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TAVASZ-ALKOTÓ-TÉR  

AjánijiLk  ezt a  száimot  a  magyar  szakos taná-

roknak, akik Oly sokat tettek az irodalom megszeret -
tetééért  a  tiatalok  körében. 

Immár hagyomány, hegy az Üzenet szerkesztősége a folyóirat májusi 
számának szépirodalmi részét a fiatal, pályakezd ő, vagy már némileg 
affirmálódott, de Önálló kőtettel még nem rendelkez ő  íróknak, költők-

nek engedi át. Azonban most történik meg el őször, hogy a lap egésze 
rendelkezésükre állt. E szám anyagának összeválogatásakor - az esz-
tétikai szempontok mellett - a »korhalárt« is szem el őtt tartottuk: a 

szerzők átlagos életkora alig haladja meg a húsz évet. Ugyanígy jár-
tunk cl a képzőművészeti mellékletek elbírálásakor Is. S ágy gondol-
juk, az irodalmi alkotások teljes értékű  kísérőtársai lettek. 

Egész Vajdaság területéről igyekeztünk munkatársakat toborozni 
számunk összeállításához. Egyfajta teljesség igényével léptünk fel, ke-
resztmetszetét kívántunk adni a vajdasági magyar Irodalom legfrissebb 
(egyesek szerint vad) hajtásának. Hogy szándékunk megvalósítása nem 
sikerült teljes mértékben, hogy voltak, akik távol maradtak, bár mun-
káik színvonala feltétlenül megérdemelné a besorolást e láncolatba, 
nem a szerkesztőség elzárkózásából ered. E tér nyílt. Mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a negyedszáz Irodalmi és tucat képzőművészeti 
alkotó névsora. Bizonyos helyeken arra törekedtünk, hogy az írási 

szerző/e illusztrációival díszítsük, egészítsük ki. Persze ez nem volt 
lehetséges minden esetben. 

A műveket vizsgálva, azonnal szembetűnik, hogy valamennyi szép-
irodalmi munka, s hogy nagyobb részük vers. A kritika, tanulmány ás 
más tudományos igényű  munkák helyszűke miatt kimaradtak e válo-
gatásból. Mint rnodottuk, az anyag nagy részét költemények képezik. 
A megoszlási arány talán onnan ered, hogy az ifjú nemzedék (mini 
minden korban, most is) jobban vonzódik a spontán, újat adó, lírai 
műtajhoz. De meg kell mondanunk, hogy a modern vers látszólag sza-
bad, kötetlen formája az, ami mögé a mondanivaló banalitásba hajló 
szokványossá gát legjobban el lehet re/feni, s ezt sokszor - sajnos - 
ki Is használják fiatal alkotóink. Továbbá sokuknak az a véleménye, 
tegyük hozzá, nem alaptalanul, hogy a vers, az avantgarde vers (itt 
formabontó, hagyományromboló értelmezésben) az a m űfaj, mellyel 
legjobban lehet érvényesülni irodalmi berkeinkben. Ugyanis kevesen 
kockáztatják meg megkérdőjelezni a moderneskedő  alkotásokat, attól 
félve, hogy maradiaknak, hozzá nem 'értőknek tartják majd őket. 

A válogatást elvégeztük, bár nem volt könny ű . S természetesen 

kritika tárgyát k.épezhetí. 
E számban szereplő  fiatal alkotók nagy része egyetemista. Az 

Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének els ő  éves hall-
gatói, akik azonban Vajdaság egész területéről gyűltek össze a tarto-
mányi székvárosban. De középiskolás- és munkáskölt ők Is akadnak 

szép számmal. Ebből az következik, hogy az írások, rajzok más és 
más jellegűek. Sok a kísérletező  törekvés, de a megszokottabb tor- 
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mák művelői is jelentkeznek. Függetlenül attól, melyik csoportba tar-
toznak, meggyőződésünk, hogy helyet kell adnunk számukra, bár 
együtt talán úgy tűnhet, hogy egyes szélsőségek, melyek homlok-
egyenest más művészeti elveket vallanak, kizárják, tagadják egymást. 
Holott ha jobban belegondolunk, egy képbe taÍozik valamennyi, e kép-
ben komplementáris színek. 

Reméljük, hogy folyóiratunk e száma, amellett, hogy e/eget tesz 
rendeitetésének és kifutási .iehe't őségeż, alkotóteret ad az ifjú tehetsé-
geknek, közelebb is hozza egymáshoz őket, hogy tanuljanak egymás 
és saját hibáikból, nyújt valami mást is - azt hiszrn, nem fogalma-
zunk túl szerénytelenül, ha azt mondjuk —: értékeket. S dokumentu-
mokat korunkról, ahogy azt a fiatalok látják. 

Ha a nyelv szabadabb, ha a képzelet csapongóbb, ha a vita dü-
hödtebb, szélsőségesebbek az elvek, azon, azt hiszem, nem kell cso-
dálkozni, s nem szorul magyarázatra e magatartás. 

Májusi üdväzletként küldjük e folyóiratot hozzátok, fiatalok - 
mi, fiatalok. 

Kopeczky  Csaba 
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VARGA TIBOR  

POEM-CORRECTION 	 VERSKORRIGÁCIÓ  

 
A poem - correction (verskorrigác.ió)nem a szöveget, a 
szövegírás anyagát mutat/a, hanem az maga a folyamat, amelyben a 
szöveg alakul. E keletkezési folyamat átalakító hatású, amelyet a 
poem-correction Is bizonyít. A szövegírás egy transztemporáiis, 
extenzív kategóriai, agy szöveg elő tti, szöveg utáni, szöveg kívüli stb. 
szituációra Is utal, amely eddig nem volt felfogható közvetlenül. 

 
A poem-correction nemcsak a szävegalkotás folyamatába vezet be 
bennünket, mert több mint folyamat: az alkotó tudattartalma ás a 
szöve  intormáció között létrejött szükségszer ű  viszonyhal, amely a Jelek 
bizonyos halmazénak révén valósul meg. 

 
A jelhalmazok itt łűggetlemltve vannak magától a szövegtől, hisz 
Időben és tartalomban egészen más funkciók á!ta ĺ  kreálódnak. 

 
A jelek a szövegre u t a I n a k, eszközként kell felfognunk azokat. A 
poem-correction lényegére épp e szövegtartalomra való u t a / á s 
síkján világí;thatunk rá. A szöveg a/elek által egzisztál, a jelek padig 
a szöveg aktív energiájának termékei. 

 
A poem-correction csak mInt koncept, s nem mint forma létezik; nem 
megfogható, csak felfogható. A »megmutatás« ás a »kiemelés« 
pedagógia] aspektusá vaj tárJa fel ás hozza mozgásba a szöveg 
legbelsőbb érzékeny szövetét. 

 
A poem-correotlon szövegmegközeiítés. 

poem-correction  no. 11 
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poem-correction  no. 8  poem-correction  no. 17 

cr 

SZAMOZOTT  VERSEK 19 

a vers 
aktív tudat-teltöltődés 
Új összességeket építő  
információ 
törvénybe fogla/ás 
amely magasabb struktúrák 
létrehozására késztet 

mélyebb struktúrákat! 
az öncélú forma elvetését! 

a fehér papír 
magán hordozza az intorrnáitság 
lehetőségét 
túl kell lépnünk a versen 
mint beteljesült infornáción  
önmaga beteljesülését 
előkészítő  
verseket írjunk 

O  

A VERS KERESÉSE  
(részeŤek)  

kifeszített betűk közt 
néma egyenes 
egyszerű  kísérlet 
az »elérésre« 

a vers tükör 
szavak tükrözésére 

a versről 
amely nem más 
mint a zuhanás utáni 
csend 

a verset Ja kell redukálni 
önmagára 
de akkor nem marad semmi 

!megfogható 
csak üres tér 
ami e vers támasztéka 

e mondat 
szavak játéka itt 
ás értéke 
funkcionális 
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a verset papíron  tal&lod  

de ne ott keresd 
mert létét 
más közegben vezérli 

o vers az 
ami történik 
míg Írom e verset 

a tinta szavak halmaza 
a szavak halmaza tinta 
így lesz a Jövő  könyve 
egy tintásüveg 

már régóta vágyom 
megfogni a verset 
de a szavak repedései 
áthatolhatatlanok 

O 

PIHENŐ-FORMA-JEL 

a forma pihen 
és az önalkotás útján 
részeire válik 
nyugalom a nyugalomért 
a sötét vonalak 
tudatom mély barázdái 
pihenő  
a tudatnélküliség tudatosítása 
rezgő  forma 

jelek kellenének 
tértormálásra 
kit érdekel most 
a négyrétűsóg magánya - 

(m/ró:  pihenő  c. képéhez) 

NYĺL  

anyu 
irányító információ 
nem önmagáért létező  
forma 
az önmaga létét irányító tartalom 
maga a vers 

O 

REND  ÉS  RENDEZŐDÉS 

 

a »s(dytelan« létérzés 
átemel bennünket önmagunkon 
lét ás rend 
mögött 
fordulat 
valami megakadályozza 
a megválósitást 
és befolyásoJa az irányokat 
a beső  egység 
mégsem azonos a külső  
realitással 
a fehér papír tisztasága 
bennünk mát hosszú sorok 
a végső  céi rend 
és rendeződés 
a nyugalom felszabadítása 
kialakítása 
valami elvész 
ős újratormálódlk 
míg tudatunkban megvalósul 

 
a rend 
tevékeny beleJezetlerisége 
ránk kényszerített 
akció 
a keletkezés örökös elhalás 
mindez csak körvonalaiban szép 

D 
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1 az én szövegem nem lehet az én szövegem 
2 a gondolat és a gondolat (ha már) az 
3 az  az(ért)  
4 ha már nem is lényegen (tol)i 
5itt  van az nem, az a gondolat (most)(volt) 
6 három tér(hez)(-) 
7(0  )( cvagyokvá) teszek 
8 teszek és azért, mert nem is 
9a leirâs kivülem(volt) 
io(° ) 

r P11 

TÉR(ben) 
	

«ül). 
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r textusJ 

Ĺ

textus  ţ 
 textus 

 j [

textusj  (textus).  

KEREKES LÁSZLÓ 
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MAGYAR ZOLTÁN  

DIMENZIÓKÍSÉRLET 

»SZEREN~  JÓ ESTÉT  KIVÁNOK  MINDAZOKNAK, AKIK IDE 
MA  OSSZEGYÜLTEK!  TISZTES VENDÉGEK, MEG IDE  SZOLITOTT 

KES  SZÉP  SZUZEK  ÉS ITT  JEL1BNIiEVO  JÁMBOR  LBGÉNYjK!  (Éljen!)  
ALAZÄTTAL  ENGEDELMET KÉREK, HOGY ITT ÉN ILY BÁTRAN 

ÉS HANGOSAN BESZÉLEK! GAZDÁM MONDTA,  VIG  LESZ A LAKO-
MA TORA, MIKÉNT LENNI SZOKOTT A  MENNYEGZO  SORA!  ÁIJrA-
LAM  ÜZENI  -  KÉSZÜL A VACSORA! CSAPRA IS VAN ÜTVE MINDEN 
HORDÓ BORA! (Éljen!) 

MOSTANÁBAN JÖTTEM HÍRES PERZSIÁBÓL,  ONŐIKHOZ JOT-
TEM  ÉN  SZITTYÁBÖL!  UTÁNAM JÖNNEK MEGTERHELT TEVÉIM, 
MINDJÁRT ÉRKEZNEK SZÍNPOMPÁS  ÉTKEIM!  (Éljen!) 

ELSŐ  TÁL ÉTEL A  BAGOLYNYERITÉS,  EZT FOGJA KÖVETNI A  
KEMENCENYÖGÉS,  A  CSIRKEORDITÁS,  A  BAGOLYKÖHOGÉS,  VÉGRE 
ÉRKEZIK  AZ ÜRES KOCSIZŐRGÉS!  (Éljen!) 

ODAKINT EGY VADDISZNÓ VAN MEGLÁNCOLVA ÉS KÉT BETE-
GES BOLHA NYÁRSRA VAN  HÜZVA!  SÜLT PECSENYE HELYETT A 
NAGY FEJSZE FOKA, AZ HELYETT HETVENKÉT  ESZ11END<S  KERÉK-
NEK AZ AGY! (Éljen!) 

DE MOST MÁR DOLGOM UTÁN LÁTOK, MEGYEK A KONYHÁBA 
A DRÁGA ÉTELEK  ILLATARA,  HOGY NEM ESETT-E A FAZÉK A 
SZAKÁCSNŐ  LÁBÁRA!  (Éljen!)  

Talán most az lenne a legjobb, 
ha előre  Icirakriánk  'a pontokat,  vessz6ket, 
feikiáíLtó-  ás kérdőjeleket, 
így  ia  kísérlet után egyszerűen 

föléjük  ______  
melléjük 

alájuk  
rajzolnánk  a  imár  meglévő  
jelek sokaságát. 
A  behelyettesítésre  váró jelek: 
pont. vessző, kérdőjel?  
felkióiltójel!  kötőjel-  kettős~: 
ponćtosvessz ő ;  ékezet" zárójel()  
Készítisink  elő  papírt ceruzát 
első  kezdés:  felmutatjuk  az anyakönyvi  kivonaćtot  
második kezdés: tíztől  visszaszámolunk  nulláig  
harmadik  kezdés: lassítjuk a robbanást 
Az előre megadott jelek:  ABCDEFGH'IJKLAMNOPQRSTUVWXY?!;  
ezekből a robbanás után szavakat, mondatokat kelii majd összeállítani 
(egy jel többször is használható). 
Példa:  popokatiapeti  
ebben a jelrendszerben  
3XszerepelaP,2Xaz0,1xaK,2Xa ż A,  
2X  aT, 1  azE,és 1  az -1. 
-  a kísérlet befejezése után érd ekes lenne  kiszámo]ni,  

hogy hányszor fordul elő  a szövegben a már megadott  jeh'endszer 
-  az első  kísérlethez papír, ceruza szükséges 
(a papír homokkal, vászonnal stb. 
a ceruza  gyufaszálakkal  ás  kulonböző  
eredetű  pálcikákkal  helyettesíthető). 
Ezeket a jeleket  (ABCI)  stb.)  sÉlznykikal  is  helyettesíthetjük  
A—1, B-2, C-3, D-4 stb. szám, 
így ha leírjuk az adott  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY?!;  
jelrendszert, akkor az megfelel  
l2345678l&lu12l314l5l6l7lal92oz12223242526272829 smoknak  
(a  keleti népek  absztsalkt jeleit mellőzzük). 

398  



fytaĎódik  a kísérlet - 
Az elsó robbanás után a jelrendszernek a hal oldalról kell indulnia 
(a mfnusz végtelent itt most m& őznürik kell), mivel a tízt& nuJiélg 
való visszaszámolás a ± biatáilán ér véget, így csak a plusz végtelent 
használhatjuk a leforgatás el őtt s leforgatás után szintén csak a 
+ előjelű  jelrendszert használhatjuk. Az + A-t, az + l-t, 'a ± B-t a 
+ 2-t,  'a + C-t, 'a + 3-at, a + D-t a + 4-ot stb. A már millió éve meglév ő  
jelek leforgatását uniiridlig az ária jáaiásával balról-jobbra végezzük 
az egyenlő  nagyságú látható és láthatatlan képsíkökban. 

folytatódik a kísérlet 
Példa az elsó négy jel (ABCD vagy 1234), melyek az els ő  (látható) 

képsíkban egy szabályos négyzetet képeznek. Finnek a középpontját körz ő, 
vagy voniaJzó segítségével könnyen meghatározhatjuk. A négyzet ebből a 
potból való,kör,áírható iés a bdleirhaitó kör sugaának •a megszerkesztése 
után (ha kiitöröljük a négyzetet, akkor a küls ő  körön, mely négy látható 
pontot érint ABOD vagy 1234 továbbra is megmarad a négy-
zet láthatatlan vonalai, de ugyanakkor a bels ő  kör, ahol  ez  érinti az előbbi 
négyzetet, újabb négy pontot hoz létre - ABCD vagy 1234 
melyeket ha összekötünk, akkor a négyzeten belül egy újabb négyzetet 'ka-
punk. Ennek a középpontjából szintén megszerkeszthető  a 'köré és bele-
írható kör. (A külső  köre egybeesik az első  négyzet belső  köriéveL) Ha 
tovább folytatjuk a ikí,sérletet, akkor az adott ABCD vagy 1234 lelrendszer-
nek X változatát kapjuk meg, mely végül Is egy pontba összpontosul. 

-  Ugyanez szerepelhet X mondat végén is. [Ennek s pont-
nak a loépsikokban való elforgatását mell őzzük, mivel a fent említett jel-
rendszert kizárólag csak az elsó (látható) képsíkban használjuk.] 

He ennek a négyzetnek, melyb ől kiindult kísérletünk, átlóit meg-
hosszabbítjuk, szerkesztéssel újból négyzetet - (ellentétben az el őbbivel, 
most nem a végtelenbe forgásszerűen távolodó nógyzeteket, hanem a vég-
telenbe növekvő  kockákat) kapunk. 

Egy sima vásznon színnel, színekkel a perspektívát legkönnyebben egy 
távolból jövő, szélesedő  úttal, mellette kisebb 

nagyobb 
legnagyobb fákkal lehet érzékeltet-

ni, így  ,a mi szemszögünikb ől nézve az út és a mellette Lév ő  fák addig távo-
lodnak a sima vásznon, míg végül egybe nem olvadnak az ég homályával. 
Zgy a sima vásznat a festmény fordított V alakban érzékelteti. Ugyanezt 
a festményt, ha kiálJi[tjulc a mez őn, az olyan érzést kelt hogy a fák, a 
mező, saját végtelenükbe hasítanak. (Itt a festmény színeinek abszolút meg 
kell egyeznie a mez ő  ás  az ég színeivel.) 

folytatódik s kísérlet -- 
A végtelenbe forgó négyzetek pont-öltözék~ visszaforgatása végül 

Is akkora négyzetet eredményez, hogy az magába tudja foglalni az egész 
világmándenséget. 

Ha az alapul vett ABCD vagy 1234 négyzetet leforgaitjuk a második 
képsíkba, akkor egy újabb négyszöget kapunk 	A B C D vagy 1234 
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mely eltér az előbbitől. Szögei többé nem zárnak be 90 fokos szögel 
(de továbbra is megmarad 360 fok a belső  szögeinek összege). Alakja L 
eltér a négyzet formájától 	lapított lesz, oldalai szabálytalanok, de 
középpontját továbbra is könnyen meghatározhatjuk. (Az els ő  képsfkban 
lévő  szabályos négyzetet kett ő  vagy négy egybevágó háromszögre is fel-
oszthattuk volna, melyek érintik a négyzet ieözéppontiát. Az els ő  két 
háromszög átfogói és befogói hasorúóak, a kockából alakított négy három-
szögnél viszont a szárak egyenl őek. Belső  szögeinek összege 180 fok - 
ez az á!landó je]ileniző  a háromszögekre.) 	folytatódik a kísérlet - 
MÁSODIK KEZDÉS 
Ahogy a négyzetet •leforgaíttuk 
•  második képsíkba, 
•  szaggatott vonalakkal meghúzott egyenesek 
továbbra íz azt a LASSÍTOTT filmet vetítik elénk, 
melyet ha visszapergetünk 
az elsődleges kiinduló pontjához, 
ismét azt a formát kapjuk, 
melyet a film elindítása el őtt láttunk. 
Az X tengelyt&l való Y távolságát, 
az Y tengelytől vala X távolságát 
és a Z tengelytől való X távolságát 
(ezekre a szakaszokra nagyon kell ügyelnünk). 
A pont, az egyenes, az ellipszis, •a kör, a négyzet, a téglalap, a rombusz, 
a trapéz és a többi :sokszög láthatatlan alakját ismét berajzoljuk eredeti 
helyükre. A harmadik képsíkba való elforgatás filmünkön Úgy történik, 
hogy a végtelenbe nyúló egyenesen addig hagyjuk menetelni embereinket 
(a soksz&gek végpontjaiba behelyettesítve), míg végül cl nem t űnnek a 
láthatárról. 
A film lassított visszapergötése 
a pontok felgyorsított visszaforgatása 
és az először végzett harmadik kiépsíTkba 
való elforgatás közötti különbség az, 
hogy az első  nyomok, nyomvonalak 
az eredeti helyzetükbe való visszaforgatásakor 
megduplázzák az elforgatás vonalát, útját, 
így az elsődleges - a harmadik képsíkba 
láthatatlan alakot öltő  jelenségek visszatérése 
a valóságba X változást eredményez. 
Üj  formát kap a vers, 
ugyanúgy a festmény és a dallam íz. 
A verseket visszafelé kell olvasni, 
fordítva nézni a festményeket, 
a dallamoknál pedig az utolsó hang jelenti az els őt! 

folytatódik ,a  kísérlet 
Itt nagyon fontos tényez ő, 
hogy a hőmérséklet-változás hatására a jelek 
ne változtassák meg mér meglévő  dimenziótkat 
(ez az utolsó kívánságom az első  képsiikban). 
A második robbanás előtt 
(a pióca-injekciók hatására) 
lehalkíttok  minden hangforrást 
és ia hullámhegy 	hullámvölgy zaját 
(mosakszik egy kislány) 
a hang súlytalanságába karcolom be, 
a hangokra való összpontosítás 
A beérkező  hanghullámok 
(megjöttek a vendége(k) 
szigorúan bizalmas feladata 
a dobhártya rezgő mozgásba hozása 
(a kopogbatás) - az ingerek elnye]iése után 
a felfogás érzékszervébe jutva 
olyan valóságot képez, 
amilyen egy elolvadt Té1apÓ teste. 
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folytatódiiik  az álom 
Magamban többször elolvasom a  sú1talanság  szót, 
közben a molekulák egymással való 
ütközése porlasztott folyadékfelh őt alkot, 
(most hangszalagról jutnak a levegőbe az ingerek 
-  újra felvázolom képzeletemben a súlytalanság szót). 

folytatódik az álom 
most papírhajók Úsznak 
és egy meghatározott ii.rány.ba  viszik a betűket, 
melyek a hangadás szervéből 
egyben meg Is születnek. 
Az ajtónyitás lassú folyamata után 
kitörlöm a szárnyak lebegése által keletkezett nyikorgást, 
Így továbbra is csak a csend, csak a CSEND marad, 
de a mozgó testek hangtalan mozgása 
csak látószervkke1 !erzakeiheto 
(a né atilmeknál Is csak a mozgáshól 
és  az arcjátékból tudunk következtetnI 
a habos torta oálbatailáilására). 

folytatódik 'a kísértet 
Első  kép! 
A PISZTOLY CSÖVÉRE HANGTOMPITŐT SZERELTEM, IGY A GOLYÓ 
HANGTALAN KILOVÖDÉSE IS LÁTSZOTT A KÉPERNYŐN. AHOGY 
LASSITVA ELHAGYTA A CSÖVET EGYBNES RÖPTE TIZ MÁSODPERC 
ALATT CSAPÓDOTT BE. A SIMA VÉKONY FAL A FÉKEZETT NYO-
MÂSTŐL ELĆ Z()R LASSAN BEHORPADT, A TÉGLÁK LASSAN, NA-
GYON LASSAN SZÉTREPULTEK, A FAL PEDIG MINDJOBBAN HOR-
PADNI KEZDETT, AHOGY A NAGY SEBESSÉGGEL ÉRKEZŐ  LÖVEDÉK 
ATSZAKITOTTA És RÉST VÁGOTT MAGÁNAK A FAL SZERKEZETÉ-
BEN. A TÉGLÁK L,ASSITVA ENGEDTEK A RQNQSOLÂISNAK, ELVÁL-
TAK EGYMÁSTÓL ÉS EGYSZERRE ÖSSZEOMLOTT A KŐFAL. A KÖ-
VEK AZ ÜTÉSTŐL SZERTE RÖPÜLTEK, IASStTOTT ZUHANÁSUKAT 
EGYENKÉNT KISÉRTE A FELVEV'.XIÉP. 
Első  pont/ 
(A hanghullámokat a kísénlet el őtt egy pontba összpontosítottuk) - a 
négyzet végül Is pontba forog, így a hangok a tény egyenesén haladnak. A 
kivonalazott lapokra a jeleket az ősrégi szabály szerint Írjuk he. Ha a ki-
indulópontot nem nagyujtjuk lel, akkor az egy sötét körre emlékeztet 
lekicainyitve  a semmibe tűnik, felnagyítva  a semmiből jelenik meg 

csökkenő  

csökkenő  

csökkenő  
csökkenő  

növekvő  

növekvő  

növekvő  
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egy vízszintes lapon  fek ćj  körre, (e köríven belül homályos kör). 
Ahogy a  kulcsa  körbeforgatjuk a zárban  -  amikor a körív eléri a teljes 
kört  -  visszatér a kiűindulópontjához  (az egyenesnél ez lehetetlen)  -  és 
Így egy egyenes születik a kör  besárulása  után  -  
Második kép! 
Az első  kép megismétlése egy másik  fókuszpontból.  
ELŐSZÖR LASSAN, NAGYON LASSAN INDUL A GOLYÓ A HENGER -
•BOL,  MAJD AHOGY A FELGYORSULÁS VÉGSŐ  HAľrÁBÁT  ELÉRI IS-
MÉT LASSULNI KEZD,  VÉGtlL  ELVESZTI A LÁTHATATLAN BALLISZ-
TIKUS GÖRBÉN VALÓ RÖPTÉT, FOKOZATOSAN LEFELÉ HALAD, MÍG 
A LÁTHATATLAN  VONZOBRŐ  AKKOR VET VÉGET A  REPVLËSNEK,  
AMIKOR A LASSAN EJTETT MONDAT VÉGÉRE, A FALBA PONTOT 
FÜR A LÖVEDÉK. (A VERTIKÁLIS VONAL A TÉRKÉPEN AZT JELEN-
TI, HOGY AZ  EXPRESSZVONAT  HORIZONTÁLISAN HALAD EL X 
VÁROS PÁLYAUDVARA  ELOTT) -  

A VONAT  ELTUNÉSE  A LÁTHATÁRRÓL UGYANAZ, MINT AMI-
KOR A PONTOT AZ EREDETI HELYÉRŐL AZ ELSŐ  -  LÁTHATÓ  - 
KÉPSIÍKBA  ELFORGATJUK (A FEGYVEREK CSÖVEI SPIRÁLISAK, A 
NÉGYZET  FORGÄSSZERUEN TÜ'NtIK  EL A PONTBA, A FESTMÉNYEN 
A VIRÁGOS MEZŐ  VÉGUL  IS AZ ÉGBE OLVAD, A VONAT BEROBOG 
A PÁLYAUDVARRA, MAJD ISMÉT  EIJrUNIK,  A HANGOK LEGYEN-
GOLNEK  A TÁVOLSÁG NÖVEKEDÉSÉVEL .)  
(Elsó,  második és harmadik képsík) 
A zöld dzsip 
bal oldalról fog majd jönni 
(velem szemben a jobb 'oldal, 
mögöttem a bal oldal). 

TŐLEM BALRA ÉSZAK, 
TŐLEM JOBBRA DÉL 

(a fordulás után) 
TŐLEM BALRA DÉL, 
TŐLEM JOBBRA ÉSZAK 

teljes köt 180 fok hidegbe, 
180 fok melegbe. 

folytatódik az álom 
Most egy helyben 
tíz gyors fordulatot  keH  tennem, 
a mozgást megbénító folyamat 
ismét a kezdő  -  végződő  pontra fordul 
(láthatatlan  körmozgás  egytől a  végtelenig,  
a  végtelentűl  vissza). 
A kikísérletezett nulla ponton fehér festék 
(ISMÉT EGY HELYBEN VALÓ MENETELÉS), 
hozzákeverve vöröset, kéket,  röldet  
és a többi szín végtelen sok árnyalatát, 
végül egy olyan feketeség  elaikul  ki, 
melyből ha fokozatosan 
eltávolítjuk a bekevert színeket, 
Ismét egyfajta fehérséget kapunk. 

folytatódik az álom 
Tíz másodperc van még a fehér szín  klálJLtásából.  
Ki látott már hidegtől elolvadó Télapót! 
Letelt a  kiáUítás  ideje  -  
Könnyen elképzelhető  
a fonal gombolyag (kór) egyenessé varázsolása  
- végére súlyt  helye~,  
mellyel köröket írunk le 
az eldobás  pidlanjata  előtt. 
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Utána ha a két végső  ponitjt 
erősen kifeszftjük, akkor a fonal 
egy Látszólagos egyenest képez. 

folytatódik az álom 
Az északi ponrttól a déli pontig, 
a déli pontból az északiig, 
nyugatról keletig, 
keletről nyugatig 
(keresztezik egymást az egyenesek) 
a keresztrejtvény 
vfzszhites -  függőleges sora - fesziilet 

a másvilág tőlem baba, 
a másvilág tőlem jobbra 

a kereszt végpontjai ABCI) vagy 1234, 
összakötÖtt  végpontjai egy négyszög. 
Beírható körénk középpontja Jézus 
fejének helyét adja, 
ahogy lezárt szemei 
lefelé iránvu]nak 

lefekvés előtt fe]Jcelés  után 

delelött 	 1 	 délután 
A világ végér!ől gyalog hazatérő  térképrajzoló szerint: két egyenes által 
bezárt szög egyben a két egyenes képzelt felez őpontja is. A valóságban 
végtelen nagyságot érhetnek el. Visszatérve a kísérlethez - az id őpontok 
egydimenziós folyton os halmaza már elfelejtette velünk (az EMBER-
REL) az előbbi négyszög köré írható körének a megszeekesztését, igy a 
Jézus feje felett nem jelent meg a KOR! 

