIANA (már-már kiabál) Azt meg kell hagyni, hogy odakinn se nagyon 
törődnek az emberrel, de legalább mindennap akad néhány óra 
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hossza, amikor ez nem is érdekel. Amikor észre sem veszem. Mert 
artista vagyok, és az a hivatásom, hogy hintázom az Alfredóval. Értik? 
Mindennap. És olyankor, higgyék el, én magam vagyok az úristen. 
Az ám! Ez a hintajátéka műsor fénypontja. Erős reflektorfény! Aztán 
hoppla, és elkezdjük. Higgyék el, ezt a játékot csak ketten lehet 
csinálni. Alfredo nélkülem képtelen eljátszani. 

DOKTOR GUBA (nagyon komolyan) Alfredo ezek szerint rab. De 
kedvesem, maga szabad lehet, itt az alkalom. 

DIANA (nem vesz tudomást róla) Annyi az egész, hogy lengési sebes-
ségünket a végletekig fokozzuk. Öt-hat méteres vertikális távon 
lengeni — el tudják képzelni? 

DOKTOR GUBA (átszellemülten) Itt senki sem akadályozza. Nem 
ütközik ellenállásba. Érti? 

(Az eddigi lila megvilágítás kékessé válik) 
DIANA (szinte eksztázisban) Csodálatos. Minden pillanatban jobban 

szédülök. (Megvonaglik) És azt hiszem, hogy el fogom veszíteni az 
eszméletemet, értik? Minden pillanatban. (Megszólal halkan az elekt-
ronikus zene) Még sohasem veszítettem el (vonaglik), de az egészben 
a legborzasztóbba kísértés. (A zene er ősödik) Nem, ez már több: 
végtelen vágyakozás, hogy elszédüljek, és ne tudjak tovább semmir ő l. 
(Boldogan mosolyog, és lassan ringatózik) Mondom, még sohasem 
sikerült .. . 

DOKTOR GUBA (átszellemülten) Itt sikerül ... mert itt még az istenre 
sincs szükség .. . 

DOKTOR TOKA (föleszmél) Asszonyom, térjen észhez, ne révedjen 
úgy el, térjen észhez. (Szünet) Nővér, az injekciót gyorsabban, ha 
lehet. 

(Diana egy ideig még ring, majd abbamarad.) 
DIANA (természetes hangon, kijózanodva) Szerintem nem olyan sürgős, 

de elnyeli a szervezetem, ha épp arról van szó ... Ez nem fontos, 
nem érti? Engem csak az érdekel, hogy érzett-e maga, uram, az egész 
élete során csak egyszer is teljes biztonságot? Erre válaszoljon! 

DOKTOR GUBA (szintén visszanyeri a hi х adtságát) Csillapodjon, 
asszonyom. Próbálja beleélni magát abba, hogy itt az égadta világon 
senki sem fogja zavarni. Szabad. Érti? És az lehet, ami akar! 
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(A n ővér végre előkeresi az övéből a megfelelő  injekciót, és beadja Dia-
nának.) 

NO VER Igyekezzen elernyedni, kedvesem. Ebben különben sem fogjuk 
gátolni. 

DOKTOR TOKA Legjobb lenne mégiscsak feljegyezni az adatait. 
DIANA Na meg aztán üzenni szeretnék az Alfredónak. Tudnia kell, 

hogy hol vagyok. Különben még felmond neki a f őnök, mondom, 
hogy nélkülem egyáltalán nem lehet eljátszani azt a számot ... Nem 
kerülhet miattam az utcára. 

DOKTOR TOKA Azt mondja, asszonyom, hogy ön cirkuszi artista? (A 
nővérnek) Csöngetnek. 

DOKTOR GUBA (tárgyilagosan) Nézd, kérlek, mindkett őnk előtt tel-
jesen világos, hogy pácienseink csak úgy gyógyulhatnak meg, ha 
biztosítjuk számukra a legkedvez őbb feltételeket arra, hogy rögesz-
méjüket végérvényesen meg őrizzék. Ha a páciens rádöbben a való-
ságra, az a halálát jelentené. 

DOKTOR TOKA (újra elernyedve) A pontos nyilvántartás miatt gon-
doltam. 

DOKTOR GUBA Véleményem szerint nekünk is tisztelnünk kell be-
tegeinket annyira, hogy ha az illet ő , tegyük fel cirkuszi artistának 
képzeli magát, nekünk is annak kell képzelnünk, mint mondottam... 

NOVER Csöngetnek, s a páciens a 17-esb ől szintén megérdemelne egy 
kis emberbaráti együttérzést, uraim. 

DIANA Nézzék, én mondtam, hogy a szervezetem elég sok mindent 
elnyel, ha épp arról van szó, de jogom van tudni, mi okból akarnak 
engem mindenáron elernyeszteni, hisz így is elég bágyadt vagyok. 
Összeestem, kérem, az utcán. Már majdnem hazaértem, és mégsem, 
mert előbb összeestem és ide hoztak, hát mi szükség akkor még 
külön bágyasztani is engem? 

NŐVÉR Aludjon, kedvesem. Az alvása legjobb orvosság. 
DIANA (igyekszik nyájas lenni) Maga elszakadhatna az Alfredótól. Ott 

van a cirkuszban. Írnék neki néhány sort. 
DOKTOR GUBA (tárgyilagosan) A páciens súlyos felsőbbrendűségi 

komplexusban szenved. Ez igen örvendetes dolog, mert ez az egyedüli 
lehetséges módja az emberiség fennmaradásának. Ezt módszeresen 
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kell ápolni, a legmegfelelőbb körülményeket kell megteremtenünk 
arra, hogy pácienseink ki ne gyógyuljanak ebb ől az állapotból. 

DOKTOR TOKA (szánakozva) Diana, kedves, küzdelmes volt a gye-
rekkora? 

DIANA Miért lett volna küzdelmes? Szép volt. 
DOKTOR GUBA Látja? A páciens felsőbbrendűségi komplexusából 

eredőleg teljesen átformálta egész életét, hogy a maga kedve szerint 
legyen.. . Szerencsére már nincs is képe a valóságról. 

DOKTOR TOKA Szülei szerették? 
DIANA (meglepődve) Hát persze, hogy szerettek. Miért? Magával 

igazságtalanok voltak? 
NÓVER Kedvesem, csak nyugodtan hagyja magát kikérdezni, de ne 

törekedjen maga is kérdez ősködni. 
DIANA (a nővérnek) Árt a vérszegénységemnek talán? 
NŐVÉR Nyugalomra van szüksége. 
DIANA Nézzék, én előbb-utóbb megnyugszom, meg is fogok halni, 

minta többi, de nem sürg ős. De ez a környezet engem idegesít. En 
a cirkuszba vágyom, maguk pedig lépre csalnak itt engem. Hát mire 
jó ez? Hagyjanak engem elmenni. 

DOKTOR GUBA A cirkuszba? 
DIANA No hallja! Hát hova máshova? Ott a helyem. Lehet, hogy már 

holnap meghalok, de nem félek. Itt meg félek, és kezdek elbizony-
talankodni. 

DOKTOR GUBA Egy ekkora művésznek sohasem szabad. 
DIANA (idegesen) Ne hülyéskedjen velem! Maga szentül hiszi, hogy 

én gépírónő  vagyok egy kereskedelmi vállalatban, és hogy ezt az 
artistahistóriát csak úgy kitaláltam magamnak. 

DOKTOR GUBA Ne beszéljen már, hát maga a szőke Diana, ki ne 
ismerné. 

DIANA (izgatottan) Hát például maga, mert itt élte le az egész félke- 
gyelmű  életét ebben a bolondházban ... Félek ... Mindig jobban, 
mert addig bágyasztanak itt engem, míg meg nem bolondulok. 

NOVER Várjon csak, csöngetnek. 
DIANA Félek, mert végül el fogom magamról hinni, s akkor befelleg-

zett. 
DOKTOR GUBA Isten őrizz! Nővér, az injekciót, gyorsan! 
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(A n ővér megint előkeres egy injekciót, elkészíti, és beadja Dianának. 
Kékes fény világítja meg a sz(npadot, elektronikus zene szól halkan és 
hangulatosan.) 

DOKTOR GUBA Mi el is megyünk lassan. 
NŐVÉR A páciens a 17-esb ől számít a látogatásukra. 
DOKTOR TOKA (föleszmél) Hasznos lehet egy-egy ilyen kis beszél-

getés. 
DOKTOR GUBA Amellett kellemes id őtöltés. 
NŐVÉR Nem beszélve arról, milyen jó hatással van a beteg testi és 

lelki állapotára. Lám, máris kellemes lázálomba süllyedt. 
(A szín elsötétül. ) 

3. kép 

(Diana eszméletlenül fekszik az ágyon, keze és a feje élettelenül lóg. 
Kékeslila fény. Elektronikus zene szól halkan. A n ővér belép, de a 
háttérben marad. Diana megmozdul, magához tér lassan, de nem veszi 
észre. Diana arca kifejezéstelen, lassan lejön az ágyról, tesz néhány 
lépést a közönség felé, megrázkódd , arca idegessé, fájdalmassá váld , 
reszket. Leül a földre, a padlón koppint egyet az ujjával, még egyet, 
majd lassan a gépírás kattogására emlékeztető zajt hallat. Arca merevvé 
és ijesztővé válik. Felugrik) 

DIANA (szinte s(rva) Nem! (Szünet) Nem tudom. (Ijedten tekinget) 
Hogy írjam? (Szünet) Tizenkettőkor? Jobban? Szünet) Igen, három 
példányban. Nem. (Kiabál) Nem csöngetnek! En nem tudom. (Ha-
darva) Beletette a szemétkosárba, most keresse el ő ! ... Hetet? Nem! 
Én nem bírom. Lépjen rá. Százötven. Ne kiabáljon, mert elhiszem. 
Bolondot csinál belőlem. Hiába. Ne kiabáljon, mert elhiszem .. . 
Egyaránt csak zokog az egész család. A párna meg puha és fehér .. . 
Mozduljak meg? Nem! Soha. Ha kérsz, akkor sem. S őt! ... Nincs. 
(Elmosolyodik Sétálni kezd) Érdekes, sehol sincs ... (A zene elhallgat) 

(Hosszú szünet.) 
DIANA Szabad vagyok. Iszonyúan szabad vagyok! 
(Belépdoktor Guba, halkan a nővérhez megy.) 
NOVER (félhangosan) Az injekció után teljesen alkalmas lesz. 
DOKTOR GUBA (ugyanúgy) Akkor én megyek, és betolom a kollé-

gámat. Remélem, a számításba nem csúszott hiba. 
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NŐVÉR Kizárt dolog. (Odamegy Dianához) 
DIANA Maga mit akar? 
NŐVÉR Tudja jól, hogy a gyógyszereket pontosan meg kell kapnia, 

különben vesztenek a hatásukban. 
DIANA Hogy milyen gondos! 
(A n ővér keresi az injekciót, megtalálja, elkészíti. Közben megjelenik 

Guba, tolja Tokát, beszélgetnek.) 	, 
DOKTOR TOKA (kissé méltatlankodva) En azért mégsem értelek. 
DOKTOR GUBA (meggyőzően) Dehogynem. Mondom, hogy a páciens 

ingadozik, sőt fél. Fél, hogy ő  a gépírónő  a kereskedelmi vállalatból. 
DOKTOR TOKA (nem éli bele magát) En se tudom, hogy kicsoda. 
DOKTOR GUBA Az nem baj, nem érted? Nekünk az a dolgunk, hogy 

szolgáljuk a pácienseinket. Ha artistának hiszi magát, annak tekint- 
jük, ha gépírónőnek, akkor meg annak. (Szünet) Hova toljalak? 

DOKTOR TOKA (ernyedten) Itt jó lesz. 
DOKTOR GUBA (enyhe szemrehányással) Eszter, tudja maga, mi 

történt magával csütörtökön este? 
(Eszter, aki azonos Dianával, minden kérdésre értelmesen válaszol, csak 

időnként réved el a tekintete s tesz olyan mozdulatokat, amelyek arra 
engednek következtetni, hogy önkívületi állapotban van.) 

ESZTER Miért ne tudnám. 
DOKTOR GUBA (atyai hangon) Gyermekem, tanulja meg az irgalmat. 
ESZTER (makacsul) Előbb-utóbb. 
DOKTOR GUBA (ugyanúgy) Nincs magában megbánás? 
ESZTER (keményen) Van. 
DOKTOR GUBA Na látja. 
ESZTER (mintegy magának) Komolyabban kellett volna. 
DOKTOR GUBA Mit beszél? 
ESZTER Mintha nem tudná. 
DOKTOR GUBA Nővér, az injekciót. 
(A n ővér, aki egész id ő  alatt erre várt, most beadja az injekciót.) 
NŐVÉR (suttogva Gubának) Két óra hossza — garantáltan. 
ESZTER A beteg hülyére alussza magát, aztán ha felriad, zokogni fog, 

és mindent keservesen megbán. (Szünet) De nem baj, nekem nem 
sürgős. 

NOVER (hangsúlytalanul) Tavasz van. 
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ESZTER Honnan szedi? 
NŐVÉR Nyugodjon meg. 
ESZTER Akkor ne idegesítsenek. 
NŐVÉR Segítünk. 
ESZTER Miben? 
NŐVÉR Hogy életre kapjon. 
ESZTER Kár. 
NŐVÉR Maga olyan fiatal. 
ESZTER Az én dolgom. 
NŐVÉR Nyugodtan. 
ESZTER (izgatottan) Menjenek innen! 
NŐVÉR Nemsokára. 
ESZTER (Tokára mutat) Már megint elaludt. Undorító! 
NŐVÉR Szeretne valakit látni? 
ESZTER (nyugodtan) Nem mondhatnám. (Szünet). Így is sokan va-

g unk. 
NOVÉR Nézzen szembe a valósággal! 
ESZTER Ne okvetetlenkedjen. 
DOKTOR GUBA Eszter, miért tette? 
ESZTER (hosszan hallgat) 
DOKTOR TOKA (föleszmél) Fiam, tanuljon irgalmat, s boldog lesz .. . 

béküljön meg saját magával. 
ESZTER (gúnyo.an) Mi az, meg akar siratni? 
DOKTOR TOKA Kegyetlen. 
ESZTER Hagyja abba. 
DOKTOR TOKA Imádkozzon vagy énekeljen, az segít. 
ESZTER Aludjon inkább. 
NŐVÉR Uraim, a következő  páciens a 23-asban van. Azt hiszem, 

segítségért kiabál. 
ESZTER Ha kiabál, hiába kiabál. 
NŐVÉR (suttogva Gubának) Lassan elmúlik a hatása, indulnunk kell. 
DOKTOR TOKA (jóságosan) Gyermekem, meg kell békülnie a világ-

gal. 
ESZTER (odarohan Tokához. Izgatottan) Van magának fogalma? (A 

többieken is végignéz) És maguknak? Mit tudnak? Sohasem fogják 
megérteni. (Elréved, mosolyog) Csak az örvény hiányzott, mely leviszi 
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az embert a folyó fenekére. Ott iszonyatosan megtépi, és végül 
megfojtja, értik? (Szünet) Mert olyan az örvény. (Izgatott lesz, hadar) 
De hiba csúszott a számításba. Valaki utánamugrott, és kihúzott. 
Nem tudom, ki volt. És ki jött volna utánam az örvénybe? (Nevet) 
De ennek nincs is jelent ősége. Hanem mikor zúg a víz a füledben, 
és csak azt hallod, ami a víz alatt van. (A kék fény er ősödd , halk 
elektronikus zene szól) 

DOKTOR TOKA (jóságosan) Csillapodjon. 
ESZTER (nem vesz tudomást róla, eksztázisban) Akkor jön valaki, 

belekapaszkodik a hajadba, és kicibál onnan ... Az rendben van, 
pontatlan volta számítás, az örvény legalább öt méterrel arrébb. Ez 
rendben van. Csakhogy! Két nap múlva mégy az utcán, megbotlasz 
egy kavicsban, megütöd magad, és elmegy a kedved mindentől. Mert 
mihez kezdesz. Ott voltál a víz alatt, zúg a vér, eltömi a füledet, és 
már majdnem, majdnem véged van ... Hát kérdezem én (ragozni 
kezd) mit csinálsz te két nap múlva, mit csinálsz az egész hátralév ő  
életedben (zokog), mit csinálsz addigi életeddel? Hogy felejted el? 
Mit csinálsz a hiteddel és az eseményeiddel? (Zokog) Mit csinálsz? 
Na gyerünk, találj ki valamit. (Zokog) Valamit a hátralévő  húsz—har-
minc évedre. Hogy berendezhesd. Mert mindennap fel kell ébredned, 
és soha, sohasem tudod, hogy mit is csinálj, hogy történjen valami. 
(Hosszú szünet) Jön valaki, megfogja a kezed, vagy megsimogatja a 
homlokodat. Hiába. Csak a víz zúg a füledben. Es tudod, hogy ott 
maradtál a víz alatt. Akkor mit csinálsz? (A zene fölerősödi) , Eszter 
ringatózni kezd, majd lefekszik a földre, vonaglik) Soha többet nem 
lehetnek igényeid! ... (S(rásból nevetésbe csap át) Ugye, ugye? (Most 
már egyre szaggatottabban beszél) Te végigmégy rajta? ... Jó, én is. 
Kezdjük! (Nevet) Nekem ez tetszik. (Nevet) Azt nem mondom meg. 
(Szünet) Ugye, ugye? Én is gondoltam rá ... (Szünet) Nem baj, lehet 
lassabban is. Rázd le! Ha-ha. Ez hideg! (Nevet) Jaj! (Időnként föl-
nevet, szeme hunyva, mosolyog, teste a zene ritmusára ring) 

(A nővér újabb injekciót kész(t, beadja Eszternek, ez észre sem veszi.) 
NŐVÉR Garantáltan nem tud magáról. 
(A nővér és Guba megfogjál, és felteszik az ágyra. Eszter mozdulatlanná 

válik, keze lelóg az ágyról.) 
DOKTOR GUBA Megtettük, amit tehettünk. 



ARTISTÁK 	 623 

NŐVÉR Indulhatunk is. 
DOKTOR TOKA (az egész jelenet alatt aludt, most felriad, és úgy tesz, 

mintha nem aludt volna) Az izgalom, az a legfontosabb. Mindig 
mondom. Mert valahogy csak boldoggá kell tenni az emberiséget. 

DOKTOR GUBA Vagy legalábbis a kedvében járni, enyhíteni a sorsán. 
DOKTOR TOKA Egyedül az orvostudomány lehet erre képes. (Hirte- 

len elbágyad) Szegény, szegény emberiség. (Elalszik) 
(A szín elsötétül.) 

4. kép 

(Diana élettelenül fekszik az ágyon. A színpadot er ős halványlila fény 
világítja meg. A n ővér tolja doktor Tokát, mellettük jön doktor Guba. 
A n ővér a színpad közepéig tolja doktor Tokát, oldalt fordítva a 
közönségnek, otthagyja, odamegy Dianához, megtapogatja, megfogja 
a kezét, majd elengedi, a kéz élettelenül hullik vissza.) 

NŐVÉR (suttogva Gubának) Eszméletlen. 
DOKTOR GUBA Igen, úgy látszik. 
DOKTOR TOKA Szegény. 
DOKTOR GUBA Dehogy szegény. Egyike azoknak a keveseknek, akik 

boldogok. 
DOKTOR TOKA Hogy boldog, úgy gondolod? 
DOKTOR GUBA De hát ez csak természetes. Hisz végre alkalma nyílt 

arra, hogy teljes életet éljen. 
DOKTOR TOKA Ugy érted, itt nálunk? 
DOKTOR GUBA Sokat alszol, barátom, és azért nem érted. 
DOKTOR TOKA Én most nem tudom, hogy ki ez a hölgy tulajdon-

képpen. 
DOKTOR GUBA Hidd el, nem lényeges. (Szünet, sétál) Ne gyerekes-

kedj! Azt meg tudod mondani, hogy te ki vagy? Hogy orvos vagy-e, 
vagy őrült, tudod-e? 

DOKTOR TOKA (kelletlenül) Öregember. 
DOKTOR GUBA Ugyan! Tán nem képzeled, hogy ezzel meg lehet 

valakit határozni. (Szünet, sétál) Nem érted? Számunkra nem lénye- 
ges, hogy ki ez a nő , hogy artista-e vagy gépírón ő  három öngyilkossági 
kísérlettel. Nincs jelent ősége. Itt van, tehát boldoggá kell tennünk. 

DOKTOR TOKA (bizonytalanul) De mégis, mi lesz az igazsággal? 
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DOKTOR GUBA Nem az igazságot kell nekünk keresnünk, hanem a 
boldogságot, és ez csak a teljesség átélése lehet. Minden páciensünk-
nek át kell élnie az emberi lét teljességét, az életlehet őségek meg-
számlálhatatlan sokaságát. (Szünet) Hát mi végre vagyunk, mondd, 
ha az emberiség itt lévő  parány hányadát sem tesszük boldoggá? 

DOKTOR TOKA De ez csalás! 
DOKTOR GUBA Nem, barátom, varázslat. 
DOKTOR TOKA Kábítószerekkel. 
DOKTOR GUBA Ha másképp nem lehet, hát azzal. (Szünet) Több 

ilyen intézmény kellene. Odakint rettenetes lehet. .. az a rabság .. . 
DOKTOR TOKA Régebben sokat gondoltam arra, hogy talán mégis 

méltánytalanuk vagyunk.. . és hogy annak a kinti rabságnak méltó- 
sága van ... ez meg itt .. . 

DOKTOR GUBA Ez meg itt Noé bárkája, mely elvisz az új élethez. 
DOKTOR TOKA (félbeszakítja) ... a végső  romlás ... de öreg vagyok 

már ... és szeretnék elaludni. (Szünet, ernyedten, szomorúan) Ha 
nem hiszek már ebben a ... ebben a varázslatban ... engem is 
kábítasz majd? 

DOKTOR GUBA Ha túléled, valószín űleg. A boldogságot te is meg-
érdemled. Mert rettenetes az, elveszíteni a hitet, mikor megöreg-
szünk .. . 

DOKTOR TOKA (szomorúan) És a bűnhődés igazságában, abban sem 
hiszel? 

DOKTOR GUBA B űnhődés? Nem ismerem. Szándékaim a legjobbak. 
DOKTOR TOKA Ha elgondolom, hogy ez a mi új Noé bárkánk tán 

nem is visz sehová. 
DOKTOR GUBA Úgy látszik, te egyre inkább nem vagy jelen, barátom. 

(Szünet, sétál) Pedig a jelen a fontos. Itt és most kell boldoggá tenni 
az emberiség e parányi részét. Módszeresen dolgozni, igen, ha kell, 
ha másképp nem lehet, kábító és élénkít ő  injekciókkal eljuttatni a 
teljesség átélésének az állapotába. 

DOKTOR TOKA (bizonytalanul, szomorúan) Én nem tudom már .. . 
nagyon öreg vagyok ... és aludni szeretnék .. . 

DOKTOR GUBA Kár érted, barátom. (Szünet, sétál) Egyedül maradok 
lassan. Csak alszol mellettem, és nem is tudod ... En vagyok a világ 
egyetlen varázslója ... (Kedvesen) Aludj hát el, ha megöregedtél. 
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(Hosszú szünet. Doktor Tokafeje és karja lehanyatlik, tátott szájjal alszik.) 
DOKTOR GUBA Nővér! Az injekciót. Munkára fel. Gyorsan. Aztán 

menjen, nincs szükségem magára. 
(A nővér előkeresi a tölténytáskából, és beadja Dianának az injekciót. 

Hosszú szünet. Majd Diana megmozdul. Megszólal halkan az elektro-
nikus zene. Diana lassan felveszi a zene ritmusát, ringani és vonaglani 
kezd. Az egész jelenet alatt önkívületi állapotban van, majdnem mindig 
mosolyog, mozdulatai könnyedek, szinte légiesek.) 

DIANA (az ágyon fekve felfelé néz) Emlékszel? (Szünet) 
DOKTOR GUBA (suttogva) Dolgozni kell. Keményen, és íme a kö-

vetkező  lehetőség. 
DIANA (átszellemülten) Nagy zöld madarak szállnak bel őlünk. Szalad-

tunk. Húztál, hogy nézzük meg a vízimalmokat is. Nem. (Szünet) 
Nem lehet. Még nem szabad örülnünk, tudod? 

DOKTOR GUBA (a háttérben áll, mozdulatlanul) Miért nem? 
DIANA Mert elszáll. Hát nem tudod, nem engedi. 
DOKTOR GUBA Miért? 
DIANA Először meg kell tudnunk. (Elkomolyodik) Lehet, hogy csak 

ész nélkül futkározunk. 
DOKTOR GUBA És? 
DIANA Közben üresjárat. Érted? Cak úgy, üresjáratokon zakatolunk. 
DOKTOR GUBA Sss. 
DIANA Trará! (Felül, oldalt fordul a közönségnek, nem néz sehova) 
DOKTOR GUBA Ssss. 
DIANA Trarááá. 
DOKTOR GUBA (gyorsabban) Sss. 
DIANA Trarááá. 
(Szünet) 
DIANA Meg akarom tudni. 
DOKTOR GUBA (lágyan) Kedvesem. 
DIANA Mert ki kell takarítanunk a tudatunkból a hordalékanyago-

kat 
DOKTOR GUBA (ugyanúgy) Kedvesem. 
DIANA Tudod, ha én ki nem takarítom a szobánkat, megfulladtunk 

volna. Mert a hordalékanyagok .. . 
DOKTOR GUBA (szenvedélyesen) Szeretlek. 
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DIANA Évek óta csak úszkáltunk itta tárgyak között, hát mindent 
kitakarítottam, hogy eljussak végre hozzád és önmagamhoz is. 

DOKTOR GUBA (szenvedélyesen) Szép vagy, kedvesem. 
DIANA De hiába. Azt hiszem, hiába. Nem tudom. Elkeveredtünk. 

Elvesztünk. 
DOKTOR GUBA Itt vagyok. Itt vagy. 
DIANA Mikor veszik el az ember, mondd? 
DOKTOR GUBA Szeretlek, kedvesem. 
DIANA Emlékszel? Mikor már nagyobbak lettünk, és úgy-ahogy be-

szélni is tudtunk, anya mindig kikérdezgetett bennünket mindenr ő l, 
hogy mi történt az óvodában, kés őbb az iskolában mit csináltunk. 
Emlékszel?! Én sose tudtam elmondani, csak elkezdtem. Aztán hall-
gattam, és előre éreztem a pofont az arcomon. (Közben lejön az 
ágyról, a színpad közepéig megy, megáll, a semmibe néz a közönség 
feje felett) Anya meg (kedvesen) Di, hát jusson eszedbe. Ejnye, hogy 
elfelejted. Na, nyugodj meg, mindjárt eszedbe jut, meglátod. (Elbe-
szélő  hangon) En meg csak kapkodtam összevissza a fejemet, tudtam, 
hogy semmi sem fog eszembe jutni. (Más hangon) István, ez a gyerek! 
Jusson eszedbe! Hát figyelj, ha elmégy valahova, figyelj oda! (Elbe-
szélő  hangon) És megrázott. (Más hangon, kétségbeesetten) Te István, 
ez még sírni se képes. Jaj, istenem, nincs ennek semmi reménysége! 
(Elbeszélő  hangon) Aztán otthagyott és odament hozzád (más han-
gon, kedvesen) Kisfiam, mi történt ma az iskolában? Erre te: Képzeld, 
anya, a tanító úr örömhírrel jött ma. Egy vidéki iskola meghívott 
bennünket úszóbajnokságra. Tudod, jó vagyok minden sportágban, 
de az úszás — hát imádom, tudod. Megy az egész osztály, persze Di 
kivételével, mert neki rossza szíve, na de hát ő  nem is sajnálja, hisz 
tudod .. . 

DOKTOR GUBA Ne gondolj rá, kedvesem. 
DIANA (elbeszélő  hangon folytatja) Én meg csak hallgattam, és szeret-

tem volna megmondani, hogy nem igaz az egész, csak hazudsz. De 
akkor megint csak rázott volna engem. (Más hangon, kétségbeesetten) 
Akkor mondd meg, az istenért, hát mondd meg, hogy ,mi az igaz. 
(Elbeszélő  hangon) Ugysem tudtam volna megmondani. Es különben 
is, az az ő  története volt, nem az enyém, akkor persze, hogy nem 
igaz. (Elbeszélő  hangon folytatja) Később nekem is lehettek kis 
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történeteim. (Más hangon) Furcsákat mesél ez a gyerek egy idő  óta, 
veszed észre, István? (Más hangon) Ne törődj vele, fontos, hogy 
beszél, jobb, mintha néma volna! (Elbeszélő  hangon) De én tudtam, 
hogy nem igaz, amit mondok. Megöregszem lassan, és még mindig 
nem tudom, mi az igaz. (Szünet) Talán mégis hiszek benne, hogy 
megtudhatom. Te? 

DOKTOR GUBA Én is. 
DIANA Eljön az idő? 
DOKTOR GUBA Eljön majd. 
DIANA Akkor lehorgonyzunk végre? 
DOKTOR GUBA Meglesz majd. 
DIANA Mindent tudni fogunk? 
DOKTOR GUBA És meghalunk. 
DIANA Utódokra nem gondolhatunk már, de millió más ember gondol 

helyettünk. 
DOKTOR GUBA Bölcsek leszünk. 
DIANA És teljesek? 
DOKTOR GUBA Eljön az idő . 
DIANA Mindent megértünk? 
DOKTOR GUBA Mégsem szenvedünk nagyon. 
DIANA Szeretni fogunk? 
DOKTOR GUBA Mindenkit. 
DIANA És nem fáj semmi már? 
DOKTOR GUBA A rejtelem és a mindentudás zenél bennünk. 
DIANA Boldogok leszünk? 
DOKTOR GUBA Mielő tt meghalnánk, boldogok. 
DIANA De addig? 
DOKTOR GUBA Várni kell sokat. 
DIANA Nehéz lesz? 
DOKTOR GUBA Nagyon. 
(Doktor Guba mosta színpad előterébe lép, megszállottan nézi Dianát, 

arca és füle piros, nagyon erősen festett a szeme, szemöldöke és a szája, 
látszik, hogy parókája van, lassan megindul Diana felé. A zene feler ő-
södik Doktor Guba lassan ringatózni kezd a zene ritmusára, nagyon 
groteszk jelenség, odamegy Dianához, letérdel mellette, majd szenve-
délyesen végigsimogatja a lábát. Arcát a nő  combjához szoritja.) 
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DOKTOR GUBA (szenvedélyt ől rekedt hangon) Szeretlek, kedvesem. 
(Diana a semmibe néz, arcán légies, átszellemült mosoly, nem vesz tudo-

mást Gubáról.) 
DIANA De mondd, ha idő  elő tt halunk meg, sosem lesz miénk a 

boldogság? 
DOKTOR GUBA Miénk lesz, megvárjuk. 
DIANA Ha előbb kell meghalnunk... 
DOKTOR GUBA Ó, ne gondolj rá, szeress! 
DIANA Hát tudod, milyen borzasztóan fiatalok vagyunk. Tudod? 
DOKTOR GUBA Ne gondolj rá, kedvesem. 
DIANA (ösztönösen kibontakozik Guba öleléséb ől) Es addig? (Izgatott 

lesz) Ki biztosít, hogy nem veszek el hazug történeteim labirintusában!? 
DOKTOR GUBA (lágyan) A reménység, kedvesem. 
DIANA (egyre izgatottabban) Hát hogy? Hisz holnap is meghalhatunk, 

nem érted? Ső t egy órával a megbizonyosodás elő tt is. 
DOKTOR GUBA Akkor hiába volt. 
DIANA Hát akkor minek? 
DOKTOR GUBA (újra közeledik térden csúszva Dianához, megsimo-

gatja a lábát, és a combjához szorítja az acát) Élnünk kell, kedvesem. 
Hát szeress! 

DIANA Hogyan? 
DOKTOR GUBA Szenvedni kell. 
DIANA (fájdalmasan) Rettenetes sötét van. És értelmetlenség. (Szü-

net, halkan, rezignáltan) Nem. Reménység nem lehet. 
DOKTOR GUBA Szeressél, kedvesem, s én megmutatom az utat. 
(Egyre hevesebben, egyre szenvedélyesebben öleli Dianát. Megjelenik a 

nővér, rémület van az arcán) 
NŐVÉR Doktor úr! Az injekció hatása mindjárt lejár, doktor úr! 
DOKTOR GUBA (egyáltalán nem vesz tudomást a n ővérről, vad szen-

vedéllyel simogatja Dianát) 
NŐVÉR Doktor úr, térjen észre! ... Jaj, úristen. Jaj, úristen ... Doktor 

úr! (Elrohan) 
DIANA (elrévedve, nem vesz tudomást Guba mozdulatairól) A remény-

ségrő l beszélj nekem. Mert elsüllyedek, örökre tudatlanul .. . 
DOKTOR GUBA (szenvedélyesen, lágyan) Szeressél, kedvesem. Egy 

szép napon, ha eljön az id ő , a csillagok fényében mosolygunk majd, 
és mindent megtudunk, kedvesem. 
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DIANA (kétségbeesetten) De addig mi lesz velünk?  
DOKTOR GUBA (szenvedélye a tet őfokára hág, simogatja, és csókol-

gatni kezdi Dianát) Maradj velem. S a szerelmünk lesz az út, mely  
elvezet a megbizonyosodásig. Szeméten, mocskon, halálon át a min-
dentudásig. Ó, hát szeretlek kedvesem, s te maradj velem. (Szenve-
délye szinte mára durvaságba fullad, leteperi a földre Dianát, rángatja,  

cibálja, igyekszik a ruhája alá nyúlni, szinte lihegve folytatja) A re-
ménység s az út vagyok, kedvesem! (Csókolgatja) Követned kell  a 
halálig.  

(Diana egész idő  alatta semmibe réved, és ellenállás nélkül tűri Guba  
cselekedeteit, most hirtelen megrázkódik, a zene feler ősödd, ugyanab-
ban a pillanatban berohan a nővér, maga előtt tolja a tolókocsiban  
alvó Tokát.)  

NŐVÉR (retteneteset sikolt) Doktor úr! Az utolsó pillanat lejárt!  
DIANA (tekintete Gubára siklik, döbbenet az arcán, rettenetes erővel  

félrelöki, magára néz, végigtapogatja magát, hevesen megrázkódik)  

NŐVÉR (nem tud megmozdulnia rémülett ől, karjai lógnak, arca rán- 
gatózik, seppegve, szinte hang nélkül) Az. . . injekciót.  

DIANA (vonaglik, közben végignéz mindhármukon, rekedten az ideges-
ségtől és a gyűlölettől) Meneküljetek, ha van hova! (Szünet, megvo-
naglik) Ó, úristen ... hát még nekik is, nekik is tudhattál helyet  
adni? (Újra megvonaglik) Ó, háta kezükbe tudtad adni az életem?  
(Megvonaglik) Állatok, őrültek és kéjencek vezetnek bennünket.  A 
te vétked a vétkek legsúlyosabbika. (Megvonaglik) Nem vehetlek  
észre többet, uram (nagyon lassan és rekedten), mint ahogy magamat  
sem vehetem már észre soha többet. (A jelenlev őkre néz) De ti, ti  
innen nem menekülhettek! (Szünet. Határozottan Guba elé lép,  
tekintete nagyon szigorú, fájdalma nem látszik, lassan, hi хаdtan be-
szél) Ó, én megpróbáltam helyet találni magamnak. Az emberek  
között nem sikerült, megpróbáltam a cirkuszi pódium rettenetes  
különítményén, ott sem sikerült, s végül itt nálad a bolondházban,  
hiába.  

(Guba integet a halálra vált nővérnek, és zavarában a nyakkendőjét  
igazítja.)  

DOKTOR GUBA Nővér, az injekciót, ha lehetne .. .  
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DIANA (higgadtan, lassan) Sok mindent régtő l fogva sejtek, hogy 
rettenetes igazságtalanság történik sokunkkal, tudtam én. S ha más-
hol, s ha másképp nem lehet, hát gondoltam, vállalom az őrületet, 
a téboly virágzását. Gondoltam, talán itt az én helyem. (Tekintete 
elkomorul) De hogy te is, te gerinctelen sarlatán, hogy te is helyet 
kaptál, hogy épp te bódítottál el nap mint nap szörny ű  szereiddel... 
O nem, ezt nem tudom megbocsátani. En magam akartam megőrülni. 
Nem érted? Én már tudtam, hogy nincs számomra hely, s hogy 
értelme sincs az én szememben az égvilágon semminek, hogy a létem 
teljesen reménytelen, de abban még hittem, hogy talán megmene-
külhetek az állandó igazságtalanságtól. Te nem tudod, odakint cso-
portokba verődve szenvedünk emiatt, csoportokba ver ődve és min-
denki egyedül és mindenki önmaga miatt. Hát ett ől akartam én 
megszabadulni. Erted? Te meg a nyakamra szabadítottad ezt az őrült 
katonát (a nővérre mutat), és percnyi pontossággal szünet nélkül 
kábítottak engem ... (Hosszú szünet. Diana felnéz, lassan folytatja, 
néha érződik a hangján a fájdalom) Nem vehettek észre, uram, mint 
ahogy magamat sem vehetem már észre soha többet. 

(Szünet. Diana az ágy felé hátrál, a többiek változatlanul dermedten 
figyelik. ) 

DIANA (hangja egyre rezignáltabbá válik) De hogy még nekik, még 
nekik is helyet tudtál adni. (A kékeslila fény er ősödd , halk elektronikus 
zene szól) Még néhány perc, és belezuhanunk a semmibe ... Na 
persze, a munka még addig viszi az ember[t]. De a bosszú ... (Egész 
az ágyig hátrál, kiabálva Tokának) Hej, maga! Ébredjen fel, és 
maradjon úgy, amíg lehet, mert nincs sok ideje ... maga a leggyá-
moltalanabb ... borzasztó, borzasztó ... Ó (Guba felé fordul) Az 
őrültek a villanydróton ... (Hirtelen mozdulattal kirántja a párna 
alól a pisztolyt, nagyon idegesen, majdnem sírva kiabál) Semmi moc-
canás! (Előrelép, a,  revolvert lövésre készen tartja, végignéz mindhár-
mukon) Sehova! Ertitek? (Szünet) Az ám (Gubára néz, aki még 
mindig dermedten áll, arca pirosra festett és groteszk) Az őrültek a 
villanydróton. (Pantomimjelenet. Diana imitálja a kötélen való egyen-
súlyozást, közben) Látod? Kapcsolódj be! Azonnal! (Gubára szegezi 
a revolverét) Kapcsolódj be! (Guba mintha álomkóros volna, megin-
dul Diana felé, mikor egy vonalba ér, szembeáll vele, és szintén imitálni 
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kezdi a kötélen való egyensúlyozást, Diana félreáll, fegyverét továbbra  

is Gubára irányítja, kajánul) Légy óvatosabb, mozog a kötél! (Szünet,  

Guba hipnózis alatt pantomimjátékkal imitálja a mozgó kötélen való  
egyensúlyozást)  

DIANA (eksztázisban folytatja) És mindig többen, mindig többen. Vi-
gyázz, a hátad mögött még millió ember egyensúlyoz. (Sгünet) Nézz 
le! A járdák üresek. (Szünet) O, ha látnád, hányan vannak mögötted. 
(Szünet, szinte sikoltva) Vigyázz! (Nagyon gorsan, suttogva) Mert 
tudod, uram, mindig akad valaki, akik ...] téged, te meg helyet adtál N  
mindenkinek itt, az őrülteknek, a kéjenceknek, az állatoknak. Ok 
vezetnek bennünket, hallod-e? ĆO, nem Létezel többé, uram. Csak a 
bosszú, mely oly jelentéktelene mindenségben, hogy még az is, még 
az is elveszíti az értelmét, uram. (Szünet, suttogva) Eppúgy, mint 
ahogy te, s ahogy én is. (Sгünet, hangja eksztázisban, szinte őrjöngve  
folytatja) Nézz le! Semmi. Nézz fel! Semmi. Látod, üresek a járdák, 
mögötted meg még millió ember egyensúlyoz. (Szünet, a zene erősö-
dik) Vigyázz! Lehet, hogy nem sok van már hátra. (Nevet) Igen ám, 
de az is lehet, hogy egy egész örökkévalóság! Na, ne hüledezz! 
(Szünet) Hiszed-e még, hogy te vagy a varázsló? Vigyázz! Mozgás! 
Hát csináld, amit csinálsz. Igen, igen. Lehet, hogy mindössze két perc 
az egész, nincs kizárva, ó, de az is lehet, hogy egy örökkévalóság. 
(Szünet) Hát nem szép ez a kiszámított menetelés, ez a finom 
egyensúlyozás itt, a villanydróton? Nézz le! Semmi. Nézz fel! Semmi. 
Mögötted meg milliók, ugyanazon a dróton, ki tudja, mennyit bír el. 
És most beszélj, beszélj nekem a biztonságról. 

(Guba mint az alvajáró imitálja a kötélen való egyensúlyozást, most  
hirtelen erősen inogni kezd, fél, pantomimjátél , a zene egyre er ősebb)  

DIANA (eksztázisban, sikoltozva) Gondold meg, mögötted az egész 
emberiség, libasorban, egyensúlyoztok egyetlen szál villanydróton, 
képzeld csak el. S ez még eltarthat az örökkévalóságig. A biztos talajt 
csak a kiváltságosok élvezhetik, persze. (Kiáltva) Vigyázz! (Guba  
erősen meginog) O, nincs veszély, csak ismerkedj a reménytelenséggel. 

(Hosszú szünet. )  
DIANA (önmagának) Egy szép napon elalszik majd, vagy az is lehet, 

hogy már rég elaludt az egész emberiség egyetlen szál villanydróton 
egyensúlyozva, s csak a vezényszavakra ébred fel itt-ott egy-egy 
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pillanatra. Aztán horkolva menetei tovább. (Rikoltva) Vigyázz! Nézz  
le! Semmi. Nézz fel! Semmi. Vigyázz! (Suttogva) Ó, nem bírom  
tovább, s minek, minek is ez az egész, hisz a jelent ősége, az már  
régen el is veszett ... (Rikoltva, hosszan) Vigyáz z! (Gubára  
szegezi a revolvert. Guba meginog, kétségbeesetten egyensúlyozva so-
káig, fejét kapkodja, a többiek dermedten állnak) Szabad! (A lövés  

eldördül, Guba összeesik, Diana villámgyorsan végigméri a nővért és  
Tokát, a nővér futni kezd, Diana eksztázisban sikoltva) Ha lövés  
dördül, az őrült katonák mind megindulnak, de nem menekülhetsz!  

(Újabb lövés, a nővér összeesik A zene még er ősebb.)  
DIANA (Tokára néz, aki tehetetlenül ül a tolókocsijában) Hogy veled  

mit kezdjek, nem is tudom. Olyan ártatlan vagy, mint a meztelen  

csiga, esetleg rádlép és elcsúszik rajtad az ember. Ez valahogy elvi-
selhetetlenül undorító. Nem tudom, hogy nyúljak hozzád. T űnj el!  
Tűnj el! (Szünet) Azt sem tudsz. (Odarohan hozzá, megindul kifelé,  

maga előtt tolja a tolókocsiban Tokát, majd megáll, visszafordul,  
felnéz) Mindenkinek helyet adtál, uram, még ennek is, és mindenki-
nek, az őrülteknek, az állatoknak, a kéjenceknek, uram, hogy vezes-
senek bennünket. Mondom, a te vétked a vétkek legnagyobbika.  

(Lassan, nyugodtan) Nem vehetlek észre többet, uram, mint ahogy  

magamat se vehetem már észre, soha többet. (Visszafordul, megindul  

Tokával, mikor eltűnik, rettenetes artikulátlan kiáltás hallatszil~ mint  
mikor valaki lezuhan a tizedik emeletr ől.)  

Függöny  

HARMADIK RÉSZ  

(Újra az első  résгheг  hasonló cirkuszi ambientus van a színpadon. Fehér  
padló, fehér háttér, azzal a különbséggel, hogy itt nincsenek színel,  

csak a fekete és a fehér szín szerepel. Az els ő  felvonásbeli színes  

díszítőköröket most fekete foltok helyettesítik, a magasból vastag fekete  

kötelek lógnak rendszertelenül, az egyik rövidebb, a másik hosszabb.  

A színpadot a néz őtérrel nem köti össze ezúttal a kötél. A hinta fekete.  

Mikor a függöny felgördül, az els ő  felvonásban is szereplő  bábufejek  
egyenként jelennek meg, tömpe orr, a fejek között csak árnyalatnyi  

különbségek vannak, egyaránt groteszk mindegyik A reflektor sorra  
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megvilágítja őket. Megjelenésükkel egy id őben magnószalagról morajló 
vagy beszélget ő  tömeg zaját lehet hallani, de a szavak elmosódnak. 
Mikor a bábufejek megjelennek, belép a kikiáltó, dobol és ritmusra 
lépdel, a zaj abbamarad.) 

(Verklizene szól. A bábufejekhez.) 
KIKIÁLTÓ Figyelem! Figyelem! Most következik az est fénypontja. A 

csodálatos páros, a sz őke Diana és a rettenhetetlen Alfredo bravúros 
és utánozhatatlan hintajátéka következik. Véd őszíj nélkül a halál 
küszöbén. Figyelem! Figyelem! (Közben megy a színpadon) Ketten 
a halál torkában. Csak egyetlen túlméretezett lendület, s máris mind-
ketten a halál fiai. A világ minden tájáról érkeztek már artisták, hogy 
megkérjék e csodálatos párost, tanítsák meg őket, hogyan kell a 
biztonságos halál küszöbén állni, s mégis élni. A világ minden tájáról 
érkeztek már hozzájuk tehetetlen öregek, hogy megtudják t ő lük, 
hogyan kell meghalni. Figyelem, figyelem! A világ minden tájáról 
érkeztek már hozzájuk fiatalok, hogy megtudják, hogyan kell élni. 
Figyelem, figyelem! Most következik az est fénypontja. A biztonsá-
gok biztonsága, a csodálatos sz őke Diana és a rettenhetetlen Alfredo 
hintajátéka! 

(Megjelenik Diana és Alfredo, fogják egymás kezét, mind a ketten fekete 
testhez álló dísz nélküli trikóban vannak, arcuk hófehér, púderral van 
bekenve vastagon, megállnak, meghajolnak a bábuk és a közönség 
felé, magnószalagról heves taps hallható. Felülnek a hintára. Rendkí-
vüli fontosságot tulajdonítanak saját mozdulataiknak. Arcuk merev. 
Hatásos, hosszú csönd.) 

ALFREDO Indulhatunk? 
DIANA Lehet. 
ALFREDO Hopplá. 
(Halk verklizene szól, elkezdenek hintázni, minden mondat után helyzet-

változtatás a hintán.) 
ALFREDO Már azt hittem, oda a játék. 
DIANA Gyorsabban. 
ALFREDO Hol voltál? 
DIANA (kezdi beleélni magát, őszinte lelkesedéssel) Hagyd most ezt! 
ALFREDO Nem értelek. 
DIANA Alfredo! Alfredo! 
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ALFREDO Di, mi van veled? 
DIANA Gyorsabban! 
ALFREDO Di, ez veszélyes lehet. 
DIANA Alfredo, lendület! 
ALFREDO Az utolsó, most legyen! 
DIANA Száguldjunk! Lendület! 
ALFREDO Még élnünk kell. 
DIANA Hopplá! 
ALFREDO Ha lehet. 
DIANA Száguldjunk! 
ALFREDO Az utolsó, most legyen. 
DIANA Csak nem félsz, kedvesem? 
ALFREDO Di, hogy tudjam, az utolsó, most legyen? 
DIANA Ráérünk, kedvesem! 
ALFREDO Hol voltál? 
DIANA Mit számít, kedvesem. 
ALFREDO Történt valami veled? 
DIANA Nem érted? Lendület! 
ALFREDO Meghalunk. 
DIANA Ó, ha van boldogság, csak ez lehet. 
ALFREDO Lassabban, kedvesem. 
DIANA Csupa rejtelem, majdnem ájulás. 
ALFREDO Diana, becsaptak téged, nem igaz. 
DIANA Nincs hozzá közöm. Lendület! 
ALFREDO Mi is csak pénzkeresők vagyunk. 
DIANA Ne beszélj, kedvesem. 
ALFREDO És nem szállunk az égig. 
DIANA És mondtam is nekik, hogy itt van a helyem. 
ALFREDO Mit beszélsz? 
DIANA Félrevezettek. Elkábítottak. 
ALFREDO Ó, tudom, tudom. 
DIANA Elveszítettem az eszméletemet. 
ALFREDO Bocsáss meg! 
DIANA Sőt, azt is mondtam, hogy nem kell izgulni, nem akarok én 

tizenhat személyes családi villát, csak épp erre, egy kis biztonságér-
zetre lenne szükségem. 

ALFREDO (kiabál) Diana, lassabban! 
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DIANA (kapkodva vesz leveg őt) És mire végre megmenekülhettem 
volna ... Csak ez az egyetlen borzasztó biztonság kellett volna 
nekem. 

ALFREDO Nem igaz. Bocsáss meg, kedvesem. 
DIANA Mindig mondtam, hogy csak egy kis biztonságra lenne szüksé-

gem. 
ALFREDO Lassabban, meghalunk. 
DIANA (újra lelkesedi) , boldogan) Ez a boldogság. 
ALFREDO Diana, ha mondom, túl nagy a lendület. 
DIANA Énekelj! 
ALFREDO Meghalunk. 
DIANA És ha meghalunk! Legalább méltósága lesz. De még nem, még 

nincs itt az ideje. 
ALFREDO Ó, Di, bocsáss meg! De nem igaz, amit mondtak. Ha most 

meghalunk, annak nem lesz méltósága, esetleg reklám a cirkusznak. 
Nem érted? 

DIANA Szépen, kedvesem, most szépen kell játszanunk. 
ALFREDO Élhetnénk még. 
DIANA Élünk még, kedvesem. De ez talán az utolsó nagy játékunk 

lesz. 
ALFREDO Lehet még. 
DIANA Tudod, én semmiben, az égvilágon semmiben sem tudtam 

hinni ... (Elektronikus zene, helyzetváltoztatás) Talán így is szület- 
tem, nem lényeges ... De ez a játék, ez volta mindenem. 

ALFREDO Tudom, kedvesem. 
DIANA Mert valónk nincs nekünk. 
ALFREDO Nincs, kedvesem. 
DIANA De megsejtenünk csak kellett valamit. 
ALFREDO Így van, szép kedvesem. 
DIANA Ez az irtózatos lengés, amely minden pillanatban az életedbe 

kerülhet .. . 
ALFREDO (őt is magával ragadja) Ez a biztonság, hogy valami különös 

módon mégiscsak tőled függ minden. 
DIANA Az egész egyetlenegy életed és halálod. 
ALFREDO (folytatva, lendciletesen) Hogy téged nem irányítanak gyű -

löletes felsőbb hatalmak. 
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DIANA Ez a szabadság. 
ALFREDO Ez a szárnyalás. 
DIANA Boldogság. 
ALFREDO Beteljesülés. (Hosszú szünet, arcukon önfeledt boldogság) 

Életed lényegének a tiszta lecsapódása. 
DIANA És a biztonságos reménytelenség. 
ALFREDO Ez a szép tiszta csönd itta magasban. 
DIANA (önfeledt nevetéssel) A csönd. 
ALFREDO Di, néha oly magasan vagyunk, csak egy hajszálnyira már 

a csodától .. 
DIANA A naptól, mely magába szívna bennünket. 
ALFREDO Csak hajszálnyira, lám. 
(Hosszú csönd. ) 
DIANA (megrázkódik) Alfredo! Alfredo! Lendület! 
ALFREDO Mert mi más kapaszkodód is lehetne egész életedre, ha 

nem ez a biztonságos reménytelenség, nap mint nap újra. 
DIANA Hajszálnyira a csodától, a zokogástól. 
ALFREDO Elszállhatnál. 
DIANA Csak egy kicsit lenne könnyebb a fejed. 
ALFREDO És kiver a veríték. 
DIANA Nincs várnivalód. 
ALFREDO Nincs vesztenivalód. 
DIANA Nincs jövőd. 
ALFREDO Csak sok eljövend ő  másnapod. 
DIANA Nem csaphatnak be. 
ALFREDO Nem csalódhatsz. 
DIANA Nem lehetne jó. 
ALFREDO Sem rossz. 
DIANA Csak ez a játék. 
ALFREDO Még sok-sok másik napon is, amíg akarod. 
DIANA Ehhez csak rád van szükségem. 
ALFREDO Csak rád van szükségem. 
DIANA Nélküled nem lehet. 
ALFREDO Nélküled nem lehet. 
DIANA Miénk a boldogságok legnagyobbika. 
ALFREDO A legbiztonságosabb. 
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DIANA Az egyetlen teljesség. 
ALFREDO A beteljesülés. 
DIANA Lendület, szép kedvesem. 
ALFREDO Szárnyalj! 
DIANA Gyorsabban! 
ALFREDO Még gyorsabban! 
DIANA Még gyorsabban! 
(Nagyon gyors hintázás. Hosszú szünet.) 
ALFREDO Mosolyogj! 
DIANA Alfredo, lassabban nem lehet. 
ALFREDO Szép kedvesem, boldog vagy? 
DIANA Alfredo, lassabban, mindjárt lejára pillanat. 
ALFREDO Érzed a végtelent? 
DIANA Ó, milyen közel van, és nem lehet. 
ALFREDO Lendület! Csak még egy lendületet. 
DIANA Ó, milyen közel van, és mégsem lehet. 
ALFREDO Kitartás. 
DIANA Ez az utolsó pillanat ... (Szünet) Állj meg, szédülök, és mindjárt 

lezuhanok. 
ALFREDO Csak még egy pillanat, és magához szív bennünket a nap. 
DIANA Állj meg.. . kedvesem.. . szédülök ... és zuhanok. 
(Lass(tanak.) 
ALFREDO 0, miért nem bírtad, Di, csak egy percig még. 
(Diana szinte élettelenül leng mára hintán. Egyre hosszabban lengnek) 
DIANA (nagyon gyöngén) Alfredo, rettenetes ez a csönd, csak a víz 

zuhog.. . egyre erősebben és senki, senki sem tapsol nekünk. 
(Leszállnak a hintáról. Diana megtántorodik, Alfredo odasiet hozzá, 

Diana a karjára támaszkodik.) 
DIANA Mondj valamit, hátha még oda tudok ... figyelni ... Alfredo, 

hamarosan ... meghalok.. . mondj... 
ALFREDO Nyugodtan, kedvesem. 
DIANA Senki sem tapsol nekünk ... Csak a víz zuhog ... hallod? .. . 

Egyre erősebben ... (Szünet) Mert üvegbura alá kerültünk, s minden 
elvesztette értelmét ... Hallod, zuhog a víz körülöttünk .. 

(A szín elsötétül.) 
Vége 

[...j olvashatatlan szavakat jelez 
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JEGYZET  

Többszörösen is meglepetés Juhász Erzsébet hagyatékból el őkerült drámai 
szövege. Először, mert a próza- és esszéíró drámaszerz őként állhat) elénk, 
de legalább annyira, mert az Artisták a Forum 1970. évi színműpályázatára 
készült, és a szöveg mostani előkerüléséig senki sem tudott róla. A szerz ő  
ugyanis mélyen hallgatott róla. Nem tudni, azért-e, mert nem volt sikere, 
nemhogy nem díjazta a Gerold László, Horn уik Miklós, Pataki László, Saffer 
Pál és Szeli István összetétel ű  zsűri, de az Uj Symposion-beli összefoglaló is  
inkább elmarasztalóan, mint dicsér ő lég említi. Szб  szerint így: „Beckett után-
érzés, Beckett rendszere nélkül, mélység híján. Miért kell azért drámát írni, 
hogy elmondhassuk: élni annyi, mint egy villanydróton egyensúlyozni. Nem 
kell elfelejteni: a zűrzavar nem abszurdum, nem Beckett. Esetleg rossz Beckett. 
Beckett dramaturgiájának kristálytiszta logikája van. Ez itt hiányzik. Félreér-
tett modernség." 

Kétségtelenül kemény s kegyetlen szavakkal illettem akkor azArtisták című  
pályamunkát. 

Mi vállalható az egy emberölt бvel ezelđ tti bírálatból? 
Az, hogy Beckettre emlékeztet, ma is kétségtelen, az utánérzés valóban 

felismerhető , jóllehet ez csupán irodalmi mintának is felfogható, s nem is 
rosszul megválasztott példa. Mindenekelő tt a doktor-duó, s ezen belül is a 
tolókocsiban ülđ , a történéseken mindig kívül lev ő  doktor Toka idéz(het)i fel 
bennünk a becketti drámák világát és alakjait. A darab szerkezetére tett 
megjegyzés sem igazán cáfolható, bár tény, hogy a pályázati gyorsmérleg 
készítésekor nem vettem észre, hogy az els đ  és az utolsó jelenet mintegy 
keretbe zárja a történetet, s ez nemcsak afféle jobb híján alkalmazott formai 
megoldás, hanem éppen az írói szándék érvényesítését szolgálja, segítend ő , 
funkcionális megoldás. 

S ezzel el is érkeztem az Artisták egykor észre nem vett erényeihez. 
Juhász Erzsébet szövegét ma két ember, nem mellékesen egy n ő  és egy 

férfi (ez esetben: Diana és Alfredo) egymásrautaltságának példázataként ol-
vasom. Ezt jelképezi a cirkuszi hintajáték, melyben az odafigyelés élet-halál 
kérdése, s mint ilyen, igen alkalmas általános értelmezésre, s ezenkívül a 
kockázatvállalás kifejezetten drámaivá is teszi. Hasonlóképpen a cirkusz és az 
elmegyógyintézet — ezen a két helyszínen játszódik a történet — is általános 
jelképértékű , a drámairodalomban mindkett ő  gyakorta a való világ szinoni-
mája. Azzal, hogy az Artisták írójának értelmezése szerint a cirkusz az elvísel-
hető , a tébolyda, bár itt kifejezetten tör ődnek az ottlevőkkel, pedig az elvisel-
hetetlen világ.  
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Hogy a szerző  a zárójelenetben megismétli a kezd őjelenetet, azzal, hogy 
most Diana replikáit Aifredo mondja, és fordítva. A két ember egy. Mert 
egymás nélkül mindkettő  elveszik. Ez történik Dianával, amikor az intézetbe 
kerül. Ezt az elveszettséget hivatottak bemutatni, érzékeltetni a joggal be-
ckettinek jellemezhetб  jelenetek, helyzetek. Itt Diana elveszti a kapcsolatát 
nemcsak a külvilággal, ami pedig a cirkuszban a közönséggel folytatott laza 
diskurzusban egyértelm ű  volt, hanem önmagával is, elveszti önmagát, egyéni-
sége megszűnik, csak egy eset lesz.  

Juhász Erzsébet nem hibátlan, a kezd ő  (dráma)író bizonytalanságait és  
nagyot akarását egyaránt megmutató drámai játékában nem kisebb feladatra 
vállalkozott, mint annak az alapvet đ  életténynek a bizonyítására, hogy létezé-
sünk értelme, boldogságunk csak egyféleképpen valósítható meg: párban. Hogy 
boldognak lenni szólóban lehetetlen, csak akkor/úgy lehetünk/leszünk boldo-
gok, ha van erőnk, figyelmünk mást is boldoggá tenni. Az Artistákban valóban 
van becketti utánérzés, de becketti világszemlélet nélkül. 

Végezetül: tévedett a zs űri, amikor nem ismerhette fel a m ű  releváns 
értékeit? Részben igen. Mert jobb, méltányosabb elbírálást érdemelt volna 
(lehet, hogy ebben az esetben Juhász Erzsébet nem hagyott fel a drámaírással). 
Másrészt viszont nem. Mert A szám űzött, a Jób, A tanítvány vagy A budaiak  
szabadsága komplettebb drámai alkotások, annak ellenére, hogy a díjazott, 
illetve kötetben kiadott m űvek hagyományosabb dramaturgja, kevésbé modern 
példaképek szerint készültek. 

GEROLD László  



HARKAI VASS ÉVA KÉT VERSE  

ÓDAlgás* 

ave mozART! ave bАRТбk! éljen az ART! — részemr ől bók 
s bár nem kenyerem az óda mégse legyen ez CODA 
elhamarkodott zárszó a köszönt ő  elő tt — vagy himnuszt? azt juszt 
se! olyat költsenek a haza bölcsei — teszem azt: kölcsey 

tegnapelő tt a fesztiválkertben 
miközben a murva sarum szíjai alá szorult durva jelenet szemtanúja 

lettem: 
egy cédrusbokor mögül látóm — botránya botrány hátán —
jön bАRТбk s nyomában mozART — gondolnád: hoch ART 
de nem! az édes mozART-muzsika helyett a két mester egymásnak esett 
bАRТбk kiabál s wienben vett mozART-tallert és -kugelt zabál 
mozART hisztizik — keine nachtmusik! — komm liebe int 
Ionstanzának s miközben teli szájjal tömködi magába a (csodálatos) 

mandarint 
viháncol: a fesztiválkertre néz ő  erkélyen nejével a bARTók-rádió 

rapjére táncol 

mozART dalában? mozART dallamában? 
hiába írja Orbán — mire jutnak így hárman? 

de azért ave bАRТбk! ave mozART! 
annak örömére hogy mégis itt kószált 

miskolcé a priusz — a két géniusz 
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* ,,... 2003. június 19-én, pontban éjfélkora Miskolci Nemzeti Színház el őtti 
Déryné-kertben nyilvános légyotton találkozik Bartók + Mozart. Nem tudni, a 
tér melyik szegletében fognak kezet és váltanak szót, s hogy pontosan mir ől 
beszélnek. Találkozásuk apropóját a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál adja; 
ebben az időpontban mindketten azt fürkészik, kik és mit szólnak a találkozá-
sukhoz, arra kíváncsiak, ímélben kik és mivel köszöntik őket a fesztivál alkal-
mából. 

Felkérlek, légy Te is a köszönt ők között, ímélázz azon, hogy erre az alkalomra 
mivel üdvözölnéd őket. Idén ismét kedved szerint bújhatsz a Mesterek és/vagy 
hőseik bőrébe. (...) 

A Miskolci Nemžetközi Operafesztivál nevében, 
küldeményedet várva, üdvözlettel. 
Vass Tibor 
Miskolc, 2003. április" 

2003. május 14. 

MI LESZ EBBŐL GONDOLTA 

a vonat ablakán át szemlélte a leromlott tájat amint a szerelvény 
a külvárost elérte a kies síkság az elhagyott remíz után több 
lágyság kellene ide ha nem zökkenne alatta kerék nem kattanna 
sín azt hinné a Pannon télben áll egy ablak mögül nézi mozdulatlan 

hogyan cserélődik a szín hogyan hordják ki lassan az ősz s be a tél 
bútorait hol vagyok kérdezné a kásás hidegben de nem éppen 
így — wo bin ich gondolná az itt és ott interregnumában a táj 
megenyhülése a város közelg ő  érverése csupa mellékkörülmény 

ráadás később majd az idegenség tereit is bejárja fáradt 
sétákkal átlót húz épületek utcák terek közé a város 
napok és hetek múltával is távol tartja magát a folyó 

a híd a gát mind messzebbre lök ődik tőle a ködbe 
vesző  buszok ablakára fagyott pára függönyén túl 
sejlik dereng egy meghiúsult panoráma. 



VARGA SÁNDOR KÉT VERSE 

TÁJ VARJAKI{AI. 

a józanságban 
tejfehér tél fagyottan 
varjú feketéll 

és kihűlt tájra 
megint csak varjak szállnak 
mozgást pontozva 

kimintázottan 
a hófedte földekre 
létezésünk is 

ÖNMEGVALÓSÚLÁS 

ott rejtőzködve 
az első  lélegzettő l 
eszmélődésig 

nefelejcsekkel 
a kék feledés ellen 
kitárulkozol 
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és észrevétlen 
titkok termékenyülnek 
míg magaddá válsz 



CS. SIMON ISTVÁN VERSEI 

ÚGY TÚNT 

Akkor ott a perzsel ődő  
rét fölött 
úgy tűnt, 
hogy a szétvert fej ű  
sikló farka 
alkonyatig mozog 
a kocsiút porában, 
hasonlóan mint 
halálra gázolt 
ember karján 
a Doxa óra 
mutatója. 

A HARANGSZÓRA VÁRVA 

Csenevész cserjékkel, 
fafattyúkkal satírozott 
szárazulat peremén 
az ódalgós dű lőút 
visszafelé kanyarog 
(a kiszikkadt hajlaton át) 
ritkán pelyhedző  porát, 
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érdes csöndjét 
hanyagul őrzik 
a szikár mácsonyák. 

Az őszi ugaron 
ellipszis színeződés 
egykor itt is klastrom állt, 
Kanizsamonostora 
a földűlt az eltűnt 
a zsolozsmás. 

Visszafelé kanyarog a d ű lőút 
csak a rejtély tapintható ki már 
pedig a konok időrő l 
lerongyolódott évszázadok 
redőin át 
(önfeledt balkáni gerlék 
búgása közben) 
Szeretném hallani 
Kanizsamonostor 
elrabolt vagy elsüllyesztett 
harangjának a hangját 

Monasterium Kenaz 

TORONTÁLI 

Nem ütnek már, pajtás, 
és te sem ütsz vissza, 
egy nagy csattanással 
minden csapda 
megszűnt a számodra. 
Nagyon sajnálom, 
de Anti 
minden menetet 
lehetetlen, 
nem lehet 
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megnyerni. 
Elfelé fut, 
nyaktörően hánykolódik 
a költözködésre 
mindig kész kocsi. 
A lejtőn fölgyorsulva 
fut-fut 
mélyen le az aljba. 
Vajon a következő  
éles kanyarban 
közülünk 
ki marad még rajta? 
Te már kiszálltál .. . 
Mert, Anti, 
minden mérkőzést 
lehetetlen, 
nem lehet 
megnyerni. 
Hogy is volt? 
„Kéket nyílik az ibolya . . 
Fölöttem vaknap ül 
emléked, 
szilaj szertelenséged 
a sírodból is visszaüt 

Torontáli Anti 

NÁNDI 

A kárókatonák 
még itt vannak, 
de te, Nandi, 
nem jössz vissza 
soha már. 
Nélküled álmodhat 
a börtönrő l 
az itt hagyott 
tartomány. 
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MILYEN SORS? 

Az egykori bedeszkázott ablakú 
Újsor házainak hűlt helyén kószálok, 
és hurkot dob rám 
a Rábénál (is) jubiláló 
hármas határ. 
Többszörösen trikolóros 
kőkarója közelében 
a rendhagyó Kisboldogasszony-napi 
havas viharban megkeresztelt 
Vass Idekonra 
vajon milyen sors vár? 

ÁRNYÉKKÉNT 

Ahogy az üldözött 
gYfk 
maga mögött hagyja 
a farkát, 
ám árnyékként 
magával vonszolja 
a rettenetét .. . 
Úgy hoztam el 
emléked 
e lepusztult tájra, 
ahol számomra 
már csak egy 
üresedő  falu 
a menedék 
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VAKHIT  

Ею  „ kiniozdulinak"  

A hit, amelyrő l 
úgy érzed, 
hogy éget és vakít, 
vakhit. 
„Ki nem látja, 
csodálja." 
S ha még nem hajszol 
az idő , 
hidd csak, bízvást hidd, 
hogy lesznek még csodák 
itt. 



PAPÍRSZELETEK 

NÉMETH ISTVÁN 

Ha valahol a népi helyett a népiest olvasom, ebben mindig a leki-
csinylését látom mindannak, ami nemcsak az úgynevezett egyszer ű , 
falusi nép lelkéb ől származik, például amilyen a népdal, népm űvészet, 
különböző  népi szokások, hanem azt a mozgalmat és m űveket is, amelyet 
és amelyeket a múlt század els ő  felében, a harmincas években bizonyos 
magyar írók elindítottak, létrehoztak. Ha mindezekre gondolva valaki 
a népi helyett népiesr ől beszél, számomra ez annyit tesz, annyit jelent, 
mintha valaki olyasmirő l szólna, ami az általános értékek sorában ala-
csonyabbrendűségénél fogva nem odavaló lenne. Gyanús. Ósdi, poros, 
vacak. Tehát népies. Ami silány utánzata valaminek. Márai például 
véletlenül se írná le szövegeiben, hogy népi. Aranyt nagyon szerette. 
Nem a származásánál fogva, amely, hogy is mondjam, népi volt, hanem 
a költészetét, ami természetes is egy írónál. Aranynak a szavait szerette, 
amelyek zömükben tagadhatatlanul a nép ajkán születtek meg. Márai 
a magyar nyelv szerelmese volt, azt tartotta egyetlen, igazi hazájának. 
A magyar nyelvet, amelyről bizonyára tudta, hogy egy nép anyanyelve. 
Nem egy népies népé, hanem egy valódié, hús-vér, még mindig egy 
eleven, élő  népé. Nem írta le sehol, hogy a magyar nyelv népies. Viszont 
bizonyos írók számára népiesek voltak. Olyanok, akik utánozni szerették 
volna a népet, de nem sikerült nekik, beletört a bicskájuk. Talán maga 
az úgynevezett nép is népies volt számára a táncaival, dalaival, faragvá-
nyaival stb. együtt. Gyerekes, gyermeteg. Komollyá, feln ő tté akkor vált, 
amikor polgárrá érett. Nem akkor, amikor polgáriasodott, hanem akkor, 
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amikor polgárrá lett. Nem kispolgárrá és nem is nagypolgárrá, hanem 
egyszerűen csak polgárrá. És ha már az volt, nem lehetett polgáriasnak 
nevezni, minta népit népiesnek. Szilárd, megbízható értékké nemese-
dett, levetkőzve magáról egykori népiességének minden ny űgét és ko-
loncát, lesikálva magáról az izzadságszagot. Hogy kedvelte-e az egyszer ű  
nép fiait, a „népies" parasztokat, nem tudom, de egy helyütt bevallotta, 
hogy ezzel az emberfajtával nem tudna szót érteni. Talán mert nem 
tudta volna őket megszólítani. Nem tudott volna velük mit kezdeni. 
Idegenek lehettek számára. Népiesek. Ebben a szóban, ebben a jelz őben 
minden benne van, amit egy gyanús képződményről megfogalmazhatunk. 
Néha úgy találom, hogy a rasszizmusnak egy leplezetlen változata is. 

Piaci ismerősöm, aki tudja rólam, hogy írogatok, magyar nyelvbő l 
vizsgáztatva, le-lecsap rám. Legutóbb el őre érzett kárörömmel megkér-
dezte: hogy hívják a szobának azon részét, amelyr ő l világítótest csüng 
alá, és magát a világítótestet? Plafon és luszter, válaszoltam, hadd örüljön 
az ipse. Na ugye, hogy te se tudsz magyarul! Mennyezet, csillár! — 
diadalmaskodott. Boldog volt, hogy cs őbe húzhatott egy állítólagos írót. 
Pedig ő  csak egy egyszerű  magazionér volt. A raktárában több mint 
ezerféle alkatrész volt, mindegyiknek megtanulta a nevét, természetesen 
mindegyiknek a szerb vagy a „nemzetközi" nevét, mert mindenki csak 
ezt használta, a magyar megrendel ő  is, és ez olyan természetes volt és 
maradt mindmáig környezetünkben, mint az, hogy reggel a nap felkel, 
este pedig lenyugszik. Emberem, aki azért adni szeretne magyarságára, 
büszkén eldicsekszik vele, hogy a raktárában akadt nem egy olyan 
alkatrész, aminek tudta, ahogy ő  fejezi ki magát, a magyarországi nevét 
is. Nincs szándékomban gondolatban sem megbántani őt. Nem mester-
embereink, mezőgazdasági mérnökeink, orvosaink, tisztvisel őink felelő -
sek csak azért, mert anyanyelvükön nem mindig tudják azokat a szak-
kifejezéseket, amelyeket a szakközépiskolákban vagy az egyetemeken 
egyszer sem hallottak az anyanyelvükön. Az írónak azonban ilyen ment-
sége nem lehet. Neki, szegénynek, anyanyelve minden szavát illene 
tudni, ami képtelenség, mert nem született még meg az a magyar író, 
aki minden szótárba szedett szavunkat ismerné. Beleértve a tájszavain-
kat is, a „népies" kifejezéseket. Vagy csupán a virágneveket. A madár-
és rovarneveket! Alljon elém az a mezei költ ő , aki meg tudja mondani, 
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mi a gordont'. Már az acatot is elfelejtette, pedig a kett ő  ugyanaz... 
Mindez most arról jut eszembe — egyáltalán lehetséges, hogy valami 
még az eszembe juthat?! —, hogy bosszantó módon felejtem a szavakat, 
baj van a memóriámmal. Ilyen állapotban már nem volna szabad tollat 
ragadni, de hát az ember, míg lehet, er őlteti. S mert tudom, hogy nincs 
minden rendben a memóriámmal — olykora barátom neve se jut eszem-
be, pedig sürgősen fel kéne hívnom, ám a telefonszámát csak a neve 
után lelhetem meg a könyvben —, tehát, mert tudom, hogy a memóri-
ámmal ..., épp ezért erőltetem a memorizálást, mostanában egy vers-
idézetet szeretnék mélyen bevésni meszesed ő  agyamba, egy versidéze-
tet, amely így hangzik: „Láss világnak egy homokszemet / s 
mennyországnak a vadrózsát; / tarts a tenyeredben végtelent / és örök-
létnek egy órát" (Blake, Az ártatlanság jövendölései, fordította Tornai 
József). Ebben a négy verssorban minden benne van, amit tudni érdemes 
és azontúl is minden, minden. Szeretném megtanulni, mint annak idején 
a miatyánkot, amiben szintén minden benne van. És már majdnem 
tudom kívülről, de ahányszor csak fel szeretném mondani magamnak, 
minduntalan a második verssor utolsó szavánál akadok meg, a vadró-
zsánál. Szinte már belehülyülök. Mert sehogy sem jut eszembe a vad-
rózsa, mindig a rózsaszál „ugrik be". A történetet, gyötrődésemet el se 
merem mondani piaci ismerősömnek, mert még megkérdezné tőlem 
gátlástalan fölént'ességérzetével, hogy micsoda firkász vagy te, s mellé 
még magyar? 

* 

Ebben a korban, a mi korunkban, nemcsak amiatt bosszankodik az 
ember — míg végül be nem látja: nem húszéves már —, hogy szavakat 
felejt, illetve, hogy a legegyszerűbb kifejezések épp akkor nem jutnak 
eszébe, amikor a legnagyobb szükség volna rájuk, egyéb apróságok is 
minduntalan felbosszantják. Mondom, mindaddig, míg be nem látja: 
nem fiatal már. Tehát, míg öregkorához ill ően, meg nem érik. Míg föl 
nem tud emelkedni önmaga gyarlóságán, vagyis míg nem tud mosolyogni 
azon, amin a környezete már jó ideje mosolyog. 

Ebben a korban, a mi korunkban, azonban mintha például az ínyünk 
még mindig jobban működne, mint az agyunk. Olykor mintha az ízle-
lőszervünknek jobb volna az „emlékez ő" képessége, mint az agyunké. 
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És most hadd avassam be a nagyérdem űt egyik magánügyembe. Biztos 
vagyok benne, hogy némileg sikerül vele kielégítenem falánk kíváncsi-
ságát. Jó ideje a reggelim két szelet margarinos-mézes kenyér, teával. 
Belátom, szerény kis reggeli, s szemben áll azzal a fölfogással és gya-
korlattal, miszerint végy magadhoz b őséges reggelit s érd be egy könny ű  
vacsorával, így álmod is könny ű  lészen. Hát én fordítva csinálom. Talán 
dacból. Elég az hozzá, hogy szerény reggelimhez teát fogyasztok, csak 
nagy ritkán tejet. 

Ennek nagyon egyszerű  az oka. Az édes anyatej ízére nem emlékszem, 
minthogy csecsszopós koromból nincsenek emlékeim, de az ínyem máig 
megőrizte az ízét annak a frissen fejt, habos, édes tehéntejnek, amit 
gyerekkoromban ittam. Ahhoz képest ez a mai gyári tej íztelen. 

Am nemcsak az ínyünknek vannak ilyen feledhetetlen emlékei. A 
szívnek is. Mintha ezeket az emlékeket a költ ők már mind kifecsegték 
volna. Meg is látszik a verseiken. Nemcsak szikárabbak a strófáik, 
szárazabbak is. Meg ne sértsem őket: íztelenebbek, sótlanabbak. 