Szemléletünkben  most el kell hogy szakadjon egymástól a tér ás 
az Idő  (folytatódik a képsíkck felvázolása). Az északi, a keleti, a déli ás 
nyugati időmérő  szerkezetek felé ítükben hasonlóak, mégis mindegyik az 
X-el jelölt pontos időt mutatják északon, keleten, délen ás nyugaton. A 
koorátahálózat évmilliós szabályai - sz  első, a második ás a harmadik 
képsikban egy kifeszített zsineg, a háromdimenziós térben egy egyszer ű  
vonal. (A térképen az északi pontot a déli ponttal összeköt ő  vonal.) A 
fiikaĹI jelenségek tér- ás időbeli kiterjedése HÁROM + EGY = NGYDI-
MEINZIOSAiK. A képzeletünkben magunk előtt látott fogalmak (észak, ke-
let, dél, nyugat - végpontjait hja összekötjük, ekkor Ismét egy négyszöget 
kapunk) 

A megválasztott irányok: 
ÉSZAK 

KELET 	 -  NYUGAT  

DÉL  
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A négyszög megszenkesztését elhanyagolhatjuk, ugyanúgy nem sz(lk-
séges a köré és bele írható kör som, egyedül a végpontok, melyek észak, 
kelet, dél, nyugat — ABCD vagy 1234 jeleket (kapnék. (Az északi pontnál 
helyezkedik el a fej, de ugyanúgy a déli pontnál Is lehetséges, ahogy azt 
Jézus egyik tanítványa kívánta keresztre feszítése el őtt. A keleti iránynái az 
egyik, a nyugati Iránynál a másik kéz.) 

Amikor  a valóságban tovább folyik a kísérlet, a képerny ő  Újra meg-
ismétli a lándzsa célba találáeát - egészen jobb oldalról úgy t űnik, hogy 
az ABC]) vagy 1234 kocka középpontjába -‚ de most mér jobban látha-
tó, hogy nem vér, hanem víz ömlik Id a testb ől. (A harmadszor megisrné-
telt döfést a legrészletesebben ellen őrizhetjük. Ahogy a gyilkos fegyver 
LASSITVA a célpont felé irányul, a halált csak meger ősítő  döfés végre-
hajtójának arcán TORZITVA jelenik meg minden izomszál össżehúzódása. 
Száját lassítva széthúzza, szemeit lassítva kidülleszti, ős ahogy a kép 
LASSITVA tíz miUimétert  halad előre, már jobban kivehető  e 1 t  r z 
to t t arcán a félelem. Néhány másodperc alatt a lándzsa, a kéz, a láb 
és az egész test egy újabb lassított mozdulatot gy őz (le, ezt kíséri hajának 
lassított magasba iemelkedése. - Most egyedül csak a cél felé repül ő  
fegyver lassított röpte (látható, és egyszerre MEGÁLL A 1P! 

Az eldobásba minden erőt beleadott mozdulat pillanata és a - még 
célhoz nem ért - levegőben repülő  lándzsa mozgása most agy állôképet 
képez. Az előbb még nagy lendülettel mozgó, majd LASSITOTT képb ől 
most szobor lett (lehet ő  legjobb vázlat egy gyilkos mozdulat bronzba ön-
téséhez). 

folytatódik az álom 
Most ismét lassan, nagyon LASSAN mozdul a kép — vele mozdulok 

N Is (lépéseket teszek, közben ezerféle izom-rándulást jegyzek le, végül 
egy láthatatlan vonalat húzok az ablaktól az ajtóig ős az egyenesre írom: 
LÁNDZSA! 

HARMADIK kezdési 
A kerek asztalra egy fél méter átmér őjű  Földgömböt helyeztem, négy er ős 
kötéllel az asztalhoz er ősi(tettsem a nem létez ő  Világ négy sarkát és be-
ordítottam a hangszóróba a VILÁG VËGT! 

—  Előtte a nagy fejszét piros festékkel öntötteim le, a szobába vért 
tartalmazó dobozokat készítettem b, hogy eltakarjam, ezzel fessem le a 
Földgömb szertefröccsen ő  részeit. (Tíznulliárd kilométerről nézve egy alig 
látható pontba sűrűsödtek pislogó(kegyetnyelek ‚ ahogy lassan 
közeledek az X-el jelölt pont fele, melynek részei majd kirepiilnek az űrbe, 
most az előbb még felgyorsított film annyira LELASSULT, hogy abszolút 
állókép lett belőle. 

Ahogy lehunytam szememet, pillanatok alatt a másvilágon keltem 
fel. Semmilyen külsó inger nem zavart, mégis világosan jelentek meg 
fekete tükrömben az emberek, beszéltem velük, megérintettern őket ős a 
fellegekben sétáltam. (Ennek a regénynek a végén is meg fog halni a fő-
szereplő . . .)‚ de tiszta választ nem kaptam a fekete tükörb ől, még arra 
sora, hogy miért ölte meg Agamemriónt felesége, amikor ez hazatért a 
TRÓJAI háborúból! 

Áz7álomképben  egyszer darabokra tört az emberek teste, máskor Is-
rnt újra felvették eredeti formájukat és végül a hosszú menetelés után 
beolviadtak a vízbe — ismét lernállt egy megrajzolt ősrégi történet a 
falról. 

folytatódik az álom 
A száz méteres szoba négy saslkiába 
felvevőgépeket rejtettem el, 
középen pedig nagy máglyát raktam, 
mellé két zsák almát, 
melyet majd a láng végterniékébe 
fogok bedobni. 
Csak a vízolvasztó berendezés 
elhelyezése maradt még hátra, 
melynek az egyik saslkot szomeltezn ki,  
az ágy alá pedig papírba csavart 
gyÚillékony  folyadékot helyeztem el 
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a gyufaszálak elől, 
melyet majd a jajveszékelés után 
fogok  rájuk önteni, 
hegy enyhítsem fájda17n1kat. 
Az ágaskodó kis lovacskát Is fenyerge3bem, 
hogy a robbanás után, a mellé támasztott 
fénykép gazdáját a hátára vegye 
és a végtelenbe 
vágtasson vele. 
A hangszóróba a jelrendszer utolsó jelét 
ordítottam be! 	 - 
A kísérletet figyel ők között 
nagy nyugtalanság támadt, 
eburikádozták  magukat és a képernyőről 
figyelték további elókészületejiniet. 

AMIKOR TAVASSZAL TÖMEGESEN MEGJELENNEK A HÖRCSO-
GOK, PUSZTtTÁSUK KÖTELEZO. A LYUAKBÓL VĺZZEL KIÖNTHE-
TÖK, VAGY MÉRGEZETT CSALÉTEKKEL ELPUSZT ĺTHATÓK!! - adta 
Id a parancsot M. Z. 

A FESTMÉNYIKET A FAL FELÉ FORDIT0ITAÍM, HOGY A ROB-
BANÁS UTÁN TOVÁBBRA IS MIFIGÖRIZZÉK SIZÉPSËGÜKET, KÖZBEN 
MINDEN MOZGÁSBA HOZHATÓ TÁRGYAT KIÉKELTEM ÉS EGY NAGY 
FEHÉR VASZNAT F•9ZiTETTFjM A MAGASBA, MELYRE MÁR AZ IN-
DULÁS EJXTT KIRAKTAM A SZAVAiKfHOZ, MONDATOKHOZ SZORO-
SAN HOZZÁTARTOZÓ PONTOKAT, VESZÖKET, FELKIÁLTÓ- ÉS KÉR 
DÖJELEKET, AZTÁN SORBA TOVÁBB KIRAJZOLTAM AZ ÉKEETE-
K.ET ÉS PRECIZEN FÖLÉJÜK - ALAJUK - MELLÉJÜK RAJZOL-
TAM A KOCKÁKAT, MELYEKIBE MAJD BEREPULNEK A JELEK, CSAK 
MÉG ABBAN NEM VOLTAM BIZTOS, HOGY A FÖLDGÖMB MEGSEM-
MT$ITÉSE  ÉS A VIZOLVASZTÓ BERENDEZÉS AZONNALI MÜKÖDÉS-
BE LÉPÉSE UTÁN - SZÖVEG - RAJZ - VAGY DALLAM FOG KE-
LETKEZNI? 

A papírból már el őre repülő  szerkezeteket készítettem, ezekre jele-
iinet - bombákat rajzoltam, melyek robbanáát úgy id őzítettem, hogy fele 
a levegőben, fele pedig a foklon robbanjon. (Közben az akváriumban lé-
vő  balek vize a nagy hőségtől teljesen kiszáradt, és nehogy kipusztul-
jan titkaimat a víz felszíne alatt őrző  seregern, a vízolvasztó berendezésből 
sűrített levegővizet őntttem be nekik, núre ezek pillanatok alatt métere-
kel nőttek - kifordultak •a leveg ővíz ]jégkÖriéből és a súlytalanság miatt 
lebegni kezdtek. Ezrével lebegtek szobámba, ÉN pedig félelmemben kény-
telen voltam sorban agyonverni őket. - Befejeződött a kísérlet - 

UTOLSÓ PONT / 
A szoba négy sarkába e]llelyezetlt különleges pumpák csak akkor kezdhe-
tik el a műanyag zacskók te1fújáát, ha megszakad a G o n d o  a t m e-
n e t (ELFORGATVA A HARMADIK KÉPSIKBA ÚJRA MEGKEZD(DIK 
AZ ÁLOM), ezek a robbanás után óriási vihart teremtenek. 

A zajtól rövid ideig nem hallottam semmit, majd amikor a pumpák 
megkezdték munkájukat akkor mér éreztem, hegy a felrepülés pillanata 
előtt kicsit ~tózik szobám. A bekészÍtett BETÜGÉP továbbra is sza-
kadatlanul jegyzett minden Ingert, jegyzett minden mozdulatot. 

-  A szalonna csak jól megpaprikázva és megsózva jó! - mondja 
M. Z. közben kihúzza az asztal egyik ti ,6kját  ás agy fanyelű  nagykést vesz 
elő, egy Óriási falatot kanyarírt le, béromszor harap bele, közben hagymát 
keres imellé. A vacsora után kimegy az erd őbe ás egy tövestől kitépett 
nyárfát húz be a szobába. - Minden előkészítve az abált szalonna készí-
téséhez! - Egészben dobja a kályhába és türelmesen várja a hamu kelet-
kezését, közben azon töri a fejét, hogy vajon hány kilókalórliát vett ma-
gához Rousseau híres festményén az az oroszlán, amely leterített egy 
EMBERT! 

A kör alakú kávésesészéket Leborítottam, a haimutartóba pedig egy 
egész doboz cigarettát raktam siét, a kis fehér hengerekre küil őn-külön a 
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 számokat írtam. Fustolve (nem lobogva) égtek visz- 
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szafelé,  közben az aszta lra egy kosár megszámozott  gyutaszffiat  öntöttem. 
Összevissza kevertem a kis pá lat, velük  együtt  a számok íz kevered-
tek, Így piros RIASZTÓ  berendezésiik  különböző  helyzeteket foglalt el, me-
lyek majd a kellő  'pillanatban (talán) egyszerre fognak fellobbanni hangos 
sercegés mellett ás a  rnexinyiezetig  Csapó  narancssáaga  szín felmelegíti az 
egész szobát. Hét poharat már el őre teli  »ntottezn füsttel, a többit üresen 
hagytam  -  ezekbe majd magától fog beszivárogni  a  végteiirnékek  sokasága 
(A ROBBANÁS UTÁN). 

M.  Z.  mér hosszú ideje kitartóan egy pontba nézett  -  folytatódik 
az  álom -  Az egyenes végtelen hosszúságot érhet el, ugyanolyan öreg-
séget egy kavics,  ha  az egyenest megszakítjuk, a kavicsot kettévágjuk  -  
továbbra Íz  beszúlhetönk  az  eJiőbbiekrőL  A háromdimenziós térben a  ka-
vios  kiterjedése mindhárom  lrányban ilçácsi.  Mozgásáról csak akkor beszél-
hetünk, ha a test külső  hatására helyet változtat (X id ő  alatt Y távolságot 
tesz meg), de nem hagy olyan nyomot, mint  például  az űrhajó az  űrben,  
vagy a csónak  a vízen.  (Vonalszerű  a  kavies  vagy egy űrhajó sorsa, ha 
hosszú ideig nyomon követjük.) — befejeződött az álom— 

Visszatérve a kísérlet második pontjához  -  M. Z. az asztalra erősí-
tett földgömböt  körbefénykúpezte -‚  ez  tími~d  kilométerről nézve 
egy KÉK papírra er ősített pont  -  később a felvételek alapján a papír 
síkjába  térképet  készített. A Föld felszínét úgy  ábrázolta,  mint kétdimen-
ziós felületet, ebből végül íz az következett (a robbanás után), hogy az 
ábrázolás nem lett tökéletes. A f elvételek Íz hűen bizonyítják, hogy a 
térképen nem mindenütt egyformán TORZ az  ébrzolés.  (A Föld felszíné-
nek térképe, mint görbült kétdimenziós felület.) Ez nem a gömb hibája, 
hanem az ábrázolásé. A térképen X-szer kisebbnek látsz ik  minden, mint a 
valóságban. A gömb a síkon a  TORZITÁS  ellenére Íz áttekinthető. Fel-
fedeztem a térkép második torzítását íz: a valóságban egyenlő  szögek  a 
térképen különbözőnek  látszhatniaik!  A tisztán látott vagy kiejtett  óod (jaj)  
vagy  000  bocsánat, nem történt semmi semmi semmi semmi  -  ez 
egyenl ő  az előbb említett semmibe csökkenő  és a semmiből növekvő  jel-
rendszerrel, így a kör a harmadik képsíkban eltér eredeti  forrnájátói  ás  
eliipszis  alakot Ölt. 

Kacsalábon forgó váramba továbbra íz kör alakú mozg ást Írt le 
minden jelrendszer. A  t&tkśéprö1 lefújtam  a  porszemeket  ás ezek a nagy 
viharban mindent kipontoztak (a  harimadik  jel a pontos időt jelezte, a 
soron következő  pedig tetszőleges nagyságú aknamezőt hozott létre)  -  
nem mertem két méternél tovább  szaladná,  amikor a látottaktól  végigf  u-
tett rajtam a hideg pon tokból  ősszetevődiő  egyenese. 

ISMÉT MEGÉRKEZTEM,  URAIM,  SOKÁRA, DE MEREM MONDANI, 
HOGY NEM JÁRTAM HIÁBA. OLY JÓ ÉTKET HOZTAM AZ ÉTKEK 
SORÁBA, MELYNEK SEHOL SINCS PÁRJA! '(Éljen !) 

»EZÉRT AZ ELEDELÉRT NAGY PRÓBÁT TETTEM EGY SZILAJ  
BrKAVAL -  HÉT NAP  VEREKEDTEIM  VELE, KICSIBEN  MOLT,  HOGY 
A FOGAM OTT NEM FELEJTETTEM, DE  ODA  SE NEKI, CSAK LE-
GYŐZTEM! (Éljen!) NAGY NEHEZEN BŐRÉT  LEVETE'PI'EM,  FEJÉT NYA-
KASTÓL LESZEDTEM, EZT A JÓ ELEDELT ABBÓL  KĚSZITEII'EM. 

tľI'T  TEHÁT A JÓ PAPRIKÁS, URA 'I M! VEGYÉK EL TŐLEM.  
SZÉLFE  JÓ ÉTVÁGYAT  KIVÁNOK  MINDENKINEK  I I I (Éljen! Él-
jen ! Éljen!)"  
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TAR ł  ISTVÁN 

INVOKÁCIÓ 	 KOVÁSZTALANUL  

kurafŁk  bajszán a  napsártól  zsíros köveken 
tavaszserkenés ha  szétfräccsen 
kor,'adt  szuszogásba néhány rák ohó/a 
csomagolt tüzes egy üveg bor  
szivárvány*íváncsi bűzlik mint  a végtelen 
vesszők pikkelyei 

a középiskolás matematika 
a sajgó kolbászokból könyvek 
esetleg  kosár évgyűrűiben 

o 	 furcsa gyökérnyomás 

anyám 
ÁPRILIS lefekvés előtt olvasta 

belőlem születik a homok 
április miért kerülted el a sós 
szarakodó rendőrök  víz könnye/ben  jelentkezik 
korgó noteszát nem értheti 

apám gondol 
a ceruza élete (eloltja a villanyt) 
meg nem Írt versem zsugorodó szoba  

o a tárgyak  
Iyiikakba  vágják 
kiterjedéseiket 

A GILISZTÁK a 
O  

a giliszták betűikből 
P 

T  N  
menekülnek  hortyogás közben 
az án b űimbe 	 . szájról szájra ugrál 
nem lehet  kétéitű  
se vizet  kétbitű  kaucsulćlabda 
se bort 
önteni pattogás a bőr alatt 

a pattanások  germysárga  
6(1 festéke 
a betűk mögött lakom esetleg  kolterunkban  

a vékony papír mögött valahol valamelyik vonaton 
BARÁTAIM 

ha elég éles az írógép  jŢŢ  
ha e/ég sok  BATA ZVANI ĆORA  
0-konfetti VÉN MŰVÉSZ 
hullik AKI 
átnézhetek helyükön 1928-TÓL 
mint a 1937-IG 
hóhulláson A BELGRÁDI RÁDIÓ 
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ELNÉZÉST szörnyethalt egy zenekar 
ELNÉZÉST ki 
A GYENGE a kék rapszódiát 

[GERINCOSZLOPOM mesélik 
A 180 DINÁROS NYUGDÍJAM azérí  ilyen sás 
A VÉN MŰVÉSZT 	-  színeződések 
HALLJATOK ajánló rúzs-sorok 
AKI bundáskenyér-turizmus 
DRAGINJAN  SZÜLETETT a háton 
NÉGY GYERMEK henri  de toulouse lautrec 
APJA (KÉT FIÚ ÉS KÉT [kézjegye  

[LÁNY) 
EZEN AZ ESTÉN 1. rajz (1. stáció) 

BATA ZVANl ĆORA kardiográt:  

AKI BELGRÁDBAN a sárga oly kamaszos 
AKIKNEK LEMEZEIT MÉG még ha Öreganyám 
AKINEK han g  /  a-a árulja is 

kérem csillogó üvegekben 

a vas kopása a dagály dugóival 

a vasúti szokások /árkbaköt'e  

a nők kilométerekben /onJ7ek jonnek  

[kifejezett a sebesültek 

łartóssa  szájukból -a hajók 
-  sült tejfel maradéka 

légyfogó 	 * rajzlapjaimon  sajnálom 
a beléje ütközővel Őket 
mint zár a kulcsban pattog a Íubububorék 

nagyobbak között 
(amikor először recseg 
jÓ  lenne sohasem véget érni) a kisebb halak 

az  oldat szálka-kerítése 

ja a TENGER 2 rajz 
cianotikus légzésszünetekkel 
beszámolt már naponta egy kávét 
a t-ajtók m-agáriéíetér ő/ két coca colát 

és LD-t tett elém 
schubert  szemüvegével sohasem láttam embert 
nézem Igy mosolyogni 
a rokoriérteimű  melléktermékeket tenyerem-mel ijedten 

ott lakást kölcsönöztem 

abban a kagylószerű  bódéban szeméremszőrzetének 

(füstös napüvegén helyettem pirult a szalvéta 

meztelen nénikéik hevülnek) ha akarom 
még ma is előttem arca 

abban a picsányi bódéban gyűrűje zöld tejében 
a golyósironok lángszóróin kívül titkát nem vigyázhatta 
schubert  szemüvegét is árulták azt 
naptogyatkozás  elő tt 

hogy lábai kozott a a hegyekben 
megijed az ember a hang iától fellegvar 

mesélik 
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hogy esténként a 
[kíváncsiaknak 

gyújtjék  lel oly nagy 
[szeretettel 

a reflektorokat 

rajz 

felületek 
az éteimaradákok jegyzeteivel 

az abrosz kornpiilációiban 
illatos füstjük 
dohányom szortyogó 
változatain csetteng 

az. iskolákban elő írt rend 
szemeikkel 
a víz 
hálóruhájába pottyan 
mely áttetsző  
mint az 
alvó nők teste 

néha rezzen csak fel 
egy ideig követheted 

rajz (metamorfózis) 

az öneroképtől 
nem osenheted el 
e váz vonatlüktetéseit 
az egyik pornó lapban 
intim vallomásokat böngészve 
fogtam 
a kicsit sem bonyolult 
élete/hez 
a gyerekek kezem 
bejáródva 

pablo casaIs  könnyeivel 

a cseresznyevirágzás 

~át-japán 

S.  rajz (az erózió menetelése) 
a kedves 
erdőbe kívánkozott 

(róla csak tisztelettel 
[beszélhetek) 

hogy pontos legyek egy padra 
mely mélyen kerüli 
a tömeg jeleneteket 
melyről a kéket  

mint drótra feszített-terített 
száradót 
figyelheted 
mely gyakran 
elég gyakran játékba 

[keveredik 
az árnyékok gomolyagával 
megőrizve méltóságát 
annak sünŤkényelrnét 
ha jól emlékszem chagall 

[könyvét olvasta 

hegedült meztelenül 
[hímezte 

syivia  
elegáns mozdulattal 
a kettévágott labdával 
üvegburát ajándékozott 
az államférfiak mosolyával 
haza kellett volna 
cipelnem 
mint egy faragott bocskoremléket 
az illatozók tövéből 

az éttermek 
Ismert köhintése 
ellenőrzi mozgalmunk 

(mozgalmam)  

a bátortalan 
sós pusztává fejlődött 
csak idő  kell hozzá 
persze homok és kavics is 
jócskán 
(a sivatag-viccekből 
árvizünk hullámhossz-zs*kjából) 

mentőövekkel barátkozík 
a reszelő  megtorpanása 

(megtorpanásom) 

az eső  elverte 
elverte a lelkiismeretet 
nem baj 

hajnal-ragadós mimóza 
a félgömb 
önámításán  
mézes lobogókkal 
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majd a vergödés 
a propeller átlátszó szárnyakká 
dagadása 
majd az 
addig Is 
de hát 

ki izgul 	 ás 
M  izgat 	 ás 

(fáradtan) 

szertelen kokárdákban 
brutális gyógymóddal szegélyezve 
személyesíted meg 
az állomások 
mesterkedő  várótermeit 

a padok testén 
fáradt mocorgások lisztje 

csipás domborműre 
tonzúrát lehel 

cigarettám mély szünetekkel 
élesztett dorombolása 
szüntethet meg 

cirmos hamu/a cirógat 
a 
duruzsoló vér kerge 
szőre 

a jogfosztottak merev mosolyával 
rian 
felvonód 

Hvar,  1972. január 
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BENEDEK MÁRA 

A VÉGTELEN ÜNNEP ELŐTT 

Csak a kisszoba hangulatút szeretn&n megmenteni Nem az évek múltak el, 
inkább úgy, hagy a halottak listájára került újabb két rovás. Egy és fél az 
apámé meg egy fái sz any)áipá. Sokan közülünk ilyenkor feketébe ültöznek 
Ma már nem tehetem. Tegnap nem lett  vdlna  késő,  cia  mint ahogy ina 
sincs és holnapra sem lesz mit felvennem (fekete fátyol), nem teszem. 

Valahogy mindig az emJékeimet féltettem, hogy elhagynak, és nem 
marad belőlem semmi, csak a mindennapok. Mint ahogy hároméves koro-
mig Is csak úgy élhettem, mint a mesék. Szőrösen, soványan születtem meg, 
hegy szánkón hoztak haza és az anyai nagyanya nem jósolt nekem hosszú 
életet. Fekhettem ott a bölcs őmben (milyen kár, hogy nem emlékszem), é 
megtestesült bennem két ember, akikre kimondták, vagy kigondolták, tel-
jesen mindegy, az ítéletet. Azóta vagyok árva. Ma állandóan mar a vúgy, 
hegy megköszönjem a nagymama érzését és bizonyítsam ruháim színeinek. 
szimbólumát. Ő  már tudhatta, hisz nevelt gyereket. Milyen kár, hogy a  
gyereknevelésre sem emlékszem. Fölneveltem saját magamban a gyereket. 
Kár, hogy elfelejtettem. Már nem merek az égre nézni, merre nyugszik 
le  ,a nap. Csupa nagybetűket hagy maga után. Világos meg sötétkék autók 
dudálnak Ja nekem. Integetnek, hívnak, vagy búcsúznak, mert mire besö-
tétediik,  le kell feküdniük. 

A ikalapácsodc szűntelen üteme felhangosítja most a kisszobát. Nincs 
már szentkép a falon, csak a sarkok közelednek egymáshoz. Ott, ahol 
régen a csillár lógott, összeérnek, és én egyik nap oszlop vagyok, máskor 
karmesterré változom. Igy irányítom a falakat és t űröm a nyomást. 

Ez a Tyinii állandóan szűk szárú nadrégokban jelent meg a rande-
vún. Ki nem állhatom a szűk nadrágos pasiikat. Rájuk feszül az anyag, a 
embernek hányingere támad. Ez a Tyimi  Is olyanfajta nadrágokat viselt, 
amelytől hányingerem támadt. [Még az a szerencsém, hogy nem csókolóz-
tam vele, mert ha hozzám ért volna Úgy el őlről, hát még hányok Is. Akko-
riban képes Is lettem volna iá. Ja, és hagy legyek a felesége, amit szú 
szerint kellett érteni, hogy meg Is akar velem esküdni. Szerencsém, hogy 
nemet mondtam és hagytam, hadd bizsergesse a fülem, mert az jólesett. 
Ezzel a Tyirnivel valahogy mindig szerencsésen átdobtam magam egy újabb 
napba, ás megúsztam csókolódzás nélkül, hogy Iehagyjon. 

Ma egyre azon törőin a fejem, milyen jó volna, ha elmennének kirán-
dulni az emljékeim. 

Néha olyan érzés ez a szoba, mint a boroshordók belseje. Pontosab-
ban, mint a boroshordók belsejéb ől egy kiáltás, mint egy iõngyilkossági 
gondolat. Hirtelen érkezik ás legalább olyan észrevétlenül t űnik el, mint a 
lélegzési folyamat az emberekben. 

Ha mér nem mennek  el maguktól, hát majd bezárom őket. A kamrá-
ba. Bezártam őket. Azután vártam. Vártam. Reggel könnyen ás nagyon 
frissen ébredtem. Felöltöztem, megreggeliztem, közben elküldtem a tejes-
asszonyt, hogy itt semmiféle Tóth Valéria nem lakik, akinek ő  azelőtt 
tejet hordott. 

A postásnak alig tudtam megmagyarázni, hogy itt nem lakik Valé-
ria. Kérdezte, engem hogy hívnak. Mondtam, nem tudom. Itthagyta a le-
velet és megcsóválta a fejét. Szegény kismacakám, gondoltam szánakna-
san. Azért a levelet felbontottam. Valaniilyen pesti nagynéni hívja Valé-
riát, a karácsonyi ünnepeket szíveskedjék náluk tölteni. Jó azoknak, akik-
nek pesti rokonaik vannak. Nagyon jó lehet azoknak. EJtettem a levelet, 
ás azon gondolkodtam, mit szoktam délelőttönként csinóliri. Valahogy na-
gyon könnyen ment most a gondolkodás. Nem éreztem a gondolataim sú-
lyát. Semmi sem jutott eszembe. Szétniéztem a szobában. Ismerkedtem a 
környezettel, átkutattam a szekrényeket. Tíz órakor er ősen dörömbölt 
valaki az éléskamra ajtón. Kívülr űl a kulcs, de nem mozdultam. Gondoltam, 
valaki lehet odabent, ás biztos, ha kiengedem, az is Valériát fogja keresni, 
ha azt mondom, nem tudom, iki az, kérd őre von, talán még azt Is rám 
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fogja,  hogy án Öltem meg. Nem, a kamraajtót nem nytom  ki egyelőre. 
Jobb, ha olvasok. Az asztalon ott a biblia. A 268. oldalon egy könyvjelz ő . 
Nicsak, ezt előttem is olvasta volaid ás abbahagyta. 'Én is elkezdtem. 

Másnap beiratkoztam a gimnáziumba. Megvásároltam a füzeteket. A 
szelsrésiyben találtam valami sárga lapot. Anyakönyvi kivonat, meg áJ.ta-
lános  iskolai bizonyítvány, meg diploma az egészségügyi iskolából. Tóth 
Valéria névre. Az anyakönyvi kivonatot beadtam a suliba ás elfogadtam 
a nevet, még tetszett Is. 

Ahogy várom, hogy leszakadjon a mennyezet, próbálom kitalálni, 
milyen lehet fájdalon nenítesen-meghaini. A kisszoba a bűnös, visszhang-
2k.  A falak közeiségükkel bizonyítják a hangokat. Már annyira rém bo-
rulnak, hogy várható az Összeroppanás, majd hirtelen fölveszik az alako-
mat. Nem látok semmit. Csönd van ás levegőt keresek. 

Kijártam  a  gimnázivartot. Leérettségiztem kitűnőre. Könnyű  volt. 
Furcsa mód a tanárn ő  első  szavára is  emlélezbem. Amit egyszer mondott 
valaki, mind tudtam még négy év múlva is. Ügy éreztem, agyam minden 
hangra, amelyet meg kell jegyeznem, rátapad, mint a polip csápjai, ás 
magamba hurcolja, án vagyok az éléskamrája.. 

Elhatároztam, ha holnap itíz órakor zörögnek az ajtón, hát kinyitom, 
mert a diplomával bizonyíthatom, hogy án vagyok a Tóth Valéria. Az-
után vártam. 

Tízkor kinyitottam. Senkit som láttam. Csak a leveg ő  volt nagyon 
sűrű, úgy éreztem, lassan megtelek vele, mint paradicsomfőzéskor a literes 
üvegek. Amikor az utolsó csöpp Is bennem volt, hirtelen érkezett, hogy 
rnwikába kellene mennem, mit szól a f ćkiővér, hogy nem mentem dolgozni 
Azt mondom, hogy elaludtam. Nem, az nem jó. Valami cÁkosabbat  kell  kita-
lálinozn. Meghalt vailakim. Képtelenség, nincs fekete fátylam, azért meg 
nem érdemes venni. Valamit Id kell találni. Beteg vagyok... Nem, nem 
jó. inkább szép lassan lehajtom a fejem. Igy, most icilöttyen a kamra par-
kettjére. Szétfolyiik, ás án egyre mélyebben hajolok meg. Háttal kimegyek 
az ajtón és gyorsan becsukom, bezárom! 

Mélyen aludtam és nem álmodtam. Magam is csodálkoztam, hogy mér 
milyen idős vagyok, ás még sohasem álmodtam semmit. Bizony jó volna 
ldspárnákról pieg szivacsokrál álmodni. Valamir űl, ami puha. A kalapá1  
csak szűntelen üteme felhangosította álmomat, a kisszobát. Nincs már 
szentkép a falon. Csak a sariwk közeledtek egymáshoz.- Ott, ahol régen a 
csillár lógott, Összeérnek, ás én  egyűc  nap oszlop voltam, máskor 'karmes-
tezré változtam. Így irányítottam a falakat ás tűrtem a nyomást. 

Beiratkoztam a vegyésztei technikwnba. Azt mondták, Tóth Valé-
riának hívnak. Elfogadtam, bár furcsa volt megszokni. Tanultam. Az aj-
tót, mondtam majd holnap kinyitom.  légy év múlva eszembe jutott, hogy 
megnézzem, mi van abban a helyiségben. 

Fene egy  penésszag, sok-sok ólomlabda. Gondoltam, többet nem 
csukom be ezt az ajtót, jól Ici 'kell itt sze]ilőztetni. Ekkor félig ért bennem  az 
emlékezet paradicsoma. 

A másik percben elszédültem. 
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BÓZSA  PÁL 

KAPÁLÁS 	 EVÉS  UTAN  

Ebéd, vacsora után 
Délelőtt: anyám mindig 

&zártuk gyümölcsöt 

a kapillárisok Éölcsóieit, tesz az asztalra. 

lassúbb  lett Már régen 
a kukorica lihegése, nem vacsorázom otthon, 
teje búbJán kettévált s tegnap a magasból 
széles zöld haja, anyám egy tálban 
s belemosott a szál. gyümölcsöt 'tett elém. 

Délben: 	 Sárga baracknapot, 

Jegyezőt bontott a nap ''  kék sziivaeget 

a dűlő  agy akáca mögé, ebédutánra.  

nehogy melege elolvadjon Vacsora utánra 
a szaiormán. piros napalmát 

Szemünkben barna bőrű  -  bár án laknék 

hangyák mászkáltak, azon a hegyen, 

hónuk alatt holnap aligha virradna -‚ 

házfalnyi  morzsákkal. egy szelet 

Biztos úgy gondolták, sárga bélű  dinnyeholdat. 

a boly rohan feléjük. Leve úgy csorog 
az államról, 

Estefelé: mint kis koromban homlokomról 
a félelem,   

Püffedt Út markában ha egyedül hagytak vele  
négy kerék alatt porfog ropogott az udvaron. 
Egy Óra múlva tél ujjnyit 
harapott ránk országából. O 

Éjjel  álmomban: 

sötét volt, hogy hazaértünk. NYUGALOM 
Fekete mint kapások lába után 
a lavór víz. Néha a habtaréjos hullám 

végignyalia  a sziklasebet, 
Hogy lehet a nappal mintha nem Ő  vágta volna  -‚. 
Olyan kék, ék, homokfenékről 14'enko, 
mint a kapások szeme? felzavarodik a zaj, 

Csodálkoztam, vízaljból  

honnan jutott most eszembe nyugalom borzolódik, 

az emberpára, s még a napkép Is 

vagy izzadság? véresre zúzódik 
a hullámtörőn. 

Igaz, 
kukorłcáţ'al Mért nincs 

etettem  ' 	 g e Holt tengernek szigete? 

anyám apró 
gondjait. 
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VITOMOR SRBINOV  

ÜT A SEMMIBE 

SZÉP MADÁRNAK LENNI 

Szép madárnak leírni: 
eh, milyen szép föéteInek lenni egy muh*ni ł!iomos étlap/án. 

szép madárnak lenni: 
éhesen, szomjasan, ellázva  délre repülni. 

Szép madárnak lenni: 
mi lehet szebb, mint fáradt szárnnyal a tenger fenekén megpihenni. 

Szép madárnak lenni. 

O 

ELVESZETT DIMENZIÓK  

Foetus.  
Gyermek. 
Legény. 
Ember. 
Aggastyán. 
Halott,  nagyon - nagyon Szép  halott, a legszebb, akit eddig láttam! 
Valójában, a halottak mind szépek. 
Tulajdonképpen van-e szebb a halottnál. 
Halott a koporsóban. 
Koporsó a sírgödörben. 
A gödörben sötét is van, ás kukacok is, és hangyák is, és békák Is, 

[ás 
És fönt semmi. 
És fönt semmi. 

O 

MEMENTO  III. 

Érzem. 
Érzem. 

Hol? - ne kérdezzétek tőlem. 
Talán hipofízisében e nagyagynak. 
A pulzusban. 

A vérkeringésben. 
Érzem, talán a nyirokmirIgyek anyagcseréjében. 
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A zsigerekben. 
Érzem, valami rondán összekavarodik bennem. 
Egyet tudok: 

Ma este Inni fogok. 
Inni fogok. 

Inni fogok. 
Ma este koponyák pattannak szét. 
Ma este állati üvöltéssé változom. 

Érzem. 
Érzem. 

O  
Bencsik  István fordításai 
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KJDLtX  TERÉZ 

APÁMNAK 

Sárga zornánca lepergett 
s belőle kőménymag unott szaga 
tolakszik elém. 
Ez a fazék volt egyetlen örökölt vagyonod. 
Kikezdett, hégymagas erőciből 
testeden szennyet, karodban kenyeret hoztál. 
Reggel az elköszönő  sűrű  sölétség vihogolt  
lekváros bögrédbe, súlyokat rakott a kapádra. 
Hajnal hozta neked a fáradt  izzadságoseppeket.  
Apám, tűzbe teszem a gondolatot, 
de az izzó lángnyelvek lökdäsík; 
oly átkozott fájdalmak 
vonítják körül o szemrehányást. 
kented volna vékonyabbra a lekvárt, 
ne ettünk voina vasárnaponként csontot; 
ez Iskola kiskapuján, 
hol büszkán, de rongyosan vezettél ki, 
fakír gyomorrei építettünk v*ia 
nagy-nagy diadaikaput. 
Most értenék a betűnyúzáshoz, 
a szavak foltozásához, 
fodrosakat köpnék a görbe szennyekre, 
akkor rnegértenékazok, 
akiknek legnagyobb szükségük van erre. 

O 

TÖRÖTT TÜKRÖK 
H. RENCSÁR MIHÁLYNAK 

kiszabadulni de csak koppan e  teklnteted  
a horizont  téikörein 
m/nt  kijáródott lábak 
újra lépnek 
kiszolgáltatva az élet-halál-tusa 
víz/ős lálegzetvételének 
szemed fényére a kíniódás színével 
megadást rajzol a fáradság 
özönlenek a képek élő  figurái 
lucsog  a röhej az elhagyott nyomokban 
piszkos botjával 
a megszégyenülést gyűlölettel 
keveri benned 
megihenniegy  száraz ágon 
ás Újra nézni az örök szegényeket 
löknek egy észrevétIerzt kopott kabátodon 
mert nem tudják milyen szegények 

O 
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FARAGÓ LÁSZLÓ 

MOZDULATLAN KÉPEK 

a csónakok és a pálmák 
épp Oly egyformák 
mint a tengerek 
és a napsütés 

szélmalom meg a vitorlái 
pókhálók és a szél 
valahol egér szalad 
Jön egy kisgyerek 
kezében macska lóg 

nem vagyok már olyan 
hogy egyszerűen elnevessem 

[magam 
ha  meglátlak  
a folyóparton 
a délutáni nap  sugaraival  
karöltve 

a labdák Is  szétpukkadnak  
nem pattannak többé 
a nap sem süt már fényesen 
ilyenkor szomorúan ülnek 
a galambok a  házttőn  
s nem repülnek nagyokat 

ioi 
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KLJAMÁ!R  ZOLTÁN 

TANYA 

repedt karó-köcsög 
elcseppent szendergését 
lapos fekete jaj-cica 
nyalja 
kódargó fájdalom 
rokkant bolhafészek 
gärcsházból villog 
az akáclomb alá 
érdes bottal sétáló 
magány néni ketrecébe 
füles bajok tenyésznek 
hasadt levegőbe 
rózsaszín haláltanya 
lapul 
szúnyog csĺpett 
nyári rekettyék alól 
üszög szemhéjják 
galambot  lopnak 

O 

ÁTSZALADTAM 

a napon 
derékszögbe nyúltan 
átszaladtam 

ÁLMOK UTÁN 

kidülledt szem zuhatagba 
mártott testek 
csorgunk karóba csavartan 

álmosoly 
felbuzdult kanok 
éjszakai vér-iszony 
pangunk 
együgyű  ekcolyba 
fogunk bordóra (agy 
megnyergelt álmok 

semmlfosziány  
betörő  fény 

a vázán 

O 
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NYÁRI ANTAL  

TÜK'ÖRKĚPEK  

Bodri idégesen fülelt. Meg-megmozdult a farka. Ismer őst vék ha'lani és 
mégis olyan idegenszerű  ismeiiőst egy'  olyanžajtát, advel valijaha,  sokat 
lehetett együtt. de azután tõbbi évig nem látta. Metossklá3 ăs hallatszott a 
kapu felől, határozott, erős, férfihang;, amíg káromkodás Ivozepette. a kaput 
próbálta kinyitni, majd egy magas idegen, ismerős... Valami rémleni kez-
dett neki morgás közepette. Megcsördtilt a lanc Amikor az idegent ismer-
te, még nem volt láncra kötve. Valami rémleni kezdett ha nem is a meg-
értésben, de a szívben, a hűség kapulúban,, a felviEJanyozott borzas. sz őr-. 
zetben, abban, hogy nem tört Id belőle az eszeveszett ugatás, hanem a 
morgás is lassan szűköléssé, majd' éles vonlíbássá nőtt. Látta közeledni hatá-
rozatlan léptekkel éppúgy méricskélve a házat, az udvart ás végül a 
komondort, mint ahogy, az ő  jelenlétét is figyelték mát érkezése óta. Ami-
kor tekintete találkozott Bodriéval, felderült a képe, csottintett a nyelvé-
vel és elfütyülte 'a régi dallamot, a gerlicék hús' éiélzét, kett őjük Ősi dalát. 
Felelevenedett a határ, a szántóföldekkel, a poros utakkal; a mez ők, a 
legelők, ás a lánc gyengének bizonyult az eszeveszett ugráiliásban. Min-
denestől szakadt Id a levert deszkából, majd csöröve húzódott a rohanó 
állat után. És szaladt a kutya egyenesen. a jövevény lábához miközben az 
csettintgetett neki, majd lehajolt' ás hosszan kócolta fejét, és beszélt hozzá, 
és megértették egymást, és a kutya a farkát' csóválta, örülL 

A gyerek' jött el, a ikis darázs. Megnőtt, de megint szép, mert itt van, 
mert még ismerték egymást. De még mennyire! 

Csörömpölés hallatszott a rostély fel ől. 

-- 

Bent Ült az öreg, a kisablak mellett, ez mát csak az Ő  megszokott 
helye volt. Naphosszat bámult Innét az utcáin, figyelte ez embereket, ás 
naphosszat révedezett el itt a kisráimás . .üveghpolc mögött. Már régóta nem 
számolta a napok múláát, mert valahogy nem is t űntek valószerűnek, 
valahogy kilépett Ő  mát-  ebből az időkeretből ás úgy érezte, csak a meg-
váltó üzenete száilhat még hozzá úgy, ahogyan egy régi Ismer ős sz6litja 
meg a barátot az utcán, Úgy, ahogy az emberek hajdan egymást. szólították 
de végül is letűntek egyenként az élet sikjérói, maga maradt. Kilencven-
hetedik évével már csak a halált várhatja, olyan nyugodtan az ember,, és 
az idő  kezd megszűnni ilyenkor, a napok összefolynak, az emberek valami 
idegen, Ideges vágtatásban közlekednek, a Szem vizesen kíséri, amint a 
lovakat a kocsiút mellé szorítják a motoros járm űvek. Pedig milyen büsz-
kén szaladnak a fiatal mének, milyen pajkosak' még mindig a. vékony 
kiscsiIcók, ás milyen fenségesen lépkednek az öreg kancák. Talán' csak 
ezek maradtak olyanoknak, mint hajdan, azért, mert vérükben van az ősz-
tönös temiészet utáni vágy, a szabadság, a 'széles rétek, ás szántóföldek, 
azokkal. pedig a múlt embere is. Kilenevenhét iéviével az ember nagyon, de 
nagyon egyedÜl érzi magát, de ugyanakkor ez az egyedüllét nem mint 
nyomorgás ereszkedik az összefolyt napokra, hanem mint felszabadulás, a 
Jelen alól, a lassan egyhangúvá vált napok alól. Bent ült az öreg a Isis-
ablak mellett akkor is, amikor a Bodri vonítani kezdett, majd eszeveszetten 
ugrálni ás szűkölni. Lassan feltápászivo ďott, a görbe bot után nyúlt, majd 
az ajtóhoz csoszogott, onnét a gangra, a rostélyajtóhoz, hegy megnézze, mi 
lelte az öreg 'kutyát. És amint odaért, látta, hogy egy idegen áIl az udva-
roniátta, hogy a kutya eltépte. a láncot és az idegen felé szalad, az pedig 
nyugodtan bevárja miközben csettintget neki, majd' lehajol ás hosszan 
kócolja a fejét, ás beszél hozzá, ás megértik egymást, és a kutya a far-
kát csóválja, iõrül. 

Régen nem csinált mát Ilyesmit  ar vén dög - gondolta az öreg, ás 
lassan derengeni kezd el őtte, Id lehet az idegen, ás megdobban a szíve, 
ás könnybe lábad a szeme, a tárgyak még inkább elmosódnak el őtte, a 
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régen látott arc még  fáyolozottabbnak  tűnik, de tudja már  az  öreg, nem 
idegen van a házban, nem Idegen, a gyerek jött el, a kis darázs. Megnőtt, 
de megint szép lesz, mert itt van, mert még nem felejtette el. Dehogy 
feleţtette volna. 

- 

Mníg  a buszban Ültem, mellettem pedig a  külõnbõzõ vetések renge-
tege reszketett meg, arra gondoltam: Már négy éve nem jártam ezen a 
vidéken, már teljes régy éve, és mégis még minden a régi, még minden 
ismerős. A kidőlt fék az üt mellett ugyanúgy hevernek, mint akkor régen, 
a meUékutak Is ott válnak le a kövesútrôl, ahol régen, a lovak ugyanúgy 
botorkálnak, a parasztok ugyanúgy ülnek el őrebukva a bakon, mint más-
kor, mint mikor még része voltam ennek a világnak. Része vagyok talán 
még mindig, de rajtam legnagyobbak a változások, és az az érzésem: Ici-
rívok termetemmel a határból, a faluból, az emberek ikózül. Nyolcadikos 
suhane voltam akkor, és végzett középiskolás most. Elröpültek az évek, 
gyorsan repültek el, és éri selcszor gondoltam a falura, a barátokra, az öreg-
re meg Bodrira, de mindeddig nem volt a]iva]manna látogatásra, a vissza-
térésre. Félelem fogott el, valahányszor a hosszú utazás alatt arra gondol-
tam, nem fognak megismerni an'elkül, hogy megmondanám, ki vagyok. 
Nem fognak megismerni azcik, akiket a legjobban szerettem: az öreg meg 
a Bodri. És most, hogy feltűntek a falu körvonalai, az ismer ős fák, földek 
és utak, a szorongás folyton nőtt. Lassan beállt a busz az állomásra. Itt 
kisebb változás történt, de jelentéktelen, számomra annyira jelentéktelen. 
Egy új buszállomás, mely éppoly idegennek t űnt most a faluban, mint én 
magam, egy iúj postaépület, a többi a régi volt. Minden. A mozi, a bolt, a 
szövetkezet épülete. Láttam ismer ős arcokat is, ezek az évek folyamán 
szinte változatlanok maradtak, mint maga a falu is. Engem senki sem 
ismert fel. 

Elsőnek az öreget akartam köszönteni. Hosszú léptekkel szeltem az 
utca kövezetét, és ezúttal sokkal rövidebbnek t űnt az út az Öreg házáig, 
mint máskor. A ház, a kapu, az udvar és az udvar mögött a nagy kert 
olyan volt, mint erniékemben. És ott volt Bodri Is az udvaron. Csak nem 
vette észre, amikor megálltam. A kapu be volt riglizve. Atnyúltam a 
lécek között ás megpróbáltam kinyitni. A kutya felfigyelt a zörgésre. 
Nehezebben, mint máskor, de végül is sikerült kinyitnom a kaput. Belép-
tem az udvarra. A komondor azonnal megismert. N ĺiazített, morgott, a 
láncot tépte. Végül Is az, engedvén az eszeveszett rángatásnak, kiszakadt 
a lécből. A kutya elém szaladt. Megsimogattam, miközben csörömpölés 
hallatszott a rosté]y  felől. Az Öreg állt ott ás sírt. Ő  Is megismert. Végte-
lenÜl boldog voltam. Elszállt minden szorongás bel őlem. Beljebb léptem. 

Besegítettem  az öreget a szobába. Nem változott egy szemernyit sem 
a négy év alatt. Igaz, hogy nekem, amióta csak ismertem, mindig egyforma 
volt. Mikor utoljára láttam, még dolgozott a lovak, tehenek körül. Most 
Már agy kissé legyengült. Éreztem azt, ahogy befeé jövet rám d őlt. Nehe-
zebben ment, a lába fájhatott. A szoba Is olyan volt, mint máskor. Na-
gyon szerettem itt tartózkodni. Szerettem az udvart is, meg a tágas kertet. 
A kertben volt egy Óriási diófa. A legnagyobb volt a faluban. Büszke is 
volt rá az Öreg. Valamikor követelték Is a szomszédok, hogy vágja ki, 
mert árnyékot vet a szőiő üka, meg amúgy is keveset terem. Nem akarta. 
Akkor éreztem, ma pedig tudom: miattam nem tette meg. Együtt mentünk 
le a kertbe nyári esténként. Én megmásztam a fát Volt egy kiválasztott 
ág, oda Ültem. Aztán beszélgettünk az Öreggel. Meséltesn, amit láttam 
onnét. A határt, az embereket, a kocsikat a lovakat. Azután, amikor befe-
jeztem, összokócoltam hajam, belenéztem a vereseilkonyba, elbúgtam a 
gerlicék énekét, az Öreg pedig megkérdezte: 

- Iluśkát  láttad-e na? 
Abból, hagy búsan válaszoltak-e a genliloék vagy vidáman, os Öreg 

mindent megértett. 
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Aztán lejöttein a fáról, lesétáltunk a kert végén folydogáló vékonyka 
csatornáig, belezavartuk a békákat a vízbe, visszafelé a kukoricán át men-
tünk, és kiérve belőle, szakítottam két almát la fáról. Azt ettilk, amíg fel-
értünk az udvarba. Bevártuk Bodrit, mely mindig utánunk csatangolt, be-
reteszeltüik a kertajtót, majd fogtuk a bakot, ildültünk az utcáre és néztük 
• járĆ&előket, beszélgettünk. Az Öreg rengeteget tudott mesélni, legtöbbet 
• huszárokról, mert maga Is az volt jó ideig, de úgyszintén a háborúk-
ről, a mindennapi emberekr ől, a faluról, a parasztról. Gyönyör ű  és felejt-
hetetlen estők voltak ezek, az Öreg pedig orul.t, hogy vele vagyok. 
Nagyon szeretett, mert volt bennem valami belőle. 

-- 

Leültünk. A  :kepok.re  mutatott. 
-  Azon az őszön még ekkora voltál. Bizony ember lett belőled. 
Hallgattunk. Kintről autóbúgás és kocsizörgés hallatszott. Bennem 

ez  utóbbi maradt meg ezúttal is. Az autó gyorsan elszáguldott, de a kocsi 
lassan zörögve haladt saját daliamára. Ez volt az igazibb és ez maradt az 
lgazibbnak. 

- 

-  Befejeztem az iskoláit. Véglegesen felszabadultaim. Már nagyon 
kívántam magukat. Nem felejtettem még el, hogy szép itt. Még mindig szép. 
Megkapta-e a lapokat, öregapám? 

-Meg.  Az Ilus olvasta. Mindig kérdezte, hogy mikor jossz. Nem 
tudtam. A tavasszal férjhöz ment. Aztán a Jóska fijamnak a felesége 
gyütt olvasni. 

Valami megroskadt bennem. Hisz vártak is itt. Jobban mint gondol-
tam. De nem szabad szomorúnak lennem. Mert szép nap ez. Szóval az 
Ilus férjhez ment. Furcsa. Sohasem jelentkeztem neki. Vajon most mi-
lyen lehet? 

Búsan búgott egy gerlice. Szép volt. Megreszkettek a falak. A nap 
még nem törött szét. 

-- 

-  Nem engednek már dógozni. Aszongya a fijam: »Nem Ic ő  az mán 
magának édösapám, hiszön már én is nehezen dógozom.* A lábom fáj. De 
azé még az istállóba a tehén meg a ló körü bírnék. Nem aggya a Jóska. 

-  Él-e még a diófa? 
-  Él, él. Ki akarta vágni a fijam, de a szomszédok nem engedték 

Már megszokták. Öregek azok is. Hát a város? 
-  Füstös, nagy, zsúfolt, idegen. Szebb, sókkal szebb itt. Itthon mara-

dok, öregapám. Most már dolgozhatok. Majd holnap bemegyek a szövet-
kezetbe. Beszélnem kell az igazgatóval. Azután meg elhelyezkedek. Szóval 
az Ilus férjhez ment? 

-  Férj höz. 

-  

Idegen vagyok-e mégis? Az öreg nem változott. Csak én rívok Ici 
ebből a szobából i.e. Kirívok-e igazán? Szívem tárnáinak mélyén ott búg 
a falu éneke. Élni fog bennem örökké. És hogy ide tartozom-e? Hisz 
életemen át arra készültem, hogy itt maradhassak örökre. Az agronómiára 
is azért mentem. Ide tartozom. 

- 

—.  Mesél-e még sokat a gyerekeknek, öregapám? 
- Mesénék,  de nemigen gyünnek. Amiúta a darázs icirep űt, üres a 

fészer. De most jó van. Nem Vagy mán gyerök, de gyünni fognak. Azé 
mer szeretnek téged Is. Ida tartozó. Nem rontott el tégöd a város. Jó 
embörök vótak ott Is biztos. Mindönütt vannak. 

• -  Igen, mindenütt. 
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§ 

Lernentünk  a kertbe. Közben az udvart is menutatta. 
- ünnek saajd  -a -Jóakájék Is most mán. A határhan vannak. 
A kert .zöld volt, friss. A szőiőbokrokon zöldelttk .a még éretlen.-fürtök. 

Az -álniafálc roskadoztak teemásük alatt. A csatoritában még folyt a vtz. 
V.isszafo]é  jövet a kukoicén jidttünk. Az Oreg nagyon kifáradt. Nekem 
dalt. Lihegett. MegáIltunk. Közben széttörött a nap Is. Mire a diófához 
ěrtüni,ásvörös volt az ég. Leültettem az öreget. 

- Megmászoan -  mutattam a -dk5fára. 
-  Mászd - mondta az Öreg. 
Felugrottam. Egyik ág a másik után. Mire felértem, egészen kifullad-

tom.  De régen éreztem magam Ilyen szépen! 
-  A kocsik még mindig járnak, Öregapám! 
- -Jáiliolţ ! Hidst  Is emeltek a -dombnái a  laLs  fölött, hagy rövfdlt-

zék -az utat!Mi sem'honyélürik áss, te  Dazám! 
-  Megint akoroaa mögött fog eltbnn!i az -utalsósugár! 

Szép idő  IesŻ ! 
-  A szomszéd most fogta ki a lovakat! Ügy látom, Jóska bátyámék  is 

most jönnek! Fölmegyünk elébük? 
- Drázs!  
A szellő  megreazkedte a levelaket. Ezüstös csengésüic volt, bársonyos 

susogásuk. 
-  Darázs! A gerlicék is  búgnak még! Fönt egy kiösitidegönnek tán-

tó, -.de ,-nem -vagy az! Most mán biztosan tudom! Isten hozott, Darázs! 
Üdvözölaaluis! 

Megszólalt a gerlicék dala ás vidám volt, nagyon vidám. A szomszéd-
ban egy szép kislány szaladt a fekete cica után. Ilizenhat körül tehetett. 
Ërdolseen, édesen szaladt. -Széles piros szOknyáját megkapta a szél. Szép 
volt. 

-  Vendég van a szomszédban, Öregapám? Vendéglány? 
-  Az. Az unokájuk! A vúroshĆd! Estére-átinehetünk! 
-  Átmegyünk, csak elóbb bátyáméknál jelentkezem! Menjünk a 

Jóslcáék elé, már a kapuban vannak! 
És ismét megszólalt a gerlioék-éneke. Ezúttal Is vidám volt. 

--g— 

Magam vezettem be a lovakat az istállóba. A Csillag párt kapott. 
yöngyit. Deres volt az orra. Nagyon szép ló volt. Miolötzistá&lóba 

léptünk -volna, hosszan ~,nézett. Nyugodtan ;engedte, hogy a jászolhoz 
állitsam. Szénát dobtam neki -ás megvakartam a fejét. -Megbssátkožtunk. 

-Este az Oreggel a sżOmszédba saeatüink. Szépen fogadtak. Sokat kel-
lett mesélnem. Később mindnyájan kiülbünk a ház elé es az öreg meséit 
hsl&gattuk. Mikor olykor-olykor megállt beszélni, zárni mosolygott ás án 
éreztem: boldog, hogy itt vagyok. 