Fél füllel hallgatom a magyartanárt, mért nem olvassák (értik, élve-
zik?) a mai általános és középiskolások aMikszáth-„szövegeket". Mert 
nincsenek „rákódolva". Persze így fél füllel, fél odafigyeléssel nem 
nagyon értem, miről van szó, a lényegét azonban mintha megsejteném 
abból a példából, amivel mondandóját próbálja alátámasztani. Arany 
két sorát idézi a Toldiból: „Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel / 
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel ..." Mit ért ebb ő l egy mai 
tizenéves? — teszi fel a kérdést a tanár úr. Nem tudja, mi az, hogy ösztövér, 
nem tudja, mi a kutágas, a hórihorgasról se sokat hallhatott, talán csak 
a gémrő l kapisgálja, hogy madárféle, jóllehet olyannal se találkozott 
még a lápon. Es mi az, hogy láp? ... Hát akkor mit kezdjen vele, az 
annyiszor idézett Arany-sorral? Semmit. Így nem is érdekli. Annál 
kevésbé, mert ha fiú az illet ő , kint már türelmetlenül várják a csajok, 
ha pedig leányzó, a faszik. Arany, Mikszáth, Gárdonyi, Tömörkény sehol 
se várja őket, legföljebb a tankönyvekben. Ha ki nem seperte őket 
onnan a legújabb oktatási törvény. Magam éltem meg a legsz űkebb 
családi környezetemben, hogy már az Egri csillagokra sincs „rákódolva" 
az unokám, viszont nagyon is rá van kódolva azokra a léleköl ő  szörnyű - 
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ségekre, amelyeket egy bizonyos egér segítségével maga hív el ő  a szá-
mítógépéből. Nemhogy ösztövér kutágast nem szagolt még hórihorgas 
gémmel, de valódi, cincogó egérrel se találkozott eddig, így okkal gon-
dolhatja, ha egyszer mégis találkozik vele, hogy a négylábú, hús-vér 
teremtmény a lapis holt komputeregérr ől kapta a nevét. Nehogy ez 
váljék századunk alapvető  igéjévé. Ez a fordítottság. Meg az, hogy 
minden a számítógépből lombosodott ki. Mikszáth szivarfüstjének a 
felhőjébő l mosolyog rajtunk, és türelmesen vár. Van ideje b őven, és 
Aranynak meg a többinek is van, akik azért éltek, hogy holtukban is 
őrizzék a szavainkat. Egyszer talán még „ráhangolódnak" ezekre a 
szavakra az információs szupersztrádán száguldozó unokáink is, föltá-
pászkodva, kiszakadva abból a virtuális társaságból, amely kifinomult 
technológiával önnön szórakoztatására elektronikus szeméthegyeket 
(is) termel. 

Nem tudom, mikor furakodott be a köznyelvbe s máshová is a 
„visszajelzés" szavunk? Én jobban szeretem a „visszhangot", ami nem 
biztos, hogy ugyanaz. Ma már lassan a költ ők is a könyvük visszajelzé-
séről beszélnek, nem a visszhangjáról. Pedig az a vers, amelyik nem üt 
visszhangot az olvasó lelkében, meglehet hogy jó vers, kiváló vers, de 
meddő  vers. Manapság mintha egyre több lenne a kiváló, ám medd ő  
vers. De ezek a versek, m űalkotások nem önmagukban hordják a med-
dőségüket, visszhangtalanságuk másutt, másban keresend ő . Talán ab-
ban, hogy mostanság az emberek nem olvasnak verset. Mást se igen, 
legfeljebb az újságcímeket. Ilyen „visszajelzéseim" vannak. S akkor 
telefonál valaki, valaki, akiben bizonyos firkálmányaim visszhangra ta-
láltak. Olyannyira, hogy némelyiket át is ülteti az anyanyelvére. A 
napokban meglepő  dicséretet kaptam t őle. Ismeri a legutóbbi kötetemet 
is, a Lélekveszt őst, olvasta, de fordításra inkábba régebbi dolgaim 
serkentik. A Lélekveszt őn darabjai főleg, úgymond — s itt jött számomra 
a dicséret! — magyar ügyekkel foglalkozik. Nem afféle ítéletnek, még 
kevésbé sértésnek szánta, de nem is dicséretnek, pedig meglehet ősen 
szerény visszajelzést kiváltó er őlködéseim ennél szebb visszhangra nem 
találtak még szőrös szívemben. Hiszen nem is volt szándékomban más 
ügyekkel foglalkozni, mint azzal, ami leginkábba sajátom. Apró-csepr ő  
„magyari" ügyekkel. 



FÉLELEM  

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA  

A legelsđnél megértettem, hogy mindig erre a hangra vártam. Túl akartam 
lenni rajta, mert tudtam, el nem kerülhetem: aki ide született, az nem ússza 
meg e szirénahang nélkül. A gyerekek nézték a repül đket, és azok voltak 
szerencsések, akiket sikerült megkímélni a rettegést đ l. A megkímélés a fel-
nőttek dolga lenne, de sokszor nem képesek rá. Aki hallotta a szirénaszót, a 
légvédelmit, és nem ijedt minden alkalommal halálra t đle, az már felnđttként 
kezdhet magával valamit, valami mást is, nem csak rettegve várni, hogy mikor 
szólal már meg az a hang, amirđ l éjszakánként szüleit hallotta suttogni; és 
mikor történik már végre meg az, amit nem is tudtak formába képzelni, csak 
jelentés nélküli vagy homályos jelentéssel bíró szavakból állítottak össze: 
oroszokat, partizánokat, mieinket, brigádot, kényszermunkát, önkéntességet 
emlegettek, de a végeredmény egy gyereknek teljesen képtelenség volt, siralmas 
zagyvaság, amibđ l semmit sem lehetett kivenni, másnap nem lehetett elmesélni 
a többieknek, és nem lehetett szavakba önteni azt a félelmet sem, ami akkor 
született. Mert álmodás helyett félelem volt, és védelem helyett ez jutott az 
óvatlan szülđk saját rettegésének feldolgozásából. Ők is féltek, đk elđre is, és 
visszamentek is az id đben, és éjjelente ezért nem szeretkeztek; azt hitték, hogy 
gyerekeik már rég alszanak, suttogtak, csak suttogtak hajnalig. Sohasem đk 
hagyták elđbb abba, hanem a gyerek aludt el már igazából is, nem csak tettetve 
az álmot, mert eleinte mint beteg ember, már várta a kint el đre, és eljátszotta, 
hogy mélyen alszik, hadd kezdjenek már beszélni, seppegni a feln đ ttek. Hírhedt 
és híres embereket is emlegettek, akik ma is itt járnak közöttünk, akik mo-
solyogva köszönnek, cukorkát adnak a kicsiknek, j б l megy dolguk, de valami 
homály veszi đket körül, senki sem mondja ki nappal, senki sem vágja az 
arcukba hangosan, csak a gyerekeket rémisztve halálra a suttogós éjszakákon, 
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mesélik világnak a rémségeket, kínzásokat, árulásokat, besúgásokat, hogy aztán  
a gyerekek gyanakodjanak, és nappal már ne merjenek senkinek se a szemébe  
nézni. Hazudik, aki azt mondja, hogy a gyerek mindent kibír. Nem mindent,  
de nem is hal bele mindjárt, csak később, de addig sokat kell cipekednie, és  
sokszor kell rájönnie, hogy nem menekülhet el, és nincs is az a sziget, csak  
kitalálja magának, hogy legalább ha szava veszik, oda menekülhessen minden  
elб l. Mert amíg van szó a félelemre, amíg kimondható, addig lehet vele bánni,  
de ha már csendessé válik, akkor nagy a baj. Velünk együtt növekszik, kivet-
hetetlenül, és eleinte nem is vagyunk tisztában vele, hogy mit hordozunk  
magunkban, csak azt érezzük, valami nincs rendben itt. Ez a dolog sokáig  
rejtve maradhat, főleg akkor, ha nem megyünk el máshova a megszokott  
környezetünkbő l, vagy ha nem akarjuk meglátni azt, aminek a tudatosítása  
elsбre óriási megrázkódtatás, de kés őbb a gyógyuláshoz vezető  első  lépésünk  
lehet. Az állandó szorongás Ott van a leveg őben. Utánunk jön az otthonokba,  
az elcsendesülésben is jelen van. A meghitt percek sem mentesek t ő le. Legin-
kább nem is ölt formát, de ha mégis, akkor gyakran a „mi lesz holnap"  
kérdésében testesül meg. Nem ez az egyetlen oka a félelmeinknek, nem csak  
a jövő től való indokolt félelmünk. Er бnk csak arra elég, hogy megakadályoz-
zuk, hogy egyelбre ne növekedjen pánikká a passzív félelem. Az er ő  a folya-
matos legyűrésre kell, és a megoldás keresése elmarad. Kiegyezünk magunkkal.  
És észre sem vesszük, ez a téboly kezdete. Magunk nyúlunka rácsokért, és  
húzzuk körénk őket. Közelre, hogy kapaszkodhassunk a hideg vasban, és  
sóvárogva nézzünk kifelé, két függ ő leges vas közé szorított arccal. Úgy nem  
látszik a börtönünk sem, és ha nem látjuk, nem beszélünk róla. 01yan, mintha  
nem is lenne, de legalább van miben megkapaszkodnunk egy ideig. Amíg nem  
ér el a következő  hullám. Előre sohasem lehet tudni. Minden összes űrűsödik,  
elnehezülünk. Alig akarunk már valamit. Már kimondani sem, mert a szavak  
épp az állandó jelenlétükkel vesztik cl erejüket. Elhallgatnia félelmet? Kitör б  
örömérzet is csak veszett táncként (mélyebbre taposva a szorongás), semmit  
sem oldott fel, nem semmisül meg a rossz. Az ujjongás haladékot jelentett,  
még csak nem is esélyt. A birkák nyakán kolomp. Ujra és újra megjelenik  a 
félelem. Itt mindig félni kell. És a legsúlyosabb teher épp a könnyű  belenyugvás  
képessége, a tudattalanba taposás túlélést segít ő , látszólagos eredménye. Sem-
mi sem köt ide, úgy érzem. Azután pedig úgy: a félelem. Ezzel a félelemcso-
maggal nem juthatok messzire. El sem indulhatok. Élem a magam félelmét,  
és közben ki is vetnem. A kivetítés azonban nem elég. A magam felé ható,  
másoktól induló jelek közül csak a félelem különböz ő  megnyilvánulásait  
vagyok képes vinni. A többi, mintha nem is létezne. Kiépül a világom, a  
magam szorongásaiból és a mások fel ől érzettekből, ami csak igazolja és  
megerősíti a saját félelmem létjogosultságát. Mennyire félek. Itt mennyire  a 
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félelem a legerősebb érzet, erre akkor jöttem rá, amikor elmentem innen.  
Megszűnt a teher, a félelmet tápláló, állandóan szinten tartó l фzeg, de a  
félelem megmaradt. Eleinte légüres térben lebegett, de hihetetlen gyorsasággal  

megkereste létének igazolását, és megtapadt az els ő  alkalmasnak látszó dolgon,  
és ismét hízni kezdett. Jelen lenni, uralkodni, nem hagyott más érzeteknek  

teret. Szörnyű  felfedezés volt, amikor nem a félelem irreális voltát kellett  

meglátnom, hanem, hogy a magam léte lett bizonytalan a félelem nélkül. Nem  

vártam meg, amíg magától tér vissza a mindent đl félni tudó képesség, utána-
nyúltam, mert a félelemmel vagyok egész. Már nem mindig érzet, már egyre  

gyakrabban testet öltđ  rém. Amíg nem mertem kimondani, azt hittem, az egész  

létezésemet áthatja. Mióta kimondom, alakot öltött, de legalább jól elhatá-
rolható. Megtanultam bánni vele. Teljesen megszüntetni nem voltam képes —  

hogyan is, amikor ez már születésem óta részem? Csak távolabbra tartottam  

magamtól. Nem én vagyok a félelem, én az vagyok, aki fél. Aki a félelemt б l  
fél, és így elölrő l kezdődik az egész .. .  



KEREK A VILÁG 

NAGY ZSUZSA 

Kerek a világ, 
világból lettem én, 
pötty lelkem rajta járkál 
s a világ mind benne él. 

Házam zöld réten, 
kémény áll tetején, 
lelkemet eltüzeltem 
s a világ most odaég. 

Álmom egy madár. 
Szemébe tenger fér, 
felröppenve ott jár már 
a világnak tág egén. 

Ráülök, elvisz, 
hol az ég véget ér, 
álmommal így lelkem is 
s a világ is visszatér. 



PRÓZÁK  

SZABÓ PALÓCZ ATTILA  

LEGKISEBB PRÓZÁM A VILÁGON  

Ennyire, de ennyire, ennyire-ennyire, nézd csak milyen picike .. .  

icurka-picurka.. . аkйгћа  semmi volna ... és már nincsen is ...apróka,  
mint a kicsi róka, a rókagyerekek ... behemót, amennyire csak a hangya  

lehet .. .  
összement .. .  
összementben csak egymásra néztünk, intettem és ő  visszaintett,  

aztán már nem is láttam, el is t űnt, akár a ... mintha csak egy átlagos  
maszat lett volna ... belémgyömöszölve, belémgyümkürészve .. .  

no, hát ennyire picike!  

TISZTA FEJJEL  

„tiszta szívvel betörök ... ", úgy értem, kerékbe törlek ... az „új  
időknek új dalaival" együtt .. .  

azazhogy: degeszre tömlek ... degeszre tömöm a fejed a hülyesége-
immel .. .  

tudod má', vannak itt ezek a régi dolgok, amelyekt ől ma már kár  
volna megválni, vagyis igazából nem is arról szól most ez a történet,  

hogy kár vagy nem kár, de talán azt lehetne igazán károsnak nevezni,  

hogy mindezektől NEM TUDOK megszabadulni, nem tudom úgy le-
vetkőzni magamról ezeket az ártó, magammal hurcolt örökös öröksé-
geket, akárha a meztelen valómat keresném, mert lemeztelenedve,  
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ahogy a zuhany alá toppanék, s „repült felém anyám", akkor is csak 
ezeket találom — no most hogyan is? — magamon, a b őrömön ... érted? 
Szóval ez akkor is megmarad, ha már nincs hova tovább — hovatovább? —
vetkőztetni magamat... 

Így hát, mivel nincs jobb dolgom, én most szépen kerékbe törlek .. . 

* 

Megkapaszkodni a régi dolgokban... 
Most épp egy olyat próbálok keresni magamban, amelyikbe érdemes 

is lehetne belekapaszkodni ... Igen, mert úgy látom, vannak dolgok, 
amelyek így utólag beléjük kapaszkodva is értelmet adnak, s vannak 
viszont közöttük olyanok is, amelyek értelmetlenítenek ... amelyek nem 
veszíthetik el értelmüket, nemcsak azért, mert nem volna, ki megkeresse, 
hanem ez egy olyan minőségbeli tulajdonság, amelyikkel, illetve ami-
lyennel tulajdonképpen nem is rendelkeztek... 

tulajdonképpen .. . 
tkp... 

* 

Kezdjük talán azzal, hogy kutyám jóllakottan heverészik. Sikerült 
neki úgy fölmásznia a fotelre, hogy törött lábát maga alá húzva tudott 
elhelyezkedni. Most evett utoljára ... utoljára a holnapi m űtét előtt. 
Még sose láttam kutyam űtétet ... Nem mondhatom, hogy túlzottan 
kíváncsi volnék rá, de ezen át kell esni, és paszta .. . 

És a műtét elő tti napon délben szabad neki utoljára enni adni. Azután 
se kaja, se víz. 

Ebbő l az alkalomból egy jókora csonttal dobta meg az asszony, amit 
ugyan tényleg neki vásárolt a sarki (no jó, legalább két-három saroknyira 
van tőlünk ... és tulajdonképpen ott sem a sarkon.. . de hát ha egyszer 
ezt már így szokás mondani ...) hentesnél, de nem kifejezetten erre, 
vagy egy ilyen, valami ehhez hasonló alkalomra ... s tulajdonképpen 
azt sem tudhattuk akkor még, hogy majd elüti a szerencsétlent az a 
kibaszott autó .. . 

* 
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igen, nem is néha, most folyton az jár a fejemben (no jó, annyit azért 
beismerhetek, hogy tényleg a tegnapi eset kapcsán ...), hogy azt kellett 
volna mondanom, úgy bele mikrofonba, bele az éterbe, hogy „nem 
akarom én hallgatni ezeket a faszságokat" .. . 

De én marha, volt bennem annyi visszafogottság, hogy tekintettel 
voltam a rádióra .. . 

No, ez is egy jó nagy faszság volta részemr ől .. . 

— Faszarágiság! . . . 

Mindenki nyugodt... 
Maradjon is az. 
Csak anyám sürgeti a dolgot. Nem akarja a márkát euróra váltani, 

pedig ha nem sietünk, mégis muszáj lesz ... Van még vagy két hete a 
márkának ebben a forgalomban, aztán a lámpa pirosra vált és megáll 
az útkeresztez ődés előtt, majd amikor újra indulna (az a végzetes éjfél 
után ...), balra kanyarodik, megcsúszik a jeges úton, a sofőr a fékbe 
tapos, de hiába, a jeges úton ett ől csak meginog a járm ű, izé ... akarom 
mondani ... meginog az árfolyam ... az autó az árokba csúszik, de 
ezzel még nincs vége, mert ahogy orra az árok szélébe ütközik, a 
lendülettől fordul egyet, Isim-bumm, csatazaj, egy utolsót mordul, a 
befektetési alapoknak annyi .. . 

Talán már két hétre sem rúg az ideje. Az utolsó rúgásait kell kihasz-
nálnunk, az utolsó rúgásaiban kell megkapaszkodnunk Spidermant mí-
melve, apróhirdetéseket böngészve — hogy négykerekesítsük ma-
gunk ... négykerekesítse is a világ magamagát .. 

Ha mára pillanat rögzítve van, rögzítése ily egyszer űen megadatott, 
hogy sem falat fúrni, se éket verni nem kellett, és nem volt szükség 
semmilyen különleges beavatkozásra sem ... csak egy lanyha, avagy 
lanyhuló mozdulat, s ahogy volt, akasztva van ... akárha naptár, akárha 
családi fotó, akárha bekeretezett gyerekrajz, akárha bármi mulandó 
volna. . . egy év múlva cserélhet ő  ... egy újabb, még aktuálisabb családi 



PRÓZÁK 	 661 

fényképre, melyen már csak te maradsz a régi, amúgy pedig mindenki 
kipotyogott mellőled, vagy te tetted lapátra .. . 

mindegy is... a lényeg az, hogy Te maradtál .. . 
olyan régi, ugyanolyan marha, amilyen mindig is voltál ... ugyanolyan 

magányos, ugyanannyira egyedül ... mint „vén cigánya siralomház-
ban"... 

unicumos pulyka 
... és a pulykaméreg legbelül. Bár meglehet: a patkányméreg hatá-

sosabb volna! 

* 

. . . tulajdonképpen! 



SZÁMADÁS 

VIGH RUDOLF 

magadban egy napon megállsz 
hallod hogy beszélnek a fák 
agyban hiába balta fejsze 
benn az ágak szaggatása 

ha majd lélekerdőn megállsz 
bűnöd belső  hang sorolja 
hiábavalóságoddal 
sóhaj előtt némán elégsz 

fák alatt magadban nyöghetsz 
nem érted lombok kórusát 
fáj hogy jobban nem figyeltél 
amíg fák között lehettél 

2003 



VISSZAVADÍTÁS 

Laza regényféle a kutyabó'rra'l, I. 

B. FOKY ISTVÁN 

REMETE-ARC, KISZÁMÍTHATATLAN FÉNNYEL 

A Philip & Borris sétahajót valaki elkötötte. Egyszer űen nyoma 
veszett, mintha máról holnapra a föld nyelte volna el. Sokakban a hír 
hallatán olyan gondolat támadt, hogy valaki vagy valakik a télbe forduló 
időjárás megpróbáltatásai el ől menedékítették valamely biztos helyre, 
nehogy az esetleges jég öleléséb ől pórul jártan kerüljön ki. A sok 
mendemondának aztán az egyik orvhalász felfedezése vetett véget, aki 
a Kis-Palics nádasaiban fedezte fel félrebillenten, szinte süllyed ő  álla-
potban, akárha valamely bicebóca rokkantat utánozottan, s olyan elha-
gyatott állapotban, mintha megtér ő  holt lelkek vették volna birtokukba, 
és duhaj tivornyájuk végeztével lékelték volna meg az úszótestet, b űnös 
nyomaik felfedezhetőségét kerülendő. A kis, emeletes hajócska azonban 
kemény diónak bizonyult, s ellenállta barbárok cselekedeteinek: to-
vábbra is a víz színén maradt, míglen át nem vontatták újra a nagy vízre, 
hogy végül is a félsziget öblében nyerjen ismét nyugalmat. 

A Remete kötötte el, mondom nektek — bizonygatta Magvaszakadt 
Janó az embereknek, akik a halászháznál a hálókon dolgoztak. — Füs-
tölög a Kamenita-hát oldala, állítólag oda húzódott be a tél el ő l. 

A visszaszármaztatás vitte oda — mondta Csalogány, akinek a sándori 
határrészen, közvetlenül a víz mellett állt egy hétvégi házacskája, ahol 
a környék lakói szoktak volt borozgatni. 
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Az emberek kezében pihenni látszott mára hálókötésre rendelt 
alkalmatosság, és elmélázva a mondottakon, ki-ki a maga módján pró-
bálta megfejteni a Remete titokzatos cselekedetének igazi mivoltát, 
mivel a visszaszármaztatási históriát mellébeszélésnek vélték. 

A Remete Molcer-leszármazott, s mint olyan, állítólag övének 
bizonyul idővel a téglagyár elő tti dombhát — mondta Magvaszakadt Janó, 
a szentkúti házgondnok és előénekes. 

Azt mondod, hogy megfúrta a löszdombot, s oda húzódott a tél 
elő l? — kérdezte Yehuda, akiről senki nem tudta, honnan vet ődött erre 
a vidékre, csupán annyi volt róla a kósza hír, hogy távoli rokona a 
Macskovityoknak, és ez elegend őnek bizonyult, hogy feltétel nélkül 
befogadják maguk közé. 

Stimmel, drága barátunk! A Remete bevackolta domboldalba, s 
úgy füstöl a pincelakásból, mintha szénégetésb ől tartaná el magát — 
mondta Janó. 

Ennek utána kell nézni — mondta Justika, Janó élettársa. — Mert 
mégiscsak felháborító, hogy miatta szájára vegyen benniinket a környék. 
Előbb a hajó elkötése, most meg a füstölése. Nélküle is olyan büdös a 
környék, hogy fulladoznak az emberek! 

- Ennek valóban utána kell nézni — mondta Csalogány. — A sándori 
vízmelléken nem történhet semmi olyan betolakodás, amit velünk nem 
beszélt meg az illető . 

Emberek, ezen gondolkodni kell, legyünk óvatosak! 
Mindenki Palimadár szavaira figyelt, mert okos embernek tartották, 

aki némi iskolát is járt, állítólag felsőbb körökben is gyakran megfordult, 
s felcsipegetett menet közben a tudomány ágainak valamely ismere-
teibő l. 

Palimadár folytatta gondolatmenetét: 
Ha ez a magának való illet ő , akit ti Remetének neveztek, valóban 

visszaörökli a Kamenita-hátot, akkor már most jogosan ütötte fel ta-
nyáját a domboldalban. 

Yehuda egyetértett Palimadárral: 
A törvény az törvény! Az örökölt jogok mindenkorra szólnak, és 

esetünkben ez a Remetére is vonatkoztatható! 
Neked meg honnan eme okosságod eredete? — próbált Magvasza-

kadt a pillanathoz illőn fogalmazni kérdésével. 
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Négy szemesztert lehallgattam a szakmában — mondta a férfistrand 
pillanatnyi őre, aki úszómester szerepkörben is nyilvántartott. 

Az ember sosem tudhatja, hogy kit fogad be a házába — dörmögte 
Janó a szakállába. — Mondtam én Justikának, hogy ez a hozzánk sze-
gődött Yehuda nem egyszer ű  menekült .. . 

Justika mindjárt kész volta válasszal: 
—Hogy nem féled az Urat, Janó! Hát tehet Yehuda arról a bombáról, 

amit a repülők közéjük dobtak, és még jobban ágrólszakadt lett a lelkem 
előbbi állapotánál? Ott sírdogált az evez ősklub vízretevőjén, s. egyre 
szólingatta istenét, hogy vegye magához, miel ő tt önszántából víznek 
megy, olyan úszni nem tudón .. . 

Összenéztek az emberek. Ismerték a történetet, hogy aztán a 
messzirő l jött ember így lett sándori ideiglenes lakos meg valamelyest 
azzal is tisztában voltak, miféle szóbeli szerz ődés köti össze már vagy 
két éve a három embert, melynek gyümölcse éppen azon a ponton van, 
hogy ültébő l egyszer csak feláll, és elindul. 

Mindenki jól járt azzal a bomba okozta bajjal, mármint ami a 
hármótok viszonyát illeti — sietett a hirtelen támadt érzelmi gy űrődésen 
simítani Csalogány. — Inkább azt fontoljuk meg, emberek, hogy kifigyel-
jük-e a Remete pillanatnyi állapotát, vagy sem? 

Ebben maradtak. Meg abban, hogy a kés ő  délutánba nyúló munka 
végeztével, hazamenet csak ráfigyelnek a Molcerok kései, kissé különc 
utódjának sándori fészkére. 

A pincelakás megléte már messzir ő l mutatta magát. Közvetlenül a 
szennyvíztisztító mögötti hajlat oldalába vájta a honfoglaló, akinek még 
ahhoz is volt érkezése, hogy valamely szemétdombi részr ő l ócska kály-
hacsövet kerítsen a füst kivezetéséhez. A bejárati részen kopott pok-
rócféle csüngött alá, melynek földig ér ő  redőiben olyan fajta kutya 
szuszogott, amelynek füle hossza vetekedhetett a farkának méretével. 

— Jé! Ennek a Remetének még kutyája is van! —csodálkozott Justika, 
és mindjárt gondjába is vette az állatot, amely hálásan t űrte az asszony 
simogatását. 

A jámbor sándoriak azonban hiába szólítgatták emberüket, az csak 
nem akart el őkerülni a gyéren füstölg ő  pincevájatból, s már-már azon 
voltak, hogy elnapolják látogatásukat, mikor a dombhátról érzelmekkel 
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vegyes szóváltást dobott közéjük a keleti leveg őmozgás. Gyorsan felka-
paszkodtak a dombra, s bizony ott volt mit hallaniuk, látniuk. 

Szép kis cirkusz — jegyezte meg csendben Janó. — Alig érkezett 
megmelegedni, máris civakodik! 

A Remete valamely városiasnak látszó n őszeméllyel egy lábszáreson-
ton birkózott. 

Márpedig innen semmiféle csont vagy egyéb el nem kerülhet, drága 
asszonyom! — rántotta ki végül a városiasan öltözött n ő  kezéből a 
lábszárcsontot a Remete. — És ha itt áskálódni akar, ahhoz magának az 
én hozzájárulásom kell, különben fel is út, le is út! 

A nő  a hirtelen rántás erejét ől lódíttatva a földre ült, és megszégye-
nülten zokogni kezdett, közben a mellettük tátongó ásatásból el őkerült 
egy fiatalabb és harciasabbnak mutatkozó hölgyike, aki Remeténket 
úgy fellökte, hogy emberünk tótágast állta közeli gödrök egyikében. 
Miután prüszkölve a portól el őkerült a lyukból, a hosszú szakállas, 
csupán pendelyforma ruházatot viselő  alak mozdulataiból az volt leol-
vasható, hogy most az őt gödörbe küldőt fogja megtámadni, mikor 
Csalogány közibük ugrott, és megálljt parancsolt. 

Mindenki üljön a fenekére, és ezzel a békéltetést megnyitom! 
A hatalmas méret ű  ember látványa megjuhászította a perleked ő  

feleket. Kénytelenek voltak, igaz, egymástól tisztes távolságban, körül-
ülni az ásatási lyukakat, hogy valamelyest minden további veszekedést 
kerülendő  szót érthessenek egymással. 

Minta sándori Szentkút helyi közösség megbízottja, én vezetem 
le a békéltetést — vette át a szót Magvaszakadt Janó, azzal felvette a 
civakodást elő idéző  tárgyi bizonyítékként szerepl ő  lábszárcsontot. — 
Kinek a tulajdonát képezi eme csontocska? 

A városé ... Ugyanis engedélyünk van itt ásatásokat folytatni, és 
ennek tudható be a személyi tulajdon jogossága — mondta az asszony. 

Az én földemben találták, t őlem nem kértek felhatalmazást a 
turkálásra, és innen semmiféle csont vagy egyéb el nem kerülhet! —
ordította a hosszú szakállú. 

Ön kicsoda? 
Szent András vagyok, a Kamenita-hát tulajdonosa! 
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Nem ön lenne-e ama palicsi remete, aki a Philip & Borris sétahajót 
eltulajdonítva érkezette nevezett helyre, hogy beássa magát a dombba 
télire? 

A hajót ne írják a számlámra, azt másvalaki lógatta meg — mondta 
a Remete, és a lábszárcsontot a meglepett Janó kezéb ől kikapva, elbo-
torkált a dombhajlat felé. 

Hosszan, csendben néztek utána. Mint valami tünemény, úgy hagyta 
őket magukra pillanatok alatt, - s rágódhattak kétségeiken afel ő l, hogy 
mi itt az igazság. 

Pirikém, megyünk az önkormányzatba, és ha kell, karhatalommal 
vesszük birtokba, ami a városé! —jött meg a hangja az id ősebb hölgynek, 
és ők is arra vették az irányt, amerr ől jöttek. 

Ezek mindent hátrahagytak, ezek hamarosan újra itt lesznek, és 
akkor jaj lesz itt mindenkinek — szörnyülködött Justika, s arra biztatta 
Yehudát, hogy szaporázzák lépteiket a portájuk felé, ahol bizony senki 
nem végzi el helyettük az esti végződést. Palimadár és Csalogány is 
jobbnak látta a maguk dolga után nézni, egyedül Janó tartott ki annak 
gondolata mellett, hogy neki be kell várnia a fejleményeket, nem hagy-
hatja magára bajában a szent embert. 

Míg mentek a dolgotokra, addig én képviselem helyben a helyi 
közösség érdekeit — szólt utánuk, aztán nagyobb hangon tudtára adta 
a távozó asszonynak, hogy mit beszéltek meg vacsorára. 

Magvaszakadt Janó egyedül állt a Kamenita-háton. Fölötte zöld 
kányák keringtek a magasban, a glédicsfák bumeráng alakú terméseit 
csörgette a keleti szél, és a Nagyitató fel ől öszvérordítás érkezett há-
borgatni a különben egészen csendes vidéket. 

Magvaszakadt Janó leballagott a Remetéhez a pincelakáshoz. 
A Remete ott ült valamilyen fej őszékfélén az odúja előtti tisztáson, 

és a nemrég újraélesztett tüzét hizlalta éppen valamely mellette hever ő  
gumófélék sütéséhez. Janó szótlanul társult az ismeretlen ismer őshöz, 
akivel önkéntelen szolidaritást vállalt, mivel úgy érezte, hogy a gyengébb 
védelmezése lenne feladata. Mióta megbízták a Vodice környék fel-
ügyeletévei, általában mindig és mindenütt az emberek védelmére kelt, 
ha azok szorultságukban már minden reménnyel felhagytak. Esetünkben 
is azt vélte felfedezni, hogy ennek az embernek komoly köze lehet a 
löszhát megszállásához, csupán kinézésében és magatartásában nincs 
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meg a kellő  dekoráció, hogy mások ellenében érvényt szerezhetne 
jogaihoz. 

Mi közöd van a remeteséghez? — kérdezte nagy sokára Janó. 
A Remete ránézett nagy, vizeny ős tekintetével: 
— Kiközösítettem magam a többiek közül. 

Azt mondják, hogy a Ludasi-tó szigetén éltél. 
Legutóbbig ott. 
És honnan veszed, hogy jogod van ehhez a területhez? 
Ősi hagyatékom. Állítólag kutyabőr is van róla, csupán el ő  kell 

kerítenem. 
Most hosszabb ideig csendben volta két ember. A Remete a gumó-

féléket a parázsba tette, kutyája körülszimatolta a vacsoramáglyát, mint-
ha a készülő  étek illatát akarta volna beszippantani, aztán visszacam-
mogott a vackára. 

Janó csodálkozott a gazda és a kutya hasonlóságán: 
Egy az egyben, mintha egyek lennétek! 

A Remete csak nagy sokára felelt: 
— A Földet Söprő  Búbánattal? Már hogyne, mikor az ember a maga 

képére választja a kutyáját. Emez eb meg munkakutya: szagért ő ! 
Szagértő ?! 
Gombaszakértő ! 
Hm! 
Ez a vacsora is a leleményességének lészen köszönhet ő . Királyi 

eledel van sülőben a parázson. Szarvasgomba. 
Most mára kései homály vette őket körül, csupán Csávoly irányában 

mutatkozott az elköszönő  napnak némi vöröses utóderengése az égbol-
ton. Janó szótlanul csipegetett a csemegéb ől. Sose hallott a Remete 
által nevezett gombáról, s most megértette, hogy mindaz, ami ezt a 
titokzatos embert körülveszi, valami mélyebb köt ődéssel illeszti be a 
sándori löszhalom összképébe. Mert nem lehet véletlen, hogy éppen 
most került elő  az ismeretlenségből, és éppen ide, a szemétdombnak 
használt kopár dombhátra, amit már emlékezete óta valami furcsa, 
megmondhatatlan történet leng körül még a sző lőskertek idejébő l. 

— Azt a hajót az északi szél kötötte el — mondta Janó. 
A novemberi javából, mikor bikaerős — közölte amaz. 
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Az emberek képzelete határtalan, tudod. Ne is foglalkozz velük, 
Remete! Inkább gondunk lehet, hogy a városiak hamarosan meglepnek, 
és lehet, hogy a karhatalom is kivonul ellened. 

A Remete érezte, hogy a körülmények hozta hirtelen ismeretség 
valahogy a sándori embert a szolgálatába kényszeríti, és nem csupán 
azért próbálkozik kiállni mellette, mivel túlságosan egyedül maradt 
ügyének intézésével. 

Ezek mára innen végképp elgurultak, gondolom én — mondta a 
guggoltából felmagasodó Janónak. — Az éjjel úgyis virraszthatnékom 
van, majd odanézek a szerszámaikra, hogy hiánytalanul meglegyenek. 

Reggel idenézek — mondta Janó. 
Megtisztelsz. 
Ugyan már, baszod alássan! Mégiscsak ebb ő l a földbő l vagy, ha ez 

tetszik valakinek vagy sem! — bukott ki Magvaszakadtból szokott, ked-
veskedő  káromkodása kíséretében az elismerése annak a ténynek, hogy 
a Remete viselkedése, gesztusai és miegyéb mégis valamelyest a sándori 
emberek vonásait viselik magukon. 

Hideg lesz az éjjel — mondta még Remete a távozó után. 
Az. Hideg. Húzzad jól magadra a Kamenita-hátat — hallatszott Janó 

üzenete a kissé távolabbi aszfaltút fel ő l. 
A Földet Söprő  Búbánat vinnyogva kuporodott gazdája ormótlan, 

eléggé megviselt csukái közé, szinte igazolandó el őbbi szavaira, hogy a 
levegőben lóg a talaj menti fagy el őhírnöke. Közben itt-ott feltünedezett 
egy-egy tovagördül ő  autó, fényszóróival bepásztázva a domboldal sár-
gaföldes meredélyeit is. A kutya nyugtalansága percr ő l percre nő ttön-
nő tt, előbb csak nyöszörgött, vinnyogott, végül sz űkölése szinte a kime-
rült, síró csecsem ő  hangutánzatát elegyítette a környezet alváshoz 
készülő  zörejeivel. 

Jól van, Fdsöbú! Csak egyedül neked lehet igazad — mondta csen-
desen a kutyának, eredeti nevét békésen becézetté kurtítva. — Ha most 
jönnek, annak is állunk elébe, barátom! Vannak halaszthatatlan dolgok 
a földön, amelyek nem elnapolhatók! 

A két gépkocsi úgy robbant be a löszhalom el ő tti kopár térségre, 
mintha téglagyári munkásokat szállított volna éjszakai m űszakra. A két 
múzeumos nő  jött elöl, villanylámpával a kezükben, s mögöttük néhány 
civillel meg egy rendőrrel megerősítve. 
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Itt lenne a mondott uraság, uraim! — hadonászott lámpájával a 
Remete felé az idősebbnek látszó asszonyság. 

Remete felállt, megadva a módját az érkez ők legelemibb köszönté-
sének. 

A személyit kérem — lépett oda a rend őr. 
Remete az őseitől örökölt nagypendely hastáji zsebéb ő l előkotorászta 

igazolványát, és szó nélkül a rend őrnek nyújtotta. A fiatalabb régész 
sietett a rendőrnek megvilágítani az okiratot, aki hosszan tanulmányozta 
a személyit, aztán száraz ág reccsenéséhez hasonlító tenorján felcsattant: 

Á! Ön Prozivka lakosa?! 
Oda vagyok bejelentve, uram — mondta a Remete. 

— Akkor mit keres itt, a nyomorúságban? 
A magaméban vagyok, uram — tagolta a szakállas férfi. 
És miért nem a lakótelepen? 
A nővérem kiközösített, uram! 
Azt mondják, hogy errefelé csak nemrég t űnt fel .. . 
Ludason húztam meg magam, de jön a tél .. . 

Valamilyen önkormányzati, zömök ember lépett mosta Remete 
mellé, s hosszan vizsgálva arcát, a többiekhez fordult: 

— Nem látszik zavarodottnak ... Eddigi viselkedése nagyon határozott 
és illemtudó ...Mondhatnám, magabiztos jelenséggel van dolgunk, és 
azt ajánlom önöknek, hogy majd napvilágnál intézzük tovább a vele 
felmerülteket! 

Tisztelt nagyszakállú! Talán a szemközti téglagyár is netán az ön 
személyi tulajdona, nem csupán e nevezett dombhát, amit mi régészek 
ugyancsak régóta számon tartunk? — kérdezte gunyoros hangon a Piri-
nek nevezett régész, és úgy illegett-billegett a Remete el őtt, mint 
fajdkakas szokott a násztáncán lejteni. 

A Remete előbb megrágta mondandóját, aztán legszükségesebbnek 
a következőket találta mondani: 

Tisztelt kisasszony ... A kutyab őr majd mindent megmond. 
Ami azon áll, úgy lészen a dolgok. 

Az eddig leghátul álló valaki most el őlépett a homályból, mint aki 
csupán azért maradt veszteg, hogy kellőképpen mérlegelhesse a beállt 
helyzet komolyságát, és csendesen utasította a többieket: 
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Hölgyeim és uraim! A helyzet komolyságára való tekintettel, vala-
mint annak ismérveivel, amit a doktor úr mondott, a beállt helyzet 
további intézését elnapolom. Ami ezt a jóembert illeti, utána kell nézni 
dolgai állásának a nevezett rokonnál, s egyéb területen, annak megál-
lapítására, hogy a visszaszármaztatási id őszak netán beigazulna az illet ő  
állításaival kapcsolatban. 