Magam ig boldog voltam. És úgy éreztem a hosszú távollét után, 
hogy valójában nem -is voltam sohasern -távol. HuilécsiJiagot láttam az égen 
ás érősen gotidoltam valamire. Tudtam, io esül- telji fog. 
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SI.AVKO MATKOVIC  az égen bibliai szél 
szór szét sárgálló hannatOt 

A  MEGISMERÉS VIRÁGAI ás mi  älelkez•ve nézzük 
('részletek) gyermekünket a vízben 

sárga fényben 

tenyeremből hosszú hajú fiúkkal 

te/repül  gyümölcsöt osztottam 

agy csapat hajszolt ás tűmagvakat 

vadmadár velünk folynak a 
a zöld vénusz naptól rŐtt 
bűzös beleket esti vizek 
húzott ki ködlik a messzeség 
megrohadt gyomrából 

hajamban a 
néha úgy hiszed nagy pille 
megértem a messzeségoket széthintett 
ahonnan a szél csillag-virágokat 
jön 

házam fölött 
fekete lelhőkböl műfelhők  úsznak 
nagyszemű  kertemben plasztlkvlrágolc 
fehérkarú  nyílnak 
madarak röppentek ki 

a búzalőldekefl 
a kicsi sarkos  -  valéria  
arany/ó ikonon aranyhajának 
a férgek 
mély lyukat rágta* 

tűzvi'hara  tombolt 

síksági esők 
az emberek némán 

áztatják hajadat 
akácvirággal 

síneken kavarták a 

futsz utána 
csatorna vizét 

régi vörös biciklI/én 
a meghitt tanyán 

kafka  jött ebéd után 
levest főztünk 
az ablakon 

gyorsan hajtott ás káromkodva beintegettek az esők 
szidott mindenkit az úton 

néha az eettől kurbinovón  

•  tóparti álmodó vizek o kolostori félhomályban 

•  fehér fövenyhez egy freskóval 

áamJanak szeratkeztem  

mikor 6/fél kong Ősszel a ködök 
az éj nyugtalan lepkál szürcsôllk bejelentik altrán 
fehér menyasszonyok az esók 
szégyenmosolyát tompa dobogását 

a föld kéken kereng a bölcsesség 
vörösbe nyugszik a nap egy marék homokban 
nén?ăk  a letűnt civilizációk a cseresznye fehér virágában 
kőmeradványal  rejtőzik 
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a fagy vitrázsait a virágok szépsége 
állva néztem és az azúr fény 
ás vártam sírásra rendítette 
ez első  csillagot az embereket 

a fehér selymen a gót 'katedrálís tornyába 
Illatot szórtunk te/viszem  dalom 
ás meztelenül csókoltunk s elengedem hogy 
a virág kelyhé ben zuhanjon szabadon 

megboldogult apa a térben a jelek 
könnyű  legyen röge világítva a durván 
felhőket szüretelt kijelölt vázlat szerint 
velünk alakultak át 

bennem a kő  halkan lépdelve 
néha elmozdul a kopár völgyben 
távoli robbanófejeket 
csillagok felé cípeitüzik  

a mocsári víz az éji nappallá válik 
nyári mélységeiben a .nap éje!Ié 
zöld víz/pók ás az egész élet 
ténfereg valósága így folyik 

&  te/duzzadt hasüreg az ezüsthomokban 
szétfakadt mint egy buborék vágyakat találtunk 
és néhány döglött hal az érmecskékkel egyenesen 
a felszínre emelkedett a múzeumba mentünk 

mikor ujjam ajkam elé emeltem virágot szedtünk 
a katona feldíszítettük  haját 
mint macska ugrott el S akkor alá buktunk 
és arcul vágott a puskatussal mélyen mélyen 

a virágban katonák jöttek 

virág  virul mint a mesében 

a kehely szíve és szó nélkül leöldöstek 

így virágba borul bennünket a homokon 

méhek zurnrnogiiek arannyal fizettünk 

mint szél a fu kozott a cigaretitáért ás a gyufáért 

mint szitakoto-.kórus majd gyorsan visszatértünk 

aiombban álmunk fekete térfogatába 

a kék bolygón 
nagykéssel minden verőfényes napon 
hasítottuk a halak gyomrát három-négy embert 
aztán bor mellett öl meg a smog 
fagyasztottuk Őket 

vad magokat 
furcsa szavakat kenyérhéjat ás könyveket 
szedtem a sötétből cipeltünk táskánkban ás 
ős kis vörös madarakat fszentbeszédet 
formáltam  belőlük mondtunk a világmindenségről 
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tutejt  ácsoltunk 
virágsziromból 
és áthajóztunk rajta 
egy tengeren egy égen 

megsirattuk a csillagok 
nyugalmát magunkban 
májusi éjszakákon nekünk 
nyíltak a szegfűk a kertben 

kimustrált  
ostoba gépekkel 
álhatatosan  próbálták 
rabul ejteni a fényt 

szíved tépd ki 
áldozati o ĺtárra tedd 
mondta a vén 
és könyörögj krisnához 

az iszappal te/t árkokban 
zöld fénynyalábokon keresztül 
vonszoltuk 
a meggyilkottakat 

lángokat hordott fejében 
mellényzsebében apróságokat 
vértői vörös turbánjára 
kiírta nevét  

aranycsillagokkal toll arccal 
sétáltunk az utcán 
a pannón-síkság szelelt 
kezünkön éreztük 

midőn a homokhegyeket 
elfújták az erős ventiilátorok 
csak a hideg 
fómkupolák  maradtak meg 

ii/a  hajú 
hosszú piros ujjú 
emberek sétáltak 
a kórház folyosóin 

ha vörös kavicsra 
lelsz  a vízben 
sokáig tartsd tenyereden 
míg megfeketül 

falusi moziban 
a nyári ág alatt 
gyönyörködve néztük 
a bepúderozott tarzánt 

a tegnap ugyanaz volt mint a ma 
a ma ugyanaz mint a tegnap 
szükségszerű  szembeállítása 
ez a formáknak 

a rózsaszín dallamokat 	 szilvából pálinkát főztünk 
sohasem értettük 	 én és nagybátyám 
mindannyiunkat távoli 	 a világűr magvára gondoltunk 
nagyvárosok mora/ára 	 úgy reggel háromkor talán 

[emlékeztettek 

egy lépés közel vagy távolabb 
sohasem a bennünk lévő  
tarka virágok 
közelsége fontos 

örültünk az ősz el/őRének 
a pálinka szagának 
ás gomblyukunkban 
a sápadtsárga holdnak 

néhány harmatcsepp 
maradt arcomon 
a madarak rászálltak 
inni 1ml 

charlie chaplin  bejött a szobába 
Irtó nevetséges volt 
cipőjével apa pontosan eltalálta 
az orrát 

alkonyatkor  a gyümölcsös torkából 
kibuknak az almák 
mint tempiomtornyok n őnek 
a messzeségek 

mindig vigyáztunk 
kölyökkorunkban 
hogy a békák ki ne pisálják 
szemünket 

összefon.tuk  karunkat 
majd a lángokba fújva 
agy szikrát 
az égig röpítettünk 

hónapokig próbálgattam 
Új formákat 
alkotni 
higított savak oldatából 
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mikor a kagylók az  ăiamlattól 
fsodorva  

egyedül leúsztak  a folyón 
án további-s Is 
lágyan lebegtem 

mindig viharokkal Jöttek 
a távoli erdők tündérei 
a vizeket szétlocsolták 
ás folyónk völgyén illaI?tak el 

álmodozó nagybácsim szeméből 
gyakran kirepült zenélve 
agy csapat vörös szárnyú  bé*a  
ilyenkor mindig nevetett 

a rózsaszín ű  lepkék 
támadásai elől 
nagy betonbunkerekbe 
menekültünk 

kővel körű/rakott 
mély ĺyukakból 
csendes zöld 
források eredtek 

a bevert orrból 
kibuggyant a sötét vér 
furcsa mintákat alkotva a 
nyakon és az állon 

mikor a téglagyárban dolgoztam 
sörényesnek neveztek 
s az anyámat szidták 
hátam mögött 

szobámban 
hét betonoszlop 
alkotta 
a csendéletet 

egy ember 
a szél/el játszadozott 
fehér mandulával 
kertemből 

távoli ország királynóje 
szép ás fiatal volt 
szoknyája alatt 
piciny géppuskát hordott 

sárga virágokat szedtünk este 
ás reggel fölengedtük Őket 
hogy a felhőkhöz 
repüljenek 

e dolgok sokasága létezik 
mikor az agy megkülönböztet 
tépd le a legszebb Virágot 
ás edd meg 

elméikedéseimbe  mélyedve 
észre sem vettem az egyszerű  

ĺdo!gokat  
melyekért létezünk 

mikor a szél megnyergeli a 
[hársakat  

rézpénzt tegyél nyeivedre 
üljj  szó nélkül ezután ás hallgasd 
vil/on verseit viilon de/alt 

virágokat tűztem hajába 
vízbe dobtam 
s 5 mint a hal 
alámerült a mélységek felé 

meztelenül táncoltak 
a csúnya ás süsü balerin&k 
furcsa pogány 
dalra 

a napból madarak repültek ki 
hogy magot hagyjanak 
vajon van-e 
a madarak räptónek logikája 

mikor a magot széttörtem 
felhärpintettem a megismerést 
és bennem 
virág sarjadt 

feuzzott  töredék 
esett a földre 
s án Csak ekkor értettem meg 
a kísérletezők szándékát 

•  hajnal fellobbantotta 
•  nap távoli tüzelt 
úgy lépett ki a fűből meztelenül 
mintha sz égrő l lönne 

jobbról balra utazz 
jobbról balra 
s találd meg az utazás 
belső  szükségszerűségét 

hét p/pacshüve/y 
hosszú hajú angyaickat röpített 
a nagas égig 
égi mélységekbe 
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a síkon az apokalipszis 
négy lovasa vágtatott 
a lány fölrántotta bugyi/át 
s belesurrantunk a folyóba 

ölembe ült 
a nagy tűzlabda 
ás egyesek valóban 
azt hitték iarázsló vagyok 

gyönyörködve álltunk  
glagolita szavakkal szánkon 
hanivel komputeralnek 
negyedik generáció/a előtt 

műszerek egész éjszaka 
jelezték a réten 
á tündér ha/ának 
bolondos táncát 

Kopunovity  Márta fordítása 
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SZÜGYI ZOLTÁN templomok 
ás szép magas kápolnák 

AZ AGYONSZÖGEZETT 
TENGER VIGASZTALÁSA r/ngadozó  halászbárkák 

áriál  
tükörfestmények 

»Azt hittük ha/ottvagy a dohányárus tulajdonában 

piros csillagokkal ás néhány múlt. héttől 

ás két halászbárkával kimaradt sorsjegy 

habjaid a cigányasszony 

szögesdróttal e/kerĺtve. ą' csillogó szemeíben 
olasz konflisok 

összefutott életképek a széttárt fŐutcák 
a pohártenger  fenekén apró köve/s 
és mégis mindig kikalapált szavak 
csak Ősz van e hordók mélyén 

valamikor kőműves volt a homok 
fia katona a kő  
kifaragott  falak a víz 
ás zene 
fehér habok és mégis mind/g 
ás a pármai bíboros csak ősz van 
ajándéka körtáncot járó 
templomokat épített 	 . sziklák 
ás szép magas kápolnákat fehér bikiniben 

kezében volt az ezüst 
a pincérnő  
engedékeny mosolya 

a huszänöt óv o nem VERA 
és fia csak hasonlít rá 
katona fehér nyaklánccal 
kezében volt a köveken ülve 
a kő  

. délutánonként 
a homok a sárgaföld világában lakik 
a víz hozzá 
és mégis mind/g mindig elhallatszik 
osak  ősz Van az omladozó kapuajak éneke 

fehér tiltakozó délutánok 
hullámokba öltözött fehér nyakláncán 
barátok ő  nem VERA 
jönnek-mennek csak hasonlít rá 
agy omladozó kapu alól mégis egyedül 
cigányzene a tenger orgazmusában 
trubadúrok 

 . a széttárt főutcák 
valamikor kőműves volt olasz konflisaiban 

néhány csepp tenger 
a pincérnő 
 engedékeny mosolyában 

fehér 
ás a plafonra szegezett a kőben 
lakodalmi golyók a homokban 
vagy népünnepély 	 a vízben 
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ás még/s mindig 
csak Ősz van 

borzalmas kéj 
a sziklák 
fehér 
körtáncában 

szép magas templomok 
szép magas kápolnák 

piros fény 
szűrte 
szaxofonok  
és az agyonszägezett 
tenger 
moraj/ása  
ő  nem VERA 
csak hasonlít tá 

a kőbevésett lámpák alatt 
gin 
lengyel wodka 
ás fehéren .félrelépő  székek 
árnyperspektívák 

a kőbe vésett tenger alatt 
képmutató habok 
fehér 
deszkapadló 
néhány madárkiáltás 
a ringadozó halászbárkák 
áriái 

a kőbe 
homokba 
vízbe 

valamikor kőműves volt 

a mozgólépcsők 
fekete arcai 
ás halvány käszönásük 
mint a doroszlói kislány 
vagy 
a pármai bíboros 
ajándéka 

ott Van még 
a szobában 
fia katona 

torz szaxofonok 
halk versek 
színtelen szaxofonok 
elhalkult versek 
e/halkult szaxofonok 
elhaikutt versek 
színtelen torz szaxofonok 
elhalkult halk versek 

kápolnák 
ás szép magas templomok 

ás még mindig 
csak ősz van 

Víz 
kő  
homok 

ás orgonajáték 

halk 
erős 
erős 
halk 

orgona Játék 

egy oktávnyi orgonahang 
a hullámzó padokban 
fekete ruhás öregasszonyok 
fekete kendőben 
fehér szemekkel 
hallgatják 

erős 
halk 
halk 
erős 

egy fekete okávnyI 
t-moll 

az őszülő  tekintetekben 
ás márvány 
zöld márvány 
márványtenger 
egészen halk 
halk 
márványtenger 
az őszülő  tekintetekben 

egy fekete oktávnyl 
f-moll 
a  napfehér  orgonából 
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lépcsőházak tengeranyán 
te szülhetted  •  vízben az állandóan késő  vonatok •  ködben lépcső  házak •  homokban gyereksírását 

hangosan ás  osenciesen a kártyalapokat 
a fehér könyveket 

az agyaggá vert szavak az éjszakák kopogásénak 
a fehér közelségét 
deszkapadok a kékséget 
a meghalt a pirosságot 
ringadozó  halászbárkák az őrtornyokból 
ár/ál a mindjobban halkuld zenét 

ás még mind/g 
az állandóan késő  vonatok 

Csak ŐSZ van és lépcsőházak 
gyereksírását  

szép magas kápolnák 
tengeranyám 

üvegbe szőtt munkadalok 
szómosolyod szép magas itemplomok 
évekig 

ö nem VERA tejgömbe  zárt képvilág 
csak hasonlít rã tengercsiltag  

a mélyben 
torz színtelen oktávnyi vagy a fákon 
ĺ moll  a hegyoldalban 
e/halkult halk a márványban 
szaxofonok vagy a szobrok ölében 

ás még mindig kártyalapok 
csak Ősz van fehér könyvek 

szép magas kápolnák kékség 

Szép magas templomok ás habok 
a fiatal lányok szemüvegében 

az örökzöld 
vízben apró kavicsokra ugrált 
kőben tenger 

meghalt halászbárkák 
szétszórt sirályok 
ás a fények 

ár/ál ás a fények 
o apró kavicsokra ugrált 

fények 

HABTEMETŐ  tengeranyám 
hullámzó homlokod 

tengeranyám 
habtemető
ősz haj 

elnézlek esténként ősz szakáll 
ahogy egybetolyinak ősz szemek 
ünnepnapjaid 
hétköznapjaid a tenger felett 
fehérséget túrnak arcodba megvirradó Idő  
és a fények meghalt 
ás a fények pirosra befestve 



haljc  haj 
halk szakáll 
halk szernek 
tengeranyám 
elnézlek esténként 
ahogy ringatózva 
agy örökké tartó 
mesét mesélsz 
fehér fiadnak 
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SENOSÎK  ISTVÁN 

SZOBROK 

Szobánkba nem fér be a nap 
csak állunk 
némán 
s bennünk józanul a szándék  

ELVALUNK  

vajon a lángnak fáj-e 
ha ki/alszik 
vajon a szónak fá.j 
ha elhangzik 

O 

ISMERŐS TÁJON 

átfésülöm Újra 
a dombok Ősz haját 
s bámulom furcsán 
hogy rög alá bújik agy bogár 

O 

MEGTÖRT A CSEND A 
TÚLOLDALON 

ma megtört a csend a túloldalon 
s  vissza/Öltek  bőrig ázva a 

[. ondolatok 
án nem tehetek róla 
engem  kitaszliotteJc  az éneklő  

[habok  

O 

VIHARSAROK 

ágrólszakadt gémeskutak 
ballag a két ló 
ballag az egy ló 
a kocsi/áss elkopott már 
te/forgatott hantok hevernek 
szerte szántások varia] alatt 
és az. októberi napban 
tokok közt 
kivirágoznak megkergült tükök 

ide térek vissza 
ez az én sarokhazám 

O 

OSZTATLAN TÉR 

borszagát vedli az asztalon 
egy pohár 
lépések hosszát méregetem 
arcom sosem láttam 
nem is érdekeit 

O 

OTTHON 

mire megérkezett a partra 
már egészen lehúzták 
füvek és virágok 
igen 
tavasz volt 
mart enyhe tüstszagot 
hozott a szál 
ás beomlottak az udvarok 

míg megérkezett a partra 
visszafelé keményedett dül6 utakra 
a kocsi nyoma 
megállt 
lesi ,í  az első  bodzaleveleket 
leheveredett 
aztán tovább ballagott 
ás egyre sűrűbben 
velük álmodott 

O 

432.  



KU RUZSLAS  

fohászkodik 
mint  morzsa a pohárban 
megebben 
ha vizet öntök rá 
ás lábam elé hajlik 
arcán a leendő  
a karikára k&tött 
ráncok mosolya 
ri  

ÖNARCKÉP  

de elh 
m 	O 

e ide z 
g 	z 
í 	a 
gérte 

kép-Iék-enyv 
képlékeny 
önarokép  

zo 

f"l  
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BEER  MIKSA 

KÉPEK  OHRIDBÓL  

I. 

s végtelen erejével 
semmibe néz ő  hegy 
tószem  csillanás  

ott fúl 
más világot élnek  
magunkiéle  emberek 

II.. 

ha a nyílt teret 
be lehet zárni 
akkor dróthálóval  
e/ lehet  választani  
az álarcba  
öltöztetett embereket 
továbbá/ő  világuktól 

MÁJUS 31 

salakszínű  fáradtság 
izzadtságöröm mámora 
harmincszor húztam át 

magam 
a körök határán 

O 

CSENDEMELTE 

a csend emelte  poroel•árrszobor  
múltból nőtt nagyra 

most kalapáccsal verik 
és  acélkéken  villogtatja 
szűnni nem akarását 

O 

Ill.  

zöld 
zöld 
zöld 
mindent elnyel ő  
fehér köd 
őszbe ébredő  ohridi  tavasz  

lv.  

mi 
akik csupa nagybetűvel 
írtuk ki nevünk  
e/tele/tettünk  pontot tenni 
egy elfelejtett nap után 

O 

LUKÁCS 

elment 
ahogy az  iftmaradâs  megy el  
az  életben élve 
észrevétlen 
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UNATKOZIK? 
akkor olvassa az Ő  cm ű  kisregényt! 
Ha  rem  unatkozik, akkor Is!  

KREKOViIOS  FERENC 

Ó 
MÁNIÁS: 
Ezt •a kisregényt  .NiEKEĐ  írtam. 
De azért olvasd csak nyugodtan, 

úgy sem Ismersz magadra.) 

Este mikor a város repülőgépekkel teli 

ib
e 

szemüveget teszek  

Cipömben  lepkék s tehenek 
Meg egy nagy ökör 

(ezt nem én találtam ki) 
Mit mondhatni egy huszonöt éves lányról, aki meghalt? 
Hogy szép volt. És ragyogó. Kész  Love Story.  

(Ezt sem én találtam ki.) 
Ezt eddig már mind megírták, de most jövök án egy  korszakal-

kotó újítással:  
Mit mondhatni agy lányról, aki még nem halt meg? És hamaro-

san nem is fog. 
Hogy szép. És ragyogó. 

(Ezt án találtam ki. Látszik? Naná!) 
Ja, még valamit el szeretnék mondani róla. Nemcsak valamit. 

Sok mindent. De előbb  elrneśéiem,  hogyan ismerkedtünk meg. Ez azon-
ban külön fejezetet jelent életemben.  

KUWN  FEJEZET 
(arról, hogyan ismerkedtünk meg) 

No, hogyan ismerkedtünk meg? Nem tudom. Azt hiszem, mi min-
dig Jó ismerősök voltunk, és ezért még ma sem  mutakoztunk  be egy-
másnak. Egy iskolába jártunk, és ha találkoztunk, úgy tettünk, mintha 
régi  jóbarátok  lennénk. Pedig nekem fogalmam se volt kicsoda Ő  
(parodn,  ekkor még Ő). Csak arra emlékszem, hogy már láttam vala-
hol. Hol? Nem tudom. Talán színházban, vagy moziban, a rádióban  
'egyébkénż  hülye a szódás kétkerek ű  triciklije, mert stúdió is van a 
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vii4gon),  de az is iE't,  hogy csak álmodtam róla. Gyakran  sĹciktaln 
[álrn?xJňi.  Alva vagy  ăbren,  mindegy. Semmit sem ihiszek ligaznák.  'Az  
'ęgész  életem  cöak  egy álom. Rémálom.. Most Is lélek, ha majd hossza, 
färadságoa munkával tbelejezem ezt a kisregényt, .7ëlébraćlek. 

Mikor beszéltem &veie elősžör? H&1. . 4cérern ne teasék buta *ér 
désekkel zavarni az alkotót mLmka közben. Ha valami Jcérdezn'iválója 
van, ír/a oda a következő  üres helyre,  eztán vágja *1, csináljon belőle 
papírpoharat, és Igyon valamit az egészségemre. 

Şc------------------ 

---------- 

MÁSIK FEJEZET 
(amelyben szó lesz valamiről - remélem) 

Mindig voltak problémálm. Bolond problémák, amilyeek csak 
nekem lehetnek. Mindig a távoli, elérhetetlen tökéletesség vonz. Az 
elérhető  csak akkor kezd érdekelni, amikor mér az is ëiérhetetl&nné 
válik. Ekkor báď?kódorn az elszalasztott alkalom miatt. Igen bánkódom, 
és eszern magam. Késsel, viliávai, meg salá!távaí. Aztán .amikor egy-
hangúvá válik a dolog, borsot török az orrom alá és attól két hangon 
tüsszögök. Ilyenkor úgy érzem, rne'gbocsáthatatlan b űnt kÖvettem el. 
Begbocsáthatatiant! Pedig még elemista koromban, a hittanórálcon meg 
tanultam, hogy Isten irgalmas. Mindent megbocsát. És megáld. 'Engem 
Is megáldott, de nem az isten, hanem a szentlélek. A madár. Akkor 
dobta.m öl az egyetlen sapkámat. Azóta nincs. Az nincs. Van azonban 
más, de az még nem érdekes. Elérhető. Vagy lélek tőle? Elejében még 
biztos nem féltem, hiszen mindig olyan -:szépen mosolygott. Nevetve 
nyújtotta felém kezét. Ó, azok a kezek! A villanyfény ezer darabra tört 
szép formáin, és csillogott, csiwbgott.... Vizesek váltak. IÚgy, mint  án, 
mert ĺespríccelt. Ki asználtam a ritka alkalmat és .megmosdotam. 

I A  TISZTASA-G  itt  I --C. ilISMIC  
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ÉrcJeĂkes,  a  mosdás: után rögtön  fálboiondnak é'rezłerni  magam. 
Aztán  beszélgottürrk:  

o Bocsáss meg  -  mondta Ő  ás bűnbánóan nézett. rám  -‚  szap- 
pant elfelejtettem !hozni.  

-  Semmi baj  -  válaszoltam.  -  A víz a lényeg. Feloldotta a 
koszt, án pedig gyorsan  letöröltem.  Találtam itt valami ruhát, vagy 
mi ez... 

o A kabátom! Add  Idei  Jól van,  zerencsére  nem: látszik meg: 
rajta. Hálás  szin  a szürke.  

-  Csak  nem-  gondolod; hogy ebbe a durva  szévetbe  törölköztem? 
A bélése sokkal puhább. 

o És fehér!  
-  Csak volt. 
o Mi?  
-  Semmi. Csak vicceltem. Hozzá sem nyúltam a kabátodhoz, 

attól  tüggetlenöl,  hogy maxi, és nekem tetszik a maxi:  Mindig  olyan 
boldog: vagyok, amikor hosszú  kabátoslánnya'l  sétálhatok. 

o Igazán?  
-  Becsületszavamra örülök, mert mindig olyan szépen letörli a 

cipőmet; hogy utána két hétig nem kell 'kefét kézbe vennem. 
o Te szoktál cip őt is tisztítani? Nem látszik meg rajta.  
-  Nem szoktam. Inkább sétálok. 
o  Maxi  kabátos lánnyal.  
-  Honnan tudod? Ez nem ér, biztosan valaki megmondta. Mind- 

egy, a baj úgy is ott kezd ődik, hogy nincs a lányokban  semmi 'segíteni  
akarás, mert  iha  lenne, bekennék a 'kabátjuk alját cipőkrémmel. 

o Köszönöm, hogy  szóltál,  ha hazamegyek, az lesz az. els ő .  
-  Ne. Megszárad holnapig. Vagy esetleg... ha lenne  ikedved  egy 

éjszakai  sétáihoz.  Tudod, az határozottan ját tenne a  -  cipőmnek. 
o  Szereteď  az éjszakai sétákat-?  

- -  Az:  attúl fg, kivel. De termósze1esen  a cipőkrém  minősége  
rs  döntő  lehet. 

o Komolyan kérdeztem.  
-  Mért, éri nem voltam elég komoly? 
O Nem.  
-  Akkor most 'komolyabb leszek: nem szeretem. 
o Ne hülyéskedj! 'Ezt nem hiszem el.  
-  Mért? Most nagyon komoly voltam. 
o Az lehet...  
-  Hát akkor? 
o Láttalak az este. Hol voltál? 
Hol voltam? -Mit mondjak? Vallj am be, hogy tegnap ki sem  moz- 

dultam  a szobámból?  Magyarázkodjak,  hogy az az  illető ,  akit látott, 
más valaki volt? Hazudjak valamit? Hogyan is  csináltam  'kiskoromban, 
amikor letérdeltem a gyóntató pap elé, ás egyetlen elkövetett b űn  

né'kül  elkezdtem mondani:  
- Gyónom  a mindenható... 

Hagyd ezt,  fiam!  Sorold 'a bűneidet!  
-  Nem  tiszteitem  a  szüLe&net, hamis tanúvailomás,t  tettem,  szttko-

zódtem, 1obarn... 
-  Mit loptál?- 
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Hát mit loptam volna? Semmit. De ezt nem gyónhatom meg. Vala-
mit ki kellett találni: 

- Elloptam  a Gabi iveggolyóját, mert olyan szépen ciUog, és gyö-
ny?örű  sárga papír van a közepében. 

-  Mit loptál még?  
-,Pénzt.  

Mennyit? 
-  Tíz dint, hogy vegyek magamnak üveggolyót, mert a Gabi visz-

szalopta az övét. Vettem is! Méghozzá olyant, ami jobban csWgott, mint 
a Giablé, és piros meg kék papír volt a közepében. 

-  Mit loptál még? 
- Oveggolyót. Elloptam  a tanító nénitől, amikor elvette t őlem, mert 

játszottam az órán. 
-  Mit loptál még az üveggolyón kívül? 
- Vago1yót,  hogy iõsszetõrjem a Gabi üveggolyój'ájt, mert a lányok 

azt mondták, az szebb, mint az enyém. 
-  A lopáson kívül van még valamilyen bűnöd? 
-  Van. 
—Mi? 
-  Hazudtam. 
~ap elloptam  a Gabi üveggolyóját, és loptam pénzt is meg vas-

golyót. 
Hol voltam az este?  Várjunk  csak, hova is mentem? Ja igen! 

Persze... Sokat tanultam, és kimentem egy  ikiesil  kiszellőztetni a 
fejem. 

o Olyan későn? 
Miért ne? 

o Tudod, 'hány Óra volt? 
1-lonnan  tudnám? Ott se voltam. No mindegy, hazudjak tovább: 
—EH  ejetet'te.m  megnézni. 
o Kár. 
Csönd. 
Mit letet csinálni, amikor semmi sem történik? 