Az idősebb régész bólintott, majd a Remetéhez fordult: 
Mondja csak, a vájat ön szerint nem kezdi ki az egészségét? 

Végre megszólalt belőle az igazi nő , gondolta a Remete, miközben 
a pincelakás bejáratáról ellebbentette a pokrócot, hogy a jövevények 
betekintést nyerhessenek odújába. 

Köztudott, asszonyom, hogy a föld nyáron hideg, télen meleg... 
A váratlan vendégek most fénnyel pásztázva a pincelakás falait, 

különös belvilági képpel találkoztak, és kissé h őkölni is látszottak. 
Ugyanis a löszbe vájt szobaféleség mennyezetér ől emberi csontma-

radványok némely darabjainak tartozékai mutatkoztak, s úgy nézett ki 
az egész, akárha szabálytalan m űalkotással álinának szemben valamely 
sivatagi lelőhelyen. 

A döbbenetes kép hatása a vendégek arcán különös fintorok meg-
jelenésével tükröződött vissza. 

Akárha a szépeim csontjai is lehetnének netán — mondta a Remete 
most már barátságosan. — Esetleg megkínálhatom önöket parázsban sült 
szarvasgombával? Csak úgy tenyérb ől, útban vissza, elcsipegethetik... 

Jó éjszakát, uram — mondta az idősebbik régész, és indulta kocsik-
hoz. A többiek szótlanul követték. Valamelyikük hangfoszlányait még 
visszadobta a hirtelen támadt november eleji fuvallat: 

—. . .  ha nem reinkarnáció ... akkor ... jelenjöv ő  .. . 
A Kis-Palics szennyvizének mérhetetlen b űze talán még egyetlen 

holdtöltekor sem volt annyira nyomasztó és idegesít ő , mint éppen ezen 
a novemberi éjszakán. 

(Folytatjuk) 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK  
Hatások és analógiák Németh Lásгlб  Kisebbségben című  művében  

BENCE ERIKA  

A magyar irodalomtörténet-írás alakulásfolyamatát vizsgáló és értékel ő  
szaktudomány kutatóinak )  véleménye szerint Németh László Kisebbségbeп 2  
(1939) című  műve a tudomány fejlбdésének mélypontját, a szerzб  világnézeti 
orientációjából következб  tragikus eltévelyedését, digresszióját jelenti. E ta-
nulmánynak nem képezik tárgyát azoka politikai és ideológiai összefüggések, 
amelyeknek körében és szellemében Németh László Kisebbségben című  műve 
létrejött. Nem kívánunk továbbá foglalkoznia koncepció létrejöttének lélek-
tani vetületeivel, illetve botrány-mivoltával. A teljes áttekintés szempontjából 
azonban bizonyos szociológiai (a szerz ő  származása meghatározta világnézeti 
jellemzбk3), kultúrpolitikai kérdések (a Babits—Németh szellemi konfrontáció 
következményei 4) és a röpirat indukálta polémia (Babits Mihály Pajzzsal és 
dárdával5  című  válaszdolgozata) nem kerülhet ők meg. Ezek azonban csak 
annyiban foglalkoztatnak bennünket, amennyiben a vizsgált szintézismodell 
alapjainak, elveinek és fogalmainak megértéséhez szükségesek, amennyiben 
motivációs tényez őit jelentik. Konkrétan: nem foglalkozunk részletez б  
igénnyel a korszak jól ismert antiszemita és fasisztoid törekvéseivel, a szerz б t 
az említett ideológiák felé sodró frusztráltság lelki okaival, a népi-urbánus 
szembenállás történetével és tényez ő ivel. Célunk feltérképezni, értelmezni és 
értékelni azt a — magyar irodalomtörténet-írás fejl ődéstörténetében hullám-
völgyként is megkerülhetetlen — irodalomtörténeti szintézismodellt, illetve a 
benne meghatározott XIX. század-értelmezést, amelyet a vizsgált m ű  jelent 
és képvisel. 

A Kisebbségben Németh László írói-irodalomtörténészi munkásságának is 
mélypontja. Elбzménye, alapvetése, illetve kib бvítése e személyes életm ű  
keretei között a Magyarság és Európa б  (1935), valamint a szerz ő  politikai, 
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filozófiai, kulturális orientációjának, útkeresésének irodalmi-szövegszer ű  do-
kumentumai, többek között a Marxizmus és szocializmus, a Nemzeti radika-
lizmus 8 , a Faj és irodalom9, a Faji hibáinkról10, a Kiforgatnak a múltunkból ll ,  
a Szekfű  Gyula 12, a Második szárszói beszéd 13  című  írások. Mindezek közül a  
Magyarság és Európa rendelkezik a későbbi irodalomtörténeti vízió, a Kisebb-
ségben elméleti alapvetésének, fogalomtisztázó bevezet őjének jellemző ivel.  
Mint más irodalomtörténeteknek, illetve szintézismodelleknek (gondoljunk  

csak Horváth János rendszerezésére vagy Babits irodalomtörténeti vázlataira),  

a Németh László-i elképzelésnek is megvannak a maga kiegészít ő  vagy pár-
huzamosan kirajzolódó, létrejöv ő  dokumentumai. Itt mindenekel ő tt a régi  
magyar irodalom jelenségeir ő l szóló dolgozatai 14 , Berzsenyi-, illetve Kemény-
értelmezése 15 , illetve Ady-tanulmányai l б  fontosak, hiszen ezek a szintézismo-
dellnek is szerves elemei, meghatározó értelmezései, a Berzsenyir ő l és Ke-
ményrő l szóló írások pedig XIX. század-értelmezésének is lényegi  

momentumai.  
Németh irodalomtörténeti összefoglalásának mintamodelljei, ösztönz ő i,  

illetve rokonai néhány kortárs szerz ő  műveiben lelhetők fel és azonosíthatók.  
Mindenekelő tt Szekfű  Gyula Három nemzedék 17  című  alapművére, Farkas  
Gyula Az asszimiláció kora a magyar irodalomban18  című  irodalomtörténeti  
korszakmonográfiájára, Szabó Dezs ő  A kettészakadt magyar irodalom 19  című  
munkáját kell megemlítenünk. Természetesen a Három nemzedék folytatása 20 ,  
Farkas Gyula összefoglaló magyar irodalomt бrténete 21 , Szabó Dezs ő  egyéb  
esszéi és replikái (pl. Ede megevé ebédem 22) is az összképhez tartoznak. A  

minták sorában található Horváth János A faj-kérdés az irodalomban 23  című  
dolgozata, valamint — még ha az intertextualitás szintjén is — Féja Géza m űvei,  
igy A felvilágosodástól a sötétedésig  24  A hatások és minták sorát a „nagy  

ellenpélda", a kihívott és megtagadott szemlélet megnevezésével és meghatá-
rozásával kell zárnunk. Ez pedig Babits Mihály teljes irodalomkoncepciója,  

magyarságképe, nemzetkarakterológiája.  

Azt az orientációs hálót és világnézeti útkeresés-szövevényt, amely Németh  

László Kisebbségben cím ű  művét övezi, Poszler György dolgozta fel Bennszü-

lött-bölcselet 25  című  tanulmányában. A jelenség feltérképezésében kutatási  

eredményeire támaszkodom. Ezek szerint Németh László Kisebbségbenhez  
vezető  szellemi orientációjának két kivehet ő  szála, fejlődésvonala érhető  tet-
ten, bennük négy egymást követ ő , illetve egymásból következő  kudarcél-
ménnyel. Poszler ezeknek következményét szellemi szinten „kivonulások" 26-

ként értelmezi, azaz Némethnek bizonyos filozófiáktól, eszményekt ől való  
eltávolodását, elfordulását azonosítja bennük. Ezekre csak röviden térnénk  



674 	 HÍD  

ki, hiszen csak végkövetkezményük, az irodalomtörténeti víziót megteremt ő  
elszigetelődés gondolatisága, indulata fontos és értékelhet đ  számunkra. 

Poszler tehát két történelembölcseleti, illetve politikaelméleti eszmét azo-
nosít Németh 1930-as évekre tehet ő  szellemi orientációjában: a minőségszo-
cializmus és a nemzeti radikalizmus összefügg ő  gondolatát, valamint a sziget-
ként és kertként megnyilvánuló közép-európai kultúrövezet eszményét. A 
minбség-szocializmusa kapitalizmus indusztrialista gyakorlatának bírálata, 
amely robotolássá tette a munkát, megsemmisítve így a benne fellelhet ő  
örömöt. A marxizmusa X1X. század elmélete, méghozzá a kapitalizmus 
indusztrializmusból és robotmunkából álló ugyancsak XIX. századi gyakorla-
tának az elmélete. A minбségszocializmus XX. századi gondolat, mely öröm-
teli munkát és lelki felszabadítást eredményez. Err ől az új minőségrő l való 
elmélkedést az idézett kutató a Tanú „legjobb lapjai"-nak nevezi, amely 
produktív szellemi vitát szül. A második Németh László-i „kivonulás" a 
nemzeti radikalizmusról minta nemzet megmaradásának esélyér ő l szóló el-
mélet annál ellentmondásosabb, közhelyszer űbb és provokatívabb. A gazdasági 
problémák radikális megoldásától a „kertgazdaság" 27  és „kertszellem" 28  meg-
teremtésén át a zsidókérdésig (az asszimiláló zsidó kultúrától és gazdaságtól 
mentes magyar társadalom gondolatáig), s б t, azon túl, „megfogalmazódó an-
tiszemitizmus" 29-ig terjed. Az elmélet atyja a Németh által forrásként, alapként 
kezelt Szekfű . Ellenpéldája Babits. A második kivonulás indulatos reakciót 
eredményez a korabeli szellemi közéletben, majd — miként Poszler jellemzi —  

„elemzd bírálatokat". зo 

A harmadik eszme, amellyel Németh szemben találja magát a Kisebbség-
beпhez vezető  úton: Közép-Európa gondolata. Az „asszimiláló német és zsidó 
kultúra" 31  gondolata mellett a második legfontosabb alapelve a kés őbbi szin-
tézisnek. A kivonulás itta magyar kultúrának a nyugati orientációtól való 
eltávolodását, az orientáció tagadását jelenti. Újabb Babits—Németh kontra-
verzió. Amíg a Mester a magyar irodalom nyugatiságára esküszik (példáján a 
Nyugat irodalomtörténete), addig Németh az „alkatával azonos (tehát az 
asszimilánsoktб l megszabadított — B. E. megjegyzése) magyarságra egy magára 
találó közép-európai kultúrában". 32  Poszler értékelése szerint ez a „kivonulás" 
a realitások Európájából „illúziók földrészébe" 33, az egységesként soha meg 
nem nyilatkozó Közép-Európához vezet. 

A negyedik Németh László-i „kivonulás", illetve teória a kertként és szi-
getként megnyilatkozó gazdaság és kultúra összefonódó gondolata. A tisztán 
gazdaságilag szervezett, kapitalizmus és indusztrializmus szorongatta társada-
lomból való kilépést („kert a társadalomban" 34) jelenti és az asszimiláns 
elemek nyugati orientációja helyett a „kertember etikája" 3S felé fordulást  
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feltételezi. Poszler: „Kivonulás nemcsak a rossz társadalomból, de rossz kul-
túrából is. Az elit-ember menedékére, a min őség-eszme szigetére .. .»36  

Poszler vázlatosan ismertetett elemzéséb ől nemcsak az derülhet ki, hogy  
milyen út, azaz milyen szellemi tájékozódás vezetett a Kisebbségben — a kutató  
értelmezése szerint — filozófiáktól, eszmékt ő l való elfordulás, magány és el-
szigetelбdés szülte létrejöttéhez, hanem azok az alapelvek, illetve gondolatok  
is kirajzolódnak előttünk, amelyek a világnézeti-szellemi útkeresés idején  
nyernek formát az író szemléletében. Így az irodalomtörténeti szintézis alap-
eszméje, miszerint „a magyar elveszett a magyarban" 37, azaz a régi magyarságot  
és kultúráját a XIX. századtól kezd đdően kiszorították, illetve átalakították  
az idegen szemléletű  asszimiláns elemek (itt leginkábba német és a zsidó  
kultúráról van szó), mára Kisebbségbont megelбzб  elméleti munkákban is  
kifejezést nyer. Innen következik kelet-európaiságról alkotott nézete, amely  
a magyar irodalomkultúra szellemiségének behatárolását illeti, és á közép-eu-
rópaiság eszméje mint célmotívum, mint vágykép. Határozott szembenállás  
ez a Nyugat-kör és Babits nyugatos orientációjával, a nyugati irodalommal  
való rokonság és a szellemiségéhez való közeledés általuk teremtett eszméjével.  
De a „fajidegen" 38  magyar irodalomról és kultúráról alkotott Németh László-i  
szemléletbő l következik periodizációja is, miszerint a szellemiségét és karak-
terét tekintve is magyar irodalomtörténete a XVIII. századdal véget ér, amelyet  
idegen kultúrákba való asszimilálódásának kora, a XIX. század követ, majd  a 
XX. század elején (Adyval) felsejlik egy olyan lehet őség, amely ismét a nemzeti  
(„mély-magyar" 39  karakterű) irodalom fejlődésvonalát követné. A faji sajátos-
ságok, az idegen hatásokkal szemben fellép ő  tudatos népi gyökerű  ellenállás,  
valamint a népiesség öntudatának és védelmi mechanizmusának említése  
kapcsán a szemlélet Horváth János irodalomtörténetével is rokonítható,  
ugyanakkora XIX. század fejl ődéstörténeti helyének és szerepének értelme-
zésében teljesen eltérnek álláspontjaik. Ami Horváthnál megismételhetetlen  
virágkor, Némethnél katasztrófák sorozata. Az igazi elidök — a szaktudomány  
vélekedése szerint — Szekf ű  Gyula és Farkas Gyula. Az előbbi a történelmi  
koordinátákat rajzolja meg, az utóbbi az irodalomértelmezéshez nyújt mintát.  
Poszler tartalmi azonosságokat, Szabó Dezs ő  retorikus hangulatú munkássá-
gával mutat ki.  

Az első  mintamodell tehát Szekfű  Gyula Három nemzedék cím ű  műve.  
Németh hivatkozása e forrásra tudatos, de kétségkívül ellentmondásos.  A 
fejlődéstörténeti szerkezet, amely két kivehet ő  és egymással szembenálló vo-
nulatát (az ős-, illetve a származásukban idegen magyarok harcát) feltételezi  
a magyar irodalmi kultúra alakulástörténetének, a szekf űi modell eleme. Tele  
származik a kettes asszimilációs katasztrófa elmélete, több olyan alapelv és  
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fogalom, amely a Kisebbségben vezérelve, illetve kulcsfogalmainak összetev ője  
lesz (pl. zsidó bevándorlás, Budapest vegyes kultúrája, közép-európai zsidó-
nagyvárosi műveltség, az elszigetelt egyesek, a kiegyezés utáni hanyatlás kora, 
mély-magyar sorsok, importált marxizmus, zsidóság és kapitalizmus etc.). 
Meghatározó Szekfű  Gyula szemlélete Németh egyes írói portréiban, minde-
nekelő tt Széchenyi-portréjában, Kemény- és Ady-értelmezésében. Ugyanak-
kor szembehelyezkedik a tudós német-orientáltságával, a keresztény-germán 
kultúrközösségrő l alkotott elképzelésével. Szekfű  1940-ben tett felszólítására, 
Mi a magyar?40, könyvnyi terjedelm ű  bírálattal, Szekfű  Gуula41  című  tanulmá-
nyával válaszol, amelyben — egyes olvasatok szerint — az id őközben (még ha 
a tudós akaratától függetlenül is) náci ideológiai kézikönyvé lett m űtd és 
szerzőjétő l való teljes elfordulás szükségességét hangsúlyozza. Közeledik, il-
letve egybeesik e gondolatának megfogalmazása a Kisebbségben részleges 
visszavonásának és megreformálásának id őszakával. 

Minthogy Szekfű  vizsgált műve, azaz történeti koncepciója átfogó hatású 
a századunk els ő  felében kibontakozó irodalomtörténeti összefoglalásokra 
(Horváthtól kezdve Prohászka Lajoson, Szerb Antalon, Szabó Dezs őn át 
Németh László koncepciójáig megteremti a maga követ ő it, illetve ellenkon-
cepcióit), e ponton vázoljuk fel főbb összetevő it. 

A koncepció lényegét a Széchenyi-jellemzés, azaz a nevéhez kapcsolt kon-
zervatív reformgondolat 42  alkotja. A magyar társadalom és kultúra XIX. szá-
zadban kezdődő  és — Szekfű  felfogásában — tragédiákba torkollódó hanyatlását 
a Széchenyi-programtól való eltérés, a csak erkölcsi revíziót feltételez ő  terv 
elvetése, általa kártékonynak ítélt ideológiák (liberalizmus, radikalizmus, szo-
cializmus) követése, uralma okozta. Értelmezése szerint Széchenyi a politikai 
rendszert „lelki konstellációként" 43  fogja fel, amelyben a magyarság parlagi 
állapotban van, „ezért kell a változtatás. Tehát nem azért, mert az ancien régime 
már egész Nyugaton helyet adott modern viszonyoknak, alkotmányos életnek, 
szabadabb társadalomnak". 44  A magyar nemzet hibáit elemezve azonban Szé-
chenyi nem radikális reformokat szorgalmaz, hanem — az államot organikus 
szervként fogva fel — a természetb ő l és fejlődésből következő  megújhodás 
gondolatáig jut, ami a konzervatív reform gondolatával azonos. Szekf ű t idézve: 
„A konzervativizmus az államnak ily organikus, egyébként régi, Aristotelesre 
visszavezethetd felfogását magáévá téve, bel ő le vonja le egész gyakorlati po-
litikáját, mely szerves változtatásokat, lépcs őnkénti fejlddést szegez a libera-
lizmus forradalmi teóriái ellenébe." 4s 

A tudós ugyancsak Széchenyit ő l eredezteti a keresztény-germán kultúrkö-
zösséghez 4б  tartozás gondolatát. Az elgondolás alapját az író „vallásos ke-
dély" 47-ében jelöli meg. Eszerint Széchenyi erkölcsisége keresztény erkölcs, 
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elgondolt politikai rendszere „a keresztény erkölcs megvalósítását t űzi az 
állami működés feladatául". 48  Minthogy a magyarság Szent Istvánnal felvitte 
a kereszténységet, államának alapja is keresztény minta, s azóta is elválaszt-
hatatlan tagja a „román kereszténységgel szemben" 49  germán szellemiségű  
kereszténységnek felfogott kultúrközösségnek, tehát logikus, hogy kultúrája 
és irodalma is germán szellemiség ű . A francia forradalom után azonban, az 
onnan jövб  eszmék hatására, a közép-európai kultúra is liberális beállítottságú 
lett. Ennek ellenhatásaként jött létre az irodalmi romantikusokhoz hasonlóan, 
illetve törekvéseik mintájára a politikai romantikusok csoportja. Legfontosabb 
jellemvonásuk a keresztény európai erkölcs, amely visszatartja őket attól, hogy 
„tömegakcióktól tegyék függővé az emberi haladást". 50  A magyar irodalmi és 
politikai romantikusok fejedelmi — Szekf ű  felfogása szerint — Széchenyi István, 
akiben „Magyarország ismét bizonyságát adta a keresztény-germán kultúrkö-
zösséghez tartozásának, mid őn annak egyik irányát Széchenyi rendszerében 
másoktól el nem ért tökély fokára emelte". 51  

Szekfű  történelemkoncepciójának harmadik alapelve a faj(elmélet) 52 , amely  
— Horváth irodalmi, Németh László etikai meghatározottságú kategóriájával 
szemben — itt történelmi fogalmat jelöl. A népfaji jellemz ők pedig történe-
lemformáló tényezőket is jelentenek. Szekfűnél — ha elméletét színezetét ő l és 
burkolatától megfosztjuk — ez annyit jelent, hogy a specifikus népfaji tulaj-
donságokkal („a bortermel б  lelkialkata"53) rendelkező  magyar nemzet törté-
nelmét, ennek alakulását, megrontották a bevándorló elemek, mindenekel ő tt 
a zsidó kultúrközösség el ő renyomulása. 

E három alapelv határozza meg aztán (a Széchenyi-jellemzésb ő l levezetett) 
történelmi koncepciót, amelynek szellemében a történelmi-politikai változá-
sokategyütt tárgyalja és értelmezi az irodalomkultúra) alakulástendenciáival, 
„három nemzedék" 54-re visszavetíthet ő  leromlást, két asszimilációs hullámot 
és két történelmi (s vele együtt kulturális) tragédiát ('48 és '18) említ. A 
leromlás (a forradalmakhoz, illetve nemzeti tragédiákhoz vezet ő  lejtő) a múlt 
század harmincas éveiben kezd ődik, az első  nemzedék (a középnemesség) 
liberalizmusával, azzal, hogy az új irodalom elfordul a Széchenyi-eszmékt ő l, 
a romantikusok (köztük Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty) történelemfilo-
zófiájától. A racionalizmus utódjának felfogott és kárhoztatott liberalizmust 
nyugati behozatalnak, mindenekel őtt francia hatásra érlel ődőnek tekinti, 
amely az idősebbek „ártatlan" 55  hazafiaskodásától a fiatal középnemes gene-
ráció forradalomtiszteletéig és a tömegmozgalom (a „tömegtett" 56) gondola-
táig terjed. A folyamat kulcsfigurája irodalmi szinten Bajza József, a tekin-
télyromboló újító, míg politikai téren Kossuth, az „elragadó modorú" 57  
pusztító. A liberális középnemesség körében népszer űtlen lesz Széchenyi, és 
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nem kerül meghallgatásra Deák bölcselme. A liberalizmus radikális eszmékkel 
szövetkezik. Erre az id őszakra tehet ő  az első  jelentđsebb — Szekfű  által veszé-
lyesnek ítélt — zsidó bevándorlás kora, amely a liberális emancipáció, minde-
nekelő tt Eötvös „humanitárius idealizmusának"s 8  és Kossuth pusztító radi-
kalizmusának következménye. Szekf ű : „A radikális liberalizmus ... sem a 
bevándorlással, sem a kulturális emeléssel nem tör đdött, doktrínáihoz híven 
e téren is csak korlátok lerombolására törekedvén anélkül, hogy a követke-
zésekrő l számot adott volna magának." 59  

Következik a második nemzedék. A negyvenes évek liberalistái „a szabad-
ságharc katasztrófájában halálos sebet kaptak". б0  Akik elkerülték az abszolu-
tizmus bosszúját, vagy külföldre emigráltak, egy új nemzedék konstituál6dá-
sának tanúi. A '49 tragédiájával és keser ű  tanulságaival kezdődő  és a '67-es 
kiegyezéssel záruló korszak kulcsfigurái a „radikalizmus-tagadó" б 1 , röpirato-
kat szerkesztő  Kemény Zsigmond, Eötvös József és Deák Ferenc mint „a 
negyvenes éveknek mutatóban itt maradt egyéniségei" б2, akik a kiegyezés 
művét viszik véghez. Felt űnik Vajda János mint szellemiségében és sorsában 
is Széchenyi-utód. A korábban zászlóviv đ  középnemesség elszegényedik. Az 
anyagi leromlást nem ellensúlyozza szellemi és erkölcsi er đ . A második, lé-
lekben megváltozott Kossuth távoli szemlél đdđ , '67-ben Kassandra-szerepben 
találja magát. Deák e válságkorszak nehéz problémáit páratlan érzékkel oldja 
meg. A kiegyezést Szekfű  zseniális tettnek tartja. Vívmányai megbuktatásának 
fogalmi és elvi tárháza az említett kossuthi Kassandra-levél, amelyben a „nagy 
tettet" б3  '48 nevében támadja meg. Szekfű : „Deák programja a valóság talaján 
állva, gyatra homokbuckákban is megbotlott, mialatt a 48-as program szabadon 
lengett az utópisztikus magasságokban, és nevette a földönkúszók köznapi 
nehézségeit." б4  Az irodalmi kultúra a „közönség színvonalának megfelel đen"бs 

alacsony. Szekfű  egyedül az Arany—Gyulai-kör érdemeit ismeri el, mi több, 
irodalmunk megismételhetetlen csúcspontjává avatja korszakukat (a Horváth-, 
Szerb- és Babits-értelmezés forrása). „Rajtuk túl nincs többé emelkedés, mert 
nemzeti és emberi tartalom és formák egyesülten magasabb tökélyt nem tudnak 
kifejezni." 66  A zsidóság és a kapitalizmus érdekszövetsége súlyosbítja, s ő t, 
végzetessé teszi a második nemzedék anyagi és szellemi leromlását (Némethnél 
visszhangzó gondolat!). 

Következik a harmadik nemzedék. Történelmének három évtizede a ha-
nyatlás kora, a háborúba torkollódó végkifejlet felé tart. A dualizmus alapjai 
inognak, a 48-as törekvések er đre kapnak, liberalizmus, radikalizmus „lelket-
len materializmus" б7-sal szövetkezik. Deák az ország „öreg ura" б8, Keménynek, 
Gyulainak nincs utódja. A zsidó bevándorlás és asszimiláció el đ tt nincs akadály. 
Zsidó nagytđke, nagybirtok és kulturális fölény lesz úrrá a városokban, min- 
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denekelőtt Budapesten. Szekfű : „Ez a milliónyi zsidóság, a magyar állam és  

közvélemény illuzionárus intézkedéséhez alkalmazkodva, magyarnak valló ma-
gát, és egyetlen magyar zsidó réteget képezett, melyben régi honosok és ma  

érkezettek (Némethnél »törzsökösök és jött-magyarok« б9  — B. E. megjegyzése)  
közt senki sem tett különbséget. A galíciai menekült ebben a rétegben egy-
szerre részesévé l őn minden előnynek, melyet a honos zsidósága magyar faj  
antikereskedelmi és antikapitalista talentuma folytán élvezett." 70  Az Akadé-
mia a „formális hazafiság szólamainak, állami és nemzeti illúzióinknak el őke-
lóeп  temperált" 71  melegágya. Alapítójának elveit nem követi. E hanyatló  

korban két „magyar sors" 72: Tisza István és Ady Endre. Tisza Istvánnak  

„egydarabból öntött egyénisége" 73  ejti ámulatba Szekfűt, Adyban a „legtisztább  
faji ösztön" 74. (Szekfű  szóvirágos Ady-nimbusza irodalmiasítottabb formában  
cseng vissza Némethnél). Egyikükbő l sem lesz azonban reformátor, a magyar-
ság „lelki megtisztulásának, bels đ  átalakulásának" 75  vezére. „... vétkesek és  
betegek voltunk és vagyunk .. ."76  — ez Szekfű  Három nemzedékének egyik 
utolsó megjegyzése. Végkövetkeztetésként, sommázatként, akár magyarázat-
ként is értelmezhetd, mindenekelő tt Trianonra. 

1933: És ami utána következik 77  Számunkra az öt alapproblémaként meg-
jelölt tézis (a föld kérdése, a felekezeti kérdés, zsidóság és kapitalizmus, a 
nemzedékprobléma, leszakadt magyarság 78) miatt fontos, amelyek egyt ő l egyig 
(bár nem azonos fontossági sorrendben) megkerülhetetlen tételei Németh a 
Kisebbségbont megelőző  filozófiai-világnézeti orientációjának. A tanulmány 
végén természetesen ott van az útkijelölés a „magyarabb magyarság felé" 79: 

jobbára Szekfű  ismert tételei, a konzervatív reform, a német szellemiség ű  
kultúra és a fajtiszta magyar öntudat gondolata. Három reprezentáns képvi-
selбjét említi e törekvéseknek: Bartókot, Kodályt és az irodalomtörténész 
Horváth Jánost. 

Egy bámulatosan impozáns tény- és művelődési anyag, tudományos beál-
lítottság és módszer, gyanús fogalmak és ideológiák keverednek, s űrítđdnek 
eggyé Szekfű  áttekintett művében és folytatásában. Széchenyinek minta „leg-
nagyobb magyar" 80  alakjának, Adynak minta „legtisztább magyar öntudat" 81  

megszemélyesítője portréjának megalkotása mellett egy összetett és ingatag 
jellemű  Deákot, s egy ártalmas eszméket terjeszt ő  és érvényesítő  Kossuthot 
állít elénk (ugyanígy Horváth és aBabits-eszméket követ ő  Szerb, de az előbbi 
harmóniaelvébő l következđen, míg az utóbbi az intellektuális beállítottság 
nevében támaszt kifogásokat a forradalmi magatartás ellen). Mellettük ott 
vannak az idegen szellemiség ű  pusztítók és a specifikus magyar sorsok. Fontos 
megjegyezni, az idegen szellemiség alatt Szekfű  (ellentétben Némethtel) so-
hasem német behatást ért. Elgondolkodtató jelenség Pet őfi teljes életművének 
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és szerepének mell őzése. Kifejezésre jut német beállítottságával és Habsburg-
hűségével összefüggб  határozott forradalomellenessége és tézises antiszemi-
tizmusa. A mű  leghátborzongatóbb, legsúlyosabb sorai talán azok, amelyekben 
a zsidó bevándorlással szembeni liberális-emancipatív hozzáállással vádolja 
Kossuthot, aki beszélt ugyan a „mármarosi söpredék zsidó-tömeg" (Szekf ű  
idézi Kossuthot) b űneirő l, de „semmi különbséget nem ismert el a galíciai 
bevándorló és a magyar között". 82  

Németh László irodalomtörténeti koncepciója az el őbbiekben vázolt tör-
téneti koncepció, azaz Szekf ű  Három nemzedéke mellett Farkas Gyula művei-
vel, korszakmonográfiáiva1 83, illetve összefoglaló irodalomtörténetéve1 84  is  
rokon vonásokat mutat. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk: a fogalmi rokonság  

ellenére sem süllyeszti a Szekfű -örökséget a biológiai alapú fajelméletnek arra  

az alacsony színvonalára, mint Farkas teszi azt A magyar romantika vagy Az  

asszimiláció kora a magyar irodalomban85  című  részmonográfiáiban, ahol  
Szekfű  germán-magyar kultúrközösségr ő l alkotott elméletét a széls őjobboldali  
kultúrhatalmi törekvések üdvtanává, Horváth önelv űségről és az irodalmi  
életnek az írók élete elé helyez бdб  fontosságáról alkotott nézetét pedig egyfajta  
(eleve gyanús) táj- és törzselmélet szempontjaihoz igazítja. Ennek szellemében  

még a sajátos debreceni szellemi atmoszférában érlel бdött Csokonai-versekr ől  
is kideríti, hogy „erős bécsi és gráci kapcsolatok" 86  éreztetik rajtuk hatásukat.  

Szemléletének központi momentuma az a zsidó bevándorlás okozta asszimi-
láció, melynek következtében „er ős magyar faji hígulást" 87  feltételez, s amely  
része ugyan Szekfű  szemléletének is, de nem egyetlen pillére. Farkasnál is  

kettős asszimilációról esik szó, de Némethtel ellentétben ő  a német hatást  
szerencsésnek és elfogadhatónak tartja. Szaktudományos vélekedések szerint  

Németh minden korabeli provokatívnak min ősülő  elmélete és szemlélete  
ellenére, amelyek a Kisebbségben elveiként, kulcsfogalmaiként is felmerülnek  
(pl. jött-magyar, híg-magyar), a Farkas-szemlélettel való rokoníthatósága reá  

történő  utalás mellett sem kifejezetten tudatos törekvés eredménye. Ugyan-
ilyen intertextuális (csak az alapelméletek és a hatások szintjén kimutatható)  

viszony fedezhet ő  fel a Kisebbségben és Féja Géza88  háromkötetes irodalom-
története között. Ez utóbbi — Poszler vélekedése szerint — a Szekf ű  alapozta,  
Németh és Szab б  Dezső  kibontotta koncepció irodalomtörténete, a bel ő le  
kinövő  (akár Babits szemléletéb ő l Szerb és Schöpflin rendszerezése) szintézis  

— sajnosa biológia alapú fajelmélet er ő teljesen retrográd szintjén és színvo-
nalán. Összefügg ezenkívül Németh irodalomtörténeti koncepciója Szab б  
Dezső  publicisztikájával is, ahonnan bizonyos nemzetkarakterológiai (az „el-
bukó Toldi"89  alakja —egyébként Szerb Antal értelmezésében is jelen van)  

jegyek kerülnek át összefoglalásába.  
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Dolgozatomban azt a hatástörténeti hálót igyekeztem áttekinteni, amely  

Németh László Kisebbségben című  tanulmánya létrejöttének körülményeit  

felfedi. Ebben két folyóirat, a Válasz 90  és a Nyugat 91  kialakította koncepció,  
kétféle szellemiség (népies és urbánus) egymásnak feszülését figyelhetjük meg.  

Mindehhez Németh László egyéni-írói válságkorszaka képez termékeny talajt.  

JEGYZETEK 
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PROIECTUM BALCANICUM 
Maurits Ferenc pannonhalmi kiállításának megnyitója 

VARGA MÁTYÁS 

Eredeti Maurits-képet életemben el đször Tolnai Ottó palicsi házában, a 
„homokvárban" láttam. Ha most Ottó itt lenne, biztosan nem mulasztaná el 
megjegyezni, hogy ez a kiállítás is most a „vár"-ban nyílik — ahogy a környék-
beliek nevezik az apátságot (és ahogy az autóbuszok kiírásán „hivatalosan" is 
szerepel). Ottó talán még azt is hozzátenné, hogy itt is pereg a homok, mállik 
ki a homokkő  alólunk. Itt alólunk, Palicson meg fel ő lünk. Szép lassan. 

Szóval, Ottó palicsi házában az a Maurits-kép (életem els ő  eredeti Mau-
rits-képe) — megdöbbentett. Nemis mondtam semmit, csak kortyoltam a forralt 
bort. Szép, deres téli délután volt. Jutka, Ottó felesége cukrot olvasztott a 
borospoharak szélére, és ahogyan ittál, ezen cukron csorgott át a f űszeres 
(szegfűszeges) ital. Közben oda-odapillantottam a Mauritsra. És azt kérdez-
tem: Ki lehet az az ember, aki ilyesmit képes látni? Ki lehet az, aki így látja 
a világot? 

Az elmúlt télen pedig (Tolnai Ottóval és feleségével, Jutkával) megláto-
gattuk Mauritsot szegedi mű termében, és órákon át csak néztük a képeket. 
Sok-sok kép volt ott. Végeláthatatlan és beláthatatlan változatai ugyanannak 
a témának. Papíron, rostlemezen, nagyméret ű  fémlapokon. A különböző  tech-
nikával, különféle anyagokra készített rajzok — mint széjjelvágott filmtekercs 
semmiféle linearitásra nem vágyó kockái. Minden mozdulat, minden elmoz-
dulás felbecsülhetetlen érték ű , mert valakinek (vagy valaminek) az utolsó 
pillanatait ábrázolja. Ahogy a halál vagy a pusztulás, a kárhozat vagy a feltá-
madás szövi emberb ő l rovarrá, vagy bábuból emberré ezt a furcsa figurát. A 
keresztút, a stáció állomásait juttatták eszembe. 

Maurits keresztútja azonban iránytalanságától kapja ezredfordulós drámai-
ságát. Nem mintha nem lenne iránya, hanem mert ez az irány számunkra, 
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nézők számára teljességgel rejtve marad. (Összekeveredtek a filmkockák.) 
Nem tudjuk, hogy a feltámadás felé, vagy már az amúgy is roncsolt test (lét?) 
további meggyalázása felé haladunk-e. 

A színekről hosszan kellene beszélni. Ez itta bomló anyag, a szerves 
lebomlás káprázatos színvilága. Mint valami furcsa ünnepen. A kékek, zöldek 
és pirosak telítettsége, a bel ő lük áradó erő  vad, ember-telen szépsége. (Lehet, 
hogy a szép erős színek mindig rothadásból származnak?) 

A kiállítás címe: Proiectum Balcanicum. A projicio [3, -jeti, -jectum] ige 
olyasmit jelent, hogy „kivet valahová; odavet; elkerget; kitesz gyermeket (akit 
nem akar felnevelni)", de ismerjük ugyanennek a szónak modern jelentését 
is („terv, tervezet, ajánlat"). Mir ő l is van szó? Mi az, ami egyszerre jelent 
„kivetettséget" és „tervet, ajánlatot"? És mi adja ennek különös, balkáni 
karakterét?  

1994-ben jelent meg a Ferenczy Kiadónál Budapesten az a Franz Kafka 
minden elbeszélését tartalmazó kötet, amelynek illusztrálása közben Maurits 
Ferenc ráakadt erre a se nem ember, se nem állat, se nem bábu, se nem holt, 
se nem eleven figurára, akinek (vagy aminek) „kivetettségét, ki űzetettségét, 
kitettségét" nyomon követi. 

Maurits hihetetlen elszántsággal dolgozik. A sorozatok minden egyes da-
rabja olyan gonddal és felelősséggel készül, mintha egy-egy konkrét ember 
keresztúti stációja lenne, mintha az emberi létezés (mert eredend ően talán 
mégiscsak arról van szó), mintha az emberi létezés egy-egy olyan pillanatának 
akarna emléket állítani, ami jószerivel már nem mondható sem emberinek, 
sem létezésnek. Azoknak a pillanatoknak, amikkel mindannyian inkább el-
bújnánk, elmenekülnénk a többiek szeme el ő l. Amikor a maradék-ember már 
csak könnybő l, takonyból, nyúlós testnedvekb ő l szövi önnön határait. — És 
Maurits imbolygó-indázó vonalai mégiscsak ott mozognak, ebben a régióban 
(a Balkánon, Boszniában, Kosovбban), és mintha messzeségből (= valami 
messzi anyagból), a fény imbolygó rokonából formáznák meg — bizonytalanul, 
mégis a „véletlenszer ű” egybeesések csendes sejtésével — mindannyiunk kive-
tettségét és kitettségét. Vagy azt a tervet, amely ránk vonatkozik. Mert amit 
látunk, nemcsak múlt, nemcsak jelen és nemcsak jövő ; hanem a három együtt. 

Mint ikonokon a pólyába csavart vagy a sírba tett Krisztus gyolcsai. A 
kiszolgáltatott gyermektest vagy holttest és gyolcs között mintha átszakadt 
volna a határ, mintha szerves és szervetlen egymásba szívódnék. Mintha 
váratlanul megmozdulna ez a kitett gyermek, vagy a már-már rothadó lény, 
és nem tudnánk, hogy a b őr-rongyai alól az ember jön-e el ő , vagy csak férgek .. . 
És ezt kérdezik ezek a képek. Hogy mi jön el ő . De a válasz egyáltalán nem 
annyira egyszerű , mint vélnéd. Es ha valamit állít Maurits Ferenc, ezt bizo-
nyosan.  
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Eredeti Maurits-képet életemben el бször Tolnai Ottб  palicsi házában, a  
„homokvárban" láttam. Ha most Ottó itt lenne, biztosan nem mulasztaná el  

megjegyezni, hogy ez a kiállítás is most a „vár"-ban nyílik — ahogy a környék-
beliek nevezik az apátságot (és ahogy az autóbuszok kiírásán „hivatalosan"  

szerepel). Ottó talán még azt is hozzátenné, hogy itt is pereg a homok, mállik  

ki a homokkő  alólunk. Pannonhalmán alólunk, Palicson meg felб lünk. Szép  
lassan .. .  

2003. május 29.  



AUTONÓMIA - AZ ESZMÉNYEKTŐL 
A REALITÁSIG1 

PÁRÁSZKA BORÓKA 

A jelen társadalmi, politikai tapasztalata, hogy egymásnak feszül számos 
politikai, morális érték, magatartási forma. A szembenállás olyan indulatokat 
szül, szabadít fel, hogy bizonytalanná válik, hogyan lehet fenntartani a (poli-
tikai, társadalmi) sokféleséget, egyáltalán szükség van-e arra, hogy fennma-
radjon. Az sem egyértelmű , hogy ki hogyan találja és őrzi meg az életét 
alapvetően meghatározó értékeket, és melyek a feltételei annak, hogy az egyén 
(vagy egy közösség) befolyással legyen életmódjának kialakítására. Érthet ő  
tehát, hogy az autonómia természetére vonatkozó kérdések a politikai gon-
dolkodás igen fontos kérdéseivé váltak. Az autonómia elve olyan politikai 
biztosíték lehet, amely értelmezhet ő  és elfogadható mind a liberális, mind a 
kollektivista társadalomelméletek számára. Olyan filozófiai kategória, amely 
alkalmazható lehet konkrét politikai helyzetekben, gazdagítható közigazgatási 
tartalmakkal. Olyan alapszava korunknak, amely segít feldolgozni az archai-
kusan zárt és az ijeszt ően nyitott modern világ közötti feszültségeket. 

Bár sok szempontból vitatható Joseph Raz m űvez, mégis — az autonómia 
értelmezése révén — segít a filozófiai hagyományt áttekinteni, és eljutni a 
legaktuálisabb politikai, közéleti problémákig. Gondolatait követve próbálom 
meghatározni azokat a társadalmi jelenségeket, politikai alapfogalmakat, ame-
lyek az autonómia meghatározását és értelmezését segítik. 

Az elsó szempont, amelyet érdemes megvizsgálni, az, hogy hogyan viszo-
nyulunk a különböző  értékekhez, magatartásformákhoz. Amennyiben az au-
tonóm életvitel önállóan megválasztott életformát, értékeket jelent, úgy az 
autonómia létrejötte csak olyan társadalomban lehetséges, ahol különböz ő  
értékek között választhatnak a társadalom tagjai. Egyértelm ű  tehát, hogy aki 
az autonómiát fontos politikai értéknek tekinti, az a különböz ő  életformák 
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megtartása mellett érvel (és nem egyik vagy másik felszámolása, megszüntetése, 
beolvasztása mellett). A különböz ő  értékek azonban sokszor ellentétesek 
egymással, az autonóm önmeghatározás gyakran jelenti bizonyos értékek 
tagadását is. Hogyan kezelhető  az értékek sokfélesége, az értékek közötti 
ellentét? 

A „kezelésen" nem valamifajta racionális kalkulust értek, amelynek ered-
ményeképpen megtalálhatóa helyes megoldás, a valódi érték, a tökéletes 
döntés. Figyelembe kellene venni, hogy minden erkölcsi, politikai döntés 
velejárója egyfajta érzelmi reakció. Ez lehet azonosulás vagy szembefordulás, 
szimpátia, antipátia, amely különböző  intenzitással, nyíltan vagy rejtve kíséri 
döntéseinket. Nem csökevényes, ösztönös kísér őjelenségrő l van szб , Raz sze-
rint „nemcsak a közvetlen erkölcsi ítéletnek, hanem a végiggondolt erkölcsi 
ítéletnek is megvan a maga érzelmi velejárója". 3  Mi a kapcsolata racionális  
döntéshozás és az érzelmi reakciók között? Befolyásolják, torzítják döntése-
inket, vagy gazdagítják morális érzékünket? Hogyan viszonyulunk a körülöt-
tünk élők erkölcsi ítéleteihez? Nem pusztán helyeseljük vagy helytelenítjük, 
hogy jб l vagy rosszul döntött-e az, aki a döntést meghozta. Ha így lenne, akkor 
csupán elfogadnánk vagy elutasítanánk a döntéseket. De számot vetünk az 
általunk ismert motivációival, magatartásával, értékeljük személyiségét, erköl-
csi és politikai állásfoglalásaink nem érzelmileg semleges közegben születnek. 
Érdemes követni azokat az érzelmi folyamatokat, amelyek politikai vélemény-
formálásunkat kísérik (j ő  példával szolgálnak a napi politikai és közéleti 
események: mit kezdünk annak a politikusnak a tévedésével, gyengeségével, 
demonstratív makacsságával, akinek bizalmat és szimpátiát szavaztunk), 
összevetni érzelmi és morális „állapotunkat". Gyakran ellentétes helyzetben 
találjuk magunkat: amit érzelmileg veszteségként, azt morálisan nyeremény-
ként könyveljük el. A tét az, hogy további morális döntéseinket hogyan 
befolyásolják ellentétes vagy ellentmondásos érzelmeink. És hogyan befolyásol 
a körülöttünk élők érzelmi állapota. A morális ellentétek feloldhatók vagy ke-
zelhetők az eltérő  álláspontok ütköztetése révén. Az ellenséges érzelmek nem 
vitathatók meg, intenzitásuk, a közéletre gyakorolt hatásuk azonban jelent ős. 

Egy adott kort j б l jellemez, hogy hogyan engedi a politikai szerepl őket 
érzelmileg megnyilvánulni, milyen eszközöket, jelképeket, viselkedési formá-
kat engedélyez az érzelmi megnyilvánulás számára. Es jól jellemzi az adott 
kort az is, hogy milyen igény van arra, hogy a politikai, erkölcsi döntések 
érzelmileg is megalapozottak legyenek. Ha tehát a viselkedésformák és értékek 
sokféleségének „kezelhet őségét" kutatjuk, feltétlenül figyelemmel kell len-
nünk a társadalom érzelmi háztartására, morális kérdéssé válik, hogy számo-
lunk-e a döntéseink érzelmi következményeivel. Következményként gondolok 
a konkrét érzelmek mellett arra az intenzitásra és módra, ahogyan az érzel- 
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meink megnyilvánulnak, és arra a társadalmi befogadóképességre, amely meg-
érti (vag)r elutasítja) a döntéseinket kísér ő  emóciókat. Nem szeretném itt azt  
sugallni, hogy megteremthet ő  az érzelemmentes politikai és morális élet,  
erkölcsi döntéseinkr đl leválaszthatatlanok az érzések, ennek tudatában kell  
minden állásfoglalást értékelni. Szükség van egy erkölcsi biztosítékra, amely  
morális erényként értékeli, ha a saját és a körülöttünk lév ők érzéseit, indulatait  
— mindenki számára kielégít ő  módon — kezelni tudja, és morális megfontolá-
sainkba beépíti a várható érzelmi reakciókat. Szükség van arra az erényre,  
amelyet Raz toleranciaként határoz meg.  

Mit jelent toleránsnak lenni?  
Raz erkölcsi erénynek nevezi a toleranciát, olyan erénynek, amely megha-

tározza minden további döntésünket, segít kialakítania megfelel ő  viszonyt  
azokkal, akikkel azonos politikai, társadalmi térben élünk. Nem toleráns az  
ember azokkal, akiknek életmódjával, elveivel azonosulni tud. De nem toleráns  
azokkal sem, akiknek életvezetésével nem tud ugyan azonosulni, de akiknek  
zaklatásától, ellehetetlenítését ő l, bántalmazásától tartózkodik. És nem tole-
ráns az ember akkor sem, ha belátja, hogy indulata, szembenállása helytelen,  
erkölcsileg nem igazolható.  

A tolerancia erényét akkor érjük el, ha saját értékeinket, választásainkat,  
döntéseinket ítéljük a legjobbnak, mégis mell őzzük vagy felfüggesztjük saját  
álláspontunkat, ha ennek érvényesítése csak mások kárára történhet. A le-
mondás célja elkerülni a másoknak okozott kárt. Mi lesz azonban azzal az  
állásponttal — a sajátunkkal — ,  amelyet mellőztünk, azokkal az indulatokkal,  
amelyeket elfojtottunk? Hiszen a tolerancia azt jelenti, hogy valami olyasmit  
cselekszünk, amely ellentétes a késztetéseinkkel) A tolerancia veszteséget  
termel, mégpedig az általunk legjobbnak tartott döntéseink vesznek el.  

Raz hívja fel a figyelmet arra a nagyon fontos tényre, hogy a toleráns vagy  
intoleráns viselkedés motívumai nem érvényesek minden helyzetben, nem  
határozhatók meg általános érvénnyel, hogy mikor engedhet б  meg az intole-
rancia, és mikor van feltétlenül szükség a toleranciára. Mindiga konkrét  
helyzet határozza meg, hogy milyen magatartásra van szükség, a cél, hogy  a 
lehető  legnagyobb mértékben megő rizzük saját autonómiánkat, és tiszteletben  
tartsuk a másokét. (Ez utóbbi nem a liberális elméletek szokásos engedékeny-
sége, pluralizmusra való hajlama miatt beékelt protokollfeltétel. Amennyiben  
nincs lehetőség a választásra, ellehetetlenül a körülöttünk él ők autonómiája,  
úgy a sajátunk is érvényét veszti.) Ha valaki nem szereti a hangoskodást, túlzó  
gesztusokat, a hirtelen mozdulatokat, még nem követett el hibát. De ha  
mindezzel egy focilelátón intoleráns, akkor kétségkívül hibát követ el, a  
mérkcSzés és a szurkolás lényegét kérd őjelezi meg. A szurkoló akkor autonóm,  
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ha lehetősége van kinyilvánítani vágyait (ki legyen a gy őztes), sérelmeit (igaz- 
ságtalanul megítélt sárgalap) és nyilvánosan viselni a kedvelt csapat jelképeit.  

Egy olyan társadalomban, ahol a viselkedési formák, értékek széles skálája  
adott, elkerülhetetlenül létrejönnek olyan helyzetek, amelyekben elfogadunk  
vagy elutasítunk bizonyos, egymással versenyben álló formákat, annak ellenére,  
hogy az elutasított értékek, életformák érvényességét nem vonjuk kétségbe.  
A kompetitív pluralista etika — ahogyan Raz fogalmaz — arra törekszik tehát,  
hogy megőrizve az értékek sokféleségét, lehet őséget teremtsen a toleráns vagy  
intoleráns döntések meghozatalára is. (Egy toleráns döntés, pl. a vulgaritás  
elfogadása a focilelátón, intoleráns lehet a sajtóban megjelen ő  vulgáris kife-
jezésekkel szemben.)  

Az autonómiára törekv ő  ember, közösség választ bizonyos értékek, élet-
formák között, és választásával elutasít más értékeket és életformákat. Ez  a 
választás azt jelenti, hogy az adott helyzetben, figyelembe véve a döntéshely-
zetben lévő  egyén vagy közösség céljait, igényeit, a választott értékek bizo-
nyultak megfelelőbbnek, de változó helyzetben, vagy mások számára létjogo-
sultsága lehet a többi, elutasított értéknek is. Csak így biztosítható, hogy  a 
politikai közösség minden tagja elérhesse az autonómiát, azaz megtalálja  a 
számára megfelelб  alternatívákat. Csak így biztosítható megfelel б  számú és  
minőségű  választási lehetőség a döntéshozók számára. A verseng ő  értékek  
elmélete és a fenti értelemben használt tolerancia tehát alapvet ő  feltételei az  
autonómia létrejöttének.  

Hogyan válhat egy közösség vagy egy egyén autonómmá? Az autonómia-
elméleteknek két alapvet ő  kérdésre kell választ adniuk: milyen feltételek  
mellett válhat valaki autonómmá, és milyen viszony alakítható ki az autonóm  
személyiséggel. A legfontosabb kritérium, hogy mind az egyénben, mind  a 
közösségben meg kell lennie az autonómia igényének. Ez az igény és a képesség,  
hogy megteremtsük saját autonómiánkat: fejleszthet ő . Az autonóm személyi-
ség (a továbbiakban ezt egyénre és közösségre egyaránt értem) képes arra,  
hogy megszerezze a szükséges információkat a választási lehet őségekrő l, ér-
telmezze, formálja a rendelkezésére álló információkat, értékeket, képes meg-
felelбen tárolni ezeket az ismereteket, képes megfelel ően képviselni, megje-
leníteni az általa választott értékeket. Mentálisan és fizikailag egyaránt képes  
arra, hogy autonómiáját megteremtse és fenntartsa. A személyes kapcsolatok  
minősége: közvetlensége, őszintesége fontos feltétele annak, hogy az autonóm  
életvitel megő rizhető  legyen. Amennyiben személyes kapcsolataink nem meg-
felelő  minőségűek, úgy saját döntéseinket nem tudjuk megfelel ően képviselni.  
Környezetünk számára értékeink, választásaink nem válnak annyira fontossá,  
hogy kérdéses helyzetben felfüggesszék vagy mell бzzék saját elképzeléseiket.  
Természetesen a környezetünkben lévő  érzések, indulatok sem válnak érzé- 
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kelhetővé, értelmezhet ővé, így a toleranciára való törekvésünk is hiábavalónak  
bizonyulhat.  

A körülöttünk élбk autonómiáját úgy tarthatjuk tiszteletben, ha megfeleld  
feltételeket teremtünk arra, hogy autonómiaigényüket a legmegfelel őbb kö-
rülmények között elégítsék ki. Ez pedig úgy lehetséges, ha segítiink képességeik  
fejlesztésében, és teszünk azért, hogy lehet őségük legyen a választásra.  

Ezek a feltételek azt jelentik, hogy az autonómiára való igény a legfontosabb  
közösségi igények egyike, amely meghatározza a társadalmi, politikai, kultu-
rális berendezkedés céljait, mechanizmusait általános etikai kérdésekben és  
eseti politikai kérdésekben egyaránt. Azt jelenti továbbá, hogy nem pusztán  
az autonómia tiszteletben tartása a feladat, de az autonómia elérésének  a 
segítése is. Raz a kormányzat feladataként határozza meg, hogy megakadá-
lyozza azt, aki mások autonómiájának csorbítására törekszik, és kormányzati  
feladatként határozza meg azt is, hogy polgárai fejleszthessék képességeiket.  
A kormányzati forma elégséges ahhoz, hogy a társadalomban jelentkezd leg-
különbözőbb preferenciákat, törekvéseket teljes egészében átlássa, lehet őséget  
teremtsen a lehet ő  legtöbb érvényesülésére, és mérsékelje a felmerüld érdek-
ellentéteket.  

Mi az, amit a kormányzati akarat nyújthat polgárainak autonómiájuk ki-
alakítása és fenntartása érdekében? Amennyiben a törvények az autonómiára  
alapozott kötelességekre vonatkoznak, úgy a kormányzatnak — kényszer alkal-
mazásával is, tehát a törvénysért ők autonómiájának korlátozásával is — el kell  
érnie, hogy a törvénytisztel ők autonómiája sértetlen maradjon, és lehet бséget  
kapjanak arra, hogy képességeiket a kívánt mértékben fejlesszék. Ezt a logikát  
követve a kormányzat joggal alkalmazhatja a társadalmi javak újraelosztását,  
dönthet a társadalmi szolgáltatások finanszírozása fel б l. Hiszen sokak számára  
csak úgy teljesül az autonómia feltételeként meghatározott szabad informá-
cióhoz való jutás, ha az információáramlás államilag biztosított csatornákon  
keresztül folyik. Ugyanígy elengedhetetlen az is, hogy az autonómia fenntar-
tásához szükséges mentális és fizikai állapot meg őrzéséhez szükséges segítség,  
beavatkozás mindenki számára elérhet ő , államilag biztosított legyen. Ugy  
tűnhet, hogy a pénzügyi fedezet el ő teremtése, azaz a mindenki számára kény-
szerű  adófizetés az adбfizétбk autonómiáját sérti. De csak olyan adót szabad  
kivetni, mondja Raz, amely a választási lehet бségek sokféleségét biztosítja,  
azaz az autonómia megvalósulását segíti. Hogy az autonómiát mint önállóságot  
határozzuk-e meg, vagy konkrét célokhoz, értékekhez kötjük, ez egy további  
fontos kérdés. Befolyásolhatja-e a kormányzat, hogy milyen célok, értékek  
választhatók az autonóm élet formájaként, vagy ez kormányzati tabu? Valóban  
autonóm életforma-e az, amit kormányzati befolyással, rosszabb esetben ma-
nipulációval alakítottak ki?  
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A jól bejáratott válaszokat megkerülve gondoljuk végig, hogyan adottak a 
választási lehetőségek a társadalom tagjai számára? Hogyan alakulnak ki a 
különböző  értékrendszerek? Az értékek kialakításának, meg ő rzésének, köz-
vetítésének és felszámolásának megvannak a kulturális eszközei, hagyományai. 
Ettő l a kulturális közegt ő l nem idegeníthet ő  el semmilyen társadalmi érték, 
az autonóm választás feltétele, hogy a dönt ő  fél tisztában legyen ezzel a 
kulturális meghatározottsággal, és ennek figyelembevételével hozza meg dön-
téseit. A tét az, hogy ki mennyire látja át az általa választott életforma kulturális 
kötöttségeit, hozadékait, hogy mennyire otthonos számára a maga választotta 
életmód. A kormányzatnak tehát közvetlen kapcsolatban kell állnia bizonyos 
kulturális folyamatokkal. Olyanokkal, amelyek az értékválasztáshoz szükséges 
alternatívákat közvetítenek, amelyek segítik tájékozódnia társadalom tagjait. 
A politikai közösségen belüli autonómia feltétele, hogy kormányzati segítséget 
kapjanak ezek a kulturális folyamatok, intézmények. Természetesen a gyanak-
vás jogos: milyen értékek alapján ítéli a kormányzat támogatásra méltónak 
vagy mellőzendőnek a kulturális jelenségeket. Valóban felállítható-e egy ér-
tékhierarchia, ami alapján dönteni lehet a kormányzati szándékokról. Raz 
nem feszegeti ezt a kérdést, megmarad annál a felszínes meghatározásnál, 
hogy az autonómiának inkább ízléses (magasabb rend ű) mint közönséges 
kulturális (alacsonyabb rend ű) közegre van szüksége, ezért az el őbbi a támo-
gatandó. A Raz által felvázolt autonómiafogalom azonban ennél sokkal hasz-
nálhatóbb kapaszkodót ad: minden olyan kulturális jelenséget, amely segíti az 
ember önmeghatározását, támogatni kell, mert információk, választási lehe-
tőségek nélkül nincs autonómia. Az értéktöbblet az autonómia feltétele. A 
Raz-féle hierarchia legfeljebb úgy elfogadható, ha az autonóm önmeghatározás 
számára meghatározó és mell őzhető  értékekről beszélünk. Ilyen értelemben 
valóban nem mindegy, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata, vagy az elemista 
labdarúgók bajnoksága jut-e nagyobb mérték ű  állami támogatáshoz. A Fe-
rencváros ugyanis egy egész ország számára tud olyan sikereket, értékeket 
felmutatni, ami érdemes az azonosulásra, hozzájárul az önmeghatározáshoz. 

Mi van akkor, hogyha a politikai közösségen belül olyan csoportok léteznek, 
amelyek számára nem alapvet ő  érték az autonómia, vagy egyáltalán nem 
fogadják el az autonómiára való törekvést erkölcsi erényként? Felszámolha-
tó-e az ilyen közösség, s ha igen, mi a hozadéka a felszámolásnak? Amennyiben 
tagjaiban megvan az igény az autonómiára, és ezt képesek elérni, még akkor 
is, ha ez a közösségbő l való kiválásukat jelenti, úgy feleslegessé válik a közösség 
megszüntetése. Ha nincs meg ez az igény a közösség tagjaiban az autonómiára, 
akkor ugyancsak értelmetlen a közösség er őszakos feloszlatása. A tolerancia 
álláspontján az egyetlen valós kérdés, hogy mennyire életképes az a közösség, 
amely nem ismeri cl az autonómiát alapértékként, azaz képes-e az önfenntar- 
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tósra, és alkalmas-e arra, hogy együtt éljen autonóm közösségekkel. Raz  
megfontolásait az Amerikában él ő  betelepült, konzervatív közösségek prob-
lémái, törekvései határozzák meg. Kelet-európai szemszögb ől nézve a képlet  
fordított. Az autonómiára törekv ő  kis (és nem is olyan kis) közösségek számára  
létkérdés, hogy hogyan tehet ő  az autonómia a törvénykezés els ő  és legfonto-
sabb alapelvévé. Annak ellenére, hogy az autonómia fogalmát igen eltér ő ,  
sokszor ellentétes módon határozzák meg, politikai alkalmazhatósága a ren-
dezetlen politikai közegben nehézkes, kulturális hagyománya er ő tlen, mégis  
a térség politikai érésének egyik kulcsfogalma lehet.  

Az önállóságra, az autonómiára való egyéni és közösségi igény megszületett.  
Hátravan a tanulási folyamat, amely révén ez az igény a megfelel ő  képessé-
gekkel, tudással párosul. A filozófiailag érlelt autonómiafogalmat — аmе lу  a 
konkrét politikai helyzet által diktált és kínált kényszerhelyzetek, kompro-
misszumok, lehetőségek ismerete nélkül született — át kell értelmezni. Az  
autonómiára törekv ő  közösségnek — a filozófiai megfontolások figyelembevé-
telével — újra kell határoznia a saját politikai, kulturális autonómia fogalmát.  
És, ami a legfontosabb: meg kell tanulnia élni azokkal a lehet őségekkel,  
előnyökkel, amelyeket az autonóm életvezetés kínál. Nyitottan mérlegelni a  
kínálkozó lehetőségeket, határozottan meg ő rizni a választott értékeket, tole-
ranciára kényszeríteni a türelmetlenked őket, és türelemmel együtt élni a  
különbözőkkel.  

JEGYZETEK 

t  A politikai filozófiában igen frissek, bár a k đztudat számára kevésbé ismertek az  

autonómiaelméleti írások. Kiindulópontként én Joseph Raz írását választottam, de  

alapmunkának számít Gerald Dworkin  АИ tІПІТу  aud Behaviour control (1976), The 
Theory und Practice of Auto пomy (1988) vagy Robert Paul Wolff In Defence of 
Anarchism (1970), valamint The Auto пomy of Reason (1973) című  munkája.  

`  Freedom aпd Autoпomy. In: The Morality of Freedom. Oxford, Clarendon Yress, 1986.  
Lásd Babarcry Eszter fordítását. In: Modern Politikai Filozófia. Budapest, Osiris, 1998  
Ilyen például a nem liberális társadalmi formák fokozatos asszimilációjára, felszámo-
lására mint egyetlen lehetséges járható útra vonatkozó elmélete, amelyet a kés őbbi-
ekben vázlatosan ismertetik.  

3  Lásd Modern Politikai Filozófia, 98.  



A KISEBBSÉGI ONKORMÁNYZAT ESZMÉJE  

DEMETER M. ATTILA 

A NACIONALIZMUS 

Úgy gondolom, hogy célszerű  ezt a tanulmányt egy olyan jelenség elemzé-
sével kezdeni, amelynek ugyan látszatra semmi köze az önkormányzatisághoz,  

de meggyőződésem, hogy az autonómiára való törekvést a maga egészében ez  

magyarázza; ez pedig a nacionalizmus. 1  A közhiedelemmel ellentétben a  
nacionalizmusról tudni kell, hogy aránylag új kelet ű  jelenség, ami ebben az  
esetben azt jelenti, hogy a nemzeti gondolatnak alig több mint kétszáz éves  

hagyománya van.  
Az eszmetörténész számára s azok számára, akik szakszer űen foglalkoznak  

az eszmék és jelenségek történetének leírásával, Persze nem meglep ő , ha egy  
jelenségrő l vagy mozgalomról kiderül, hogy jellegében történeti meghatáro-
zottságú. Az emberek azonban ritkán gondolkodnak történelmi távlatokban,  

így meg vannak győződve arról, hogy a dolgok mindig is úgy voltak, ahogy  

vannak, s elképzelhetetlen számukra, hogy másképp is lehettek volna. Pedig  

volt idő  — mondják —, amikor nem létezett nacionalizmus, ami nem jelenti azt,  

hogy akkoriban az emberek békében éltek.  

Valószínűleg, amióta az ember törzsi közösségben vagy családban él, vagyis  
amióta ember az ember, létezik az idegengy űlöletnek (хеnofóbiának) és a  
törzsi érzületnek valamilyen formája. Ezek olyan érzések, amelyek mindenféle  

nacionalizmusban Ott kísértenek, noha a nacionalizmus korántsem azonos  

ezekkel, és nem is redukálható ezekre. De ezek azok az érzések, amelyekkel  

össze szokták téveszteni. Holott a nacionalizmus jóval több er ő teljes és  

Megjelent a Korunk 2002. 7. számában  
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összefüggéstelen érzésnél: egyben tudatállapot vagy érzelmi színezet ű  világ-
nézet is, olyan meggyđzđdés, aminek az alapjait 19. századi német elméletírók 
vetették meg, Fichte, legel és Herder. 

Fölösleges lenne itt a nacionalizmus létrejöttének okait és körülményeit 
firtatni. Egy bizonyos: a 19. században nem létezett egyetlen valamirevaló 
gondolkodó sem, aki ne tudta volna, hogy egy új mozgalom született, egy 
különös, de fontos és rendkívül veszélyes mozgalom, s hogy ez a kor uralkodó 
mozgalma. Furcsa módon azonban ezek az emberek, akiknek pedig a prog-
nózisai minden egyéb dologban olyannyira végzetszer űen pontosak voltak, 
egyöntetűen úgy gondolták, hogy — még ha látható módon rendkívül er đs is 
— a nacionalizmus mégiscsak tüneti jelenség, s hogy a baj gyökerei egészében 
véve másutt keresend đk; s ha egyszer sikerül majd orvosolni azokat a prob-
lémákat, amelyek a nemzeti érzést kiváltották, a nacionalizmus maga is el-
enyészik. A szocialisták a jövőt az Internacionáléban látták, amely majd 
nemzetiségre való tekintet nélkül egyesíteni fogja a világ proletárjait, mások, 
így a technokraták, az egyetemes civilizációra és az új technikai világrendre es-
küdtek, amelyben — így hitték — a nemzeti különbségek megintcsak el fognak t űnni 

Az európai értelmiségnek ezt a sajátos intellektuális vakságát aztán rövid 
úton megszüntette az els đ  világháború. Ez volt az az esemény ugyanis, ami 
rádöbbentette az embereket arra, hogy a nacionalizmus — az Optimista jóslatok 
ellenére — korántsem múló jelenség, s eléggé er đs ahhoz, hogy véres háborút 
robbantson ki a világ legcivilizáltabb földrészén. A sokkot, amit ez a felismerés 
okozott Európa gondolkodó elméiben, jól példázzák Robert Musil esszéi. Ő , 
aki a Monarchia tarka, soknemzetiség ű  világában nđtt fel, sehogy sem értette, 
hogy mi vezette az addig egymással, ha nem is békében, de nemis háborúságban 
élő  népeket, hogy egyszerre csak fegyvert fogjanak egymásra. Számtalan kí-
sérletet tett arra, hogy a nemzeti érzés tartalmát leírja, s a nacionalizmust értel-
mezze2, de látható módon nem sokra Jutott vele, aminek alighanem az lehetett 
az oka, hogy nem rendelkezett az ehhez szükséges fogalmisággal és távlattal. 

A nacionalizmus mindmáig érvényes értelmezését — véleményem szerint — 
Isaiah Berlin, a 20. századi brit liberalizmus legnagyobb alakja alkotta meg. 
A nemzeti gondolat lényegét Berlin a „szerves közösség" eszméjében látja, 
azaz egy, a társadalmi élet egészét és ennek természetét érint đ  meggyđzđdés-
ben. Ezen meggyđzđdés szerint „egy társadalom életének a rendszere a bio-
lógiai szervezet sémájához hasonlatos "3, ami mindenekelđtt azt jelenti, hogy 
az életnek ilyen formáit „az egyének vagy csoportok nem hozhatják létre [...] 
mesterségesen "4, hacsak át nem hatják đket a csoporthabitusra jellemzđ , 
történelmileg kialakuló érzés- és gondolkodásmódok. A nemzet tehát létfor-
ma, adottság, ezért is beszélhetünk mi önfeledt pillanatainkban nemzeti (de 
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ugyanúgy kisebbségi) létrő l.5  Az egyén képtelen függetleníteni magát a létt ő l 
(hiszen az önmaga megszüntetésével járna együtt), ami annyit tesz, hogy 
képtelen függetleníteni magát ezekt ől az érzés- és gondolkodásmódoktól, 
ugyanis ezek határoznak meg minden egyebet, „s alkotják a nemzeti organiz-
must — a nemzetet — , akár az állam formáját ölti magára, akár nem". 6  S 
amennyiben a nemzet az egyén léte, annyiban az is következik, „hogy az a 
lényegi egység, amiben az emberi természet maradéktalanul realizálódik, az 
nem az egyén, és nem is egy szándékosan létrehozott egyesülés, amit akarat-
lagosan fel lehet oszlatni, meg lehet változtatni, vagy el lehet hagyni, hanem 
a nemzet". 7  

Berlin állítja — s igazat kell adnunk neki — , hogy itt egy olyannyira erős és 
népszerű  meggyőződésrő l van szó, „hogy napjainkban egyetlen politikai moz-
galomnak sincs sok esélye a sikerre, ha nem lép szövetségre a nemzeti érzés-
sel".g Kárhoztathatjuk vagy dicsérhetjük ezt a tényt — , de tény, és nekünk 
ekként kell vele szembenéznünk, amikor politikai folyamatokat elemzünk. 
Mint ahogyan az is tény — és ezzel el is jutottunk a voltaképpeni témánkhoz 
— , hogy manapság csupán a nacionalizmus képes hiteles vagy legalábbis álta-
lánosan elfogadott választ adnia politikai összetartozás kérdésére. 

Az egyetlen — figyelemre méltó — kivétel ilyen tekintetben Észak-Amerika. 
Az Amerikai Egyesült Államok, a világ — legalábbis technikailag — legfejlettebb 
állama, ilyen értelemben ugyanis egy premodern ország, legalábbis ha abból 
indulunk ki, hogy premodern módon, a patriotizmus szellemében értelmezik 
polgárai a politikai összetartozásukat. Más szavakkal: az amerikaiakat a h űség 
nem saját etnikumukhoz fűzi, hanem államukhoz, annak intézményeihez és 
törvényeihez. Ennek számtalan oka lehet, a legvalószín űbb mégis az, amit 
Michael Walzer állít, tudniillik, hogy itt egy „emigráns társadalomról" 9  van 
szó: az amerikaiakat nem köti az ősi röghöz való hűség, számukra ugyanis — 
lévén mindannyian jövevények — maga az ősi föld is egyebet jelent, ha jelent 
egyáltalán valamit, mint számunkra, európaiak számára, leszámítva természe-
tesen az őshonos indiánok politikailag jelentéktelen és fokozatosan asszimi-
lálódó csoportját. 

Ez mindenesetre azt jelzi, hogy a nacionalizmusba — a mienkbe és a 
másokéba — az őseink földjéhez való ragaszkodás is mindenkor belejátszik. 
Van azonban még valami, amirő l Berlin is említést tesz, de amir ő l mi, kisebb-
ségiek rendszerint meg szoktunk feledkezni. Arról van szó, hogy a nemzeti 
érzés megjelenésének nem feltétele az önálló államiság megléte, ami egyszers-
mind azt is jelenti, hogy elvben semmi akadálya annak, hogy létezzen kisebbségi 
nacionalizmus — mint ahogyan a világon mindenütt létezik is. A többnemze-
tiségű  államok esetében (s a Föld országainak nagyobb része ilyen) pedig a 
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konfliktust éppen az okozza, hogy egymásnak feszül kisebbségi és többségi,  

kisebbségi és állami nacionalizmus. A konfliktus feloldásának egyik módja  

lehet a kisebbségi önkormányzat gondolata és gyakorlata.  

AZ ETNIKAILAG NEM SEMLEGES POLITIKAI  
KÖZÖSSEL ESZMÉJE  

A konfliktust tehát, amire válaszként született meg az autonómia eszméje,  

az okozza, hogy a polgárok politikai identitásának tekintetében az etnikai/nem-
zeti/kulturális hovatartozás mindenkor különbségképz ő  tényező , hiszen az  
emberek látható mádon az etnikai szubsztrátumra képezik le politikai össze-
tartozásukat. S ha ez így van, akkor ez els ő  fokon azt jelenti, hogy a politikai  

közösség semlegességének modern eszménye tovább már nem védhet ő .  
Pedig az eszmény magasztos volt. Részét képezte a modernitás egyenl ősítd  

programjának, hogy mást ne mondjak, ez vezetett a jelenkori liberális demok-
ráciák kialakulásához. Mögöttesét bizonyos alkotmányjogi megfontolások ké-
pezték: az általános választójog bevezetése a politikai és joggyakorlatba, ami-
nek viszont — a maga során — az a kívánalom vetette meg az alapját, hogy az  

állam minden egyes polgárát — tekintet nélkül felekezeti hovatartozására,  

nemére, származására, vagyoni állapotára stb. — illesse meg, mégpedig egyfor-
ma mértékben, a politikai képviselethez való jog. Ebb ő l viszont az következett,  
hogy az állam polgárainak elképzelt politikai közössége felekezeti és minden  

más szempontból semleges kell legyen.  
Ezt az állapotot a modern alkotmányozás úgy kívánta elérni, hogy mind-

azokat a kötöttségeket, amelyek esetlegesen megoszthatták volna a politikai  

közösséget, a magánéleti szférába utalta. A legjobb példa erre mindmáig a  

felekezeti hovatartozás. Az, hogy ki milyen felekezethez tartozik, az illet б  
magánügye; egyes-egyedül a lelkiismeretére, esetleg hittársaira tartozik, akik-
kel felekezeti vagy vallási közösségre lépett, hogy együtt úgy tiszteljék Istent,  

ahogy hitük szerint Isten ezt tdlik megkívánja — mondotta egykoron John  

Locke. Es ez egyszersmind azt is jelentette, hogy a hit kérdéseiben egyetlen  

polgári hatóság sem illetékes.  
Látható módon tehát felekezeti értelemben semlegesnek tekinteni a poli-

tikai közösséget csupán úgy volt lehetséges, hogy részint elválasztották az  

egyházat az államtól (megvonva mind a klérusnak, mind pedig a polgári  

hatóságnak a maga illetékességi körét); részint pedig a polgárok magánéletét  

a közéleti ügyektől, s mindezt egyszersmind jogilag is kodifikálták. Hiszen  

annak, hogy a felekezeti ügyeket a magánéleti szférába utaljuk, csak akkor  

van értelme, ha feltételezzük, hogy a magánéleti szabadság tartalmát képezd  
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szabadságjogok (közelebbr ől a lelkiismereti szabadság és a szabad társulás 
joga) elegendőek a felekezeti identitás" fönntartásához: mindenki lelkiisme-
retére hallgatva választhat (és a feltevés szerint választ is) hitet magának, és 
jogában áll bárkivel társulni, akir ő l úgy véli, hogy hasonló vagy azonos hiten 
van, anélkül, hogy ezért a polgári hatóság szankcióit kellene elviselnie. Ez 
Persze csak úgy működik, ha a felekezeteket és egyházakat a szabad társulás 
specifikus formáinak tekintjük, legalábbis a jogi fikció szintjén, s a hitkérdé-
seket mindenestül a lelkiismereti szabadság hatáskörébe utaljuk. 

Ha viszont a politikai közösség semlegességének eszménye feltételezte a 
magánélet és közélet szigorú és jogilag is kodifikált különválasztását, akkor 
az eszményrđ l való lemondás minden bizonnyal jogi konzekvenciákkal is együtt 
fog járni. Először is annak elismerését fogja jelenteni, hogy az etnikai hova-
tartozás és identitás nem utalható a magánéleti szférába, azazhogy a magánéleti 
szabadság tartalmát képező  szabadságjogok, az ún. individuális szabadságjogok 
önmagukban nem elegendőek a nemzeti/kulturális identitás fenntartásához. 
Ezt azért fontos leszögeznünk, s ha kell, akkor ismételten leszögeznünk, mert 
— mint Will Kymlicka is állítja 10  — nem kevesen vannak azok, akik úgy vélik, 
hogy ott, ahol a többségi vagy nemzetállami nacionalizmus az emberi jogok 
érvényesülését szavatoló legalitás keretein belül marad, egyszóval egy jól 
működő  liberális demokráciában, a konfliktus kisebbség és többség között 
megszűnik. Abból a tényből azonban, hogy az állami segédlettel végrehajtott 
nemzetépítés rendszerint er őszakos eszközökkel történik, amelynek során 
emberi jogok — els ősorban a kisebbségekhez tartozók jogai — sérülnek (mint 
Romániában, Lettországban, Szlovákiában és a világ más részein, Ázsiában 
vagy Afrikában), még nem következik, hogy az egyéni és emberi jogok tiszte-
letben tartása elégséges lenne az etnikai kisebbségek kulturális identitásának 
megőrzéséhez. Kymlicka mindjárt három olyan példát is említil a gyakorlati, 
politikai stratégiára, amely teljes mértékben tiszteletben tartja a polgári jo-
gokat, ugyanakkor mégis ellehetetleníti a kulturális és nemzeti közösségek, 
kisebbségek identitásának meg őrzését. Az egyik ilyen lehetséges kormányzati 
program az állami segédlettel végrehajtott, önkéntesnek tetsz ő  társadalmi 
migráció — a többségi nemzethez tartozó lakosok betelepítése/betelepülése a 
kisebbségek által tradicionálisan birtokolt területre, illetve egy ilyen betele-
pülés szorgalmazása különféle juttatások, megemelt javadalmazás (veszélyes-
ségi pótlék!) segítségével. Ez a politika arra irányul, hogy a kisebbségek azokon 
a vidékeken is kisebbségbe kerüljenek, ahol hagyományosan többséget alkot-
tak. A másik a közigazgatási egységek politikája: az államhatalom oly módon 
húzza meg a közigazgatási, regionális adminisztratív egységek határait, hogy 
azokon belül az ott él ő  kisebbségek újfent kisebbséget alkossanak. A harmadik 
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a hivatalos államnyelv politikája: azaz eset, amikor az államhatalom a többségi 
etnikum nyelvét hivatalos államnyelvé nyilvánítja. Mindhárom program vagy 
politikai stratégia tiszteletben tartja az alapvet ő  emberi jogokat (az anyanyelv 
használata hagyományosan nem tartozik közéjük, és nem is lehet a klasszikus 
érvekkel igazolni), mégis megnehezíti, ha ugyan el nem lehetetleníti a kisebb-
ség tagjai számára identitásuk megőrzését, s konfliktusokat gerjeszt kisebbség 
és állam, kisebbség és többség között. 