Vigyázat! 
A .nyomdafesték nyomot hagy 'az emberi testen. Használat 

előtt vágja le a szöveges részt!  

Şc------------------  
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Ő  úgy látszik, okosabb, mint án. Rájött, hogy mit lehet csinálni. 
Hazament. Nem, nem kísértem el. Miért kísértem volna? Ki Ő  egyálta-
lán? (Kíváncsiak, mi?) És különben is, úgy hallottam, messze lakik. 

Vége e fejezetnek. Kezdjenek egy újat. Én most nem érek rá 
ilyen aprósággal foglalkozni, mert fontos közölnivalóm van: 

Belelépett. Nem abba, szégyellje magát! Vagy Ön nem gondolt 
semmire? Akkor sajnálja magát! Többet ér egy piszkos fantázia a tiszta 
semminél. A bűnös legalább csinált valamit, rnig az ártatlan áiszenfek 
csak a napot lop iák. Én ártatlan vagyok. 

A naplopó pedig a sinér rühes kutyA/a. Igaz, lehet, hogy az a 
kutya nem Is rühes. A nagyanyám azt mondta, a rüheseknek levágják 
a hajukat ás a fejüket bekenik petróleummal. Azt már nem magyarázta 
meg, hol tartják a kutyák a hajukat. Vagy ha ilyen nincs nekik, akkor 
mit csinálnak, amikor rühesek? Megisszák a petróleumot? Vagy  va-
karódznak, ás így bolhásnak álcázzák magukat? Mindegy, majd ha 
kutya leszek, ráérek ilyesmiről gondolkodni. Meg akkor ugatni is 10-
gok. Vau! 

Szóval belelépett. Még mindig nem abba. Mi az, hogy kicsoda? 
Hát Ő . (most már nagy Ő-.vel). Belelépett az életembe. Vagy ha értenék 
az anatómiához, akkor azt mondanám: a szívembe. Még ma sem értem, 
hogyan történhetett. Lehet, hogy csak beképzeltem az egészet. Az pe-
dig nem jó. Emlékszem, egyszer beképzettem, hegy van autóm. Aztán 
amikor ráébredtem a rideg valóságra, szörny ű  volt, mert már száz 
kilométeres sebességgel futottam, fékem pedig nem volt. 

Tehát, rájöttem, hegy belelépett. Hagyjuk abba ezt a buta viccet! 
Nem abba lépett, hanem az életembe. Igaza van, az is az. Ekkor meg-
próbáltam kerülni. Nem elkerült. Találkoztam vele ott is, ahol legke-
vésbé számítottam rá. Egyszer beálltam egy kapuba. Ott voltam egész 
délután. Aztán estefelé arra Jött. Pedig igazán nem számítottam rá. 
Csak reméltem, de azt Is titokban. Még magam elő tt Is eltitkoltam. - 

Ismt  beszélgettünk. Mi,tis csinálhattunk--volna mást, amikor min-
d/g azt hajtja, hogy nem romlott. Én pedig gyáva vagyok. Meg s źá/hős. 
Hát akkor beszélgessünk! 

o Tudod, hogy megnyitották az Új áruházat? 
-  Tudom. 
o Láttad 'már belülről is? 
-  Nem. És te? 
o Én igen. Gyönyörű . Emeletes. 
-  Mozgólépcső  van benne? 
o Nincs. 
-  Akkor azt hiszem, hamarosan 'nem is leszek abban az áru-

házban. Hacsak... nem ł het az tüzletvezetõt meg:kémi, hogy vigyen 
fel az eme'etre a forgalom érdekében? Mert  nk:i  az érdeke, ás ha 
még 'nagyobb forgalmat akar, foroghat velem 'útközben. 

o  ř'em lehet. 
-  Jó, de valami bárféle, vagy poharazó csak van arrafelé, ahol 

đoppkigol'hat a kevesebb •kondclóval rendelkező  vásárló. 
O Az van az emeleten. 
-  Még azt 'is az emeletre tették? Van ott egyáltalán ivó... izé, 

vevő? Hogy tud megélni az az áruház? Vagy nem 'mindenki olyan, 
mint án? 
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o Nem, nem mindenki olyan, mint te, és ezt értsd, ahogy akarod. 
Értsem ahogy akarom? Atyaúristen, mit akar ezzel mondani? Nem 

értem. Csak nem azt... Nem, nekem nincs akkora szerencsém, hogy 
pont annak tetszek, akit án is szeretek.  Nem, az lehetetlen. 

Másnap Ismét odaálltam a kapuba. Ezúttal azonban hiába. Nem 
jött. Harmadnap se. Azt hiszem, mondtam már, hogy nincs ekkora sze-
rencsém. Estefelé, amikor elindultam haza, találkoztunk a sarkon. És 
ismét beszélgettünk. Szokás szerint. 

-  Szép időnk van  -  mondtam, ás nem csapott agyon a tüzes  
istenni'la.  Szép időnk volt. 

Ő  nem szólt semmit. Bizonyára az járt az eszében, mikor csap 
le a derült égből a villám. Szép  indőnk  volt  

-  Rossz angol  lhõlgy  lenne belőled  -  folytattam.  -  Nem tudsz 
az időjárásról társalogni. Fogadni mernék, a teát sem szereted. 

o Vesztenél.  
-  Mint 'mindig, de nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. 

Fő , hogy rajta legyek. 
o Komolyan? 

Könyörgök, mellőzd a dicséreteket. Ezt nem én találtam ki. 
Valami francia pók  megel őz&tt.  

o Erről 1jtut eszembe: láttad a Háromlábú süket pók cím ű  filmet?  
-  Nem 
o Azt mondják jó.  
-  Western? 
o Igen.  
-  Útálom a westernfilmeket.  
-  Van sok bolond, és oly kevés a trón  -  üvöltötte valahol egy  

táskarrád  ló.  
- Hallotad?  Ilyet Csak az Omega együttes tud csinálni  - je-

gyeztem  meg. 
o Az lehet, de én akkor is Illés-párti vagyok.  
-  Én is. 
o Gyorsan véleményt változtatsz.  
-  Nekem nincs is véleményem. 
És a többi. 
És a többi. 
És a többi. (Pontosabban: stb.) 
Utána szó volt még másról is. A kés őbbi szöveg azonban nem 

érdemel figyelmet. Az előzőben is csupán egy mondat a sorsdönt ő : 
ÚTÁLOM A WESTERNFILMEKET. Észrevették? Ezt mondtam. ÉN. án. 
A barom. Ahelyett, hogy elhívtam volna moziba, hiszen bizonyára azért 
említette a filmet, Inkább elvágtam magam alatt az ágat: UTÁLOM A 
WESTERNFILMEKET. MEG MAGAMAT. 

Ez az útálatomat élvező  személy (én) egy szürke hétköznap délu-
tán az ablaknál állt. Nézte a gyönyörű  természetet: a kék eget ás a 
szemközti ház falát, amely eltakarta e kilátást. Ami a természetet illeti, 
az ott vergődött a falon, a téglák között  -  egy árva fűcsomó. A zsenge. 
fűrô/ a szerelem jutott eszébe. (Észrevették? Most már harmadik sze-
mélyben besziek magamról. Ez azért van, mert útálom magam; Meg 
azért is van, mart tovább nem nagyon megy a matematika. Egyébként 
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biztosan legalább tízenölödik személyben írnék. Igy azonban Ismét 
Visszatérek az első  személyre, mert mégiscsak úgy keií legkevesebbet 
számolni.) 

-  Könnyű  fűnek lenni  -  gondoltam.  -  Úgy meg lehet élni a 
fal hátán Is. De mikor leszek képes én a falra mászni? Az emberek 
pedig csak tapossák a füvet és közben a f ű tiszta szerelemről ábrán-
doznak. A vergődť5 növényt pedig sokszor nem látják. És miért nem 
látják? Hé, ki állt oda a füvem elé? Ja, hát persze, a haverom jön. Meg 
egy lány. Ő ! Atyeúristen! A szobámban minden a feje tetején á#! Ren-
det kell csinálnom. Van rá tíz másodpercem. 

Villámgyors mozdulattal megragadtam az asztaiterítő  négy sar-
két ás a rajta levő  holmival együtt rádobtam az ágyra. Aztán a lepedő  
négy sarkát fogtam össze ás rádobtam a szőnyegre. Végül szőnyege&. 
tć5J bevágtam az egészei a szekrénybe. Még be se zártam rendesen a 
szekrényt, amikor nyílt az ajtó. 

-  Szevasz!  -  mondta a haverom. 
o Szia!  -  mondta Ő . 
- Hehehehehee... -  mondtam (li'heg'tem) én.  
-  Mi az,  1ta'lán  lóversenyen voltál?  
-  Nem, csak futottam elétek ajtót nyitni.  
-  Értem. Aztán tévedésből a szekrényajtót nyitottad ki? 
o Hogyne, biztosan valakit eldugott a szekrényben.  
-  Ugyan, az ki van zárva. 
o 'Nem, az be van zárva.  
-  Ne hülyéskedjetek. Különben, ha éppen tudni akarjátok, csak 

egy lány van a Világon, akit éri dugdosni szeretnék.  
- Na-na!  
o  És'kiaz? 
-  Hát, hogy is mondjam csak... Kellemetlen ennyi ember előtt 

szerelmet vallani.  
-  Ha rám célzol, akkor én már itt sem Vagyok.  
-  Várj! Nem azért mondtam.  
-  Tudom, de attól függetlenül, nekem sietnem kell. Csak elve-

zettem a hölgyet, mert szüksége van  valamiiyen  könyvre, és állítólag 
neked megvan. Szia! 

Ezzel a haverom elment. Én meg ott maradtam. És ott maradt 
Ő  is. 

Velem.  
-  Ha szabad  lkérdeznem,  milyen könyvrő l  ilenne  sző ? 
o Könyvrő l van szó?  
-  Hát, a  lhaverom  valamilyen könyvei  emalegetett.  
o Ja, persze. Megvan  ineked  az Ő  cím ű  :kisregény?  
-  Jaj, 'ne haragudj, ás még nem  fejeztem Ibe.  Ha sürgős... 
o Nem sürgős. Sürgősebb  'Erah  Von  DäniitkentŐl  az Emlékezés 

a jövő re.  
-  Az megvan, csak nem emlékszem, hova tettem; Sohasem bo-

csátanám meg magamnak, ha pont az a könyvem nem lenne meg, 
amelyiket te kéred.  

Odalléptem  a könyvespolchoz.  
-  No, nézzük 'csak! Ez  inem  az... ez sem... talán ez... nem. 

Nincs itt. Lehetetlen. 'Megvan a könyv. De hova te ttem? 
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o Tudok egy Jó memóriafrissítő  módszert. 
-  Milyent? 
o Mindjárt megmutatom. Gyere idei 
Odamentem. 
o Ülj ide mellém. 
Leültem. MeHé. 
o Hunyd be a szemed! 
Behunytam.  És tiatott! Rájöttem, hol a könyv. Felugrottam. 
-  Megvan!. A szekrény! - ugrás közben azonban fellöktem Őt. 

Még most sem értem, tiogy került elém, hiszen azel őtt mellettem ült. 
o Te mindig így tolakszol? - 'kérdezte. 
- Bocsás  meg, nem akartam. Hogy kiengeszteljelek, azonnal el ő-

varázsolom azt a könyvet. 
o  Té varázsolni is tudsz? 
-  Ha TE kérsz rá, akkor mindent... 
o Taníts meg engem is! 
-  Ilyen messzirő l? 
o Majd közelebb megyek. 
Közelebb jött. Pontosabban nagyon közel jött. Szinte kellemet-

lenül közel jött. Én meg zavarba jöttem. Nem tudtam mit csinálni a 
kezemmel. Aztán valatogy feltaláltam magam: az egyikkel átkaroltam 
Őt, a másikkal pedig megkapaszkodtam a kulcsba. Ettő l aztán kinyílt 
a szekrényajtó és ránk borult a szőnyeg. 

o Mi volt ez? 
-  Azt hiszem, megágyaztam. De az ís lehet, hogy megterítettem. 

Minden rajtunk van. 
O Jó vicc 
-  Akkor lenne jó, iha a rakás tetején lennénk. 
o Nem. Így az érdekes. Takaró alatt már voltam, de leped ő  

alatt még sohasem. Izgalmas! 
-  De még milyen izgalmas. 'Nem tudom, összetört-e az írógép, 

amikor rám esett. 
o Te tényleg tudsz varázsolni. 
-  Mibő l gondolod? 
O Most is kitaáltad a legtitkosabb vágyam, és idevarázsoltad. 

Megtaláltad a könyvet? 
o Nem arra vágytam. 
-  De annak Is itt kell lenni valahol. Nézzük csak! Érdekes, nincs 

itt. Pedig áll a dolog. 
o  Na végre! 	 - 
-  Hát persze, hogy áll. Megvan a könyv, csak nem emlékszem, 

hagy hova tettem. 
o Ja, így gondoltad? 

Igy. Lehet másképp is? 
o Sejtettem, hogy nem tudod. 
-  Nem tudom. Szégyen, de nem tudom, hova tettem azt a köny-

vet. Várjunk csak, hogy is csináltuk az el őbb a memóriafrissítést? Elő-
szőr oda W1 menni az ágyhoz. 

Odamentünk. 
-  Aztán le kell ülni. 
Leült. 
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-  Utána nekem melléd  ikeM ökiöm.  
Mellé ültem.  
-  Most be kell hunynom a szemem.  
Behu'nytam.  És ismét hatott! Eszembe jutott, hol a könyv. Boldo-

gan ugrottam  fl: 
-  Megvan! 'De nincs nálam.  'Kölcsönadta'm.  
Érdekes, ugrás közben  lismét  fellöktem Őt. Pedig most is mellet-

tem  ült.  Úgy látszik, a memóriafrissítésnek ezt a részét még  tökáletesi-
teni  kell.  

-  Igen, 'kölcsönadtam, de ha neked kell, akkor visszakérem. Egy 
pillanat az egész. Már  rohanok  is. Megvársz itt, vagy velem jössz? 

o Hova sietsz?  
-  Hova sietek? 
o Nem olyan fontos az a könyv.  
-  Nem? 
o Bizonyára létezik annál fontosabb dolog is.  
-  Számomra 'nem létezik. És tudod, miért nem? Azért, mert te 

kértél rá. Számomra nincs fontosabb dolog a Világon a te kívánságod-
nál. Jössz? 

o Megyek. 
Mentünk. Az első  sarkon azonban furcsa dolog történt. Ő  megállt 

és így szólt: 
o Szia! Amarra megyek.  
-  De a  ikônyv ... 

o Nem érdekel a könyv. 
Elment. Mert nem érdekli a könyv. De akkor meg minek jött el 

hozzám? Csak nem azért... Nem, ez nem biztos. De az már biztos, 
hogy egy nagy ökör vagyok. 

Ezt így nem lehet folytatni tovább. Minden kínálkozó lehetőséget 
elhülyéskedek. Pedig a jelek szerint, ha jól értelmeztem őket, nem egé-
szen esélytelen az esetem. Csalással azonban semmire sem megyek. 
Legközelebb nyílt kártyákkal játszom. Ha Ismét 'találkozunk, mindent 
bevallok. Megmondom neki, hogy szeretem. 

De 'majd csak a következő  fejezetben. 

A KOVETKEZŐ  FEJEZET 
Megmondom. Biztosan. 
Ma azonban nem találkoztunk. Azt hiszem, szükségem is van 

erre a fejezetnyi időre, hogy összeszedjem a maradék bátorságomat. 
Ha ez nem elkerül, maid valakitől kérek kölcsön. A következő  fejezet-
ben azonban akkor Is megmondom neki. Megmondom. 

A KOVETKEZŐ  FEJETŁENS& 
(LÁBAZAT) 

Nem mondtam meg. Igaz, találkoztunk, de a fiú/a el őtt valahogy 
kellemetlen volt ilyesmiről beszélni. Eltalálták: megunta a várást. 

Gondolják, ezzel vége? Hogyne! Még csak ez után jött a Java! 
Kezdődött a zavarócska. Menekültem. Előle. Ő  pedig nem zavart. Za-
vart azonban más: találkoztunk. Mit tudom án hol. Ez lényegtelen. A 
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LÉNYEG ott állt. A  fiújával.  Előttük játszottam a közömböst (talán /61). 
Aztán azonban evett a fene. De egy falatra úgy látszik, sok voltam 
neki, mert egy keveset hagyott belőlem. Mindössze annyit, hogy aiva-
járókérrt lézengjek a városban. Csak mentem, mentem, azt sem tudva, 
ki, ás hol Vagyok. Semmi sem érdekeit. Őt azonban igen. Nem tudom, 
hogyan került a kezébe a jegyzetfüzetem. Elkezdett lapozgatni, ás a 
második oldalon meglátott egy nevet: V. Ljiljana. 

O Ki ez a n ő ?  -  kérdezte. 
(»Milyen nő? Számomra csak egy nő  iéątezik a világon: Te. De Te 

ezt nem tudod, ás most már meg sem merem mondani. Hogyan is 
mondhatnám el itt mások előtt: álmodtam rólad. Te voltál a tenger és 
án elmerültem. Egy sötét hullám átcsapott a fejem felett. Azóta zuha- 
nok,  zuhanok ás ömlik a fejemre a víztömeg. Minden7tt csak víz van. 
Belülről Is. Számomra mindennek vége. És még most Is, számomra 
csak egy lány létezik: T.E. Honnan tudjam pontén, hogy ki az a másik? 
Kérdezz valaki mást!») 

o Ki ez a nő ?  -!kérdezte  Ismét.  
(»Atyaúristen, elfelejtettem válaszolni. De mit Is mondhatnék? 

Az igazat, hogy nem emlékszem, ki az, úgysem hinné el. Ismét vissza-
zavart gyermekkoromba, a gyôntat&zsámolyra. Hát, akkor kezdjük a 
gyónást: 

-  Gyónom a mindenható...  
-  Hagyd ezt,  fiam.  Sorold a bűneidet!  
-  Nem tiszteltem a szüleimet,  sziíVkozódtann, parárnálkodtam. 

• -  Mit csináltál? 
Mit csináltam volna? Mit tud  parázái]krodni  egy nyolcéves gyerek? 

No, de mindegy, ha már elkezdtük,  csmnáijníc  végig:  
- Rajzo]jtnm.  Ami pontosabban nem Is án...  
-.  Mit  rajzolitál? 
-  Hát az Úgy  volt,  hogy •a  Giabival  minden nap együtt megyünk 

haza az iskolából.  Egyszer, amIkor  így mentünk haza, a Gabi lopott egy 
krétát. Nem. A krétát még az iskolában lopta, csak most vette el ő, ás 
felrajzolt a falra egy... egy... egy olyan nyújtott négyszöget a sarkával 
lefelé, majd a közepébe egy függ őleges vonalat húzott. Aztán a  negyswg  
köré  sugárszerű  vonalakat  huzgálit. JI'udod sni  ez?.', kérdezte. »Nem», vála-
szoltam. »Ilyen van a n őknek.» »A  ]ányokna:k is?«  »Hát persze, te bolond!» 
»Honnan  tudod?-  »Látszik rajtad.» »Nem azt kérdeztem, te állat!» »Ja, 
amazt a bátyám mondta..'  »Ěs  ha ő  rosszul tudja? Legjobb, ha megkérdez-
zük Kovácsot. Kovács a legjobb tanuló, mert mindent tud..' Másnap meg-
kérdeztük  Kovácstól  is, hogy milyen van a lányoknak. A Kovács el őször 
lopott agy  krétát,  aztán a W. C.-ben lehúzta  ia  vizet és a falra rajzolt 
egy... agy olyan szögletes Napot, mint a Gabi,  csak  a függőleges vonal  
kórié  kört húzott. »Nem  jó! Kör nincsen benne!.', kiabált Gabi. »De van», 
mondta a Kovács,  iõ  pedig mindent tud. »Fogadjunk, hogy nincs!», kiabált 
tovább Gabi. Fogad tak, Öt dinárba.  Én  vágtam szét a kezüket.  Pn  voltam 
a bíró, ás ágy döntöttem, hogy majd megkérdezzük a tanító nénit, mart ő  
már biztosan volt lány ás tudja. A tanító nénivel azonban nem sokra men-
tünk .  Sainmit  sem áruit el. A sarokba állított  bennünket.  »Ügy látszik, a 
tanító  néni se tudja», mondta Gabi, amikor végre estefelé kiengedtek az  
iskolából.  »Most kitől kérdezzük meg?.', nyavalygott Kovács, aki mindent 
tud. »Senkitől.', magyarázta a bölcs bíró (án). »Majd megnézzük.» »Hol?» 
»Hát a  lányakon,  te hülye!.'  Lutiott  a homlokára Kovács. »A balkonon  ke-
resztül át lehet mászni •a szomszéd  lakásba.  Átmegyünk, elbújunk, és 
kilessük a szomszéd nénit.»  i»Te  vagy a hülye! A szomszéd néni nem lány. 
Ő  asszony.» »Akkor is te vagy a hülye, mert a szomszéd néni is volt 
egyszer lány. Igaz,  iégen, cia  biztos maradt még neki valami.» Másnap  
átsnásztunk  a balkonon, bementünk  a lakásba ás elbújtunk a szekrényben. 

Csönd. Itt  .levegt  kellett vennem. 
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-  És?  - kérdezte a tiszte1end5 atya. 
-  Aztán jött a szomsZéd néni. Megállt, levetette e papucsát, utána a 

haitnyáját, aztán lehúzta a ruháját. Végül fehérnem űt oserélt. Először elő-
vette a tisztát, aztán... aztán... 

-  Mi történt aztán? 
-  Elvert bennünket. Véletlenül éppen a tiszta fehérnemil közé búj-

tunk. Mi azonban nem ijedtünk meg. Másnap Ismét elmentünk. Ezúttal már 
okosabbak voltunk, és az ágy alá bújtunk. Megint bejött a szoszéd  néni és 
levetkőzött. Mindent levetett. Az ágy alól azonban csak a lábát láttuk, 
térdig. Mivel án voltam a dĎntőbírč , elhatároztam, 'hogy kidugom a fejem, 
lesz, ami lesz. 

-  És mi lett? 
-  Nem dugtam Ici semaniit, mert bejött a szomszéd bácaL A lábáról 

ítélve rajta se volt ruha. Leült az ágyra, a néni meg  odaült mellé. 
- És ? 
-  Akkor a néni felemelte az egyik lábát, aztán telemelte a másik 

lábát... 
—És?  
-  Akkor letette az egyik lábát. Rá a kezemre. Én elkiabáltam magam, 

Ők meg megvertek bennünket. Pontosabban, a bácsi vert, a néni meg csak 
kiabált. Ezért kiilestük, amikor a bácsi elment hazulról, és ismét átmász-
tunk.  A tapasztalatok el ővigyázatoseágra tanítottak bennünket: bebújtunk 
a szekrénybe és letakartuk magunkat kabátokkal. Bejött a néni. Ezúttal 
azonban nem vetkőzött le. Már meztelen volt. Gyorsan ellöktem Gabit a 
kukslyulkról ás kinéztem főbírái bölcs szememmel... 

-  És mit láttál, fiam? 
-  Fagy bácsit. Atyaúristen, vIsszajött a bácsi, súgtam a Gabinak. 

»Te bolond, nem látod, hagy ennek bajsza van? Ez nem a szoms2Jéd» 
Tényleg, ez másik volt. Vajon Ici? És Ici csöngetett? »Jaj a férjem! Bújj 
el!-, mondta a néni, a bajszos pedig odabújt mellénk a szekrénybe. Mi 
már tartottuk a fenekűnket vúrva a szokásos verésadagot, de Ő  csak eny-
nyit mondott: »Pszt!» Közben bejött a szomszéd háesi Is a szobába. Ő  is 
a szekrény felé tartott. »Nem térünk el ennyien.', akartam mondani, de a 
szomszéd kinyitotta a szekrényajtót, a bajuszos pedig kilkött bennünket. 
(A Gabit meg engem. Kovács magától esett ki.) A verésadag után Icidobál-
tak bennünket a folyosóra. »Azért nem kelii mtindj Ăárt beiZéíni.', szónokolt 
Kovács, ő  pedig mindent tud. »F ő  a kitartás.» Hát mi kltartottunk. Három 
hétig vástunk, mire elutazott a szomszéd bácsi. Aztán egy tél iéjszakát 
vártunk, mire elment a bajuszos. Ekkor azonban bemásztunk a szobába. 
Egyszer csak nyílt az ajtó. Jött a néni... 

-  És? 
-  Még az ajtóban eloltotta a villanyt. Mit csinállbattunik? Megvártuk, 

míg elalszik, aztán kimásztunk a szobából. A sötétben azonban rosszul 
láttunk és a Gabi leesett a balkonról. Szerencsére csak az egyik lába 'tört 
el. Igy Gabi egy időre kuitatásképteten lett, de még mindig megmaradt a 
másik fogadó tél (Kovács), ás természetesen a legbölcsebb f őbíró (án). 
Nem is húztuk az időt. Másnap munkához láttunk. A Kovácsnak ragyogó 
ötlete támadt: -Fúrunk egy lyukat a lányok W. C.-jére ás kilessük őket..' 
Minden rendben ment, csak a szlámításainkba csúszott valami apró hiba, 
mert a fúró hegye alacsonyan jött Ici és csak lábakat láttunk. Kénytelenek 
voltunk magasabban fúmi. Azt is megcsináltuk. Mivel án voltam a legfőbb 
főbíró, án néztem be els őnek... 

-  És mit láttál, fiam? 
-  A tanító néni szemét. Nézte, hogy Ici az a szemtelen, aki megfúrta 

a tanári illemhely falát. Azt hiszem, mondtam már, hogy a szániiítiásainkba 
valami apró hiba csúszott. Erre a sarokban jöttem rá. Az igazságot azon-
ban Ici kellett deriiteni. Ötlete mér volt mindenkinek, csak nekem nem. És 
én voltam a fől író. És az Ilyen esetekben a bölcs bíró őrzi a pénzt. Ezút-
tal azonban a bölcs bíró sokkal bölcsebb volt annál, hogy őzĺizze a pénzt. 
Elköltöttem. Vettem egy gyönyörű  sárga üveggolyót, olyat, mint a Gabié 
volt, csak szebbet ás nagyobbat.. Igaz, egyes helyeken az Ilyeamiért verés 
jár, án azonban meggyőztem a fogadó feleket: »Egyikteknek sincs igaza. 
Tegnap láttam a szomszéd bácsinál egy szexújságot. Annak a tetején lát-
tam, hogy a lánycikeak ilyen van: 



A szabffiyok szerint, ebben az esetben a pénz a 
bölcs főbírĆ&', magyaráztam. Azt azonban el-
hjaHLgatĎam, hogy az említett újság szerint a fi-
úknak valahol van ilyen is: 
Utánanéztem, de nekem nincs, Lehet, hogy én 
nem lg vavok  fiú 

-  Jól van, fiam. MIt paráználkodsbáil még ezenkívül 
Semmit. 

-  Akkor sorold tovább a bűneidet! 
-  Hazudtam. 

o Ki az .a  Ljiljana? 
-  Valami tiszt-vislő .  Hozzá kellett fordulnom. Ő  az illetékes. 
Érdekes, eszembe jutott, hogy kicsoda. De nem voltam nála. El-

felejtettem elmenni. Mindegy az most nem lényeges. Sokkal fontosabb 
az, hogy Ő t mért érdekli, ki az a n ő . Csak nem féltékeny? És ha Igen, 
mért pont a jegyzetfüzetemre? (vagyis a benne levő  névre). Gyanús. 
Jó lesz Jobban vigyázni a jegyzetfüzetemre. Ügy látszik, okosabb, ha 
nem adom mindenkinek a kezébe. Már eddig is bajt okozott, de még 
mekkorát okozhat, ha valaki ellopja és nem lesz mibe jegyeznem. Akkor 
aztán bánkódhatok utána. Igaz, egyszer már leszögeztem, hogy többé 
nem bánkódom miatta. Milyen jegyzetfüzet? Már nem arról van szó. Ké-
rem, ha lehet 'kövesše egy kicsit gyorsabban a cselekmény fonalát. A 
fonal kezdete megtalálható itt e sor alatt: 
Itt kelJ  kezdeni a követést. 
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Végig tudta követni? Igen? Sikerült nekem /s. Azóta bánom, hogy 
nem mentem tengerésznek csomót oldozgatni. Az biztosan jobban si-
került volna, mint ez a kisregény. Na mindegy, nem  bánkódom  miatta. 
(Követi? Már Őróla van szó.) Ha elment, hát menjen. De elment? 
Nem. Jött: 

o Szia! 
-  Szia! 'Nagyon sietsz  -,kérdeztem. 
o Most igen. Ráér'sz holnap? 
-  Hát... attól függ, mire. 
o Hogyhogy? 
-  Már meg van beszélve a m űsor, de ha ez fontosabb, lemond-

hatom. 
o Milyen m űsor? 
-  Azt még nem tudhatom előre. Kettön áll a vásár. 
o Randevúd lesz? 

Igen. 
Mindig örülök, amikor sikerül szemrebbenés nélkül hazudnom. 

Most is örültem. 
o Kivel lesz randevúd? 
Mi ez már megint? Ismét 'kezd ődik a gyónás? Hogy 'Is csinál-

tam?... 
-  Gyónom  ia  mindenható  
-  Hagyd ezt, fiam. Sorold a 'b űneidet!  
- Szitkozódtam, átkozódtaan, paráználkodtam ... 
-  Mit  csiniáltál?  
Semmit. Mit  es&náűtam  volna? Hát persze, megvan (csak sikerüljön  

szemirebbeiés  nélkül  végigmondani): 
-  Hát az úgy volt, hogy a szomszédban lakik egy kislány. Olyan 

idős, mint én. Hétéves. Együtt játszottunk,  apukát  meg anyukát. A kis-
lány volt az anyuka, én meg az apuka. Az anyuka bátyja és  ia  két szom-
széd fiú volt a gyerekünk. Aztán estét játszottu nk .  SÖ't'.  Le kellett  fe-
küdni.  A gyerekek azt mondták, hogy , iaz  anyukák és az apukák ilyenkor  
esőkoéózni  szoktak. Én azonban tudtam, hogy ez nem igaz, és ha llani se 
akartam a dologról. Ekkor a gyerekek cselhez folyamodtak: azt mondták, 
kimennek a szobából, és amikor egyedül maradunk,  megcsinálhatunk min-
~.  Kimentek. A kislány megindult  félérn.  Én csak  lautam,  de nem sokáig, 
mert észrevettem az ablakban a gyerekeink kíváncsi arcát.  Ellöktem  ma-
gamtól  iaz  anyukát, 'aztán  kiöntött.exń  a kancsóból  ia  vizet az udvarra. Meg -
fürdettesn  a gyerekeket.  Azok  pedig fürdés után,  tÖZiOJLkOzés  helyett, elver-
ték az apjukat. Szóval azt hiszem, csak gondolatban  pazlázniál]kodbam. 

-  Jól van, fiam, sorold tovább a bűneidet!  
-  Hazudtam... 
o Kivel lesz randevúd? 
- :N-em  is tudom... Azt 'hiszem, egy ikisiánnyal. Legalább is úgy 

néz ki. Majd kiderül. 
o Jól van, ha nem akarod, ne mond meg. 
-  Nem titok, megmondhatom, de úgy sem ismered. 
o Nem is fontos. 
-  Igazad van, sokkal fontosabb, hogy 'mi lesz még holnap. 
o Semmi. 
-  Nem kérdezted az előbb minden ok nélkül, 'hogy ráérek-e. 

Valamit csak akartál. 
o Nem, 'semmit. Csak... 
-  Mit csak? 
o Csak el akartalak hívni valahova. 
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Csak. Hívni akart valahova. Én azonban elvágtam magam alatt a 
fát, mert jólesett  ihazudni. Gratul'áhatok  magamnak. És bekaphatom 
a I  ........ t  (f(részport). 

-  Hova? Hova akartál hívni. 
o Nem is tudom... Azt hiszem egy helyre. Legalább is úgy néz 

ki. Kiderült volna.  
-  Jól van, ha nem akarod, ne mond meg. 
o Nem titok, megmondhatom, de úgy sem voltál még ott. 
És most már nem is leszek. De mért akart egyáltalán  hívni  va-

lahova? Mire jó ez az egész? Mért nem  lhagyja  abba? De mi közöm 
nekem ehhez? Azt csinál, amit akar.  Osi'nálta  is: 

o Ma is  r•andevid  lesz, úgy, mint tegnapelőtt?  -  'kérdezte.  
-  Nem. A  ~ I is megért a sok. 
O Akkor délután  eljösz  velem?  
-  Hova? 
o Majd meglátod.  
-  Ha véletlenül  találkozol  az utcán egy  'lyukk&, a'lkor  légy szíves  

szólál,  mert biztosan az oldalamból esett ki. Már érzem, hogy  fúrija  a 
kíváncsiság. 

o Hány órakor indulunk?  
-  Várjunk csak... Ki kell számolni. Nem szeretnék találkozni 

valakivel. 
o  Kiv&l? 
(wKönyörgöm,  hagyjuk a gyónást. Azt hiszem, már minden vétke-.  

met  levezekeltem. Vagy nem? Tényleg, van még valami, amit a múltkor 
elfelejtettem megmondani. 'Engem is meglep,  «miilyen  parázna lélek va- 
gyok. No mindegy,  essünk  túl rajta minél előbb:  

- Gyiónom  a..  
-  Hagyd ezt, fiam. Mondjad a bűneidet!  
-  Hát az úgy volt, hogy  ldmentünk  a  nagyerdőbe  és elkezdtünk 

cowboyozni.  Én  voltam az indiánok hős vezére. A bölcs  Lusta  Medve törzs -
főndk.  Zseniális tervem volt: »Ravaszsággal győzzük  le  a  Sápadtarcú  ku-
tyáikat. Először  megkerü»ük  az ellenséget, aztán pedig hátba támadjuk 
Őket és mindenkit  megskapoiuiik.  Én akarom e Jutkát  skalpolni«  mond-
ta Gabi, »neki van  tegszebb haje.  »Te barom, 'a Jutka  velünk  van» »Ne 
hülyéskedjetek, az indiánok sohasem  szoktak hájtu3iról támadni«,  magyaráz-
ta a Kovács, aki mindent tud. »Persze, mert az indiánok nem értettek a  
siia%giához,  válaszolta  'a bölcs  törzsfőriiik  (án). »Mi az a stratégia?', 
kérdezte Kovács, aki mindent tud.  »Ütje1, magyarlázba  Gabi. »Hallottam. 
amikor a bátyám mesélte a  harátjnak,  hogy rossz volt a stratégiája és 
összefutott a két nője» »Te bolond, a stratégiát ott használják, ahol harc 
van,  verakedés»  »Itt Is volt verekedés. A nők  e'lvurtÉk  a  bátyámat.«  »A 
stratégia akkor se  útjel.«  »De  az!« »Nem  az!«  »De  az!« »Nem!« A bölcs 
törzsfőnök nem tűrhette, hogy törzsében veszekedés Jegyen, igazságot tett: 
»Kuss! Hátba támadjuk  ióket  és kész.  Eiindultw,ĺk.  Ügy látszik 'azonban, 
a sápadt arcú  kutylák  Is cselhez folyamodtak, mert amikor azt hittük, hogy  
legmesszebb  vagyunk tőlük, valami  megcörrent  az egyik bokorban.  »Ha-
salj!«,  sziszegtem.  Lehesaltunk  és 'kúszva Indultunk a bokor felé. Az a 
kíváncsi Gabi azonban nem  tudta  kivárni, hogy odaérjünk. Felemelte a 
fejét és oldalba vágott:  »Odanézz!' « ąMi  az?' »Egy bácsi meg egy néni.  
.Mi? ś  »lzéhiek..' Odanéztem.  »Te hülye, nem látod, hogy a néni hasát meg-
csípte a kígyó ás most a bácsi szívja Ici a  snérgezobt  vért.» »Marha vagy, 
a  ... »  Nem fejezte be. A hátunk mögött  csataikiíáiitás  hallatszott ás a sápadt 
arcú kutyák  roha=  Indultak.  'Md  fekve maradtunk, de a bácsi meg a 
néni felugrott, elverte a támadókat, aztán elment. »Gy őztünk, mondta 
ekkor az indiánok bölcs  törzsfőni~  (én).  »Győztetek  ám a... itt a sápadt 
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arcúak olyat mondtak, hogy az biztosan paráználkodás. És az is biztos pa-
ráznái(kodńs, amit mi  vá]aszoltunk nekik. 

-  Más bűnöd nincs? 
-  De van: hazudtam.. 
o Kivel nem mersz találkozni? 
-  Hát, hogy is mondjam... 
o Értem. 
-  Szóval, vele. 
o Félsz tő le? Féltékeny? 

Nem, csak nem szeretném  ratakapni, amikor mással van. 
o Mégiscsak félsz. 
-  Nem. 
o Hát akkor? 
-  Nem tudnám elviselni, hogy rajtam kívül van másvalakije is. 
o És .ha véletlenül mégis megtudod, otthagyod? 
-  Nem. Inkább elfeledem a másikat. 
O Te?  
-  Igen. Ha már •ő  nem akarja, valakinek csak keH. 
o Ne hülyéskedj! 

Nem bülyéskedek. 'Hülye vagyok. És hülyén szeretek. 
Erre eztán megsértődött, vagy legalább Ja játszotta a  sértődöt-

tat. De azért találkoztunk délután. Ezúttal nem véletlenül. Hiába, úgy 
látszik, mégiscsak belátta, hogy rosszul választott, ás most majd kija-
vítja a tévedést. Vezetett valahova. Gyalogoltunk. Útközben eszembe 
jutott, hogy vannak a világon dolgok, amelyeket egy kissé útálok. Ezek 
közé tartozik például a gyaloglás, meg a gyaloglás, és a gyaloglás, 
ezenkívül a gyaloglás, valamint a gyaloglás ás a többi (azaz: stb.  -. 
értsd: gyaloglás). Szerintem az Úr az egyik legnagyobb hibáját akkor 
követte el, amikor így szólt: »Kelj fal ás  járj!«  Mennyivel kényelme-
sebb lenne például ha ezt mondta volna: »Feküdj ás  járj!«  Akkor sok-
kal könnyebb lenne megmagyarázni, mért léteznek alvajárók. 

Csodálkozva vettem azonban észre, hagy ezúttal jólesik a gyalog-
lás., mert velem van Ő . 

EBBEN A REGÉNYBEN SEMMI 
IZGAL.MES SEM TÖRTÉNIK? 

uaqqeseuJ łeA6!J 
aaz5A6e69iu ie 1259CAio 'ujeae)I  

o Nézd azt a csöppséget! - mondta Ő . 
Odanéztem. Egy három- vagy 'négyéves kislány gyalogolt egyma-

gában az utcán. Szegény, már ilyen fiatalon elkezdte. A gyalogolást. 
Errő l eszembe jutott valami: 

-  Tavaly, azt hiszem, az Újévi vásáron, odajött hozzám egy kis-
gyerek, olyan, mint az ott, ás elkezdte rángatni a 'nadrágom szárát, 
hogy apu, apul Szerencsére meglátták a szülei ás elvitték onnan. 

o Biztos megijedtél, hogy tartásdíjat ikelil fizetned. 
-  Inkább csak csodál!koztam, lhonnan ismert W. 
(»Atyaúristen,  ennyire rászoktam a hazudozásra? Most sem mond-

tam igazat. Ez az egész nem a vásáron történt, hanem a Julcsánál. De 
ha ezt megmondtam volna, újból gyónhatnék, mert jönne a kérdés: 

o KI az a Julcsa? 
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-  &át az égy van, hogy tulajdonkippen, én nem Is tudom, Ici az a 
Julcsa. Állítólag a nagymamám barétr5je, ás van egy nagy fLlldiepres kert-
je. Egy napon a Kovács, aki mindent tud, megkérdezte: »Mért szokta az 
elefánt pirosra festeni a körmeit?» Nem tudtuk. »Azért-, magyarázata 
Kovács, aki mindent tud, »hogy álcázza magát a földiepres kertben.- »Te 
bolond«, nion4ţam, »a földiepres kertben nincs Is eiefjánt. »Ne dumálj, 
te még nem Is láttál elefántot.« »De láttam, kett őt Is, meg egy kicsit.» 
»Akkor meg nem láttál földiepres kertet.» »De láttam. Van a Julcsának.» 
»És vau benne eper Is?» »Van.» »Akkor lopjunk!» »Az lehetetlen. Észre-
vesz a Julcsa  !éS  elver. »Nem fog észrevenni. Mcázzuk magunkat.» »Nagy-
szerű . Tudom, hol tartja a mamám ia körömlakkját.', mondta a Kovács, 
aki mindent tud. »Te hülye, az kevés. Piros  ruhába kell ölitözni. Akkor, 
ha lehasalsz, elveszel az eprek között.- »Nem jó. Mi lesz, ha nem találnak 
meg?- »Ne okoskodj! Akkor majd kiabálsz, ás a hang után megtalálunk. 
Délután gyertek el hozzám és majd elvezetlek benneteket.» El Is jöttek. 
»Hoztatok piros ruhát?», kérdeztem. »Hoztunk.» »Mutassátok!» »Az enyém 
nem egészen piros, csak rózsaszín. Nincs jobb.- »Mi ez?» »Kombiné. 
Mondtam, hogy nem találtam pirosat.- »Most mindegy, jöhetsz ebben Is. 
Jobb lett volna azonban, ha úgy csinálsz, mint án, ás piros ruha helyett 
zöldet hozol.- »Hol láttál te zöld földiepret?» »A levele rüld, te agyalá-
gyult!« f»Szóval te leszel a levelünk? Akkor majd közéd fekszünk.« »Elég 
a dumából, gyerünk!» Mentünk. Odaértünk. A Gabi fölhúzta a piros ruhát, 
án a zöldet, a Kovács meg a kombinét. Bementünk a kertbe. Lehasaltunk, 
ás hozzáfogtunk az evéshez. Jólesett, csak egy kicsit hamar tele lettem, és 
pont akkor vettem észre egy hatalmas példányt. Ezt nem szalaszthatom 
el ţ  lenyelem, még ha szétpukkadok Is. Beleharaptam. Furcsa. Kemény 
vett. Az orromat meg elkezdte csiicklandozni valami sz őrös dolog. »Mintha 
bojt lenne.» Az lehetetlen. Vagy van bojtos földieper Is? De ki vágott a 
fejemre? Felnéztem. Érdekes, a földiepernek volt két vastag srlára, ama-
lyek egy b5 rakott szoknya alatt végződtek. -Menekülj!«, hallottam vala-
honnan Gabi. hangját. Felugrottam. Szaladni azonban már nem tudtam, 
mert valaki fogta a fülemet. Ezenkívül mintha verték volna a hátsó fele-
met. Nem mintha. Verték. Nagyon. Bátran lehajtottam a fejem ás  bem-
böltem. Ez azonban nem segített. Ekkor elkezdtem kiabálni: »Engedjen 
el, Julesa nén4  már csupa vér vagyok!» »Nem tolsz ki velem, béka! Tudod, 
hogy irťbózom a vértűl, de nem ugrók be!» »De véres itt elöl. Nézzen ide!» 
Odanézett. Ettől elájult. Irtózik a vért őL Én azonban nem irtózom a vértől. 
Én a veréstől irtózom. Ezért elszaladtam. A második sarkon találkoztam 
a többiekkel. »Minden rendben?», kérdeztem. »Igen», válaszolt Kovács, 
aki mindent tud, »csak az emberek mintha tudnék, hogy lopni voltunk, 
mind megfordulnak utánunk.» »Honnan tudnák, te hülye? Nem vetetted 
le a koinbdnét.» Amikor hazaértünk, felhívtam a barátaimat a padlásra, 
ás miután meggyőződtem, hogy senki sem lát bennünket, így szóltam: 
»Ha adtok egy-egy dinárt, lerajzoldm, mIlyen van a lányoknak.» »Ne izél-
jél! Honnan tudod?» »Beláttam a Julcsa szoknyája alá.» »Itt vannak a 
dinárok, rajzold! De ha átversz bennünket, vigyázz magadra!» Rajzoltam: 

:z. 

- 
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»Mi ez?* »Sötét volt a szoknya alatt.» »Persze, mert a Julcsa már öreg-
asszony és nem Lány. Át akartál verni bennünket. Add vissza a pénzt!» 
»Nem adom.» Mégis adtam, mert elvették. És még el is vertek. Hiába 
vigyáztam magamra. A napi verésadagom azonban ezzel még nem ért 
véget. A sziileiim is elvertek, amikor észrevették, hogy a féidieper leve 
befogta e zöld ruhárna(t. Tígy látszik, mégse vér volt, csak piros. Mint én 
hátulról.») 

Közben gyalogoltunk. Rengeteget. Már vagy három perce men-
tünk egyfolytában. Ekkor azonban szerencsém volt. Megálitunk, meri 
találkoztunk egy közös is•merősüritkkel. Milyen jó néha, fia vannak em-
berek, akik sokat tudnak mesélni. ilyenkor még az sem zavar, ha már 
Ismerem a viccet. 

-  Haha-ha! - próbáltam nevetni, de közben azon gondolkod-
tam, vajon Ő  véletlenül bújt Ilyen közel hozzám, vagy készakarva. Gon-
dolkodás közben átnéztem az utca másik oldalára ás megfagyott ben-
nem a vér. Ott állt egy fiú. Az Ő  fiú/a. Bennünket nézett. Szaladni 
akartam, de nem lehetett, mart az ismerősünk belekezdett agy ÚJ 
viccbe. 

Senki sem nevetett. A túJoldalró:l még mindig figyeltek bennünket. 
Ismét szaladni akartam, de Ő  megelőzött: 

o Bocsássatok meg agy pillanatra - mondta és átment a másik 
oldalra. 

Miközben az ismerős a harmadik viccet mesélte, kezdtem meg-
érteni a dolgokat: 

Volt egyszer egy lány és egy fiú. Szerették egymást. Aztán 
egy napon összevesztek, vagy csak veszekedtek, ás a lány bosszan-
tani akarta a fiút. De az Is lehet, hogy csak féltékennyé szerette Volna 
tenni. Ezért elcsalt magával egy másik fiút ás úgy intézte, hogy talál-
kozzanak. Sikerült neki. Amikor találkoztak, először néhány percig 
kínozta szerelmét, aztán odament hozzá ás kibékültek. 

NEM ÍGY TÖRTÉNT? 
Téved. Kiilonben Is, honnan veszi, hegy ez egyáltalán megtörtént? 

Mindent értettem. Már csak arra vártam, hogy á mesemondó 
(pardon, viccmondó) mesélés közben más irányba nézzen. Amikor 
aztán ez Is megtörtént, szó nélkül elrohantam. Ha véletlenül látnak 
valakit az utcán, aki egymagában vicceket mesél, kérem szóljanak 
neki, hogy már elmentem. 

Tragédia? Nem, sőt ellenkezőleg: szerencse. Hiszen ha azaz egész 
másképp történik, sohasem fedeztem volna lel, hogy milyen sok szép 
lány él a városban. És mert, mint ahogy már említettem, szerencsém 
volt, a sok szép lány közül sikerült megismerni a legszebbet. Lehet, 
hogy ez az ismeretség megpecsételte a sorsomat, de nem érdekel. Úgy 
érzem, az előző  esetem csak bemelegítés volt, elő  Játék. Az Igazi sze-
relem, a film csak most kezdődik. Tudom, most azt gondolják, labilis 
személy vagyok, aki az egyik napról a másikra változtatja a vélemé-
nyét, az 'érzéseit. Nem erről van szó, nekem elhihetik. Minden ember 
életében van agy pillanat, amikor rájön, hogy az addigi dolgai csupán 
apró Játékok, apró tévedések voltak. Az Igazi, a komoly valami csak 
most kezdődik. Én is Igy vagyok. Már csak azon csodálkozom, hogyan 
múlhatott el ennyi idő  anélkül, hogy ŐT Ismertem volna. Bizonyára 
csak az órám járt rosszul. Egyébként ez ez Ő  sokkal nagyobb kellene 
hogy legyen az előzőeknél, de sajnos az írógépem készítői nem ismer- 
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té*  az igazi nagy érzéseket, ezért csak egyfajta Ilyen kicsi nagy Ő  
betűt tettek rá. Ez azonban nem Jelenthet akadályt az Igazi nagy szere-
lemnek. Leírom kétszer:  ŐŐ .  Vagy háromszor:  ŐÖÖ.  Vagy kétszáz-
nyolcvankétmilđló-négyszázhe4ven&ezer*étszáznegyvenkllenoszer: ÖÖŐ  
ÖŐÖŐ '°.  Aztán van még valami: a vonzalom  kälcsönöś . ŐŐŐŐŐŐ Ö'° 
pamod ŐOŐÖŐŐÔ'°  egyedül az enyém. Nem fog kihasználni, csak 
szeret. Mindig együtt vagyunk. Tudom, erről a szerelemről nem fogok 
regényt írni. Még kicsit sem. Nincs időm  olyasmire.  Inkább okosabb 
dolgokat csinálok. Például vele vagyok ás nézem angyali haját, amely 
két  copiban  a vállára omlik. Vagy bámulom az arcát ás azon gondolko-
dom, hogy tud  velami  Ilyen szép lenni. Lehetséges az, hogy agy lány-
nak ne legyen semmilyen hibája? Lehetséges. Ő  bocsánat, már megint  
eh'elejtettem: ŐŐŐŐŐŐŐ '°,  tökéletes. Meg szép. És ragyogó. És gyönyö-
rű. Ezt mér mondtam? Mindegy.  Eröl  nem mesélni kell. Ezt látni kell. 
Szerencsére van róla képem, ás Igy önök Is láthatják, ez  ŐŐŐŐŐŐ (Y':  
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SZIVERI  JÁNOS 

A NARANCSROBBANAS 
- f&eségemnek- 

gipsz —zuhant a madár. 
A kőre. Egy a kővel, az udvarral, 
a fehér esővel, ahova esett. 
Körmöddel nem lehetett e 
madarat olykor-olykor fölrepíteni, 
miként az hullott. 
A fehér csíkok  az  eső  homlokát 
olykor-olykor az Útba. 
Nehéz volt a kő  már. 
Kontúr a madár, a faJtesték, anyagának 
eredete átüt. 

Nem létezel, vagy csak 
nem vagy. A fal hideg, ha 
tapiritásod  tömege széttolyik, átalakul. 
Ć reg  szobor izzad a fagy-mezőben. 
Sem hiszem, sem tudom, 
ahol vagy ekkor. 
A kövek szorosan egymásba 
fagyva magas kčosziopot képeznek. 
A gondolat megnövesztette a fákat, 
a lépteket beleolvasztotta az utcákba. 
Keserű  és kontúrod végtelen.. 

.11  
Számodra minden megszűnik lenn!, ami annyit 
jelent, megszűnsz létezni (ha vagy), noha anyágod 
osak átalakul más anyaggá,  Jétezésed,  vagy/s 
nem anyagi valóságod pedig egy transzcendens, a  
végtelenen túli régiókba vivődik. 

A vers .előkiézői a korlátolt nyelvi lehetőségek. 
Maga a vers állapot, a pálya, pont vagy test által 
leírt görbe. A versben az ellentétek  bizonyííhatók  
ás nem zá4ák Id egymást. itt kezdődik e vers, 
a narancsrobbanás. 

Ill  
Az eső  fehér. 
a tél  te*ete.  
A gömb  pont. 

lv  
A vers hirtelen bekövetkező  károsodást . 
okozó behatás. A zöld üvegek tudat  alelti  

453  



hidegsége  a narancshéj színtelenségével 
ellentátben. A vers végtelen ás nem 
meghatározható, vagy meghatározható. 

A tárgy. 
A tárgy. 
A tárgy mint egyedüli kîiíejezőeszköz. 
Felbontani ás viszonyítani ás idomítani 
ás. A tárgyban megvan, 
amit a tárgy fogalma kirekeszt magából. 

A tárgy örök, mint a csönd. 
mérlegelem a tárgyember lehetőségeit. 
A csönd ősanyag. 
Helyesen hideg kezek a 1 a 116 rá ben. 
Fáraszt a hideg gondolat anyaga. 
Gömböket morzsolsz tenyeredb ől, várakat. 
Foglalkoztat az üvegbura kiléte. Apró 
háromszögek 
csontod fájdalmas kopogás. 
A madár mint az eső . 
Fekete osík-négyzetek ezek a 
fémkígyó-arcú  eső-barázdák, melyek 
megkülönbőztetnek a többi arotól, ha 
megdermed benned a lendület 
koc*a-4kopogáaa. 
Harmaterezetű  robbanás ülepszik, hasonlóan 
a fekete hideg-zsír nyögéséhez. 
Állat-tárgyak a jászol előtt. 
Földbe fagy az ole/kályha 
tompulása. 
Nem vagy más, m/m aki, 
ha vagy. 

V 

Lezuhant a madár. Az udverotokba esett, 
a kőpadlóra. Eggyé vált a kővel. Az esőben 
nagyon fehér volt a kő, ahova esett. 
A madaraknak le kell zuharmiuk. 
itt kezdődik a vers. 

A pohárban éj a víz. 
A poháiban éJ a semmi. A pohár 
gyakorlati lehetetlenség. Örökös 
mozdulatlan mozgás. Nem történő , 
kifogyott virágok vázái. 
Az örök. 
A teifoghatatlan. 
A tér  rendielieneeságei  a rugók 
Indulása. Valaminek nem  keil4ehet  
megtörténnie.  



Le fejted a papírszeleteket a kőpadlóról. 
A szorosan egymásba úszó szeletek 
papíroszlopot képeznek az ürességekben. 
Nem merünk babizonyosodni 
jelen/étedről. 
Riadt térben a hullámok. 
Cáfolnak a valóságok. 
A füetcsipke, miután 
átjárta tüdőmet,  tetszívódik. A 
falak hidegek, a folyosó végtelen, 
azon túl kezdődnek a lépcsők 
e márványeső-obeiiszk tisztázatian fogalma. 
Felsorakozott mérőeszközök. 
Tárgyra tárgy. 
A minden kezdete. 
Homokot homokra, az ismeretlent. 
Kiégett vagy cserepes. 
Képtelenség a hiányérzetedet rnegszürtetni. 
Képtelenség megszűnnünk. 
Voltál, vagy vagy valakinek, akit nem. 
Orzelidegenedés. 
Fehér-lila kezemben az öregasszonyok 
kitárják kabátjukat. 

VI 
Idealizálunk. 
Megismerésünk  növekedésével 
egyidejűleg kiábrándulásunk is 
növekszik. 
A tökétete'sség végtelen. 
Valaminek a hiánya van: 
önmagad, önmagunk hiánya. 
Gépek, korgó feszületek 
bizonyíték-hiánya. 
Vagyunk-e? 

Nehéz ecsetek a folyó végtelenül 
Unom  ás hideg léptem. 
Közösen, án/kor még lehetett a 
fogalmat értelmezni. 
Nem tudom, ki vagy. 
Nem tudom, vagy-e. 
Amit kérek és mondok, mindig 
magamtól ás magamnak Is kérem ás mondom. 
Fal kellene horzsoinl a 
megülepedett íróeszközöket, 
mert a tolytorlosság  határozza 
meg a Spirális 
kezdetet. A vége nem 
meghatározható ha 
V alakban kiszélesedik, mint 
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a fehér. 
Be kellene gyűjteni a kristály-osziopokał. 
Egy nagy mező-cseppbe felsorakoztatni 
vágtelenségük szerint, akár a verset. 

A tükör. A tükör 
fényesebb, vizenyősebb 
oldalán apró virág-kerekek. 
cserélődnek, alaktalanná 
formálva a hasadást. 
A hasadás mély. 
A mély nyugalmi állapot, 
kizárja a hasadást. 
Az oszlopok spirális alakjuknál 
fogva Is tökéletesek ás a 
mozdulatlanság hangzavarát 
idézik  közönyüríkbe. 
Ismételten visszatérnek a dolgok kitölteni 
hiányunkat. 

»nő, nőalak, nőbarát, nőoseíéd, nőgyülölő,  nőképzés,  nőkérdés,  nőnem, 
nőorvos, nőtartás, nőági örökösödés, nőnevelő  intézet,  bäjnoknő ,  
barátnő, bemondónö, doktornő,  elnöknő, hallgatónő ,  igazgatónő, 
istennő, kémnő, mosónő, munkásnő  művésznő, nevelőnő, orvosnő , 
Óvórió, äitöztetőnö, sógornő, színésznő, táncosnő, titkárnő, 
védönő,  betegápolónő, éimunkáariő, elvtársnő,  újságírónő,  virágárusnő , 

dolgozó nő, lengyel nő , ruhát mosó nő, özvegy nő, szülőnő, kerékpáros 

kitölteni  hiényukat.  

VII. 