Mindez — végs ő  soron — azt a feltevést valószín űsíti, hogy amennyiben a 
kisebbségek kulturális épségével való tör ődést szívügyünknek érezzük, a libe-
ralizmus hagyományos — az egyéni és polgári szabadságra kiélezett — alkot-
mányjogi megfontolásain módosítanunk kell, hiszen az egyén szabadsága lát-
ható módon nem képes garantálni a közösség kulturális egészségét. Minthogy 
az egyének nemzeti öntudata láthatóan er ős, s önmagukat valamilyen módon 
mindig a közösségi tagságukra való tekintettel határozzák meg, méltóságukat 
is nemzeti-kulturális közösségük szélesebb társadalmi elismertségéb ő l eredez-
tetik. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy ezt az elismertséget garantálni csak 
úgy vagyunk képesek, ha az egyént megillet ő  jogok mellett biztosítunk olyan 
további, a kulturális közösségeket kollektíva megillet ő  jogokat is, amelyeknek 
egyik példaszer ű  megvalósulása lenne az önkormányzathoz való jog. 

VANNAK-E KULTURÁLIS JOGAINK?  

A felismerés egyébként nem új, Kelet- és Közép-Európában pedig pláne 
nem az, de csak mostanság került a mérvadónak számító angolszász politika-
elméleti érdeklődés homlokterébe. Vernon Van Dуkе  volt az, aki a legtömö-
rebben és legvilágosabban megfogalmazta, így az ő  tanulmánya, a The Indivi-
dual, the State, and Ethnic Communities in Political Theory12  válta szokásos  
hivatkozási alappá. Van Dуkе  alapvető  kérdése a kollektív jogok igazolásával 
kapcsolatos: vajon az etnikai közösségek tekinthet бk-e erkölcsi jogokkal fel-
ruházott testületeknek (corporate bodies), s megilletheti-e őket sajátságos 
jogi státus és elismerés? Ezen túlmen ően azonban azt is bizonyítani kívánja, 
hogy „a liberalizmusnak az egyén iránti elfogultsága eleve kizárja egy adekvát 
államelmélet lehetőségét, ami egyszersmind azt sugallja, hogy a liberalizmus 
képtelen megbirkózni az etnikai közösségek jogi és törvényi elismerésének 
kérdésével, lévén hogy ezek a közösségek többnyire államokban élnek." 1 з  
Ebbő l — álláspontja szerint — egyenesen következik, hogy a liberalizmust „ki 
kell egészíteni", mégpedig az olyan, „a népeket vagy nemzeteket kollektíva 
megillető  jogok gondolatával, mint például az önkormányzathoz [self-deter-
mination] való jog, mely jog számára viszont — lévén hogy nem annyira az 
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egyént, mint inkábba közösséget megillet ő  jog - a liberalizmus képtelen 
megfelelő  igazolást nyújtani". 14  

A kollektív jogok lehetséges igazolása persze mindig vitatott probléma, s 
a számtalan megoldási javaslat ellenére én mégis leginkább az Egyed Péter 
által megfogalmazott álláspont felé hajlanék, aki eléggé meggy őzően állítja, 
hogy „a kisebbségi-közösségi jogok hagyományos emberjogi alapokból filozó-
fiai-logikai világossággal nem vezethet ők le", ezeket tehát egyszer majd dekla-
rálni kell, „ahogy az emberi jogokat a nagy el ődök kinyilatkoztatták, s el kell 
fogadtatnia nemzetközi közösséggel". 15  Ez persze nem jelenti azt, hogy a 
kollektív jogok egyetlen lehetséges igazolása az egyéni jogokból való dedukció 
lenne, bár az is igaz, hogy ez az alternatíva csökönyös rendszerességgel fordul 
116 az idevágó javaslatok között. Összességében azonban, azt hiszem, igaza 
van Egyed Péternek: a jog fundamentumával kapcsolatos kérdések nem ve-
zetnek csak hosszadalmas és terméketlen vitákhoz. 

Fontosabbnak- és súlyosabbnak - tartom ennél, hogy némelyek nem csupán 
egyik vagy másik igazolási stratégia érvényét vitatják, hanem egyáltalán a 
kollektív jogok szükségességének eszméjét is. Chandran Kukathas, hogy egy 
példát is hozzak, kifejezetten kétségbe vonja 16  Van Dуkе  nézetét, miszerint 
szükség lenne a liberális elmélet valamiféle kiigazítására ahhoz, hogy meggy ő -
zően tudjuk védeni a kisebbségek kulturális épségét. A Van Dуkе  által szor-
galmazott kollektív jogok alternatívájaként a liberalizmus egy specifikus vál-
faját javasolja. Kiindulópontja: a liberalizmustól távol áll, hogy semmibe vegye 
a kulturális közösségek követeléseit. „Az, hogy az egyéni jogokat és az egyéni  
szabadságot hangsúlyozza, nem a közösségek érdekeivel szembeni ellenséges-
ségérő l, hanem a többség kisebbségek fölötti hatalma miatt érzett aggodal-
máról tanúskodik." 17  Azaz: ha a liberalizmus alárendeli a közösségek érdekeit 
az egyének érdekeinek, azt csupán annak felismerése engedi meg, hogy ezek 
a közösségek mindenkor megosztottak, bels ő  konfliktusoktól és érdekellen-
tétektő l terhesek, melyek közül minden bizonnyal az elit és a tömegek közötti 
konfliktusa leglényegesebb. Ha ennek ellenére a liberális elmélet mégis a 
csoportérdek elismerésének adna els őbbséget, akkora csoport érdekeit a 
csoportelit érdekeinek rendelné alá, azaz mintegy konszolidálná az elit hatal-
mát. „Liberális nézőpontból tehát a kulturális közösségek megosztott termé-
szete megerősíti azt az érvet, hogy ne gondolkodjunk a kulturális jogok 
fogalmaiban." 18  

Kukathas javasolt alternatívája egy olyan liberális elmélet, amely nem térne 
el az egyéni jogok hagyományos nyelvezetét ő l, ugyanakkor azonban mégis 
módosítaná a szabadelvű  álláspontot annyiban, hogy az alapvető  szabadság-
jogok imaginárius prioritási vagy erősségi listáján a szabad társulás jogát, 
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illetve, ezzel összefüggésben, a közösségb бl való kilépés jogát tenné az els ő  
helyre. Az egyén azonosulhat közössége érdekeivel (feltehet őleg ezek min-
denkor a kulturális/politikai elit érdekei, hiszen az elit van abban a pozícióban,  
hogy ezeket megfogalmazza), de ha úgy találja, hogy ezek nem egyeznek saját  
érdekeivel, bármikor el is hagyhatja a közösséget.  

Mindez persze azt is elárulja, hogy miként értelmezi Kukathas a kulturális  
közösségek természetét, hiszen a társulásból való kilépés jogának hangsúlyo-
zása feltételezi, hogy a közösségr ő l — még ha csak hipotetikusan is — mint  
szerződéses társulásról gondolkodjunk. Maga Kukathas azonban ezt nem  
egyszerű  közjogi fikciónak szánja, amit az is bizonyít, hogy az etnográfia  
területérő l hozott példákkal próbálja igazolni: a kulturális közösségek min-
denkor történeti és institucionális képz ődmények. Az általa összeállított pél-
datár végs ő  soron azt hivatott bizonyítani, hogy a csoportoknak vagy közös-
ségeknek „nincs különleges erkölcsi els őbbségük" 19  az egyénekkel szemben  
valamilyen természetes prioritás folytán. „Változó történelmi képz ődmények  
— egyének társulásai — ,  melyeknek követelései erkölcsileg értékelhet ők"20  
ugyan, de semmi okunk rá, hogy követeléseik „alapján értékeljük vagy vá-
lasszuk meg a politikai intézményeket, vagy alapozzuk meg a törvény biztosí-
totta jogokat" 21 , hiszen ezek a csoportok nem állandó és változatlan létez ő i  
az erkölcsi és politikai univerzumnak. „Csoportok állandóan képz ődnek és  
felbomlanak a politikai és intézményi körülmények változásának függvényé-
ben", így „a csoportok уagу  politikai közösségek léte nem el őzi meg a jogi és  
politikai intézményeket". „A történelmi els őbbség nem ruház fel egy közös-
séget azzal a joggal, hogy léte folytatódjon" 23  — mondja. Annak ellenére, hogy  
Kukathas következetesen keveri az imagináriust a valóssal, továbbá láthatóan  
úgy gondolkodik a kollektív jogokról, mint az egyéni jogok alternatíváiról, ér-
velésében mégis van legalább egy igen figyelemre méltó szempont, ha nem több.  

Vitathatatlan, hogy számos esetben segítségünkre van, ha fenntartjuk azt  
a hasznos közjogi fikciót, amely az etnikai hovatartozást a szerz ődéses társulás  
(azaz egy szabadságjog gyakorlása) terminusaiban írja le. Mint ahogyan azzal  
kapcsolatosan is van tapasztalatunk, hogy egyes emberek etnikumot választa-
nak maguknak, föladják régebbi identitásukat egy új nemzeti, etnikai identitás  
kedvéért. Agy, említett közjogi fikció éppen azért lehet hasznos, hogy az ilyen  
emberek ne kényszerüljenek régebbi közösségeik szankciót elviselni döntéseik  
és választásaik miatt.  

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ESZMÉJE 

Feltéve, hogy — a fentiek ellenére — mégis elfogadjuk a kollektív jogok  
szükségességének eszméjét, akkor, legalábbis feltételes érvénnyel, azt is meg  
kell vizsgálnunk, hogy milyen típusú jogi konzekvenciák és bonyodalmak  
származnak ebb б l.  
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A közjogi megfontolásokon túl, azt hiszem, épesz ű  ember nem vonja 
kétségbe, hogy egy etnikum még akkor sem tekinthet ő  szerződéses társulásnak, 
ha netán történelmileg nézve esetleg törzsszövetség révén jött létre. Az etni-
kumok vagy nemzetek nem társulás útján jönnek létre, hanem egyszer űen csak 
vannak. Ez azt jelenti, hogy sosem fogunk rendelkezni a tagság pontos krité-
riumával, azaz sosem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy ki a kollektív 
jog, adott esetben az önrendelkezési vagy önkormányzati jog alanya. Mi több, 
egyáltalán magának a kollektív jognak a fogalma sem világos. Az embereket 
együttesen megillet ő  jogok gondolata ugyan nem újdonság, de az ilyen jogok 
(mint például a szabad társulás révén létrejöv ő  egyesületeket, társaságokat, 
esetleges jogi személyeket megillető  jogok és jogosultságok) evidens módon 
különböznek a kollektív jogoktól. Els ősorban azért, mert ezeket a társulásokat 
az államnak nem kell közjogi elismerésben részesítenie ahhoz, hogy speciális 
jogosítványokra tegyenek szert. Mivel a kollektív jogok alanya nem önkéntes 
társulás révén jön létre, az államnak el őbb hivatalosan is el kell ismernie 
ahhoz, hogy jogalannyá válhasson. Más szavakkal: ahhoz, hogy egy kulturális 
közösség önkormányzati jogra tegyen szert, az államnak el kell ismernie mint 
különálló kulturális közösséget, azaz az államnak különbséget kell tennie a pol-
gárai között. Ez, valljuk be, egy igen rossz emlék ű  opció, még ha ez esetben pozitív 
diszkriminációról is van szó. Problémásabb viszont az, hogy ezáltal az állam 
illetékessé válik olyan dolgokban (a polgárok etnikai, kulturális hovatartozá-
sa), amelyeket a liberalizmus hagyományosan a magánéleti szférához sorolt. 

A kollektív jogok bevezetése a politikai és joggyakorlatba tehát részint meg 
fogja bontani az egyenl ő  jogok és a polgári egyenlőség hagyományos liberális 
politikáját, hiszen feltételezi, hogy az államnak a jogok és támogatások bo-
nyolult eszköztárát kell igénybe vennie ahhoz, hogy a kisebbségi etnikumok 
tagjai ne szenvedjenek el specifikus hátrányt a politikai identifikáció és elis-
merés terén, részint pedig módosítani fogja a magánélet és a közélet közti 
elválasztás normájának hagyományos értelmezését, mivel feltételezi az állam 
aktív segédletét az identitás fönntartásában pozitív, diszkriminatív politikai 
és jogi célzatú döntések révén. 

Nehéz eldönteni ezek után, hogy a kollektív jogok politikája liberális 
politika-e vagy sem, s hogy mindez a liberalizmus kiegészítését jelenti-e vagy 
sem, illető leg azt, hogy mennyiben van mindez összhangban a liberális demok-
rácia és a jogállam elveivel. Mindenesetre a ma él ő  egyik legnagyobb magyar 
liberális szerző  azt írja, hogy „a liberalizmus azon a kívánalmon méri a politikai 
rend értékét, hogy elfogadható összhangot teremtsen szabadság és egyenl őség 
között, mégpedig úgy, hogy közben létrehozza a feltételeket a harmadik nagy 
liberális érték, a szabad és egyenl ő  polgárok közössége számára. Ha ez a cél 
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csak bonyolultabb szervezetben közelíthet ő  meg, mint amilyen a liberalizmus 
klasszikusainak a szeme elő tt lebegett, akkor a liberális értékrend elkötele-
zettjeinek bonyolultabb szervezetben kell gondolkodniuk". 24  Az etnikai sok-
féleség diszkussziója talán éppen arra világít rá, hogy a magánszféra maximális 
kiterjesztése nem lehet öncél a liberalizmus s így a liberális demokrácia számára 
sem, amennyiben funkcionális társadalmi rendszer kíván lenni vagy maradni. 
Meglehet tehát, hogy a magánélet és a közélet közti elválasztás normájának 
hagyományos értelmezésében van a hiba. 

Ami a nem egyenlő  jogok és támogatások politikáját illeti, ennek mindig 
lesznek számszer űségi és gazdasági vonzatai. Nem valószín ű  ugyanis, hogy 
bárhol a világon egyetlen ember kedvéért tolmácsot fogadnának a városházán, 
csupáncsak azért, hogy az illet ő  az anyanyelvét gyakorolhassa. El kell fogad-
nunk tehát, hogy a kollektív jogok gyakorlása anyagi feltételekhez kötött, s 
ez nemritkán többletterheket ró az államháztartásra, a kisebbség javára és a 
többség terhére. Ezért e jogok gyakorlása feltételezi egy olyan mérce megal-
kotását, amelynek segítségével nem egyenl ő  módon, de mégis az igazságosság 
és méltányosság szellemében osztjuk el a közpénzeket. Ugy néz ki — mondja 
Yael Tamir —, hogy „a »megosztott, de mégis egyenl ő  támogatások« rendszere, 
közismerten rossz hírneve ellenére, mégiscsak megéri a rehabilitációt". 25  

Ezeket a kiadásokat is — mint mindig — a profit igazolja: hányan vannak 
azok, akik profitálnak egy ilyen jelleg ű  többletkiadásból vagy döntésb ő l, azaz 
hány tagot számlál az a közösség, amely a döntés kedvezményezettje. Ezek 
láthatóan számszerűségi kérdések, és nem annyira elvi, mint inkább gyakorlati 
választ követelnek meg. 

A fontosabb kérdés azonban nem az, hogy mekkora, hanem, hogy milyen 
közösségek jogosultak az önkormányzathoz való jogra, s ezt hol tudják számon 
kérni. Mi az, ami egy adott népcsoportot alkalmassá tesz az önrendelkezésre? 

A kérdést tiszteletre méltó alapossággal válaszolja meg a Margalit—Raz 
szerzőpáros a nemzeti önrendelkezésr ő 126  írott tanulmányában, amelyben egy-
szerre szolgáltatnak egy általánosabb, összefoglaló, és egy részletez ő , pontos 
kritériumokra lebontott választ. Az el őbbi szerint „a nemzeti önkormányzat 
eszméje olyan csoportokhoz köt ődik, melyek társadalmi és gazdasági környe-
zetük jellegét, boldogulásukat, fejlődésük menetét és tagjaik boldogulását 
maguk tudják meghatározni tagjaik, illetve a csoport tettei által, amennyiben 
ezek a tényezők a politikai tett eszközeivel befolyásolhatók". 27  Az ilyen csoport 
vagy közösség — véleményük szerint — először is közös karakterrel és kultúrával 
rendelkezik, mégpedig hagyományos és hagyományozható kultúrával, ami a 
feltétele annak, hogy a csoport tagjai között felnöv ő  emberek is ezt a kultúrát 
és karaktert sajátítsák el. Továbbá az ilyen közösségekhez való tartozás rend- 
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szerint a kölcsönös elismerés kérdése, azaz a csoport tagjának az számít, akit  
annak ismernek el, amib ő l az is következik, hogy a csoporttagság odatartozás  
és nem teljesítmény dolga: minden olyan ember tagja a közösségnek, akit  a 
közösség tagjaként ismer el, függetlenül egyéni teljesítményeit ől; nem kell  
semmiben sem kitűnnie ahhoz, hogy odatartozzon. Minthogy ezek rendszerint  
nem kis, szűk, zártkörű  csoportok, amelyeknek tagjai kölcsönösen ismerhetnék  
egymást, a kölcsönös elismerést általános tulajdonságok megléte biztosítja. S  
ami a legfontosabb: az ilyen közösséghez való tartozás rendszerint lényeges  
szerepet játszik az egyén önmeghatározásában. A szerz ők azt is külön nyoma-
tékosítják, hogy nem kritériuma a tagságnak s az ilyen közösség elismerésének,  
hogy tagjai földrajzilag behatárolt területen, egységes tömbben éljenek.  

Ami a másik kérdést illeti, tudniillik hogy kinek kell az önkormányzathoz  
való jogot elismernie, ebben 6k is meglehetбsen tanácstalanok, mindössze  
annyit tudnak mondani, hogy „a nemzetközi kapcsolatok jelenlegi struktúrá-
jában a legígéretesebb kompromisszum az, amely elismeri a csoportok önren-
delkezési jogát, és nemzetközi testületekre bízza, hogy segítsenek annak ér-
vényesítésében, és kísérjék figyelemmel e jog határait és el őfeltételeinek  
megteremtődését".Zg  

KІNKLÚZIÓK  

Mindaddig, amíg az emberek — a nemzeti önértelmezés szellemében —  

politikai összetartozásukat az etnikai identitásukkal való összefüggésben ér-
telmezik, és mindaddig, amíg léteznek többnemzetiség ű  államok, konfliktusok 
lesznek kisebbség és többség között. Mivel — éppen a nemzeti gondolat 
döbbenetes népszerűségénél fogva — igen kevés az esély arra, hogy a közeljö-
vőben másmilyen (nem nacionalista) módon válaszoljuk meg a politikai 
összetartozás kérdéseit, a megoldás irányai következetesen a kisebbségi ön-
kormányzat irányába mutatnak. Ez részint — mint láttuk — lemondást jelent a 
politikai közösség semlegességének ideájáról, részint pedig — ennek következ-
ményeként — megbontja az egyenl ő  állampolgári jogok hagyományos liberális 
politikáját, amennyiben, végső  soron, kollektív jogi megfontolásokra vezet. 
Ezzel összefüggésben a magánélet és a közélet közti elválasztás normájának 
újraértelmezését is megköveteli. 

Nem kell megfeledkeznünk azonban arról — és ez rendkívül fontos —, hogy 
a kollektívának juttatott jogosítványok nem képezhetik az egyéni jogok alter-
natíváját. A kollektív jogok célja annak megakadályozása, hogy a kisebbségek 
tagjai hovatartozásuk miatt hátrányt szenvedjenek a politikai elismerés terén, 
vagyis az egyenl бség megbontását az egyenl őségnek egy magasabb szinten 
történő  helyreállítása igazolja. Nekünk nem csupán a kisebbségek jogait védeni 
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kötelességünk, hanem az egyénekét is, sót els ősorban az egyénekét, akár saját 
közösségeikkel szemben is. Acél tehát azon jogi és törvényi keretek megte- 
remtése, amelyek között az egyéni szabadságjogok zavartalanul gyakorolhatók. 

Éppen ezért mindig kérdés lesz, hogy a liberális állam részesítheti-e közjogi 
elismerésben az illiberális közösségeknek az önrendelkezéshez való jogát, az 
olyan közösségek önkormányzati törekvését, amelyeknek normái konfliktus-
ban vannak az egyén alapvet ő  jogaival. 

Kolozsvár, 2002 márciusa  
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TARTSD MAGAD  

NÉMETH LÁSZLÓ  

A napokban egy fiatalember jött ki hozzám a ködös tör đkvészúti estébe. 
Móricz Zsigmonddal ügynököltük az Alföldet, amikor megismertem. O akkor 
végezte a kollégiumot, s a városházi díszel őadás után egy cserkészöcs piciny 
szobájában vallatott a társai nevében. Ma végzett ember; nemcsak állása van, 
már múltja is. A szegedi diákok közé úgy jár haza, mint aki új, nagy mozgalmi 
tervei közt kezdeti alkotásairól sem akar megfeledkezni. 

Én visszaemlékszem a négy év el őtti aggodalmaira. Akkor az elfásulástól 
féltette magát s kortársait. Ők már hatodik-hetedikes korukban mindent 
tudtak, amit sorskérdésekben az els ő  reformhullám fölvetett. Ami rólunk harc 
közben lehorzsolódott, gondosan összegyűjtve ott volt az 6 kartotékjaikban. 
De nem kell-e cinizmusba és renyheségbe átcsapnia ennek a mohóságnak, ha 
a társadalom nem tud mit kezdeni velük? Ha ők is nyolcvanpengős állásokért 
fognak ügyeskedni, mint el ődeik? 

Mennyire mások a mai aggályai! Ma attól fél, nem rontja-e meg őt és 
kortársait a sok könnyű  lehetőség. Rajta még Ott volt az egyetem tejcsöppje, 
s már komoly, felnőtt munkakörök közt választhatott. A mostani háromszáz 
pengős állása mind közt a legszerényebb. Azért szemelte ki, mert az a legide-
iglenesebb. Láthat, tanulhat anélkül, hogy lehorgonyozna. A kortársain is ez 
tűnik föl: nemcsak j б  állásokhoz, de néha meglep ő  hatáskörhöz is jutnak. Még 
a diákkori eszményeiket sem kell látszólag megtagadni érte. S őt épp most 
nyílik alkalom a tettreváltásukra. Éppen csak a közérzete nem jó az embernek, 
mintha ez a gyors érvényesülés: az ördög el ő lege volna. Az ifjúsági egyesüle-
tekben is két-három éve még volt g őz, tartás. Most összeesnek. Az ifjúság 
ereje más szelepeken enged ki. Baj ez? Hisz a reformkor diákjai is ott úsztak 
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egykettő re a körélet nyílt tengerén. Mért nem tud ő  mégsem ennek a megnyílt 
„szézám"-nak örülni: a maga jó dolgát valóságnak elfogadni? 

A mai fiatalemberek persze túl jól ismernek bennünket. Lehet, hogy az 
enyém is a szájam íze szerint aggályoskodik. Azért aggályoskodik, hogy men-
tegetőznie ne kelljen. Én azonban beugrom ma is. Semmit sem féltek úgy, 
minta mások ifjúságát. Azt az ifjúságot, amely még nincs befogva, lekötve, 
magának morfondíroz, szenved és tanul gomolygó elhagyatottságában. Van 
egy teóriám: az ember annyit ér, amekkora kortyot ivott ebb ő l az ifjúságból. 
Én legalább ma is abból élek, amit tizennégy és huszonkét éves korom közt 
néhány kertben összeábrándoztam. Pedig milyen éretlen gyermek voltam én 
ezekhez a kartotékos, mozgalmazó ifjakhoz képest. Amikor ők mára földkér-
dés minden csínját-bínját ismerték: én a szilasi ház mögött egy új magyar 
háború számára gyűjtöttem diákhadsereget. Álmomban persze, mert az egész 
világháborút átálmodtam. Amikor ők már országos példájú diákkaszinót szer-
veztek: én a bogárdi Csipkerózsa-kertben Berzsenyi-szabású ódákat írtam, és 
angolul olvastam Shakespeare-t, anélkül, hogy valaha egy angol szót hallottam 
volna. S ugyan hány hónappal voltam fiatalabb, mint barátom most, amikor 
a Múzeumkertben, mint menzakerül ő  diák a kárbonctanom fölé merész élet-
tani elméleteket költöttem, és egy március délel ő tt Dбzsa Györgyrő l kezdettem 
tragédiát. Egy elmúlt gyermekkor volt; de ma is azt élem és tisztítom, ami 
védett elhagyatottságából felgomolygott. Amikor huszonöt éves koromban a 
véletlen írót csinált bel ő lem, ezt az árnyékot, ezt a félhomályt kerestem további 
hét éven át. Inkább írtam gyanús, felvágatlan folyóiratokba, ahol ellen őrzés 
nélkül „gomolyoghattam", minta Nyugatba, ahol rajtam volt az irodalom 
szeme. Egyedül csinált folyóiratommal is ezt a termékeny, eldugott, félig felel ős 
ifjúságot akartam meghosszabbítani. Ma már tudom, hogy önvédelem volt. Az 
a legjobb, amit ebben a félhomályban írtam. Ha negyvenéves koromig meg-
hosszabbíthatom, tízszer különb ember válik bel ő lem. A teljes fény, a követ-
kezetes szerep, a közélet: az égeti el az embert. Azaz amit ől rettegni, amire 
takarékoskodni kell. Lehet, hogy mások nem annyira esend ők vele szemben. 
Akkor is: legyen mit belévetni s számítson, amit belévetnek. 

Mindig rettenetesen sajnáltam azokat a fiatalokat, akik korán estek a 
nyilvánosság hatalmába. Akár rosszhiszem ű  társaságok bérelték ki kora okos-
ságukat, akár szép ügyekbe álltak be t űzzel kardoskodni. A körülöttünk folyó 
éretlen tusákban is ez bánt. Az ellenség, az még csak megérdemli, hogy így 
pazarolja el a legdrágábbat. De a vak „párthívek", akik nem látják, hogy a 
„mozgalom" elveszi azt is, amijük volt; elverekszik az életüket anélkül, hogy 
gyűjthettek volna rája. „Tanuljatok meg kétszáz francia, horvát vagy román 
szót, s nekem is többet használtatok, mint egy visszakámpoló tanulmánnyal." 
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Nem azt mondom én, hogy az ifjúság ne tegye meg kötelességét. Mi is voltunk  
egyszerre négy gyerek házitanítója s pelyhes állal vettük föl a család gondját.  
A robot, a harctér is j б  iskola, ha az ember élve kerül ki belő le. Csak a sorsát  
ne lője el idő  elő tt. Maradjon benne valami, ami gy űjt, készülődik, figyel és  
tartogat. Legyen ellenállás benne a lehet őségek füttyjelével szemben. Ki ne  
ismerné ezeket a csábító jeleket? Nem is az érvényesülés; a tetter ő , a képzelet  
az, ami az ifjú hátán szaladgálni kezd rájuk. De gondoljon a lelkére s vigyázzon.  
Nagy oka van annak, hogy a tehetségek mért jelentkeznek mindig fürtösen,  
csapatban. A közül a rengeteg jd képesség ű  ember közül csak az lesz tehetség,  
aki eltalálja, vagy aki helyett a sors eltalálja a belépés idejét. Az ember  
voltaképp egy szót mond ki az egész életével, s az nem mindegy, hogy ki mikor  
kezdi el mondani. A mai id ők: nem reformkor; nem arra valók, hogy egy ifjú  
fenntartás nélkül odadobja magát beléjük. A nemzetnek is messzebb kell  
gondolnia, semhogy odaadhassa ezeknek az id őknek az ifjúságát. Tévedés,  
hogy az aktualitása fiataloké, s az öregeké az el őrelátás. Épp fordítva: az  
öregek már csak arra valók, hogy az aktualitás megegye őket; az ifjúságnak  
kell messzebb néznie, a távolba cihel đdnie. Nagy nemzedékek mindig akkor  
lépnek föl, amikor egy korszakforduló utána vizek letisztulnak, s egy csomó  
új lélek körülnéz, hogy a többinek az új helyzetet elmagyarázza. Még nem  
tudjuk, melyik évvel záródik le az a negyedszázad, amelyben mi voltunk  a 
széttekintők, 1943-mal vagy 45-tel, de biztos, hogy le fog záródni. S a nemzetnek  
sokkal nagyobb érdeke, hogy akkor csöndben érlelt fiatalok nyomuljanak föl  
belő le, mint hogy ma ők is belédaráltassanak a napok káoszába.  

Huszonöt éve ringatom magamban Ady egyik alig észrevett versét. „Tartsd  
magad, Sors, élet és Id ő  szabad, S ki várni érez, várni tud. — Várni tud Kinek  
önénje nem hazug S nem hord össze hetit, havat. — Tartsd magad, Mert most  
az a leggazdagabb, Ki várni érez, várni tud." Ő  üzente ezt nekünk, akkori  
fiataloknak egy negyedszázada. Én még a színpadra is fölvittem, hogy többen  
értsék. Úgy érzem, ennél jobb jelszót nem választhatnának hunpostájukban  
az egymást követő  magyar nemzedékek. Tartsd magad, kiáltjuk a homályban  
lapulók felé. Azaz: mi már kimondtuk a magunkét; — azokhoz az id őkhöz,  
amelyben élnünk adatott. Ti zárjátok szívetekbe dolgaink tanulságát s alkal-
mazkodjatok az időhöz, amely a tietek lesz. Ez az alkalmazkodás, a jónak ez  
a megjegyzése: ez biztosítja a szép és az igaz továbbélését a történelem  
kataklizmáin keresztül. Tartsd magad, tartsátok magatokat, könyörgünk foly-
tatóinknak s bíráinknak. S ahogy a jöv ő  szikláiról, az idő  rejtett völgyeiből a  
hang visszaverődik: a szó másik értelme is fölzendül bennünk. Tartsd magad.  
Azaz: tartsuk magunkat mi is, figyelmeztet ők. A kor, amelynek fiai voltunk,  
velünk temetkezik. Most kell megmutatni, hogy a szó, amelyet a nemzethez  
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intéztünk, nem szófia, megér egy életet. Ez a néhány év, hónap még a mienk, 
mai őrzőké. Legyünk méltók rá. Tartsuk magunkat úgy, hogy az ifjúság, 
amelynek nem látott szeme rajtunk függ, szép leckét kapjon, magát tartván a 
magatartásra. 

1943. február 



KRITIKAI SZEMLE  

KÖNYVEK  

EURÓPA-DIMENZIÓK  

Losoncz Alpár Koncz István Irodalmi Díjjal kitüntetett kötete 

Losoncz Alpár újvidéki egyetemi tanár több mint két évtizede magyarul és 
szerbül írott filozófiai és tudományos esszéket, tanulmányokat, közéleti írá-
sokat publikál itthon és külföldön. Ez ideig magyarul három könyvet adott 
ki, 1988-ban Hiányvonatkozások címen társadalomfilozófiai írásokat, 1998-ban 
Az emlékezés hermeneutikája címen filozófiai tanulmány- és esszékötetet. 2002-
ben jelent meg az Európa-dimenziók című  tanulmánykötete, amelyet a zs űri 
a Vajdasági Írók Egyesülete Koncz István Irodalmi Díjával tüntetett ki. 

A kötet alcíme —Kultúra, kontextus, kisebbség — fenomenológiai távlatok 
— pontosan közli, hogy mit kínál olvasójának a kötet szerz ője. Fenomenológiai 
megalapozottságú filozófiai tanulmányokat a kultúráról, a kontextusról és a 
kisebbségrđ l, mégpedig Európával szembesülve. Hiszen Eurбpa, történelme 
és kultúrája a filozófiatörténet kiapadhatatlan tematikus forrása, miként 
ugyanaz a történelem, a néprajz, az antropológia számára is, hiszen semmi-
képpen sem tekinthetd pusztán földrajzi fogalomnak. Európa egész története 
során világraszóló egzisztenciális dilemmák, kételyek és megválaszolatlan kér-
dések, örökre homályba burkolt gondok, értelmezésre váró szenvedélyek és 
indulatok térsége. Sohasem lehet pontosan megmondani, mit is jelent szá-
munkra Eurбpa, és hogy mit jelentett el ődeink számára; melyek vehetők más 
földrészektől megkülönböztető  vonásainak, mi is az, amit oly gyakran európai 
kultúrának mondunk, és hogy ez a sok mindenben rejtélyes evidencia hogyan 

Elhangzott a Vajdasági Írók Egyesülete 2003. május 31-én megtartott közgy űlésén 
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határozható meg a világ más térségei kultúrájának irányából. Mindeközben 
külön hely illeti meg az Eurбpa históriájára vonatkozó kérdéseket, mert éppen 
történelmének hol csillogó, hol éjsötét korszakai mélyen befolyásolták, sokszor 
irányították is mindazt, ami a világban lejátszódott. Filozófiai kérdésessége is 
történelmébő l eredeztethet ő . Mert Eurбpa valóban filozб fiai kérdés, és gond 
a filozбfiai értelmezés meg megértés számára. A filozófiatörténet egyetlen 
jelentősebb irányzata sem kerülhette meg, hogy szembenézzen Európával mint 
az ember tragikus sorsának, kultúrájának és szellemiségének nemegyszer kies 
otthonával. Az Európa-kérdés nagyon hangsúlyosan merült fel a múlt század 
filozófiai gondolkodásában, ha lehet, még hangsúlyozottabban az egyszerre 
posztmodernnek és globálisnak mondott századvégen. 

Losoncz Alpár ezeket a mindenképpen id őszerű  kérdéseket a fenomeno-
lógia és a hermeneutika távlatából vizsgálja. De nyomban megállapítható, 
hogy tanulmányaiban nemcsak az Eur бpa-jelenségek megfigyelésére és leírá-
sára, hanem els ősorban megértésére törekszik a posztmodern és globalizáci бs 
gondolkodások keretében. Eközben esszéi és tanulmányai középpontjában a 
saját és az idegen rendkívül összetett, de Európa megértéséhez megkerülhe-
tetlen kapcsolatai és viszonylatai állanak. Abból a feltevésb б l indul ki, hogy 
nem lehetséges a saját az idegen beszéde nélkül, hogy a másik nyelvének hiánya 
a saját nyelv elnémulásához vezet. A párbeszédhelyzetek elemzését Losoncz 
Alpár a fenomenológia hagyományaira alapozza, és ezzel párhuzamosan a 
múlt századi nyelvfilozófiákra. Ezért nem tekinthet ő  véletlennek, hogy az 
Eurбpa-távlatokban gondolkodó filozófusa nyelvet tekinti a kultúra egzisz-
tenciális alapjának, hiszen senki más nem, csak az ember beszél. Jelrendsze-
reket létesített, és ezekkel világot teremtett önmaga és a természet számára. 
A globalizáciбs törekvések sem fenyegetik az emberjelrendszereit, f őként nem 
az ember nyelvét, hiszen ha a saját beszéd létezése szempontjából nélkülöz-
hetetlen az idegen beszéd, akkora világ legtávolabbi pontjait is éppen az általa 
teremtett jelekkel érheti el és értheti meg az ember. Ugyanezért állítható, 
hogy a globalizáciб  nem fenyegeti sem az európai, sem más földrészek kultú-
ráját, de az európai nemzeti és regionális kultúrákat sem. 

Losoncz Alpár a filozбfiai gondolkodás hagyományaira hivatkozva és sok 
kortárs szerzővel vitatkozva mutatta be esszéiben és tanulmányaiban a husza-
dik század Eurбpa-tervezetét. Ez a tervezet vehet ő  a mai Eurбpa kultúrája és 
története otthonának. Ez nem a legmelegebb otthon, de egy valóságos világ, 
amelyben az európai ember kis és nagy történetei játszódnak. Semmi sem 
marad kívül ezen az otthonon, amely a múlt században a végs őkig kegyetlen 
volt lakóival szemben. Auschwitz és a Gulág nem az egyetlen jelképe eme 
kegyetlenségnek. A filozófiára tartozik, hogy a kegyetlen történelem herme- 
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neutikai megközelítésével javaslatokat tegyen az emberi egzisztencia tragiku-
mának és fájdalmának enyhítésére. Ha ebben egyetlen tollvonásnyi sikere lesz, 
akkor elérte célját. 

Külön figyelmet érdemelnek Losoncz Alpár tanulmányai a kisebbségr ő l és 
a kisebbségi kultúrákról. Jártassága a fenomenológiában és hermeneutikában, 
a nyelv- és kultúraelméletekben lehet ővé tették számára, hogy a kisebbségi 
kérdést kiemelje a napi politika és ideológia ingoványából, és hogy a filozófiai 
gondolkodás keretében tegye fel. Soha ez ideig errefelé a kisebbségi kérdés 
nem nyert ilyen szint ű  és ilyen értelmű  megfogalmazást, mintha a kisebbségi 
kérdésnek, léthelyzetnek és kultúrának nem lenne filozófiája, se teóriája. 
Losoncz Alpár tanulmányai éppen azt bizonyítják, hogy a kisebbségi kérdés 
nem is érthető  meg filozófiai megalapozottság nélkül. Ez annál is inkább 
fontos, hiszen az európai integrációk folyamataiban egyre meggy őzőbben 
mutatható ki, hogy a kisebbségi kérdés az európai kultúra és az európai 
integráció egyik semmiképpen sem mell őzhető  alapkérdése. Kiderült ugyanis, 
hogy az európai kultúra elveszíti arculatát, amennyiben a másikban saját 
meghosszabbítását látja csupán, ami a másik, az idegen, a különböz ő  felszá-
molásához vezet. Világossá vált, hogy a másik felszámolása nem teszi boldoggá 
a sajátot, mert — állapítja meg Losoncz Alpár — „a Másik az ugyanazonosság 
konstellációjában tapasztalható, egyediségének közvetítésével kerül elébünk, 
és nem valamilyen elkülönül ő  csoport tagjaként jelenik meg, hanem elidege-
níthetetlen jogok birtoklójaként. Minden egyed irreducibilisnek bizonyul, 
méghozzá abban az értelemben, hogy léte nem sz űkíthető  le azon karakterje-
gyekre, amelyek alapján különbözik t ő lünk, függetlenül attól, hogy melyek 
ezek a jegyek. Egyszóval, az el őfeltételezett különböz őség elvét, amely a 
premodern társadalmak diszkontinuus terét rajzolta ki, felváltja a modernitás 
folyamatosságát jelent ő , a feltételek kiegyenlítődésének tere". Ennek megér-
tése emelheti ki a kisebbségi kérdést a (napi) politika és ideológia hínárjából. 