Amit kérek ás mondok, mind/g 
magamtól ás magamnak Is kérem ás mondom. 
Ilyenkor ás itt kezdődik a vers. 
Gipsz  -  zuhan a madár 
ás számodra minden megszűnik lenni. 
Nem létezel vagy csak nem vagy. 
A fal hideg. 
Az eső  fehér. 
Nem vagy más, mint aki, 
ha Vagy. 
Az ősanyagot, az  inriutást  
megtaláljuk a csendben, 
hiszen maga ez. 
Lassan hazataláíunk a kockakopogás 
oszlopai közé, ahol. 
o végtelen tökéletes, 
a vers végtelen vagy nem. 

O  



A 
KÖRTENGER-GONDOLAT  
KÖZELSÉGE  

Az agyag fekete 
falba 
süppedŐ  
virág a fekete agyagfalban, 
az üvegen  ässzeaszalódott 
szinek  hideg 
lendülete. 
Az  üvegszeleten  mindig 
a másik kocka 
bonyolódik értelmetlenebbül. 
A tenger fehér ás 
mozdulatlan, 
mint a kocka zöld 
testének rándulása 
szervezetünkben. A tenger 
buborékok 
eredete lehetne, mint minden. 
Apró  cs,ont-korcsolyákat 
hordoz Izzó  
ránca lban.  Játszik, pedig 
nincs, és ez a játék. 
Beláthatatlan fehér 
papírra ömlik, ás megszűnik, 
mint a papír, de a lényeg 
valósága fakó poharak 
jelzőszerkezete. 
Qsattogva  beleolvadnak 
a kitárt (réz-bogarak, 
krám.madarak,  selyemdarázs-
vonatok) nagy  lelületbe,  
beleszívódnak.  
Tenger nincs, a megfogalmazás 
hiányos, a tenger soha nem 
az. 
A  falak  egymásba  
szívódnak, mint 
megtisztulás előtt a lángoló 
hideg vonalak. 
Agyag ham?onika4cocka 
léptalok alatt la lehet 
tenger, 
ha belül  
kitágul, összerántja 
nyílása/t a halaknak, 
mintha ugyanekkor  

testét a csönd hasítaná 
fehér falatokban 
feketére. 
A tenger: 

tengerkör tengerkör 
tengerkör tengerkör 
körtenger tengerkör 
tengerkör  tengerkőr  

a legtökéletesebb kocka, 
melynek minden 
oldalán derékban  
kettátörik  a négyzet. 
Derékban megtörik 
a virág. 
A tenger  is, mint 
mindegyik vers, 
a másiknak  tükörképe, 
mert minden mindennek mindene, 
ás ez  foidítva  /s érvényes. 
Közérthetőség 
érdekében, mint a fiókok, 
szeletekre sorvadnak 
és lapos, kényelmetlen 
kérek is  beleértotődne*,  
beletartoznak 
e  togalomkörbe.  
A sárga szappan  
szétfolyik  a téglán, ha 
a só erőtlenül  ráhuliik. 
Ilyenkor belefekszik az 
éj feketesége a vízbe, 
mozdulatlanul 
háborog a zöld hús, mint 
a gyertyahalmaz. 
A síkos haltüzérek 
lassan elfogynak 
a ~Mg-hangok alatt, 
fölborzolva az 
éjszaka tereját, 
A tenger mér csak 
a tenyőgömbők 
riadt ismétlődésávé 
degradálódhat. 
Apró 101ÖdeJO 
alkoholgeríflcemlák. 
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A tenger nem lehet más, 
mint amilyennek 
a tapasztalás igazolja. 
A tenger fekete, 
ha megkésik a reggel, 
ás fehér, ha az ág 
sebei összefolynak. 

Az agya gekete 
falba 
süppedő  
virág  ,a  fekete agyagfalban, 
a tenger üvegén összeaszalódott 
színek hideg 
lendülete. 

O 
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KASZIBA  ISTVÁN 

KORSZER ŰSÉG  
93S0HZSHO)1  

mankóját a m űbőr fotelhez 
[támasztotta 

műfogsorát 
egy pohár vízben áztatta 
majd belelépve piasztikpapucsába 
kimondhatatlan gesztussal 
a nő  parókái és szempillái mellé 
helyezte 
és hosszasan válogatott 
az izgatók 
altatók 
nyugtatók 
csillapítók 
inger/ők és őrjítők között 
de képtelen Volt bármit Is 
szájához emelni 

útközben fei?Jöntătt 
néhány kottatartót 

maid  gondolatait érthetetlenül 
a mér alvó asszony 
ágyékába helyezte 

O 

IDŐNKÉNT  
BELEMERÜLNEK  

Valamennyi gondolat közül 
melyet o pillanatban 

[előkeríthetnék  
legjelentősebb ez 
hogy szavaink tetteink $ vágyaink 
sohasem befejezattek 
csak időnként belemerülnek az 

[Időbe 
s elfeledik önmaguk 

zo  

A HORDÁR 

fém abronos-riksája elő tt 
zihálva 
bekanyarodott 
s önkiszolgálónk elő tt 
(hogy eltolni ne lehessen) 
járművét agy fa elé parkolta 

EGY SZOMORÚ VERSBE 
ÍRVA  

ittmaradtá]  
egy szomorú versbe írva 
hogy megkétszereződhessen 
hogy agy helyett 
ké.t  értelmetlen léted legyen 
melyek közül egy engem 

se verset 
á másik téged illet meg 

cia  lám én nem tudok 
mint ahogy te sem tudsz 
mit kezdeni azzal 

ami a birtokodban van 

lehet hogy mi mind ittmaradunk 
egy szomorú versbe írva? 

O 



DEÁK ZITA 

MATER  DOLOROSA 

Hátranéztem, beverták  e szám. 
Famulusz - ml eze csönd? 
Csönd a tengeren. 

Tengerben a csönd. 
Csöndben a csönd, 
Jaj, mi ez a csönd ott a parton? 

A parton ferde szemű  hadItogĺyokra sütöttem a jeleket, 
összeforrt húsuk, 

jeleket hámoztam spanyol sarjek narancsára, 
összeforrt bőrük. 

Jeleket raktam ki fóbia-szárnyas galambok guanójával, 
kaftánotokkal szoptátok  le. 

Jeleket akartam. 
Számtalanszor akartam. 
Akartam számtalanszor kétélű  ceruzát. 

Pirosat - zöldet. 
Mi az, hogy ceruza? 

Famulusz  röhög. 
Izzadtak pajzsai, kopjái, nyilai, te/szél. 
Mi ez a zaj, Famulusz? 
Férfi W. C., váróterem, rúzsos száj. 

Fél arcomon a tenger. 
Elleptek. 
Fehér Láng, Óriási Láng. 
Mi ez a zaj? méhcsípéses zaj? 
Mea culpa!  

Fái arcomon a tlszavirág. 
Mindenhol a tenger, a tenger, meg a csönd, meg a csönd. 

Famulusz kiröhőg. 
Famulusz  összetört. 
Farrnilusz  betömte lyukas fogait velem. 

Mea culpa!  
Guanó fedi arcom. 
Mieza  zaj? 
Férfi W. C., rúzsos száj,  felmosórongy dísze, 
vödör. 	 Munkát!  
Fe*ete  Láng, piros Láng ömlik sárga toitba. 

Famulusz  álma:  
LABOSLELKO LILA LÓ 
A FA ÉS A KUTYA  PTTYOS 
PÉNZ = BOLDOGSÁG 
BOLDOGSÁG = IDEGEN 
Farnulusz kinevet. 
Az án álmom: FORDITS HÁTAT. 
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Hátranéztem.  Beverták  a szám. 
Akartam  számatienszor.  
Számtalanszor akartam, s  körWfutottalek.  
Kértelek: add magad, add! 
Hozzád futottam. 
Mieza zaj? 
Robot. Robot. 
Hol vagy, Rizi? Csipogó csibéket tereisz az ólba. 
Falsz,  mint a hernyó, hernyót a gyík, gyíkot a vascs őrű  knrva'y. 
R. van nálad, vagy az eperorrú Laci bácsi, aki mindig zselét hozott? 
Máriát f&stett valamikor egy velencei mester. 
Milyen a kezed? 
Akarod? 
Robot. 
S én hozzád futottam. 
Kőrüllókelfeiek.  

Csak nekem. Csak nekem. 
Legyél. 
R. 1rakkot vett. A. betestette a szobát. 
A. sok sört Iszik. 
S án mégis hozzád futottam. 
A te áIfamodba, hol inváziót versz fel habnak, s Roland Ross  fedezett  
fěJ, hol Freud fejti meg az álmod, s Uebig mondja ki vifaliimusod 
bukását. 
Én körülfutott~ , Frau, 
könyörögtem: add magad, add! 

S pofámba köptél két Max Planokos érmet. 
Deo Grafias! 

Deo Gratlas!  
Meghajolni  -  Ő  az Úr - Te vagy az Úr! 
WasbłstDu?  

Azt mondtad, szépen etetnél. 
Mint madár a fiát. 

S nagyot rgtál rajtam. 
FamIlusz?  

Te vagy mézkeserű  Famulusz? 
A  bohócok rézhegedw.  Hallod? 
Látod, a növények köhögése elsöpri a jeleket. 
Terhes madarak énekét érzem. 
És ott a Partról ki integet zokogva? 

Pénzt! Pénzt! 
Famulusz.  
Száguldjunk végig sörszagú koos łnkban. 

Rongyosan. 
Ki integet a Parton? 

MlIyenakezed? 
Csak csönd, homok, homok  -  
s nyálas teste  széttolyik. 
Valaki  betört a kertekbe  -9 besüppecit afőłd.  

Gyorsan egyágú létrát, virágcsokrot. 
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Magasra. Farnulusz, föl, tő,. 
-  Egy kövér madár hozott levelet. 

A szög azért van, hogy beverjük. 
A sarló ezért, hagy learassuk a fölzabáló fejeket! 

O 

LERAJZOLT  TESTRÉSZEM  MÁR NEM  ENYÉM  

szeretnék elbújni 
a kabátod alá 
de nem 
citerádon nézni  a képeket 
titokzatos dolgaidba 
beleköszörülni torkom 
s jelt adni magamról 
hogy nem tartozok sehová 
som mária nagymamámhoz 
se hozzád 
sem a szemfedőszagú tájhoz 
hol zabálnak 
hal mindenki 

mindent 
árt 
s mindenki 

mindent 
tud 
hepiend  ás kocsma 

templorntorony  és 
ünnepek 
lerázták az öregasszonyok 
fekete fejkendőjüket 
azt hitték 
feltámadt krisztus 
d/aiim  a papoknak 
nyugalom ás csend 
persely 

a szegényeknek 

leülni a vaskerítésre 
legörbíteni a szád 
$  röhögni 
az éttermen a kurva 
smogon 
a kanálisba mutató 
nyílon 

s csak varrni akartam 
önmagamból 
akartam varrni önmagam 
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FENYVESI OTTÓ  

ATOMSZÍVÚ  ASSZONY 
VALAHOL AZ ÓCEÁN VONULATABAN 

WRÉKENY LENDOLETONKBEN 

mozdulatainkban  könnyed némaság 
Ilia ködben vártuk a  megváItót  
megmerevedtek 
mikor a nap lefordult a kocsideszkákról 
akkor  iesett  a sárba egy szép kis gyermekfej 
a sárfészekben 
hal sohasem születik Messiás 
a  végelláthatatlan  sártengerben 
hal törékeny lendületemben 
megmerevedek 

EMLÉK No. 0581 

az édes gyermekkor 
•  régmúlt idő  
•  kis piros naiv pofák 
•  vörösödő  zsellérdombok 
•  tanyák 
• falovak  
•  nagy  zsíraskenyérmajszolások  
•  téli estéken 
•  havat hordó szelek 
vidám birokra kelve  
gyerrnekkaoa jjal  fűtött szoba 
szürke ikonokon vasárnap délelőtti templomba menetelés 

ESŐBEN 

esőcseppekkel arcomon 
le/épek a tény/ő  betonról 
sárba gáza/ok 
üres lábnyomokba maradok 
a hulló esővel beragyogva 
ismeretlenül borul rám 
a hegyekből 
halk hívásuk 
figyelem a vén  bakákat  kik 
megfagytak az udvaron 
seggükben  pálcákkal  
a levegőt bámulták szegények 
de az eső  csak tovább Jön 
mindent magával visz 
végtelenül jön  jönnn  
búskomor szegfű-ólom-álmot hoz 
,sípjaimmal  elmuzsikálva 
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halálomkor röptömben majd  
amélységes  Óceán távolságaiba  huliok  
mert az esőt nem értem 
magányos sima tengerekben 
kövekkel  kagylókkal elfedve  
földöntúli kripta-tenyészet 
szeg!űálO  álom az esőben 
most a zene  Is  kialszik 
percenként kószál 
forog néma éjjeli  lámpásokból  
hömpölyg ő  varázshullámok  alján  
határozottan  érzem hogy 
kitör a nyár  
sz  eső  meg csak szitál 
a fénylő  betonon 

4. BALATON-NYÁR 
(Kónya Juditnak) 

talp!áról 
talptára  
taiplárÓl  
taiplára  
hosszú útra mentem 
szerencsém nem leltem  
taiptáról  
talpfára 
bandukolgattam érzelgő  
nyári éjjelen  yuclith  lett a föld-ág 
kitámasztott  Wrágoserepek  alján 
Ilyenkor elhalkul a zsibongó élet 
sötét  lábnyomokon  
még minden sötét  
még  a sötét is oly sötét 
sötét korongja a  napnak 
ibolyántúlról  sötétség 
sötétben a távol 
a sötétben e/vesze tt  
elnyelt  szemcs.ékben  
az éjjeli gyorsvonaton 
ablaküveghez tapasztalt arcomon 
kicsapódó  gyöngyerek  
gyökértelenül 
rohanó sötétség-mező  sz  ablakon kívül 
a vonatban  emészedő  emberek 
gyereksírás zakatoló száguldás 
sötéten menekülnék 
magam elől 
fájón kél bennem a  mammuMrág  
sötét  lábnyomainkba  térek 
már ez a vers sem vers 
csak fárasztó szóáradat  



A VÁROS 

feketében jár ez egek felé, kérelmeim ostromvára, 
a gyárak kéményeinek őrjftő  gáza, égi vizeken Jár, 
fehérsége  iátbatetlan  széltől óvott arcán árt válla/m 
megmerevednek, Idővel meg arcán át vállalt 
belepte  kőszegény-zuzmó-nedve 
most meg ökörszemeit villogtatja 
búja-baja Ilyenkor itova szállogat 

HÚGOMNAK 

homokkővé dermedt 
nyílt haslánornirigyeken át 
vissza kell nézned 
sohasem szabadulhatsz 
igavonó rőt sörényén 
békanyáitoszlányok 
örök ősz 
has alatti Izmaidban 
befonódik 
fodrosodó nász 
gyorsuló ingerrohamok 
meg a feneketlen félreértések 
melyek béna kökärcsin4ragédiák 
az augusztuái éjszakában 
majd gyertya-romantika-hasadás 
hulló koromkárhozat 
bájos barackjaimra 
gyű.szűvírágos  mezőn 
magzałgyuliadá.s 
feleletet sohanapján kapunk 
mindketten egyformán 
bágyadtan illanunk 
egymást majd megtépázva 
viszont Is láthatjuk 
hajadonság.od  útközben 
elvesztetted 
majd némán nézek rád: 
ezek Vagyunk hát 
réz-ostor-kanóc-gyepp 
gyémánt gömbök árnyékában 
naptalan kőkatlanokban 
lélek bálványok sivatagában 
kiégett villanásek 
gyómsa'as  erjedés 
emészthetetlen gyóm-koszorú-növények 
vér verítékben 
lábnyomaidba  arany avar 
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7. NAP-EZÜST-ZOMÁNC 

különös árnyakká foszlott bennem a fény 
különös hangok leptek meg 
azután meg őt láttam 
hangja jött felém 
messziről 
fáradt volt 
némán suhant be bőröm alá 
soká/g bámultam a sötétséget 
különös árnyak szabadultak ki belőle 
belém kapaszkodott 
súgott valamit 
akkor még nem tudtam hogy 
Ő  IS CSAK OLYAN MINT MÁS 
a falakra nagy rongypokrócokat raktam 
bearanyozott lábaival így lépegetett 
a vörős szúnyog térelemében 
különös árnyként föltűnt a múlt 
a fekete vasárnapi virradat 
pillantása/nak örök dics ősége 
ködös lidércálom-pilíantása 
melyben asszonyok közelítettek 
fehér hosszú lepedőkbe süppedt arcokkal 
tompa sugaras arcomba 
különös sipító énekükbe révültem 
viasz-tömjén-hínár4eány jött szelencével 
vele a folyómederben találkoztam 
hínárfövény4orlasz rabja volt 
a fekete árnyak vonulatában tűnt el 
különös délceg muzsika-organizmus: 
KEVÉS VOLT AZ ÉLET AMIT KÍNÁLTA TOK 
mert minduntalan belebotlok 
rohadó tatörzsekbe 
rohanó lófejekbe 
lebontott házakba 
egy ködös fekete vasárnapra elkészültem 
befestettem magam feketére 
égszínekben vándoroltam 
szivárványokba buktam 
színtelen apró kr/stáy-ąánc röptében 
megnyílt az űrkollosszus 
a tárgyak darabokra hulltak 
kőszőrszemek megviilantak 
dinamit-habarcs fogaik megkocoaniak 
az úrszekrények széfrobbantak 
szétmálló zuzmara*öpeny lett 
• lovakból 
• csirkékböl  
•  házakból 
•  fákból 



a fotelokból 
a friztsider 
a gaiériákbói 
a földnyelvekből 
az emlékekből 
tiszta szabályos mikrovilág 
ősmolekula-atom-föveny-pázelt rendszer 
hömpölygő  szívmarás gubancok 
minden örök és váttoztathatatian szétmállott 
borzadt molekulatömbőkké 
hasító-rézakác-f űszeríomb 
szent szűzi kék királyfi a kossal 
megnyílt az ősfä/d-anya 
mély sötét hangok perdültek táncra belőle 
különös hangokat tépett ősatyánk 
lompos morajokkal karöltve 
nap-ezüst-zománc 
a megvadult föld simulni kezdett. 
Apokalipszis csontfogai 
kérgesedő  testhelyzetünkben 
négyütemű  sánc-bérc 
nézésünkben  majd csalánszemek 
keserűn és szúrón 
bélpoklosok tekóly-szimfóniájaiba 
nyáladzó iövecléktöitények 
vigaszunk majd sok galambbal Jön 
szótöredékekben amelyek 
lesuhannak  völgyeinkbe 
öröműnk a keresztek höjében párolog 
nap nap után majd 
békésen üldögélsz 
a megszaggatott fűzfalombok alatt 
hintaszékben 
kŐtelenül  
hústalanul 
szépséges országok nyílnak 
tengerek Jönnek némán szótlanul 
békésen áramló huliámjátók 
örök csönd-béke-nyugalom 
az Óceán hatalmasan 

8. THE OCEAN: 

különös ámyként már csak Ő  létezik 
elveszett talán az Óceán 
hűvös vonulata alatt 

falán az Óceánban 
a mélységes csendjében 
egyszer mégis előbukkan 

O 



GUBIGS  FERENC 

SZAVAK, MELYEK TÉGED KERESNEK 

szét akartam húzni a hajadat 
hogy lássam milyen szépek.a templomok színes  treskói 
az ördög keféjvel mosom lea színeket 
turkálni összekócolni 
s ráakadni a napokra melyeket kitésüit& a hajadbói 
egyedül Jobb ízű t ettem volna 
két kezemből rágcsálni a húst -  a combodat 
mint itthon mindenfelől púderrel leöntött sápadt kurvák néznek 

lyuk maradt rajtam begipszettem 
de az egerek újra kJtúrták s ide Jönnek elpusztulni 
jaj valaki Jeges vizet öntött a cipőmbe 
s teJpamtói felfelé áraszt el a rekedtség 
én ki penészes képpel lentről jöttem 
most Szemközt köpöm a kopasz bürokratákat 
s megkopasztom pávatollaktól 
átnéztél a vakolaton s mindenkit nagy er ővel a téglarétegekig tereltél 

megértem mert tudom 
hogy szagom hasonlít a döglött aligátoréhoz 
de mit tehetek ha nem tudom rátújhi 
a kemencében sült fonott kalács illatát' 
még/s meztelen testedre vagyok kíiiáncsi 
nem pedig a templomok színes freskóira 
a manók összeterelik a kínokat 
vékony  spárgával vérzem ki tenyerem 	- 
s te megengeded hogy rád feküdjek 
hálát adok Neki hogy megszabadított tetveiintő l 
akarod a szivárványt esőtől nedvesen 
akarod az üres szavakat melyek téged keresnek 

kettévágsz kicibálod belőlem az erő t mellyel megáldattam 
padig csak melled látni kívántam e kémi 
hogy hadd pihenjenek tenyeremben 
magamat akartam ässzekocointani a felhőkkel 
üvegvirágként szilánkjaimmal mosoíyodváresrelesteni 
megeredtek  gyöngyházgomb4cönnye!rn  
s elnyelte Őket a szivacsszőnyeg 
s te azt mondtad olyan vagyok mint a fa/Jóra kinek vlsszaiög/ák láncát 

s nem fengedik ketyegni 
riasztanak 
tovább akarjuk enni a csillagokat ás szopnia te/utat 
nagyot köpök s takarom az ostort mellyel csapni készülök 
a földre simulva fekszem előtted 
te lassan átmész rajtam ás én számolóm lópiteld ,  
mindenki fent ül a plafonon 
a hangszerek Is ott csüngnek s m/lágyan rugózva ugráitunk 
valaki karddal vágta ketté a cigaretta/üstöt 
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banánt tessék banánt fessék 263 dinár egy kiló 
s futottam lihegtem hogy megdicsérjen a főnök 
kimentél a lépcsőházba s án utánad vágtam egy tálat 
éhezőket taposva rohantam a boldogság felé 
megeresztetfed melled bimbó/ának osap ja/t 
s án repülni próbáltam 
de a huzat kivitte e fofelokat az utcára 
s mi utánuk mentünk hogy ieüihessünk 
kár hogy a sok kenőcs tönkretette az arcodat 
kár hogy bájaid már széfosztogaitad 
visszamentünk  

szemtelen vörös .légynek láttalak téged is míg áttetsz ő  
hálólngben sétáltái bennem 
vörös foltokat varrtál testemre 
s kinyomtad gennyes pattanásaim 
elvált asszony kell neked ki már tapasztalt mondta a f őnököm 
nagy emberek kis bottal Járnak jegyezte meg a pénztárosnő  
esteledik s nem dicsérem többé színeid 
nem leszek többé giccses nipp egy rossz rádiókészüléken 
smrznuti grašak izvo/ife snižena cena 
megrázkódom mesebeli királytivá változom 
ujjongok hogy nem vagyok szénlapátoló itróger täbbá 
piszkos kezeimre fehér kesztyűt húzok 
s megkérem a kopasz bürokratát 
hogy vegyen bs a kllkkbe engem is 
lassan rájöttem hogy ha/ad színe már kifakult 

BRIAN  JONES  EMLÉKÉRE  

féltél a dohányszínű  mosolytól 
minden jóságod kihullatod 
a bő/csőből ha volt 
s most játszik vele 
a cédrus nemzedéked 
hajódat kimosták a 
hajnali sós felhők 
mély kékséget húzott 
rád e rövid idő  
s a hosszú távot 
melyet kényszerből 
átalusszák 
szakállukat belepi 
az ólombányák 
falán áthulló üresség 
arcukról lehúzzák 
a kék angyal mosolyát 
s rájuk ront a nappali szenny 
elindulok a hyde-parkba 
a testvérek közé 
szitároddai beszöktél 

kényes fülű  szobákba 
hogy szétfoszló 
búgó hang/át 
itatóspapír közé sűrítsed 
féltél a magánytól 
mindig elvesztetted 
betonmedencéd 
virágai nyújtottak 
Jóízű  levegőt 
a tizedik adagnál 
ráncaid előrezuhantak 
valaki megölette 
nagy toitú kölykét 
lágy mellű  nő  
dörzsölődött hozzád 
meditáini  kezdett benned 
a búgó g/tár 
ilyenkor valaki 
nagy csapásokkal 
fejteni kezdte 
kő tekervényeld 
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DUOÁS  IDA: 

elmenekül 

(a szavak lassan 
körüliUnek 
mint erdőtüzet 
a félelem 
ruháiniból  
nehézkes sötétség 
csurog) 

Mindenki zseniális festőnek képzeli magát és Lassan olyan képpé válik, ami-
lyent maga alkotott. Mindent önnön nagyságához méretez. Konfliktusait is 
elintézi zárt szobában, egyedül. 

Egyszer aztán megrémül. Észre som veszi  iés menekül. Kimenekül az 
utcára. Bizonyos ideig megkönnyebbülést érez, mintha kitágulna ás meg-
nyálnja, mint az utak. Szívélyesen mosolyog. Néhány nap ás eltanulja a 
nevetést, a hahotázást és a Csíp ős megjegyzéseket íz azok számlájára, akik 
megmozdulnak ér eltűnnek közülünk. (Akik valóban elmenekülnek.) 

Nézünk egymásra, már mindenki arcán saját vonásahilot véljük fel-
ismerni. Ügyesen eltitkoljuk magunktól, hogy ha a fülledt szobák kaján bú-
toraikikai elnyelnének bennünket, megsemmisülnénk. Bálványokat találunk 
ki, deformált bálványokat, saját vonásaink negatívjait. Imáinkba belefog-
lalunk mindennapi dolgukat ás azt másnap teljesítjük is. (Kegyesek va-
gyunk önmagunkhoz.) 

Talán egyszer eljutunk addig a gondolatig, hogy üres és értelmetlen 
volt minden. Azért nyugodtan meghalunk. Kezünkben marad egy könyv, 
amelyet az utolsó pillanatig görcsösen olvastunk: hogy halálunk után más 
testben újraéledünk ás nem kell soha fizetnünk adósságainkért. A sekélyes 
szavaikkal teleírt oldalakat azonban (áltassuk magunkat, hogy tévedésb ől) 
mellénk helyezik a koporsóba ás második életünk azzal a szörny ű  csalódás-
sal kezdődik, hogy szürkék voltunk iés sorszám lógott a nyakunkban. Ezzel 
aztán föl is készítették bennünket egy Új szerepre, ami szorosan ránk ta-
pad, míg a végén beleéljiik magunkat: hogy mindennél ás mindenkinél 
kevesebbek és félresikerültebbek vagyunk. 

És csináljuk tovább. 
(Régen a váratlant neveztem életritmusnak. Be kell látnom, kiestem 

minden pontosan megkomponált zenéb)öl, néha nagyokat koppantok a ház-
falakra, ha eszembe jut valami emlékkép. LASSAN MINDEN FÖLÉM 
MAGASODIK, mint tömör piramis, ás labirintus mélyére zárnak, mint 
hasznavehetethn, de még fönnmaradt másniát.) 

EREDMÉNYTELENÜL 

Valami okosat kellene kitalálni. Valamit. 
Elindul.nii  és a vándorok fáradt idegességévél járulni mindenki elé. 
Nem figyelni, ha néznek rém. 
Kegyetlenül belelátni az embenikbe, hogy fájjon, hogy féljenek t őlem. 
Ülni a piszkos teremben, mindenkit ől piszkosabban ás elhasználtabban. 
Akkor nem mernének megszólítani se. 
Kiülni  a vízpartra iés nézni, hogy elmúdók, feloldódok. 
Ulni  szépen, felemelt fejjel. 
Az időt elnyelni, mint pontosan beosztott munkaórákat. 
Fájni hangtalanul, nyüszítve ás félrevonulva, míg a part kövei lassan 
fölémemelkednek. 
Aztán semmi. 
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Hallgatni. 
Ha visszagondolok, mindig  kísérleteztem  magammal.  
Dredmény  nélkül. 
A hamis szavak úgy jöttek bel őlem, mint rossz automatából az er őtlen 
ásványvíz.  

gyetlen.ü1  kitapogatni a tárgyakat, mint a vakok, és ügyelni, hogy ne 
ütközzem beléjük. 
Most már csak ezt: nem ütközni beléjük. 
Fáradt lapokat  hajtogatni  és csak a széljegyzetekb ől élni. 
Cserepes számra ragadt szavak  kattognak,  ha vonatra Ülök,  talán  meg-
emészti őket a  sebeség.  
Régen  nem találok  magamban  senimi ielmo7,díthatót.  
Először  imajd  csak .megsárgulok, aztán egészen  isszegöngyölödök,  mint a  
pörkölt  papírlap.  
ĺgy  talán majd nem fázom. 
Nem fázom senkit ől és nem  1ismétlem  többé önmagamat. 
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KOMENDA  LÁSZLÓ 

ÁRNYAK 

Az éj/el hazajövet 
észrevettem egy árnyat 
tíz év alatt először. 
A fal elő tt kőkereszt áll 

megfeszített jézusok hunyorognak. 