Losoncz Alpár elemzéseinek id őszerűsége, az európai filozófiai hagyomá-
nyokban való megalapozottsága, a szerző  mindig kritikus és polemikus viszo-
nyulása a kortárs európai eszmékhez indokolja, hogy a Vajdasági Írók Egye-
sülete éppen most alapított Koncz István Irodalmi Díját els ő  ízben az 
Európa-dimenziók című  könyve érdemelje ki. Koncz István költészete egyik 
forrása éppen a filozófiai gondolkodás volt, és most, amikor a nevével fém-
jelzett díjat egy filozófiai munka szerz őjének nyújtjuk át, a fájdalmasan korán 
eltávozott költő  emlékét is óvjuk meg ápoljuk. 

BÁNYAI János 
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VERS ÉS PRÓZA: KÉT KÖNYVRŐL  

JÖN EGY HAJÓ, MEGY EGY HAJÓ 

Kántor Péter: Lóstaféta. Magvető , Budapest, 2002  

Mi izgalmasabb? Az el őszöri találkozás meglepetésszer űsége vagy az újra-
találkozáskor ránk köszön ő , ismerős színek, ízek, hangok, hangulatok? Egy  
újonnan megismert/felfedezett zenem ű , kép, vers (regény, könyv, személy,  
város ...) vagy az elsó találkozás élményét is felidéz ő  újratalálkozás? Az előbbi  
szöveghelyei a napi olvasóórákat kitölt ő  folyóirat-publikációk, irodalmi ren-
dezvények, tematikus folyóiratszámok, gy űjteményes kötetek alkalmi alkotá-
sai, amelyek utóbb, kötetbe, más, saját kontextusukba kerülve, immár ismer ős  
szövegekként kerülnek újra elénk. Ahogyan sorakoznak a verseskötetek, egy-
mást érik az újbóli találkozások, az újbóli ráismerés pillanatai: Tóth Krisztina  
és Balla Zsófia kötetében (Porhó, A harmadik történet) József Attila Születés-
napomra című  költeményének előbb folyóirat-publikációkként megismert s  
memorizált újraírásai (Porhó, Az élő  forma), Jung Károly Mogorva Héphaisz-
toszában a Hol tartok?-vers, a Zuhanó klasszikusok, a Pogányok a damaszkuszi  

úton s a PilinszkyNégysorosát szétíró Limányi anziksz, Parti Nagy Lajos egészen  
friss ;  könyvhete Grafitneszében egy elfeledett tematikus hal-folyóiratszámot  
emlékezetbe visszahozó hal-vers (Hal éji éneke), az egy régebbi olvasmányél-
ményt újraidéző , Rókatárgy alkonyatkor című  költemény, a Löncsölő  [vб .  
Pancsoló] kislány, a Jelenkorban, Holmiban stb. nemrég olvasott versek,  a 
világháló szövegdömpingjéb ől az emlékezetben megtapadt Nővér, útlevér  
„őszológia-cédulái" (1. a kötetben most: Őszológiai gyakorlatok) stb. Persze  
nincs abban semmi meglepő  és rendhagyó, hogy kötetek anyagát alkotó versek,  
novellák, regényrészletek, drámák, kritikák, tanulmányok, esszék el őször fo-
lyóiratokban, olykor gyűjteményes kötetekben jelennek meg. A felsoroltak  
esetében azonban többrő l — félretett, megjegyzett, az olvasói figyelem által  
régebbről kitüntetett alkotásokkal, versekkel való újratalálkozásokról — van szó.  

Kántor Péter Lóstaféta című  verseskötetéb ől most így köszön vissza az  
Összeáll és a Kikötő  blues korábban folyóiratokból fénymásolt szövege, a  
Vörösmarty-pályázatot újraidéz ő , Egy régi költő  születésnapjára és A könyves  

menti című  költemény, valamint a =emrégi limerikkötetben (Magyar badar.  
300 limerik) olvasott verssorozat néhány darabja (Hat limerick). Közöttük  
különösen a Kikötő  blues érdemel figyelmet, hiszen — ezzel is bizonyítván, hogy  
nem mindennapi, különös versrő l van szó — prológusként a versciklusok elé,  
a kötet élére került.  
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A Kikötő  bluesa verscímben megjelölt műfaj értelmében „szomorú szerelmi 
dal" (Világirodalmi Lexikon). Kántor Péter e költeménye kötött versformájával 
az észak-amerikai néger dalköltészet hagyományvonalát veszi célba. A két-két 
négysoros, félrímes, enyhén jambikus strófát kétsoros, határozottabban jam-
bikus lejtésű, tiszta párrímes refrén követi („A kiköt бben az a jó: /Jön egy 
hajó, megy egy hajó."). Az egyszer ű , tisztán áttekinthet б , világos szerkezet, a 
megszólalás közvetlensége, a megszólítás/önmegszólítás személyessége, a mo-
nodikus stílus, az egységes hangulat és bens бségesség a dal műfaját, a strofikus 
építkezés, a strófák és sorok hasonló felépítése, a rím, a ritmus, a refrén s a 
többféle ismétlése lírai m űfaj zeneiségét, dallamosságát hangsúlyozza. Az 
észak-amerikai blues egyik formai követelménye a strófák azonos kezd ő  sora. 
Kántor Péter verse e formai követelménynek oly módon tesz eleget, hogy 
két-két versszakonként az elsó versszak els ő  két sora azonos („Minden ten-
gerpart örökutca / és minden örökutca nyár.").A Kikötő  blues poétikai, 
szerkezeti — és esztétikai — többlete metaforikusságában és a verssorok hasonló 
felépítését eredményez ő , bonyolult, variatív ismétléstechnikában szikrázik fel. 
E variatív ismétlés logikai alapja az évszakokhoz köt ődб  (ősi) temporális 
élmény (néha бsz, néha tél, s van tavasz is az örökutcán) a maga metaforikus-
szimbolikus jelentésaurájával. Ha abból indulunk ki, hogy a szerelem a nyár 
toposzához kapcsolható, szemantikailag is érthet б  lesz az őszről és télrő l 
tudósító strófák azonos zárósora („olyankora nyár félreáll” — vagy tavasszal, 
mely évszaka szerelem ígéretével és ébredésével hozható összefüggésbe, s 
temporálisan is a nyarat el бzi meg, „topogva vár"). E variatív ismétlésen belül 
az évszakváltások, az бszbő l tavaszba fordulás indexei a h űvösbő l hideggé, 
majd könnyűvé váló szél, metaforikus-szimbolikus kicsapódásai pedig a sze-
relem, a boldogság vágya, múltja-jöv ője, (újbóli) lehetősége. Mindig csak 
vágyként, óhajként, múltként-j бvбként, feltételesen, sohasem mindent elárasz-
tó jelenként. A szerelem folyton újjáéled ő  reményének, de ugyanakkor tüné-
keny, illanó, sohasem állandó voltának metaforája a refrénben az érkez ő  és 
tovatűnő  hajó — miként a refrénvariációkat szintetizáló utolsó versszakban áll: 
„A kikötбben az a jб : / Јбn egy hajó, megy egy hajó, / megy egy hajó, jön egy 
hajó." (Mellesleg: mindez ilyen szép, egyszer ű , tiszta rímekkel, mintha eddig 
más soha nem használta volna бket.) Ami pedig mindeközben állandó, nem 
más, minta „vodka, grog". Ebb ől a felismerésből szivárog Kántor Péter 
szerelmi dalának elégikus szomorúsága. A Kikötő  blues ugyanakkor „tenge-
részvers" is, erre utalnak a vers toponímái, topikus-atmoszferikus meghatá-
rozói és rekvizitumai is (kiköt б , tengerpart, hajó, szél, vodka, grog), s a 
tengerészsors (minden kiköt бben új szerelem, alkalmi kapcsolat) képzete 
nyomatékosítja, de oly módon, hogy egyben általánosítja is a szerelem, a 
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boldogság ideiglenes, nem-állandó, múlékony voltát. E felismerés pesszimiz-
musa ellentételezi és ássa alá a két-két strófa azonos els ő  két sorának opti-
mizmusát („Minden tengerpart örökutca / és minden örökutca nyár"), miköz-
ben — újabb inverzként, a dal m űfaji kívánalmainak megfelelően — mindez 
elégikus dallamosságban simul el. Ezekb ő l az egymást kioltó effektusokból 
ered a vers édesbús melódiája. 

A Kikötő  bluesnak azonban az eddig felsoroltakon túl van még egy hatás-
impulzusa: Kántor ugyanis a vers tavasz-versszakának három sorát aszeman-
tikus, csupán a ritmuszörej kattogását imitáló sorokká írja át: „Minden ten-
gerpart pararampa / és minden pararampa nyár, / van tavasz is a pararampa, /  

mikor a nyár topogva vár." E poétikai jelenségben nem nehéz tetten érni a 
költб  hagyományhoz való viszonyának mibenlétét: az ezredforduló versbeszé-
dének azon tapasztalatát, miszerint a vállalt hagyományhoz egy id бben hozzá 
tartozik annak vállalhatatlansága — következésképpen paródiája — is, a paródia 
(jelen esetben a dal kötött formájának, dalszer űségének paródiája, érintetlen 
műfaji tisztaságának tarthatatlansága) pedig intertextuális jelenség. Schein 
Gábor a költő  Búcsú és megérkezés című , előzб  kötetérбl (1997) írott kritiká-
jában e jelenséget a „kimondhatatlanság nyelvi tapasztalaté”-nak egyik poé-
tikai formájaként rögzíti, költőjének „az elmúlt száz év irodalmi hagyományá-
ban számtalanszor elbúcsúztatott, de mindig új lehet őségeket nyitб  dal"-hoz 
való viszonyát pedig így interpretálja: „A dal Kántor kezén hangsúlyozottan 
idézetszerű  beszéd, rímtechnikája és stilisztikája tudatosan utal vissza a század 
eleji szecesszió, főképp Kosztolányi m űvészetére. E múltjelleget jó néhányszor 
megtörik humoros rímváltások, Weöres Sándor-emlékeket is el őhívó váratlan 
képbeállítások, amelyek az idézetszer űséget az emlékezet könnyed, áttetsz ő  
játékává, a jelen és a múlt, két eltér ő  szólam szüntelen változásává avatják" 
(Kortárs, 1998. 8. sz.). S míg a Schein általa költ ő  előző  kötetéből kiemelt 
és idézett, KöППyű  fény című  költemény meghökkentő  képépítkezésével, képi 
logikájával és sorozatos kancsal rímeivel „ront bele" a tradíció szólamába, a 
Kikötő  blues a tökéletesen működő  formát deszemantizálás útján kezdi ki. E 
jelenség amiatt is figyelmet érdemel, mert nem egyedi, nem kivételes. A 
legújabb kötetben a Ló nyerít című  Radnóti Fanni-homage végén a szabályos, 
rímes-ritmikus költeménybe a zavartalannak t űnő  esztétista versindítás után 
és ellenére („A Pozsonyi úton jön nyárra tél, / jön szembe Fanni, a haja 
fehér ...") hasonló módon mutatja fel fonákját a hagyomány motorja által 
hajtott mechanizmus: „Es ő  esik. Fölszárad. Nap süt. Lб  nyerít. /Metronóm 
kattog: egy-két, egy-két, egy-két ..." 

A fenti példák arra is kívántak utalni, hogy Kántor Péter költészetében 
kezdettő l meghatározó szerepet tölt be a dal, a dalszer űség. Az eddigi életmű  
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1994-ig terjedő  szakaszának verseit felölel ő , Mentafű  című  gyűjteményes kötet 
(1994) címadó verse például egyszerre utal József Attila Tiszta szívvel című  
groteszk dalára és a Nagy László-i (moralizáló) dalra (ritmusával például az 
Adjon az Isten címűre is: ,,... Huszonhat éves elmúltam, / munkáért mennyit 
koldultam, /1 Fodros rózsák közt mentafű , / szívós lehetek, minta fű . // Hitem 
krajcárért nem adni, / rossz lóért j б  pénzt nem adni ..."). A mintegy 350 
oldalas versgyűj teménybб l (s az ezt követő , Búcsú és megérkezés című  kötet 
versei közül is) bőven lehetne idézni rímre, ritmusra, ismétl ődésre, sorazo-
nosságra, párhuzamos versépítésre alapozó, dalszer ű  költeményeket, közöttük 
olyant is, amely leginkább Weöres Sándor dalverseire emlékeztet ő  módon, 
sorok áthelyezésével, variálásával folytat játékot a szerkezettel. A legújabb 
Kántor-kötet, a Lóstaféta versei közül ide sorolhatóa mottójával leplezetlenül, 
explicite is Weöres Sándorra hagyatkozó, címadó költemény rondószer űen, 
váratlanul, meglepetésszer űen ismétlődő  soraival, de a kötet egészében is 
számtalan példát kínál a rím, a ritmus, az ismétlés, a refrén által kiváltott 
dalszerűségre, miközben az egy- és kétsoros versekt ő l s a háromtól a nyolcsoros 
strófákig végigkísérletezi a minimalista és strofikus versépítés lehet őségeit —  
nem beszélve a szonettr ő l, a haikukrб l és a limerickekrб l. 

A Lóstaféta költeményeinek egyik meghatározó vonása a nem hivalkodó, 
ám nem is tagadni való költбi bravúr, amelynek keretén belül már ismert 
költб i eljárások merülnek fel újra. Kántor a Búcsú és megérkezés című  verses-
kötet „fiktív" József Attila-verseinek egyikében (A kozmosz énekéb ől) a szo-
nettkoszorú első  szonettjének első  és utolsó sora közé költ verset. A Lósta-
fétában ezt az eljárást egy Weöres Sándor-hommage-ban (Egy percre a világtól) 
ismétli meg. És sorolhatnánk a szintén nem hivalkodó, de az olvasói figyelmet 
el nem kerülő  rímbravúrokat: a Pet őfi „hangján" megszólaló Post scriptum: 
post vitam című  vers kínrímes zárlatát (kabátom — barátim), a címadó vers 
Kosztpiányi kései, szintén rímbravúrra épít б  verseire emlékeztet ő  bokorrímeit 
(lóstaféta — kréta — próféta — séta, borsó — orsó — korsó), a homonimákra 
alapozó rímjátékot (ideát — ideát, legel ő re — legelő re, menti — ment-e). Vagy 
a nem is annyira a dalszer űséget nyomatékosító, hanem inkább valamiféle 
rezignált bölcsességet nyugtázó refrént a Tandorinak ajánlott Közös sétánk 
című  versbő l („Te hümgetsz majd, én hümgetek."). 

A Lóstaféta című  kötetben a (szabályos) strofikus szerkesztés elvére épül ő  
költeményeken kívül, ezekkel szemben nem kis számban találhatók hosszabb-
rövidebb egyből szabott, tömbszer űen felépített költemények. Közöttük az 
1929, Kaszony és a Megtanulni élni II. című  vers a legnagyobb lélegzet ű  (az 
utóbbi egy tíz évvel ezel ő tti, azonos cím ű  költemény újraírása). Kántor Péter 
lírája ugyanis nem egyenlíthető  ki a strofikus versépítés által létrejött áttetsz ő  
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dal- és dalszer ű  szerkezetek költ ő i gyakorlatával. Költészetének korábbi sza-
kaszait legalább ennyire jellemezte az avantgárd és beat-költ őkre emlékeztető , 
szólamok által szervezett szabadvers-forma megléte (nem véletlenül hivatko-
zott régebben, a nyolcvanas évek végén William Blake-re, Apollinaire-re, 
Kerouacra és Ginsbergre). A Lóstafétában, bár visszaszorulni látszik az avant-
gárd és beat-költészete hosszúverse, a két említett költeményben még felfed-
hetők utórezgései. 

A legújabb Kántor-kötet költeményei közötte líra tematikus elmozdulá-
saira is felfigyelhetünk. A háború, a holocaust-élmény, általában a történelem 
a szerző  régebbi költő i korszakainak hozadéka (1.: holocaust- és Szovjetunió-
versek, a szarajevói és romániai eseményeket tematizál б  költemények stb.), s 
nyomai itt, a legújabb kötetben is fellelhet ők, miként a halál- és apa-versek, 
a festészet és zene által indukált, egy-egy „fénykép nyomán" íródott vagy a 
családi legendáriumot megjelenít ő  költemények. A legújabb kötet verseinek 
lírai énje most mégis nyomatékosabban számol be arról, hogy menet közben 
közte és útitársa között átsuhant egy nagy fehér kutya, hogy rossz napja lesz, 
hogy közös sétára megy TD-vel, hogy a red őnyösre vár, borotválkozik, hogy 
a yukka pálmája elrohadt, hogy a huszonöt tévécsatornából patakzó élvezet 
közepette ironikusan értend ő , hogy „Megy elő re, sőt rohan a világ", s hogy 
az ezredforduló egyéne a mitikus szférát is demitizáltként szemléli (A názáreti  
ember) stb. Ezek azoka hétköznapi események (Schein Gábor a vershelyze-
teknek a Vas István-líra poétikai hagyományára utaló esetlegességér ő l beszél), 
amelyek bölcselkedésre való alkalmatlanságukkal és mindennapiságukkal 
szembeszállnak a míves költő i beszéd magasabb regisztereivel — vagy legalábbis 
leszállítják azokat, s egy reflexió- és tanulságmentes, visszafogott, illúziótlan, 
elégikus lírai versbeszéd épít őanyagává lesznek. 

S hogy miért Lóstaféta? Mert a költészet nem lóverseny, legfeljebb — a 
költő  hapax legomenonja? metaforája? értelmében — lóstaféta. Ebben is van 
némi visszafogottság. 

TOLSZTOJ ÉS KIERKEGAARD BERLINBEN 

Kukorelly Endre: TündérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeirő l. Kalligram 
Könyvkiadó, Pozsony, 2003 

Hol is találkozhattak ők ketten — Tolsztoj és Kierkegaard — máshol, mint 
egy szövegben: Kukorelly Endre TündérVölgyében. Az első  virtuális találkozás 
éve a fikció szerint 1977, amikor a két mester könyve (Tolsztoj Családi  
boldogsága és Kierkegaard A csábító naplója című  műve) a regény én-elbeszé-
lőjének úti (és szellemi) poggyászát képezi egy fekete-tengeri üdül őhelyen 
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(„egy strand, ahol ezeket a könyveket olvastam", 20), a kés őbbi találkozásé 
1995 egy Berlin melletti kastélyban, illetve a berlini Café Hardenbergben. A 
kastélya fikció szerint a Tündértölgy elkezdésének, a kávéháza regényötlet 
megszületésének helyszíne, mely helyszíneken újra ott a két kultikus könyv — 
immár Proust emlékeket idéz ő  madeleine-süteményéhez hasonlatosan. „Eh-
hez a könyvhöz egy Berlin melletti kastélyban kezdtem hozzá. Igazából Ber-
linben, a Café Hardenbergben határoztam el (...). Nálam volt az a két könyv, 
amit azon a nyáron olvastam egy fekete-tengeri üdül őhelyen, amikor az apám 
meghalt. Ahogy kiraktam magam elé a könyveket, a lapok közül a kávéház 
asztalára pergett pár szem tengeri homok." (19-20) A homok a szovjetunióbeli 
nyaralás relikviája, de egyben az emlékezet szétperg ő  homokszemcséire is utal. 
„Van, ami végképp megtapad, úgy kell kisikálni bel ő lem, miközben az egész 
vidáman pereg széjjel, kipereg, minta homok egy könyv lapjai közül.” (346) 

A regény egyik kulcsfogalma az emlékezet, mint  azon (önéletrajzi)  
regények esetében, amelyek a saját élettörténet emlékezet útján való rekonst-
ruálására épülnek. Az emlékezet azonban oly módon kulcsfogalma a  Тйndѓг-

VёІgуПеk, hogy a regény lapjain nemcsak az általa a múltból felmerül ő  em-
lékdarabok, életepizódok jelennek meg, hanem — önreflexív módon — magának 
az emlékezetnek a kérdésköre (kérdésessége, bizonytalansága, megbízhatat-
lansága) is. Azaz az emlékidézésnek maga az emlékidézés is tárgyává lesz. 
„Mindenféle adatok, feljegyzések, összefirkált papírlapok, fénykép, levelek, 
ahogy véletlenül megmaradtak, aztán ezekre vagy emlékszem, vagy nem." (18) 
„Lobogott a tűz a kályhában, ez biztos megvan." (22) „Alig érthet ő , lassú 
anyag, emlékszel jól a nem tudod, mire." (247) Az emlékezetet, annak szeszé-
lyesen kanyargó szálait, szétcsúszó-összeálló képeit Kukorelly még inkább 
elbizonytalanítja azzal, hogy minderre az ingoványos talajra rácsúsztatja a 
kitalálás, a fikció eljárását. „Egyszer ű  emlékezet, előbb elmesélem neki, kita-
lálom a részleteket, hogy legyen mire visszaemlékeznie." (13) „Amire vissza-
emlékszem, azt előbb még ki kell találnom." (39) „Ha bármit leírok, olyankor 
nem emlékszem, és nem nem-emlékszem, inkább kitalálom, pontosan abban 
a formában, ahogy volt, azt a formát." (161). „Hogy rendesen emlékezzek rá, 
előbb kitalálom ő t." (358) stb. Kukorelly az emlékezet és fikció egybecsúsz-
tatása által m űvének önéletrajzi jellegét bizonytala Пítja el, s ily módon áll 
ellen annak, hogy önéletrajzi elemekre épül ő  regényét csupán önéletrajzi 
regényként olvassuk. 

Csábítás és családi boldogság (cs. b.) — körülbelül erre a két fő  tematikus 
szólamra épül a regény. Az el őbbi főként az én-elbeszélő  életkereteit, az utóbbi 
főként az apáét tölti ki, majd a maga állító-tagadó (f ő leg tagadó) változataiban, 
s egyáltalán mint elérhet ő/elérhetetlen (inkább elérhetetlen) lehet őség az 
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immár felnő tt fiúra száll át. Az apa és fiú szorosan egymáshoz kapcsolódó 
története, azaz az apa halálának ténye folytán egymástól részben elváló, részben 
a fiú emlékezetében folytatódó történet által rajzolódik ki az én-elbeszél б  
fejlбdéstörténete, amelyen belül a gyermek-, kamasz-, illetve ifjúkort a meg-
ismerés kalandja tölti ki, a felnő ttkort pedig a felismerés rezignációja hatja 
át. Mindkettőnek megvan a maga (gyermek-, kamasz-, ifjúkori, illetve feln ő tt-
kori) nézőpontja, ám mivel a narráció jelen ideje a feln ő tt én-elbeszélő  
életkorához köt ődik, ez a nézőpont uralja a regényt, hagyja beáramlani s tartja 
kontroll alatta többi nézđpontot és nézőpont-átfedéseket. A Bildung vég-
pontja (ha van ilyen) a dolgok, jelenségek feln ő ttkori felismerése és reflexív 
tudomásulvétele — beleértve a hiányok, hiátusok és megválaszolatlanul maradt 
kérdések sorát is. E hiányok részben az ötvenes—hatvanas évek társadalmi 
valóságának valóságot elfed ő  képmutatásából és szerepjátékaiból, részben az 
apa — a fiú által gyakran, olykor indulatosan a szemére vetett — hallgatásából 
erednek. A kimondás, a néven nevezés szabadságának hiánya megsokszorozza 
az életút fehér foltjait — gátolja a Bildungot, gátat emel az Én megalkotható-
ságának lehetőségei elé. Mivel pedig az Én-konstruálás nem kis mértékben 
nyelvi természet ű , a fentiekben említett hiányok s az id őszakra jellemző  nyelvi 
manipuláltsága fogalmi, nyelvi megismerés, a világ nyelvi elsajátításának, 
birtokbavételének folyamatát is gátolja, feltartóztatja. „Volt egyfajta szaga, ez 
tény, a kabátjának, na most ez lehetett az a bizonyos proliszag. (...) Apám 
cigarettázott a konyhában Jánossal, rágyújtottak egy Tervre, olyankor János 
jóval halkabban beszélt, jóval kevesebbet és egészen mást, ez volta különbség. / 
Ennyi a különbség, de akkor mi a különbség? Urak, prolik, úr és cseléd, ezen 
sokat mérgelődtem, vagy nem is tudom, milyen szó illik ide, és azt se, hogy 
micsodán. Létezik, látnom kellett, egyfajta leosztás, viszont milyen alapon, 
mert így azért nem mondták el." (32-33) „Elvtárs, de nem proli, hanem?" 
(33) „Attól úr, hogy úgy köti meg a nyakkendőjét? Vagy mitől?" (46) 

E Bildung közepette kettéválnak a világ megismerhet őségének lehetőségei: 
a szenzuális érzékelés általa dolgok megismerhet ők, elkülönül a j б  és a rossz, 
a kellemes és kellemetlen, ezzel szemben a logikai-racionális (nyelvi) megis-
merés elé olyan akadályok gördülnek, amelyeket (s közöttük se mindet — 1.: 
„miért maradtunk itt?", miért nem beszélt az apa sok mindenr ő l stb.) csupán 
a felnő ttkor háríthat el. Elhárításukat azonban nem a felismerés öröme, hanem 
annak (felnő ttkori) rezignációja, valamiféle kesernyés lényegre ébredés követi. 
A regényben ennek egyik fi szólamát az apa életképlete képezi — hogyan leélni 
egy életet a diktatúrában, hogyan meg đrizni a személyiség bels б  értékeit.  

Kukorelly művének fejlődésregény-jellegét is elbizonytalanítja. Az, hogy az  

Én az életút különféle szakaszai során különféle akadályokba ütközik, melyek 
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leküzdése az Én megalkotásának záloga, tökéletesen beleilleszkedik a Bil-
dungsroman/Entwicklungsroman goethei hagyományába. Ám a TündérVölgy-
ben — a regény újabb önreflexív vonatkozásaiként — maga az Én is az elbizony-
talanítás tárgyává lesz („Mi az én.", 310). Legfeljebb az állítható róla, hogy a  

nyelvi konstrukció része. „Én semennyit sem látok magamból. Nem látom,  

nincs meg, nem találom. Néhány tovább már nem alakuló, rendes vagy nem  

rendes magyar nyelvű  mondat, ennyi látszik, ebből látszik, hogy van az Én."  
Majd következik a Kukorelly lírájából ismerős én-lefokozás — szintén onnan  

ismerős megszövegezésben: „Mogyoró / van az Én / tetején.” (18)  

A TündérVölgy középpontjában az apa áll mint mérce, mint követhet ő  és  
nem követhető  példakép, minta polgári életvitel és identitás képvisel ője és  
ő rzője egy, az egyéniség, a személyiség értékeire látványosan nem nagy hang-
súlyt fektető  korban. S bár Kukorelly a m ű  gyakori ars poetica-szer ű  kijelen-
tései között elhatárolja magát az „árnyalt jellemábrázolástól" (66), regényének  

szövegében igenis megrajzol egy árnyalt apa-alakot, valamelyest az anya alakját  

is, köréjük pedig a rokoni, baráti kapcsolatok szálait és alakjait, minek követ-
keztében a m űnek van egy családregény-olvasata is.  

De vissza Tolsztojhoz és Dosztojevszkijhez. A Családi boldogság és az Egy  
csábító naplója nemcsak kultikus könyvek, hanem a TündérVölgy intertextua-
litásának leghangsúlyosabb hivatkozási pontjai is. C., aki „a m ű  központi  
alakja", s akirő l kiderül, hogy mégsem az, a Kierkegaard-napló Cordéliájával  

hozható összefüggésbe. Igazából Kierkegaard szövegéb ől ered a C.-re vonat-
koztatott ezen állítás is („a m ű  központi alakja"), ami csupán idézetként „igaz",  
állításként nem. Úgyszintén innen ered a keresztnevek valódiságára, a költészet  

és valóság elválasztásának tényérc vonatkozó kijelentés, a „semmitmondó  

feljegyzések"-re való utalás stb. Arról nem beszélve, hogy a TündérVölgy  
intertextualitásába belejátszik a filozófus személyes életéb ő l ismert tény is (1.  
eljegyzésének felbontását Regine Olsennel, valamint az én-elbeszél ő  és C.  
eljegyzése felbontásának összefüggését). ATolsztoj-szövegb ő l mondatok, szö-
vegrészek, szókapcsolatok sora kerül intertextusként (mint minden idézet:  

vastag betűkkel szedve) a regénybe, de az orosz író regényírói gyakorlat  

tekintetében ellenpélda is: „Történeteket abban a nem különösképpen meg-
emelt, nyugodt és egyenletes stílusban legjobb elmondani, ahogy Lev Tolsztoj  
csinálta. Itt nem úgy lesz. Úgy nem lesz itt elmesélve semmi." (15)  

A TüündérVölgy interteхtualitásának úgyszintén lényeges összetev ője a mű  
eleji mottókban megidézett többi szerz ő  (mű): Vörösmarty TündérVölgye  
(ebbő l keletkezett elkülönböződéssel Kukorelly regényének elme), Hölderlin  
és Kleist. Ez utóbbiak nem valamely m űvük szövegének szó szerinti idézése  

révén vesznek részt a szövegközi folyamatokban, hanem tágabb értelemben:  
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Hölderlin és Kleist (Vörösmartyval egyetemben) a romantika auráját vonja a 
regény köré. Ezzel áll összhangban a m ű  alcíme (Az emberi szív rejtelmeir ől),  
valamint a regényszövegbe írt kulcsfogalmak is (a kierkegaard-i csábítás, a 
tolsztoji családi boldogság, a szeretet, a szív, a hódítás, a csajozás stb.). Ahogyan 
a romantika a klasszicizmus (hideg) racionalizmusával szemben a „szív" jogai-
nak hirdetője, a TündérVölgy intertextualitásán belül az idézés által „felszaba-
dított" romantikus fogalmak a posztmodernnek a szintén racionális, s ő t agyon-
racionalizált modernnel való szembenállására utalnak. Mindez paradox módon  

valósul meg Kukorelly regényében. A tudatos regényszerkesztés egyfel ő l el-
lentmond a romantikus formátlanságnak. A m ű  kilenc fejezetbő l, fejezeten-
ként kilenc számozott szövegrészb ő l áll, e szövegrészek pedig kisebb bekez-
désekből épülnek fel. A fejezetek el ő tt évszámsor fut, mindig eggyel többel 
növelt évszámmal, s egy-egy fejezete számsorból kiemelt más-más évszám 
jegyében szövegez бdik meg. A fejezetek az adott évszámhoz rendelt vezérsz б -
val és címszóval is el vannak látva. Ám a regényszerkezet racionális megter-
vezettségét belülrő l az emlékezet szeszélyesen kanyargó szólamai lazítják fel. 
Az események sem időbeli sorrendben, hanem az emlékezet szabálytalan 
működésének elve szerint követik egymást, s бt az egyes fejezetek sem a 
cselekmény egy-egy id őbeli szakaszát, hanem kevert idej ű  cselekvésszálakat 
foglalnak magukban. A m ű  e töredezettség, szilánkosság révén a romantika 
által kedvelt töredékre emlékeztető  kisformák, szövegegységek füzérévé lesz. 
A szabálytalan emlékezetm űködés tünetei a regényszerkezetben hangsúlyos 
szerepet kapó ismétlések is, amelyek a regény különféle helyein, más-más 
kontextuson belül merülnek fel és el az emlékezet stabil pontjainak jeleiként. 
(L.: „Ezeket már említettem, most még egyszer elmondom, megpróbálom 
összeszedni. // Lesz olyan, amit többször is összeszedek, máshogy nem 
346)  

Es akkor újra vissza C.-hez, aki ugyan nem „a m ű  központi alakja", sut 
személyisége, jelleme sincs — esetében valóban érvényes az „árnyalt jellemáb-
rázolás" bejelentett elmaradása, hiszen akár Esterházy Péter Harmonia cae-
lestisének első  részében az apa alakja, szétírt figura. Olykor az elbeszéli 
felesége, olykor máshoz ment férjhez, olykor német, olykor kijevi lány, ön-
gyilkos, autóbalesetben hal meg, gyereke van stb. Alakja akár a regényben 
szereplő  nők gyűjtőfogalmaként is felfogható — azok gy űjtő fogalmaként, akik 
az én-elbeszél ő t végigkísérték az „érzelmek iskolájának" fokozatain, hogy — a 
Bildung részeként — hozzájáruljanak „az emberi szív rejtelmeir ő l" szerzett 
tudásához. Mindez azt jelenti, hogy a n ők, a „nőügyek", a csajozás, a csábítás  
a regény egyik leghangsúlyosabb tematikus rétege. Miközben kívül, a család 
felnő tt tagjai körül és környezetében zajlik, tombol az ötvenes-hatvanas évek 
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bárgyú irracionalizmusa, az én-elbeszél ő  magánvilágán belül folyik az „érzel-
mek iskolája", a love-Bildung: kamaszkori és ifjúkori szimpátiák, szerelmek, 
csajozás, csábítás, az elsó csók, a leánytest és a szexualitás rejtélyei, a n ő i 
mellek arzenálja, az els ő  szexuális tapasztalatok ... N ők (lányok) miatt kell 
a jégpályára menni, az ő  figyelmükért folyik a focizás („minden amúgy is 
nőügy ... mert mi nem az, mondj egyet", 28) — s az írás is („Én valószín ű leg, 
amennyire tudom, a n ők miatt írok.", 370). A TündérVölgy legderűsebb, leg-
humorosabb, már-már parodisztikus epizódjai a serdül ő  fiú hamvas-naiv né-
zőpontját magukon viselő , különféle helyszíneken (strandon, jégpályán, tán-
con, focizáskor) történ ő  szerelmi tapasztalatszerzések, amelyek a feln ő tt 
én-elbeszélő  öniróniája és humoros-parodisztikus önlefokozása, ellenponto-
zása általa sóvárgás, az érzéki-erotikus villámcsapások, az undor, a csábulás, 
az esendő  mulyaság sokszögében zajlanak. 

C.-vel minta n ő i princípium gyűjtőfogalmával kapcsolatosa családi bol-
dogság tolsztoji fogalma is, hiszen a regény ismétlésmechanizmusán belül több 
ízben elhangzik az apa felszólítása, hogy az én-elbeszél ő  vegye feleségül C.-t. 
„Ez a könyv nem C.-rő l szól, hanem a családi boldogságról. Arról szól, van-e 
cs. b. Nincs." — bizonytalanítja el az én-elbeszél ő  (mint annyi mást a regényben) 
C. szerepét is (305). Az „érzelmek iskolájának” ugyanis mintegy végpontja a 
nősülés, általa pedig annak a családi boldogságnak az újraalkotása, amely az 
apa és az anya házassága által az én-elbeszél ő  gyermek- és ifjúkorát övezte. 
Ujraalkotható-e a es. b.? Kukorelly én-elbeszél őjének válasza szerint nem, 
hiszen a házasság az apa esetében is lemondással járt (egy szerelmi idill ellenére 
hazatért és megn ősült), a fiú számára pedig, aki id őközben végre író lett (az 
író-lét a regénynek egy külön tematikus rétege), még nagyobb lemondást: az 
alkotással való szakítást jelentené. „Egyszer majdnem megn ősültem, aztán 
nem. Akkoriban elkezdtem verseket írni, és azért. Nem n ősültem meg. // Akkor 
abbahagytam volna az írást, még miel ő tt belekezdek. Feladom ..." (310). 
Azaz nősülés (es. b.) vagy írás, élet vagy m űvészet — nem más ez, mint a 
m űvészregények mélyén húzódó tematikai kontraszt. Mint ahogyan a regény 
végkicsengésében diszkréten észlelhet ő  művészmagány is I regénytípus egyik 
gyakori toposza. 

A TündérVölgy Kukorelly eddigi írói pályájának csúcsa, olyan nagyszabású 
írói vállalkozás, amely az eddigi életm ű  írói teljesítményeit szintetizálja. Nem 
véletlen hát, hogy az író számos, verses- és prózakötetéb ő l ismerős motívumot, 
epizódot is felhasznál, újraír (különösen sok tematikus egyezés mutatható ki 
a Rom szövegével), mint ahogyan a Kukorelly-féle nyelv, stílus és írói eljárások 
is ismerősnek tűnnek az előző  verses- és prózakötetek anyagából. Ezek közül 
most csupán a lírában áthajlásként ismert eljárást emelném ki, amely itt, 
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prózaszövegbe transzponálva egyszerre szakítja meg és teszi folyamatossá az  
olvasást, vált ki iróniát vagy hoz létre humoros poént a töredéknyi szövegrészek  
között.  

A TündérVölgy várhatóan sokak kedvenc olvasmánya lesz — feltehet ő leg a  
széles olvasóközönségé is. Feltételezett sikerének titka a Jadviga párnája című  
Závada-regény hatásához hasonlítható: Egyszerre lelheti örömét benne  a 
felszínesebb olvasatig s a regény mélyebb rétegeibe is lemerészked ő  olvasó.  
Kukorelly Endre legújabb m űve ugyanakkor újabb kísérlet arra, hogyan írható  
felül újszerűen, olvasói érdeklődést kiváltó módon a regényhagyományban  
annyiszor célba vett önéletrajzi (fejl ődés- és család-) regény.  

HARKAI VASS Éva 

A KERT ÁRNYÉKA: A VERS 

Pap József: Vesz ődségek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2003 

A művészlét és aspektusai (mű  és alkotás, költészet és versírás) tematizá-
lбdnak Pap József — a költ őként való megszólalás kezdeteit ől önreflexív 
tartalmakkal áthatott — költészetében, amelynek a mitikus világértés toposzai 
és a hagyományos urai versképzés tematikai-formai alakzatai jelentik épít ő -
kockáit: ég és föld, nap és kert, test és lélek. Élményvilága természetközpontú 
világtapasztalaton nyugszik, ahol a táj, az érintetlen és az eredeti jelenti az 
emberélet tágas és harmonikus terét, míg a társadalmi lét színterei és motívu-
mai —erőszakolt műviségük és életidegen kreáltságuk folytán — e léttér be-
szűkülését és egyensúlya megbontását jelzik. E tapasztalat megszólaltatásához 
(és megszólításához) a „néhány vonásnyi" haiku és az epikus szálon futó 
hosszúvers formavilága is alkalmas keret, ugyanakkor vallomásos és önreflexív 
irányultsága, a hangvételét meghatározó szomorkás der ű  és bölcselkedő  hajlam 
az elégia műfaji dominanciáját eredményezi e költészetben. 

Amíg 1996-os Kert(v)észének című  kötetébene „kertköltészet" ünnepi 
(vers)pillanatai sorjáznak, addig a Vesz ődségekben megjelentetett versek — a 
cím költészetidegen hangzása is sugallja — e természetalapú életbölcselet 
megingásáról, a „der ű  elvesztésé"-nek tényér ől tanúskodnak. AKert(v)észének 
versei a harmónia egységérő l, a kertészet és a m űvészet, a természet és a költészet, 
a kert és a vers, az alkotás és az ünnep, az írás és a mulatság szinonimikus 
kötődésérő l, a Vesz ődségek költeményei a társadalmi kötöttségekt ől, ellent-
mondásoktól terhelt, ezért rossz irányba fordult világ és az ember kapcsolatá-
nak felbomlásáról szólnak. Amilyen ütemben és arányban szivárognak, türem-
kédnek, majd hatolnak be a szigetként, belterjes világként értelmezhető  kertbe 
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a külső  (társadalmi) világ történései a „t űz-vas valóság", olyan mértékben 
veszíti el tágasságon és szabadságérzeten alapuló „der űjét": alkotásba vetett 
hitét a költő . A verset csak a kerthez fűzi metaforikus kapcsolat, míg a város 
(és urbanizált alkotóelemei) antonim viszonyban állnak vele. A kertként 
aposztrofálódó vers létrehozásának, megteremtésének folyamata ünnep, kivé-
teles pillanatok sora (pl. a Hódolat a lepkevirágnak). A természetes világértés 
tapasztalatairól levált versalkotó (és nem teremt ő !) folyamat vesződség, a szó 
„csűrése" [Akárhogyan csűrjük], szülés helyett vetélés. Eredménye jobbik eset-
ben a (természetidegen) m ű , rosszabbik esetben az alkotójával is szembenálló 
ellenvers (Nevünk veszejtve), elvetélt vers (Az elvetélt vers), töredék és vázlat, 
ami csak árnyéka a kertnek, de nem a kert maga: „sárkányfogvetemény", amit ő l 
„maga alatta költő  s költemény" (Versvázlat). 

A versalany olyan bohócként, léghajósként, azaz mutatványosként határozza 
meg önmagát, akinek elveszett legfőbb eszköze: az alkotás létrehozásához 
szükséges adekvát nyelve. „Dadogva szól", vagy „motyog magában rettegve, 
hogy hamis / szavakkal közelít kortársaihoz": „nem olvassa senki" (Versvázlat). 
Ezért nem valószín ű , hogy művészetében valaha is bekövetkezhet, létrejöhet 
a megértés abszolút pillanata, amikor „eggyé lesz vers, olvasó, költ ő " (Nevünk 
veszejtve). Ehelyett rideg közöny és értetlenség („És már az sem valószín ű , / 
hogy eme pitiáner ügybő l / [nem vagy a fed őlapon, no és? ...] / valamiféle 
botrány kerekedik. ", Észrevétlen elt űnés), mi több, elutasítás és gúny irányul 
felé: 

Tegyetek úgy, mintha mit se mondtam volna! 

Vagy röhögjetek rajtam, fütyüljetek ki, 
szánalom nélkül kérjetek új mutatványost 
vagy mindenre kész alakoskodót! 

(Hangya bohócának vigasztalódása) 

A nyelvvesztés („A derűt, a remény derűjét / vágytad és művelted, versem. / 
Virágok, madarak, égbe nyúló fák / voltak h űséges támogatóid.", A derű  
elvesztése) a természeti léttér besz űkülésével és az érték fogalmának devalvá-
lódásával szinkron jelenség: „Mosta t űz-vas valóság / alattomosan lándzsát 
döfött beléd" (A derű  elvesztése), illetve „költ a gyalázat” (Háborús ekránunk). 
Az elsó versciklus (Csapások földje) e folyamat mikromozzanatait elénk táró 
versek sora: tapasztalati szinten az apokaliptikus valóság, m űvészi értelemben 
az elhallgatás motívumainak, illetve fokozatainak kifejez ődése. A kertet a 
„csapások földje", a teremtés tágasságát a háború múlt- és távlatromboló 
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hatása, az érdek nélküli szép beteljesül ő  pillanatait („Minta tulipán éjjel ...", 
Virágélet) a dermesztő  félelem („Dörömböl ő  zörgetések / Kés hegye véknyom-
ba ...", Virágélet), a derű  hangvételét az elkeseredés és a gy ű lölet hangja, a 
„sötéten áradó", „sistergő " lé (A derű  elvesztése), az alkotás egyszeri pillanatait 
a rombolás-pusztítás terjeng ős korszaka váltja fel. Ebben a közegben a ha-
gyomány és a múlt is átértékelődik. A Kavafisznak íródott episztola (Kava-
fisznak szánt sorok 1993-ban) az állandónak vélt múlt heroizmusát is szerte-
foszlató metamorfózisról (átoknak, terhes örökségnek mutatkozik most meg 
az, ami dicsőséges hagyományként élt korábban) szóló helyzetjelentés, amely 
egyrészt a hősköltemények epikus szótárára, másrészt a haditudósítások érzé-
ketlen tényszer űségére reflektál, s mintegy dokumentuma a város létszerűsé-
gének szembeszegül ő  líra elsikkadásának: 

A jövő t illetően meg úgy vélekednek, 
gyermekeiket eztán majd úgy fogják nevelni, 
hogy ama fényes és dics ő  múltról 
csak elvétve halljanak regéket, miegymást 
a nyertes háborúkról, és semmit, 
de semmit az ősi és hősi 
erényekrő l, melyeket gyakorolniuk kell, 
ha idegen fegyveresek fegyegetik a várost. 

(Kavafisznak szánt sorok 1993-ban) 

De nincs jobb helyzetben a túlélő  sem (a kötet második ciklusa), akit 
elhagytak a versbeszéddé formálható „álmok és képzelgések", de a megren-
dültség versteremt ő  hitelessége is kiveszett hangjából, mintegy önnön visszáját 
képezve meg: „A festett könnyek lekoptak arcomról. / Az igaziak befelé 
folynak. / Hogy is várhatnám, hogy meghatódjatok!" (Hangya bohócának 
vigasztalódása). A mű  többé nem fikció („könnyedséget sugárzó volt-nincs 
pillanatkép", Jegyezd csak le), hanem testet öltött „t űz-vas" valóság, s mint 
olyan folytathatatlan, elvetélt: 

A magyar költő  ma keserű , bomlott 
és csúfondáros verseket irkál, 
magában vájkál vagy elrugaszkodik 
elérhetetlen csillagképek iránt .. 

(Versvázlat) 
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A lírai én a világalkotás két isi toposza, égés föld között, ezek átmeneteként, 
kapcsolataként határozza meg, az eltávolodás folyamatában (ellenvers, vers-
vázlat, töredék, dadogás, csúfondáros vers, bagatell) mind er đ teljesebben és 
hangsúlyozottabban invokatív helyzetbe állított, megszólított, alkotójának el-
lenszegülő , önállósuló, ellenségessé változó verset („... a remény derűjét / 
vágytad és művelted, versem", A derű  elvesztése; „Gondollak-vers / Gondom-
vagy-vers ...", A vers meg én; „Miféle szerzet vagy te, versem?", Az elvetélt  

vers). A ciklusokból kiemelt, kötetnyitó költemény [Akárhogyan csűrjük] ezt 
az alaphangot emeli versszervez ő  erővé: „a szó e világi" jelenség, amelyet a 
művészi átlényegítés (a vele való „vesz ődség") „lendíthetne az égig", de —  
eredeti létalapja és -tere besz űkülése következtében — „szárnyatlan" és 
„visszahuppan a földre". A versértés önreflexív meghatározásával sem marad 
adósa költő . Ezek szerint a jellegzetesen Pap J бzsef-i költemény „testtelen 
szuverén" képz ődmény, „némán is vers" (A vers meg én).  

A kerttő l mint természetes létalapjától elvált és ezért lényegileg elvetélt 
költészet csak pillanatnyi/id ő leges mutatványként identifikálódhat („Megré-
szegülten / a fölemelkedést б l / oldozzuk dobáljuk / nehezékeinket", Léghajó-
sok), puszta képzelgéssé, nem kertté (kertköltészetté), csak azt megközelít ővé, 
annak hasonmásává, árnyékává válik. A kert körül című  versciklus az egykori 
Pap-vers hangjait kíséreli meg újfent életre kelteni, ám csak töredékes, moz-
zanatos, részleteiben fel-feléled ő  vállalkozás marad. 

Pap Jбzsef költészete m űfaji szempontból is az egyszerűsödés, sót a deg-
radálódás irányát mutatja. Eltávolodva a lírai megsz б lalásmбd hagyományos 
regisztereitő l, eleinte az epikus beszédmód alakzatait „kapja fel", majd a távlat 
és az elbeszélhetőség tágasságának hiánya következtében, a töredék- és váz-
latképződés irányába tart, a puszta kép (pl. haiku) megvillantásának még 
járható útján túl a paradoxon (Komoly történet) és a bagatellizálódás (Bagatel-
lek) szintjére ereszkedik, hogy végül a limerik badar világának vonzatkörébe 
kerülhessen. Pap József — m űvésziségében és értékvilágában egyáltalán nem 
„megengedő" vagy „kérdéses" — költészetének szervez бdése ezt az irányt sejteti. 
E folyamat feltárulásához idomul, mintegy teljessé teszi azt, a verseskötet 
képanyaga: Hangya András Boh бc-képének manipulatív kötetbe szerkesztése. 

BENCE Erika  
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KONCZ ISTVÁN-DÍJ LOSONCZ 
ALPÁRNAK — A Vajdasági Írók Egyesü-
letének közgyű lése nemrégiben díjat alapí-
tott a vajdasági nemzeti kisebbségek nyel-
vén íródott kötetek jutalmazására. A 
Koncz Istvánról elnevezett díj els ő  nyertese 
Losoncz Alpár, aki az elismerést Eurбpa-
dimenziók cfmít, az újvidéki Forumnál 
megjelenő  mífvével érdemelte ki a Bányai 
János, Gerold László és Vickб  Árpád 
összetételű  zsífritбl. (A díjazott könyvrő l 
szóló méltatásunka Kritikai szemle rovat-
ban olvasható.) 

A Vajdasági Irók Egyesülete még két 
díjat osztott ki: Sava Babié Hamvas Béla 
és Esterházy Péter m űveinek szerb nyelvíf 
tolm1csolásáért életm űdíjat kapott, míg 
Vladimir Kopicl Klisurine (Szakadékok) cf-
míf verseskötetével év könyve díjat érde-
melt ki. 

PRO LITERATURA-DÍJ — A Magyar 
Alkotómífvészek Országos Egyesülete Iro-
dalmi Tagozata az idén esszéírói munkás-
ságáért Fekete J. Józsefet, a Zombori 
Rádió magyar műsorának felelбs szerkesz-
tбjét részesítette elismerésben. 

BODROGVÁRI-DÍJAK —Május 21-бn 
adták át Szabadkán a Bodrogvári Ferenc 
emlékére alapított díjat, amelyet az el бző  
évi kiemelkedő  mífvelбdési tevékenységért 
ítélnek oda a szabadkai alkotóknak. Az idei 
Bodrogvári-díjasok: Hovány Lajosa Vize-
ink nyomában c. könyv szerzője, Berislav 
Skenderović , a Szabadkai Filharmónia kar-
nagya és a Városi Múzeum. A különdíjasok 
Vicei Natália, a Nem fáj! c. el őadásban 
nyújtott alakításáért, Tomislav Žigmanov,  
a Bunjeva ćki blues c. könyvéért és Dragan 
Krstić  a Dialógus elnevezésű  vitaestek ren-
dezéséért és a Tajna umetnost c. kiadvány 
megjelentetéséért részesült elismerésben. 

NÍVÓDÍJ THOMKA BEÁTÁNAK —
Június 12-én adták át Pécsett a vajdasági 
származású Thomka Beátának, a Jelenkor 
ismert szerzőjének az idei irodalmi és m ű -
vészeti folyóirat nív бdfját. A professzor 
asszony esszéiért, kritikáiért, tanulmányai-
ért részesült a Szinnyei Júlia-emlékdíjban. 

KARNA MARGIT KISVÁRDAI 
ÉLETMг  DÍJA — A nemrég véget ért 
határon túli magyar színházak fesztiválján 
Kisvárdán Karna Margit, a szabadkai Nép-
színház nyugalmazott színésze életmíidfj-
ban részesült. 
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AZ ÉV KÖNYVE DÍJ — A Magyar  
Írószövetség az idén a prózakötetek szoci-
ográfia-publicisztika kategóriájában Ma-
tuska Mártonnak ítélte Az Ev Könyve díjat  

Három mártírunk cím ű  tavaly megjelent  
könyvéért.  

MEGJELENT 

Dr. Gulyás Gizella: Kortárs vajdasági  
magyar m űvészek lexikona, Atlantisz, Új-
vidék, 2003  

B. Foky István: Levegőbe kapaszkodva,  
Studio Bravo, Szabadka, 2003  

Burkus Valéria: Magunkról, Hét Nap,  
Szabadka, 2003  

Bosnyák István: Politikai Symposion a  
Délvidéken, JMMT, Újvidék, 2003  

Katona Edit: Nyelvm űvelés kisebbség-
ben, JMMT, Újvidék, 2003  

RENDEZVÉNY  

HÁROMSZALÖTVEN ÚJ KÖNYV.  
— A sok elfSzetes vita után minden kiadói  
és kereskedői várakozást felülmúlt az idei,  
sorrendben 74. Ünnepi Könyvhét Buda-
pesten. A rendezvényt megel őzően az ka-
varta föl a kedélyeket, vajon csak a Magyar  
Könyvkiadók és Könyvterjeszt ők Egyesü-
lete tagjai vehetnek-e részt a Vörösmarty  
téri rendezvényen, vagy helyet kell biztosí-
tani azok számára is, akik nem tagjai a még  
1795-ben alapított egyesülésnek. Függetle-
nül attól, hogy 1929 óta ez a rendezvény  
az MKKE rendezvénye, a közgy ű lés hatá-
rozata értelmében végül is minden bene-
vezett kiadó ott lehetett. Újdonság volt az  
is, hogy megszűnt az eddigi előzsűrizés, s  
így az eddig némi presztízst is jelent ő  120-as  
lista helyett, számszer ű  kötelezettséget  
nem alkalmazva összesen 351 könyv lett  
könyvhéti kiadvány, s került a nagy pél-
dányszámú színes prospektusba, amely  
megjelentetéséhez, szintén ezúttal el őször,  

a katalógus elfSállítási költségekhez a ki-
adók — köztük a határon túliak ha kedvez-
ményesebb feltételek mellett is — anyagilag  
hozzájárultak. Ugyancsak a szigorodó sza-
bályokhoz tartozott, hogy a könyvhete listán  
szereplő  kiadványokat csak a könyvhét  
megnyitásának a napjától volt szabad for-
galomba hozni.  

Nos, a több újdonság mintha még jobban  
felkeltette volna az érdekl ődést, mert elé-
gedetlen kiadó és terjeszt ő  nem volt, soha  
ennyi dedikáló írót nem látott még a könyv-
olvasó közönség, és soha ennyi könyv nem  
kelt el, mint most, noha az új kiadványok  
átlagára meghaladta a kétezer forintot. A  
vajdasági magyar könyvkiadók standja  
előtt az idén Végel László, Bányai János,  
Németh Ferenc és Kartag Nándor dedikált,  
de találkozhattunk vajdasági, vagy innen  
elszármazott íróink magyarországi vagy  
szlovákiai kiadóknál megjelent köteteivel is.  

KULTÚRÁNK És AZ EURÓPAI  
TANÁCS — Ezzel a címmel tartott június  
végén kétnapos nemzetközi tanácskozást  a 
Köztársasági Kulturális és Média Minisz-
tériuma. A számos nemzetközi szaktekin-
tély bevonásával megrendezett tanácsko-
zás arra kereste a választ, hogy m űvelődési  
intézményeinknek ma milyen minimumot  
kell teljesíteniük ahhoz, hogy azok megfe-
leljenek az Európai Tanács elvárásainak.  
Mint nagyon sokan rámutattak erre, ren-
geteg a teendő, mert a több mint tízévi  
lemaradás hátrányait kell előbb behozni  
ahhoz, hogy eleget tehessünk a legminimá-
lisabb európai normáknak. Mindenesetre  
biztató, hogy javulási tendencia tapasztal-
ható a m űvelődési élet több területén is.  

ÉNEKELT VERSEK VIII. FESZTI-
VÁLJA —Május 15-étől tartották meg  
Zentán a háromnapos Énekelt Versek VIII.  
Fesztiválját. A nуitбkoncerten a Kapaszko-
dó együttes lépett fel, a szombati zárm ű -
soron pedig a Kaláka együttes szolgált fer- 



732 	 HÍD  

geteges hangulattal. M űsorszámot adott  
még a Tücsök trió, valamint Gryllus Dániel  
és Vilmos jiddis népdalokkal. Kísérőren-
dezvényként iktatták be Markulik Balázs  
grafikusm űvész, a Városi Múzeum képtá-
rában felállított plakátkiállítását. A feszti-
váli versengést az egyik korábbi gyfSztes,  a 
becsei A Prima Vista együttes kiskoncertje  
vezette be. A nyolcadik fesztiválra tíz ze-
nekar, duó, illetve szólista nevezett be,  
akiknek Cs. Simon István Fehér árnyékú  
madár című  versét kellett megzenésíteni-
ük. Közülük az öttagú bírálóbizottság (Bo-
dor Anikó, Cs. Simon István, Skorutyák  
Veronika, Radványi Balázs és Verebes Ernő)  
a produkciók sorából a háromtagú zentai  
Kyriana együttes (Fodor Hedda, Molnár  
Cs. Angéla és Szügyi Tímea) teljesítményét  
emelte ki. A második helyezést a kolozsvári  
Karaván együttes érdemelte ki, a frissen  
alakult zentai Trees trió pedig a harmadik  
lett. Három különdíj is gazdára talált: a  
kolozsvári Fűszál, a becsei Most együttes  
és Barlog Károly szólista.  

KOSZTOLÁNYI-NAPOK— Május 22-
én tartották meg Szabadkán a Kosztolányi-
napokat. Az irodalmi tanácskozást Bányai  
János egyetemi tanár nyitotta meg, majd  
Pomogáts Béla, а  КosztoІѓПуј -naрok  tisz-
teletbeli elnöke köszöntötte a jelenlev őket.  
Ezt követően Csányi Erzsébet (A rajongó  
Kosztolányi), Szajbély Mihály (Csáth Géza  
emlékezete — Еgу  készülő  breviárumról)  
Kappanyos András (Kosztolányi rímei),  
Láncz Irén (Kosztolányi gondolatai a nyely-
ről), Bogdán József (A Kosztolányi család  
közelében), Vörös István (A magányos  
óvodás panaszai) és Bordás Gy őzfS (A Ka-
langya Kosztolányi-számáról) tartottak el ő -
adást. Kísérőrendezvényként megnyílta 70  
éves Kalangya történetét bemutató kiállí-
tás, melynek rendezője Csáky Sörös Piros-
ka volt.  

IX. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESE-
MONDÓ VERSENY —Június 7-én szer-
vezték meg Zentán a IX. Kálmánt' Lajos  
Népmesemondó Verseny dönt őjét, melyet  
a képzőművészeti pályamunkákból rende-
zett kiállítás nyitott meg. A munkák idei  
témája Rózsa Sándor volt, a képzőművé-
szeti szekció zs ű rije Andruskб  Károly,  
Benéz Arsenovi ć  Gabriella és Guelmino 
Valéria volt. Az óvodások között a palicsi  
Korék Dániel és a szabadkai Varjú Orsolya  
egyaránt első  helyezést ért el. A kisiskolá-
soknál a zentai Németh Antal és a kupu-
szinai Toldi Violetta érdemelt els ő  helye-
zést, 2. a szabadkai Aranyos Anita, 3.  
Gubik Szilveszter Szabadkáról és Sarnyai  
Viktor Zentáról. Különdíjat kapott a haj-
dújárási Csőké Dбra. A felsősök versenyé-
ben 1. Benedek Emese (Moravica), 2. Nagy  
Mélykúti Krisztina (Felsőhegy), 3. Rácz  
Szabó Tímea (Felsőhegy). A néprajzi gyűj-
tfSmunka mind a négy résztvev őjét jutalom-
ban részesítette a zs űri: Aranyos Anitát  
(Szabadka), Nagy Alekszt (Szaján), Zairi  
Györgyit (Debelyacsa) és Veréb Brigittát  
(Csantavér). A népmesemondást a Bodor  
Anikó népzenekutató, B. Varga Viktória  
óvónő , Dala Sára, a budapesti Hagyomá-
nyok Háza népmeseosztályának vezet ője,  
Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató,  
Katona Edit egyetemi tanár, Raffai Judit  
néprajzkutató és Vukosavljev Iván színm ű -
vész bírálta el. Az óvodások közül a leg-
szebben a zentai Szab б  Ádám mesélt.  A 
kisiskolások versenyét a hajdújárási Cs őké  
Dóra nyerte meg a debelyacsai Csanki Vi-
oletta és a palicsi Szabб  Réka elő tt. Külön-
díjban részesült a székelykévei Antalfi An-
dor és a ludasi Zemk б  Károly. A felsős  
diákok között a legjobbnak a székelykévei  
Székely Tibor bizonyult, a 2. helyezett a  
ludasi Takács Roland, 3. a pancsovii Lőcsei  
Márta. Különdíjban a kupuszinai Milánk б  
Natália részesült. A középiskolások és  a 
felnőttek kategóriájában 1. helyezést ért el  
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a csantavéri Veréb Brigitta, 2. az adai Raf-
fai Ágnes, 3. a székelykevei Pámel Gizella, 
míg különdíjat az adai Szab б  Hermina ve-
hetett át, a debelyacsai Zairi Györgyi pedig 
a Hagyományok Házának népmesetáborá-
ban vehet részt. A vetélked ő  fődíját a pan-
csovii „öreg mesél ő", Lőcsei Antal vette át. 

ZMAJ-JÁTÉKOK — Jovan Jovanović  
Zmaj 170 éve született. Az idei, 46. Zmaj 
Játékokat ,június 9-e és 13-a között rendez-
ték meg Ujvidéken. A fesztiválon szlovén, 
bolgár, macedón és norvég vendégek is 
voltak. Bemutatták Mattias Mattissen nor-
vég író gyermekkönyvének szerb fordítá-
sát,amely а  Јѓ tёkоk kiadásában jelent meg. 
A Zmaj-díjakat a herceg-novi származású 
Bosiljka Pušić  író- és képzőművésznő  adta 
át. A gyermekeknek írók közül idén Vla-
dimir Andrić, a gyermekirodalmat népsze-
rű sítfSk közül Vasilije Radakovi ć  irodalmár 
és irodalomteoretikus kapott díjat — az in-
tézmények közül pedig a lazarevaci gyer-
mek-humorfesztivál és a Dnevnik Neven, 
valamint Mali Neven című  kiadványa ré-
szesült elismerésben. A könyvbemutatók 
mellett színházi elfSadások, képz őművésze-
ti tárlatok és m űhelymunkák tették színe-
sebbé a rendezvényt. Június 11-én az Új-
vidéki Színházban Kovács Pavlov Gabriella 
szervezésében magyar és német nyelv ű  
gyermekelőadásokat is tartottak. Fellépett 
a budiszavai Pet őfi Sándor ME kiscsoport-
ja, aKék nefelejcsek Népi gyermekjátékok 
című  darabjával, a szenttamási Radost бvo-
dásai az Aranyszőrű  bárány c. darabbal, a 
zentai Hófehérke óvodásai szintén népi jó-
tékokkal Jössz játszani? címmel, a becsei 
alsóvárosi óvodások zenés dramatizáci бval, 
Reszkessetek egerek! címmel. Az újvidéki 
Petőfi Sándor Altalónos Iskola másodikos 
tanulója, Pavlov Mónika a Néha csontváz-
ról álmodok c. verset mondta el, az újvidéki 
Dunavirág óvodásai Petrolay Margit Mese 
a sete-suta kiscsirkérő l c. zenés dramatizá- 

ciót vitték színre, majd a Pet őfi Sándor 
Általános Iskola másodikosainak német 
nyelvű  zenés dramatizációja került sorra. 
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi tör-
ténetét az újvidéki Sonja Marinkovi ć  Álta-
lános Iskola szakköre adta el ő , ezt a Tele-
fon c. monológ követte az ötödikes Horváth 
Mária előadásában. A m űsor Miroslav An-
tić  a Bábok lázadása c. színdarab részleté-
vel zárult, az Újvidéki Színház Diákszínpa-
da nagycsoportjának előadásában. 

2. ÚJVIDÉKI NEMZETKÖZI KÖNYV-
FESZTIVÁL —Június 16-a és 22-e között 
szervezte meg a Vajdasági Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete a 2. Újvidéki 
Nemzetközi Könyvfesztivált. A fesztiválon 
36 könyvkiadó vett részt, többek között az 
újvidéki Agapé, a Forum, a szegedi Novum 
Publishing Group, a budapesti és a pozso-
nyi Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tők Egyesülése. 

VAJDASÁGIAK SZÓFIÁBAN. — A 
szófiai Magyar Kulturális Intézet meghívá-
sára június 18-án irodalmi estet tartott a 
bolgár fővárosban Bognár Antal, Tari Ist-
ván, Ladik Katalin és Böndör Pál. Az est 
előtt Benes József grafikus kiállítását nyi-
tották meg. 

SZÍNHÁZ  

CSIPKERÓZSIKA SZABADKÁN —
Május 18-án mutatták be a szabadkai  
Gyermekszínházban а  Сѕ ipkсгбzsіkа  c. da-
rab "Lalán Tibor-féle feldolgozását. Rende-
zd Hernyók György, szereplők: Fridrik  
Gertrúd, Gól Elvira, Gregus Zalón, Ferenc  
Judit, Kocsis Endre, Szűcs Hajnalka és Vö-
rös Imelda. A díszlet-, báb- és kosztümterv  
Szamosvári Éva alkotбműhelyébCSl került  
ki, zene ifj. Kucsera Géza.  

X. GYERMEKSZÍNHÁZI FESZTI-
VÁL — Május 25-étfSl 30-óig szervezték  
meg az idén jubileumi nemzetközi gyer-
mekszínházi fesztivált, melynek m űsorá-
ban 25 társulat el őadósai szerepeltek, míg  
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a kísérőprogramba 12 el őadást iktattak be.  
Több helyszínen zajlotta program: a Gyer-
mekszínházban, a Jadran színpadán,  a 
Népszínházban, a Népkörben és a város  
főterén. A szakemberek számára tanács-
kozásokat szerveztek. A Kisherceg elneve-
zés ű  életmífdíjat a kultúra és a gyer-
mekszínpadi tevékenység terén elért ered-
ményekért Albrecht Roser és Slobodan  
Markovié kapták. A fődíjat a Pozsonyi Báb-
színház kapta a Di бtörő  c. opera előadásá-
ért. A legjobb rendezésért járó díjat a cseh  
Jozef Kroftának ítélte oda a zs ű ri a Merar-
do és Pamela címíf produkció színpadra  
állításáért. A legtökéletesebb bábokat a  
zágrábiak Csipkerózsika c. elfSadásához  
Vesna Balabani ć  készítette. A legkifeje-
zőbb, legjobb díszlet megálmodója a mari-
bori Dalibor Banea. Színészi díjat kapott  a 
maribori Karla Godič  a Jön a cirkusz c.  
produkcióban nyújtott alakításáért. Színé-
szi díjat kapott a Budapesti Bábszínház  
társulata is, amely a Diбtörő  című  operát  
hozta el. Azsű ri tagja volt Henrik Jurkovski  
(elnök), Viktor Klimcsuk fehérorosz ren-
dező , Vladimir Predmerszki szlovákiai  
színházi szakember, Olaf Bernsteigel Né-
metországból, valamint Miroslav Radonjič  
hazai színházi szakember.  

48. STERIJA JÁTÉKOK —Május 28-a  
és június 3-a között tartották meg Újvidé-
ken a 48. Sterija Játékokat. A hazai dráma  
fesztiválja a Színházi kiadványok és folyó-
iratok 13. nemzetközi kiállításának megnyi-
tújával kezdfSdött. A versenyprogram ered-
ményeként a kaposvári Csiky Gergely  
Színház produkciója, Biljana Srbljanovi č  
Családtörténetek c. drámája Rusznyák Gá-
bor rendezésében kapta az idei játékok  
legjobb előadásának járó díjat. A drámát  
Ignjatovič-Tóth Mária fordította magyarra.  
Rusznyák Gábor a darab rendezéséért is  
megkapta a fesztivál díját. A zs ű ri tagjai  
Egon Saviп  belgrádi rendező  (elnök), Var- 

ja Đukić  podgoricai színészn ő , Anja Suša  
belgrádi rendező , Aleksandar Milosavljevič  
belgrádi színikritikus, Neboljša Romevi č  
belgrádi drámaíró és teatrol бgus voltak. A  
legjobb kortárs dráma díját Biljana Srblja-
nović  Szupermarket c. darabja kapta, amit  
a franciaországi Téater-Studio el őadásá-
ban, Christian Benedetti rendezésében lát-
hatott a közönség. A négy színészdíjat a  
következő  színészeknek ítélte oda a bíráló-
bizottság: a magyarországi Gryllus Dorkának  
(Nadežda alakításáért aCsaládtörténetek-
ben), a franciaországi Pierre Banderet-nek  
(Lei Schwartz(Leonid Crnojevi č  szerepé-
ért a Szupermarket c. darabban), Dragan  
Mičanovič  (a Kazár szótárban alakított  
több szerepért) és Vania Ejdus (a Hasszán  
aga hitvese c. produkcióban nyújtott sze-
repformálásáért). A legjobb díszletnek já-
ró elismerést Kristina Ignjatovi č  kapta  a 
Családtörténetek díszletéért. A legjobb jel-
mezek pedig a Kazár szótárban voltak  a 
zsűri szerint, ami Leo Kulaš és Svetlana  
Visintin munkáját dicséri. A Sterija külön-
díját Christian Benedetti rendez ő  kapta  a 
Szupermarket c. dráma színpadi megfor-
málásáért. A kritikusok kerekasztalának dí-
ját is a kaposvári Csiky Gergely Színház  
kapta.  

CHICAGO —Június 5-én Kander—Ebb-
Fosse Chicago cím ű  musicaljének bemuta-
tójával zárta az idei évadot az Újvidéki  
Színház. A darabot Nagy Viktor (Buda-
pest) rendezésében vitte színre a társulat  
a következő  szereposztásban: Jankovics  
Andrea (Roxie Hart), Mezei Kinga (Velma  
Kelly), Nagypál Gábor (Billy Flinn). A ko-
reográfus Gyepes Ildikó, zenei szakmun-
katárs Kemény Gábor, korrepetitor Vitkay  
Ágota, díszlettervező  Szendrényi Éva, jel-
meztervező  Janovics Erika, dramaturg  
Gyarmati Kata, a filmbetétek rendez ője  
Lavro Ferenc.  
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MOLNÁR FERENC: LILIOM — Júni-
us 8-án tartották meg az újvidéki Színm ű -
vészeti Akadémia másodéves növendékei-
nek vizsgaelőadását, melyben Molnár 
Ferenc Liliom című  darabját vitték színre. 
Osztályvezetőjük László Sándor tanár volt, 
a tanársegéd Nagypát Gábor. A hallgatók: 
Varga Tamás, Ferenc Ágota, Elor Emina  
Huszta Dániel, Pongó Gábor és Molnár 
Róbert. 

MULTIMEDIÁLIS ELŐADÁS — Jú-
nius 15-én mutatták be az Újvidéki Szín-
házban az mi što grabe meso sa stola cím ű  
előadást, mely Bertold Brecht songjainak 
felhasználásával az er őszak XX. századi ál-
dozatairól szól. A színpad el őterében ének-
lő  színészeket (Nataša Petrovié, Željka 
Stričević  és Jovan Matić) igazi zenekar kí-
sérte, úgyhogy maguk a zenészek is (Jovan 
Petrović  — dobok, Vlasta Pokas — billen-
tyűsök, Vladimir Guzina — gitár, Dejan Te-
odorović  — basszusgitár) láthatók voltak. A 
hangzása rockos, Jovan Petrovi ć  eredeti 
zenéje Brecht szövegeivel igen feszült han-
gulatú. 

RIGOLEITO OLASZUL —Június 20-án 
Giuseppe Verdi Rigolettójának bemutató-
jával zárult az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház idei évada. Ion Iancu temesvári 
vendégkarmester vezetésével, dupla sze-
reposztásban el őször énekelték a Rigolet-
tót olasz nyelven a színház fiatal és tapasz-
taltabb énekesei. 

9. INFANT — A kísérleti színházak új-
vidéki nemzetközi fesztiválját június 25-ét ől 
július 5-éig tartották meg. Ezúttal a tánc- . 
színháztól a komputerszínházig mindenféle 
előadás színre került. A kamenicai S. O. S. 
Gyermekfaluban bábszínház-m űhelyt tar-
tottak, a m űsort koncertek és tárlatok egé-
szítették ki. A tárlatok között Kapitány At-
tila művei is szerepeltek, ő  tervezte az 
Infant új emblémáját is. A fesztivál vendé-
gei Amerikából, Hollandiából, Franciaor-
szágból, Horvátországból, Szlovéniából, 

Oroszországból és Magyarországról érkez-
tek. A 9. Infant két magyar el őadást tar-
talmazott: Szoresik Kriszta és Mezei Kinga 
Amikor hasad a hajnal c. előadása, vala-
minta Várszegi trupp Hírnökök c. darabja. 

KIÁLLÍTÁS  

ELEKTROGRAFIKAI TÁRLAT —  
Az újvidéki Zlatno oko Galériában május  
13-án nyílt meg Kováts Borbála elektro-
grafikáinak a tárlata. A budapesti m űvész-
nő  hazájában és külföldön is ismert, m űveit  
számos jelentős grafikai és kortárs m űvé-
szeti fesztiválon díjazták. A kiállítást Feledt' 
Balázs kritikus, a budapesti Vigadó Galéria 
igazgatója nyitotta meg. 

MŰVÉSZTELEPEK 50. ÉVE — Május 
18-án kiállítással és átfogó kiadvánnyal em-
lékeztek meg Szabadkán a KépzfSmíivésze-
ti Találkozóban m űvésztelepeink 50 éves 
jubileumáról. A vajdasági m űvésztelepek 
ötvenéves történetét feldolgozó tanul-
mánykötet szerzője Bela Duranci, magyar 
nyelvre pedig Náray Éva fordította. 

HUSZONÖT ÉVES A 9+ 1 MŰVÉSZ-
TELEP — A 9+1 Képzőművészeti Csoport 
és Művésztelep negyed évszázados fennál-
lásárбl emlékeztek meg Moravicán május 
végén. Május 31-én tartották meg a jubi-
leumi művésztalálkozót, amelyre meghív-
ták az elmúlt 25 évben Moravicán járt va-
lamennyi alkotót. A megemlékezés 
keretében mutatták be a 9+ 1 jubileumi 
katalógusát, és megnyitották a telep ván-
dorkiállítását, amely áttekintést ad a 25 év 
alkotásaiból. A katalógust és a kiállítás 
anyagát is Bela Duranci szabadkai m űvé-
szettörténész állította össze. 

FINN KORTÁRS GRAFIKA — Június 
11-én kiállítás nyílt Szabadkán a Városháza 
előcsarnokában a kortárs finn grafikákból 
készült összeállításból. A tárlatot Anna-
Márija Korpi, Finnország belgrádi nagykö-
vete nyitotta meg, ahol hagyományos tech-
nikával készült grafikákat is bemutattak.  
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VAJDASÁGIAK SIKERE LAKITE-
LEKEN — Lakiteleken szervezték meg a 
Kistérségi és Kisközösségi Televíziók IV. 
Szemléjét. A filmszemlét a Lakiteleki Nép-
főiskola, a Szent István Egyetem, valamint 
a Dunaversitas Egyesület szervezte meg. 
A zsű ri elnöke Sára Sándor Kossuth-díjas 
filmrendező  volt. A versenyprogramba, a 
benevezett 152 alkotás közül, 46 film került 
be, köztük Fejős Csilla szerkeszt ő , Maron-
ka Etelka rendező , Ótos András és Iván 
Attila operat őrök Nagy Józsefről, a párizsi 
Jel Színház megalapítójáról készült portré-
filmje; Kabók Erika szerkeszt ő , Heged ű s 
Dániel operatőr, Farkas Miklós vágó és 
Kovács Frigyes narrátor a csúrogi emlékm ű  
összezúzásáról készült filmje. A Délvidéki 
Videokrónika gyártásában S. Gordán Klá-
ra szerkesztő  és Király Attila operat őr al-
kotása, valamint Juhász Zoltán szerkeszt ő , 

Damir Peić  operatőr és Goran Tri čković  
vágó Szabadkai kerékpárok cím ű  alkotása 
és Ujvári Zsombor rendezésében, ifj. Apczi 
Jenő  operatőrködésével, Giricz Attila, 
Horváth Péter és Újvári Zsombor forga-
tókönyve alapján, Csubrild Zoltán vágó 
közreműködésével a Sánta kutya cím ű  fil-
met válogatta be a versenyprogramba. A 
Fejős Csilla szerkesztésében készült Avilág 
kulcsa című  film a Krónika-portré kategó-
ria első  díját nyerte el, a Kab бk Erika szer-
kesztésében pályázó Kőbe vésett fájdalom 
címmel futó film a Krónika mez őnyében 
bizonyulta legjobbnak. Az S. Gordán Klára 
szerkesztésében készült Különcök cím ű  
film pedig különdíjat kapott. A fesztivál 
fődíját a marosvásárhelyi Pentaton Stúdió 
gyártásában készült Este lett a lányság-
nak ... című , a csángók házassági szoká-
sait feldolgozó film nyerte el. 

SMIT Edit összeállítása  
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