Tíz év alatt először 
megláttam a kőbe vésett 
feltesz! tettek kinyomott szemét, 
tíz óv alatt először 
eiosúsztam  sötét szívkamrák 
vérrel meszelt falain 
a feketén élősködő  árnyakon. 

Emberek ének e falak mögött 
Ós Ilyenkor kora tavasszal 

mindig bemeszelnek, 
de ha eljön a sötét 
és kigyúlnak a tények, 
fekete árnyak jelennek meg 
Ismét a falakon 
ős mögöttük emberek élnek! 
Tíz óv alatt először érzem, 
hogy az emberek félnek... 

Levizelt falak 
ős levizeít kenyérdarabok között 
úgy élünk, mint holdvilágos égen 
a kopasz fák árnyai 
ás csak az örjöngő  szél érzi, 
hogy nem vagyunk árnyak... 
De egyszer a falak Ja omlanak, 
mart az árnyakat eimeszelnl 
nem lehet!... 

O 

AZ ABLAKBÓL 

az Óra ketyeg... rní az ott a dróton? 
hétköznapok szürke dagadása, vagy 
a havas M/hold falja mohón 
az áramot? csak egy kismadár h űti 
gyulladásos agyát zuzmarával 
az óra ... tik ... Mc...  
mi az ott a dróton? az óra - . . lüktet, 
akár jóiakott pióca hasán a hártya, 
szótpukkadt, alatta ivõrõs lett a hó, 
kinek e szíve volt ez? 
na ás ha meghalt valaki? nem, ez erek 
még ott lógnak a szomszéd ház ereszén 
vénák, aortk, kékek, zöldek, pirosak 
lógnak, mint a jégcsapok királya 
bordáin a koszorúerekkel, 
elmeszesedtek,  csak a fehér fal kártalan 

miért van idő  és óra? 
még nincs taggal, a szomszéd bácsi jött, 
két zsák csontot rázott, rázott ki a ház előtt, 
fehéret, feketét, sárgát, azt mondják, 
mostanság sok csontterme« 
ás sok mészáros 
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összefonódnak a csontok, koponyán lyuk 
patkány néz ki rajta, haladó eszmék 
doboza, ilyen volt Auschwitz is, 
mit ér a reggel, ha valahol most 
a derült magasságokból villám döfköd, 
valahol eltűnt a sötétben egy néger 

mit ér? agy lyukas koponyát sem 

mit ér a reggel, ha reggel van már, 
s az üvegen vakok a jégvirágok 

O 
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KOVÁCS KATARINA 

BIZALOM 

eszmék 
a tökéletesség komponensei 
ragadós emlékezetünkben 
fehér foltok... 
áthidalhatatlan sötétség 
a kétségek foszladozó tekintetét 
nekünk kell a 
tercierbe temetnűnk 

O 

ATOM HULLÁS 

én 
a Jövő  kék 
pontjára itudok asszociálni 
s fi nem értitek 
eltemetitek  önmagatokat 
boldog jövőről álmodtok 
s vár/átok 
hogy valaki intsen 
pedig ahhoz kevesen vagyunk 

ri 

SZÓJÁTÉK  

sercegő  tollatok 
átharapja az Idő  torkát 
s tébolyító trillákat 

játszfk  
a kék atomkorban... 

O 

MOTTÓ 

nekem csak egy 
kiskorú álmom volt 
amelyben közelebb jutottam 
a csillagokig 

APPASSIONATA  

azt hittem hogy könyvekkel és 
emlékekkel 
bástyázom körül magam 
de most 
színes álmaim vannak 
(s te nem tudod) 
talán még 
virágot hoznak a 
gesztenyefák... 

eltemeltem  az utolsó 
kocsányt is 
a ködben keresem 
talán újra még egyszer 

egy 
virág 
nevet a szédítő  

szürkeségbe 
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VÁMOS JÓZSEF  

ELKÉSETT  GONDOLAT 

a hold már régen alszik 
én már ébren vagyok 
másnaposan 
kicsit szomorú a világ 
köröttem 
horkolnak a virágok 
százszor le nem tépett 
ajándékszálak 

eJ  nem mondott szavak 
megsemmisülnek a falon 
akár a legyek a légycsapó 
alatt 

kiliszlult  a hajnal 
ködben vibrál a tekintet 
vakon 
mint a bőregér 

reggel van 
holnap 
nem tudhatom 
estig hányszor kukorékol 
a valóság 
így Csak azt tudom 
mi nem történt tegnap 

O 

ALAPÁLLAS 
(GULYÁS JÓZSEFNEK) 

csendben ordítani senki se hal/ja 
zuhanásod éles moraját 
megállni agy helyben ás haladni 
előre mint a rák 

szárazon izzadni édes verítéket 
dúdolni közben egy néma dalt 
gondolni tétlen valami tettre 
elsiratni diadalt 

virágot szedni száraz kövek között 
vagy vizel merni ugyanott 
sziklákat gyúrni tenger hullámain 
égre szórni homokot 

megrágni sületlen hipotézist 
barbárként dobni semmibe 
mi beléd rakódna de nem hagyod 
magad élni ennyire 

O 

SZÁMADÁS 

csak ennyi legyen 
száraz étel reggelire-vacsorám 
langyos ebéd 
(naponta háromszor eszem 
vagy eggyel kevesebbszer) 
meg két liter Víz 
lehetőleg ártézi az az igazi 
életerőt 
egy pár cipő  nyárra 
ás télre magas szárú 
egy pár papucs 
meg zokni de ne fehér 
(fekete égben járok) 
sötétkék öltöny valaki halálára 
(én meztelen halok meg 

475  



meztelen életből 
meztelen világba 
csupasz szWárság  unalmas  folyásán 
meztelen örökbe) 
színes forgatag nem az enyém 
csak tenyérnyi föld 
melyen körbe .foroghatok 
rikító zöldek vak sárgák 
üres kékek rohanó pirosak 
äeszeve.gyüit  mállottsága felé 
egy szoba melyben áll 
egy fekhely 
egy asztal 
egy székkel 
egy szekrény 
egy kályha mely fűti képzeletem 
mikor belülről fázom 
egy tükör mely mutatná néha 
hagy án még mindig án vagyok 
mi kellene még 
talán agy üres papír 
egy remekmű  mit meg nem írnak soha 
egy üres gondolat melybe minden beletár 
Ja ás egy takaró 
azzal fedem el gyarlóságaim 
egy szál virág az Északi-sarkról 
a dermedtség acélos virága 
egy rádió egy leadóval 
egy ás ugyanazon műsorral 
(mondjuk egy lemezjátszó )  
Beethoven -szimf óniák lázongó 
lelkiismeret-háborgáseivai 
végtelenül 
akár a Befejezetlen szimtónla 
mi kellene még 
néma sóhaj közönnyel teli 
világra nyíló üvegezetlen vak ablak 
fekete lánggal égő  mécses 
zárt ajtó mely sehova vezet 
semmitmondó gyötrő  gondolat 
helyben forgó üres képzelet 
ez mind megvan 
csak án hiányzom 
önmagam 
magamat kell megtalálnom 

M,  

476 



ÉG T/fi  



KEMÉNY G. GÁBOR 

KÖZELEDÉSI MOTÍVUMOK A MAGYAR  - DÉLSZLĂ  V  
KAPCSOLA  10K TÖRTÉNETÉBEN 
(1790-1914) 

L 

A magyar—déLszláv kapcsolatok vizsgálójának, ha olyan Összetett, sokágú 
kérdés elemzésére vállalkozik, mint e kapcsolatokban jelentkez ő  közele-
dési motívumok kimutatása, látszólag könny ű, valójában igen igényes, 
differenciált feladata van. Míg ugyanis egyértelm ű  művelődési kapcsola-
tai-nak leírásával kisebb könyvtárt töithetnénk meg,t sz űkebb értelemben 
vett történeti kapcsolataink jórészt feldolgozatlanok, összefüggéseikben fel-
táratlanok. Ez a körülmény különösen jellemZő  a politikai nemzeteszinék 
XVIII. század végi jelentkezését ől az első  világháború küszöbéig terjed ő  
korszakra, melynek idevágó kapcsolatait egyaránt jellemzi, hogy a politi-
kai történeti és a művelődéstörténeti motívumok kezdett ől szinte elválaszt-
hatatlanul jelentkeznek, s hogy a társadalmi-történeti fejl ődés törvénysze-
rűségei határozzák meg; az adott id őszakban a politikai vagy éppen a 
művelődéstörténeti kapcsolaton van-e a hangsúly. 

A fentiekből következik, hogy a közeledési motívumok ilyen jelleg ű  
vizsgálatára - a kapcsolatok egészének sokrét űsége és gazdagsága elle-
nére - eddig alig került sor. Ëppen ezért vizsgálódásunkban nem a kapeso-
lattörténeti adatok halmozására, hozzávet őleges teljességére, hanem e kap-
csolatok való jelentőségének kimutatására alkalmas Új közelítési mód 
erövonalainak, id őáUó motívumainak jelzésére törekszünk. 

j módszerű  történeti vizsgálatunk további velejárója, hogy ez alka-
lommal következetesen a magyar kezdeményezésb ől, a magyar indítékú 
és hangsúlyú kapcsolati anyagból és annak motívumaiból indulunk ki. Ez-
zel a kapcsolattörténeti kutatásban régóta mutatkozó egyenetlenség felol-
dására törekszünk. Történeti kutatásunkat ugyanis a legutóbbi id őkig any-
nyira elfoglalta a környező  népi Vagy távolabbi visszhang vizsgálata, hogy 
éppen a kapcsolatok magyar kezdeményezése szorult háttérbe. Az, hogy 
mivel járult hozzá a magyar nép és társadalom ia társadalmi-történeti fej-
lődés során ezeknek a kapcsolatoknak létrehívásához, a gazdag örökség 
megőrzéséhez. 

A magyar—délszláv közeledési motívumok történeti fejl ődését átte-
kintve arra a következtetésre jutottunk, elérkezett az ideje, hogy a mi 
törekvéseinkről, pozitív kezdeményezéseinkr ől több szó essék. Elsősorban 
ezekről kell tehát szólnunk, mert az utóbbi id őben érezheten megmutatko-
zott, hogy ezeknek a pozitív kezdeményezéseknek további elhanyagolásával 
egész kapcsolattörténeti munkánk egykönnyen zsákutcába jut. Öncélú és 
mesterkélt filologizálássá válik, melyb ől éppen azok az indítékok hiány- 



zanak,  melyek népünk érdekét szolgálják, s vele a szomszéd népekkel való 
kapcsolatok továbbfejlesztésénok munkáját megkedveltetik. Szükséges te-
hát, hogy ezt a körülményt, a magyar—délszláv kapcsolatokban érdekelt 
mindkét fél mérlegelje és az eddigieknél jobban számba vegye. A múlt 
ebben a viszonylatban is hat a jelenre. Bebizonyosodott ugyanis, hogy kör-
nyező  'ás távolabbi kapcsolatainknak leredményes továbbépítése azon is 
fordul, hogy megbecsültetjük a korábbi fejl ődés 'során elért eredményeket, 
kezdeményezéseket. Mert ezek a pozitív kezdeményezések jó hozzájárulást 
jelentenek egymás teljesebb, elmélyültebb megismeréséhez, s a nemzeti 
kulturális értékek bemutatásával az egyetemes emberit is gazdagítják. Er-
re a mértéktartó, 'kölcsönös megbecsülésen alapuló történeti és kulturális 
értékeinket számbavev ő  »iaprómunkára< már több mint harminc évvel 
ezelőtt így figyelmeztet Németh László egy magyar—jugoszláv folyóirat 
számára Írt cikkében: 

»E cikk nem ezért készült, hogy Ilyen együttes munkása kedvet csi-
náljak. Nem vagyok híve a nagy cégér ű, túlzott apparátusú „összefogá-
sok"-nak. A túlzott köpü'kön elken ődik a vaj. Többat érnck a csendes mun-
kás barátságok. Ha odaát van két-három ember, akinek éppúgy elakadtak 
a problémái a magyar Drávánál, mint .a miénk a délszlávnál: könnyen le-
hetünk egymás budapesti, belgrádi, zágrábi fiókjai, ahova csak írni kell, 
s megjő  a könyv, és a felvilágosítás. Id őnként egy kis eszmecsere - maga 
az ember is.- 2  

Talán ott kellene 'kezdenünk az Új módszer ű  vizsgálatot, hogy egy 
mindmáig érezhető  hiányosságra utalunk. Régi 'történeti adósagunk, de 
nemcsak a miénk, hogy a felvilágosodást s vele együtt a nemzeteszmék, 
a nyelvi-nemzeti öntudatosodás XVIII. század végi kezdeteit annyira elszi-
getelten tekintjük. A magyar felvilágosodásnak az egykorú horvátországi 
páholyokhoz való kapcsolatát, Martinovics föderalista államtervezetét, a 
magyar jakobinusok nemzetiségi politikáját az esetleges délszláv elemek 
nyomainak felderítése szemszögéb ől Is 'érdemes lenne megvizsgálni. Mindezt 
pedig összefüggésben a nemzeteszmék, a magyarországi nemzetiségek poli-
tikai története egykorú jelentkezésével. Amir ől már negyedszázaddal eze-
lőtt a következ őket írtuk nenizetiségtörténeti áttekintésünkben: 

'A magyarországi nemzetiségek politikai története az 1790-91. évi or-
szággyűléssel kezdődik. Mindaz, ami előbb történt, a társadalmi vagy a 
kultúrtörténet lapjaira tartozik. Kétségkívül, hogy nemzetiségi probléma 
korábban is volt, de nem tudatosan, vagy nyelvi és politikai kívánalmak 
rögzítése nélkül jutott kifejezésre bizonyos települési és egyházi kiváltsá-
gokban, mint az Andreánumban, lipóti diplom'ákban stb. Az 1790-91. évi 
emlékezetes országgyűlésen azonban már a nyelvi és politikai jogok diétai 
és uralkodói elismerését követelik a rendek, s hasonló célból a Diéta elé 
érkezik v'éeményezás rügett az .1790. évi temesvári szerb kongresszus ha-
tározata és az erdélyi országgy űlésre az els ő  román nemzetiségi felirat, 
mely  Supplex libellus Valachorum  néven ismeretes a politikai irodalom-
ban. Ugyancsak az 1790-91. évi magyar országgy űlés foglalkozik a hor-
vát—szlavon megyék követeinek els ő  feliratával, a  Declaratióval is,  mely 
a magyar nyelvi követelések eflentételeként a latinitás, a latin közigaz- 
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gatási  nyelv fenntartását követeli. 1790 tehát nevezetes  fordulópont a dunai 
népek történetében. Ett ől kezdve beszélünk par excellence nemzetiségi po-
litikáról a DunavöIgyébîen. 3  

A két emberöltőn át tartó s végül Is  az  1848-49. évi szabadságharcba 
ás nemzetiségi polgárháborúba rborko,11.6 események alakulását jól szemlél-
teti a diétai nyelvitörvények és a nemzetiségi mozgalmak és tervezetek (ez 
esetben ezek délszláv vonatkozásai) viáziatos párhuzama. Az 1791 :XVI. t. 
c., az első  magyar nyelvtörvény ugyan buzdítja a rendeket, hogy hiva-
talos tárgyalásaikba a magyaron kívül más nyelvet ne használjanak, s e 
magyart a hazai iskolákban, akadéniiákon és egyetemen tanítsák, ám a 
kormányszéki ügyeket (»most még') latinul tárgyalják. Az 1792 : VII. tör-
vénycikk ennél tovább megy, mert kimondja •a magyar nyelv rendkívüli 
nyelvként való oktatását a »kapcsolt részek«-ben, de ezt sem akkor, sem 
később nem hajtották végre. Ett ől kezdve az 1825-27. évi magyar ország -
gyűlésig a magyar nyelv kérdése nem merül fel. Az 1807. dec. 7.-i, az 
1812. április 28-1 királyi leiratok eleve szükségtelennek mondanak minden 
további nyelvtörvényt. 

Az álamnyelvi harc újabb fázisa eleinte békésen indult. Az 1827 : XI. 
L c.-ben csupán az Akadémia (Magyar Tudós Társaság) alapítását emelik 
törvényerőre. De az 1830. évi VIII. törvénycikkben már kimondja a hely-
tartótanács a vármegyei hatóságok ás bíróságok magyar nyelvhasználati 
jogát. Ezt az 1836 : III. törvénycikkben a magyar törvénykezési nyelv be-
vezetése lkbveti. Innen már csak egy lépés a kor nemzetiségi mozgalmai-
ban joggal sérelmezett 1840 : VI. törvénycikkig, mely ia többi közt kimondja 
az egyházi ás világi hatóságok egymás közti magyar érintkezési nyelvét 
ás az anyakönyvek magyar nyelven való vezetését. A sort az 1844 : II., 
illetve az erdélyi 1847 : I törvénycikk zárja le. El őbbi országosan intéz-
kedik a magyar hivatali, közigazgatási és közoktatási nyelv bevezetéséről, 
utóbbi mindezen kívül és felül kimondja az országgyűlés (értsd: az erdélyi 
diéta) ás a törvények magyar nyelvét.' 

Ezzel a nyelvtörvények által határolt úttal szemben áll a nemzeti-
ségi programok, nyilatkozatok ás tervezetek 1848 el őtti nem kevésbé hatá-
rozott útja. Az 1790. évi temesvári szerb kongresszus határ őrvidéki ás 
egyházi vezetőkből álló többsége leszavazza a Tököli Száva vezetésévël 
felvonult magyarbarát szerb tábort és illír udvari kancelláriát, a határ őr-
vidék fenntartását, s az akkori települési területen »szerb nemzeti kerület» 
megállapítását követeli. Az 170. évi kongresszus két ponton Is beírta ne-
vét a kapcsolatok történetébe. Egyrészt azzal, hogy Tököli Száva nemcsak 
a fenti követelésekkel fordult szembe, de a szerb—magyar békés mege-
gyezést Is ajánlja. Másrészt, hogy az els ő  magyarországi nyelvtörvény 
megszavazásakor a rendek - az udvari illír kanceflártia ügyével foglal-
kozó felterjesztésükben - ezt az elvi kijelentést teszik: »Nem Igaz, hogy 
mi a szerbeket nem szeretjük. Mi velök mint idegenekkel soha nem bán-
tunk, hiszen törvényeinkben megosztottuk velök minden jogunkat» 5  

A rendi felirat békülékeny hangja elválaszthatatlan Tököli Száva ek-
kori magatartásától, aki ett ől kezdve s két nép megértő  kapcsolatának ko-
rabeli jelképe lett. Juhász Géza közölte az immár szintén kapcsolattör-
téneti jelképet jelent ő  Déli Csillagban, 1948 nehéz léptű  nyarán, Tököli 
Száva emlékezetes 1813. évi decemberi kollégiumi látogatásának poétikus 
történetét,' melynek falai között a szerb diákok hosszú évtizedek óta ba- 
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ráti  otthont, szellemi nevelést kaptak. A debreceni diákkórus olyan mér-
tékig szívébe férkőzött a Szerb  'Matica  és a Magyar Tudós Társaság párt-
fogójának, hogy végrendeletében ezer ezüst forintot hagyott a kántusra.'  
ErniLtésre  érdemes motívum, milyen eleven maradt fenn emléke a kés őbbi 
ellenzéki sajtóban.  Pompéry  János, a határozati párt lapja, a  Mczgijaror-
szág  szerkesztője 1861 nyarán  az újvidéki Tököli  centennárium  ünnepségei 
alkalmából írta a század egyik legszárnyalóbb magyar politikai vallomását 
a két nép  összetartozásáról. 8  

Tököli Száva alakja így lett születése századik évfordulóján, az újvi-
déki szerb centenáris ünnepség alkalmából a két nép közeledése és egy-
mást megértése történeti  kilejezőjévé  az ausztriai önkényuralom ellen 'küz-
dő  magyar baloldali sajtóban. Hasonlóan látta szerepét az említett Tököli -
emlékünnepségen  az Akadémia nevében felszólaló  Toldy  Ferenc Is. Csak 
Kazinczynál olvashatunk hasonló elragadtatással irt sorokat, amilyenekkel  
Toldy  ebből az alkalomból a szerb népköltészet és nyelv szépségét mél-
tatta. 

A magyarországi  dálsziáv  nemzeti mozgalom, akárcsak a korszak más 
fejlett nemzeti mozgalma azon ban nem a Tököli ajánlotta kompromisszum, 
hanem a politikai, nyelvi és irodalmi újj ászületés útját választotta. Ez az 
út egyben a szerb nemzetiségi mozgalom követeléseiért folyó harc kiélez ő-
désével járt. Amiben ekkor a szerb mozgalom az élen járt. A temesvári 
szerb kongresszus határozatai nemcsak id őben, tartalmilag is megel őzték 
a  Supplex libellusban  foglalt román kívánságokat. Ennek  szerzái  ugyanis 
ekkor megelégedtek az erdélyi bevett nemzetként való elismerés, az ará-
nyos  diétai  és hivatali jogok, valamint bizonyos törvényhatósági kedvez-
mények  kívánaval.'° 

A temesvári kongresszustól a húszas évek elejéig Látszólag enyhült a 
magyar államnyelvi és a nemzetiségi mozgalmak ellentéte.  Ettől  kezdve 
azonban Zágráb, mint a  -Sprachkampf« kijadványainak  megjelentetője, s 
a magát már a harmincas évek kezdetét ől Illírnek nevező  horvátországi  
mozgalom lép előtérbe, úgyis mint a magyarországi nemzetiségi mozgal-
mak  ösśzckötője  és fókusza. »Az illír mozgalom  -  olvassuk egy jugoszlá-
viai magyar nyelvű  történeti  tank&nyvben -  a XIX. század harmincas és 
negyvenes éveiben bontakozott  Id.  Művelődési téren szép eredmények szü-
lettek, de a horvát területek egyesítését ez a mozgalom sem valósíthatta 
meg. A mozgalom érdeme, hogy felébresztette a horvát népben a nemzeti 
öntudatot... Legmaradandóbb eredménye a horvát  száborhan  1847-ben 
hozott döntés, mellyel a hivatalokban és az iskolákban a horvát nyelvet 
tették  kötelezővé. 1 ' 

A vázlatos  'összefogialáshoz  néhány vizsgálódásunk körébe vágó meg 
jegyzést fűznénk. Egyrészt azt, hogy az illírizmus a maga korában az el-
mondottaknál jóval többet jelent. Lényegében a délszláv népek nemzeti 
összefogása és kulturális egysége korabeli programjának 'tekinthet ő. Olyan  
programnak, mely minden nemzetiségpolitikai kiélezettsége e llenére aufk-
léfista  és francia forradalmi jegyeket is tarta lmazott.  ĺgy  a napóleoni fran-
cia  Provinces Iliyriens (Illiria,  1809-1813) rövid fennállásának tényéb ől 
táplálkozó délszláv egységmozgalmi ‚törekv ést. Ismeretes, hogy ebben az  
I]líxiában  a francia katonai igazgatás akkor e gyesítette Dalmáciát, Isztriát,  
Krajnát,  Horvátország délnyugati felét. Azzal a ténnyel pedig, hogy  az illír  
tartományok területén fennállá sa  éveiben felszámolták a feudális szolgál- 
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tatásokat és bevezették a polgári jogszolgáltatást, elrendelték az anyanyelvi 
iskolázást ás közigazgatást, példát ás lehet őséget adtak a délszláv nemzeti 
mozgalom akkori formájának kialakítására. Mindenesetre ez önmagában 
jelentősebb, mint az 1847. évi horvátországi ellennyelvtörvény létrehozása. 
A fő  változást azonban a művelődés e]iőreviteléhen, a politikai szervezet 
megteremtésében látjuk. Az alapvet ő  »nemzetiségi.' eredmények tehát a 
»što.' nyelvjárás irodalmi nyelvvé fejlesztése, a horvát sajtó, a nemzeti 
irodalom, az Illír Matica mint els ő  átfogó közművelődési egylet létrehívása. 
És mindezen felül az, hogy az illír mozgalom hívja létre az itteni szervezet 
politikai mozgalmát, az Illír, majd 1843-ban a Horvát Nemzeti Pártot. 
Ennek a pártnak az 1848-ban Gaj köré tömörült haladó szárnyáról meg-
kapó történeti leírást ad majd 1908-ben, a szeb—horvát koalíció által 
fenntartott pesti magyar nyelv ű  szemlében, a Juíraj Gašparac ás Veljko 
Pętrović  szerkesztette  Croa.tiábari Surmin György zágrábi egyetemi tanár, 

a magyar országgyű]ésbe delegált horvát—sziavon képvisel ő. A cikkíró ki-
fejti, hogy 1.848 tavaszán Gaj ás a haladó »hurok.', tehát a Horvát Nem-
zeti Párt balszárnya szembehelyezkedett Jela čićtyai. 

»Gaj -  Írja Surmin - sohasem gondolt iarra, hogy a horvátok átlépjék 
a Drávát, hogy magyar földön elfojtani segítsék a magyarok szabadság-
harcát. Erre - folytatja - számtalan bizonyítékunk van. Mikor már  ke-
nyértörésre került a dolog, (lej Batthyány magyar miniszterelnökkel talál-
kozott s arról tárgyalt vele, mint lehetne a fölmerült ellentéteket a két 
ország között békésen kiegyenlíteni. A viszonyok •túlgyorsan fejl ődtek S 

az ügyek vezetése Horvátországban Ici lett ragadva Gaj kezéb ől. Bécsből 

Obrenovi ć  Miloš fejedelmet kükiték Zágrábba - bár útlevele Prágába szólt 
- s a bécsi kormánnyal egyetértve, Miloš fejedelem Gajt zsarolás vádjával 
illette, mire Jeia čić, mit sem sejtve, (természetesen Surmin szerint - K. 
G. G.) vizsgálatot indított Gaj ellen, úgyhogy 1848. évi június hó 10-én túl 
semmiféle horvát gyülekezeten nem halljuk ás látjuk Gajt. 

Surniin  érdekes cikkében még elmondja, hogy Ljudevit Gaj Jela čić  
magyarországi hadjáratával szemben összefogott a horvát haladó mozga-
lom neves szereplőivel, Így a márciusi napok híres magyar nyelvű  horvát 
vitairatát 13  író Ivan Mažuranićtyal, Ivan Kukuljeviótyel, az 1849. évi hor-
vát—magyar békéltet ő  akciót támogató baloldali  Slavenski jug  szerkesztő-
jével, Dragutin Kušlannal és másokkal. A csoport tagjai a  Narodne novine  
1848. december 12-i számában felvetik a kérdést: »Vajon miért is harcol-
nak a horvátok Magyarországon? Mire való ez, mikor a horvát hadsereg 
feladata, hogy saját hazáját védje.» A Slavenski jugban, Dragutin Kušlan 
lapjában pedig 1849 május elsején arról olvashatunk, hogy Jeilačić  »a dél-
szlávokkal tegye meg ugyanazt, amit Bem megtett iaz erdélyiekkel.." Való-
ban érdemes lenne a Veljko Petrovi Ćék Croatiájában 1906-ben megjelent 
történeti kérdésfelvetésnek utánajárni. Tovább vizsgálni a haladó »illírek» 
1848-49. évi magyar vonatkozású kapcsolatait. 

Az illír mozgalmon kívül az 1848 előtti magyarországi szerb politikai-
művelődési mozgalomról kell még röviden megemlékeznünk. F őbb moz-
zanatait a következ őkben jelölhetjük meg: 1826-ban Pesten létrejön a 
magyarországi szerbség kulturális központja, a Szerb Matica közrnúvel ő-
dési egyesület. Ennek folyóirata, a  Letopis (Srpsid letopisi) már több mint 
egy évvel előbb, s azóta is - kisebb-nagyobb megszakításokkal -• meg-
jelenik, s így joggal tekinthető  Közép-Kelet-Európa legrégibb s egyben 
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ma is meglevő  folyóiratának. A negyvenes, években ugyanitt Todor Pavlo-
vié szerkesztésében és Jakov Ignjartovi Ć  közreműködésével kiadott  Srpske 
narodne novine a reformkor hangadó szerb hírlapja. A pesti egyetemi 
nyomda 1777 és 1847 között egész sor szerb könyviriitkasággál írta be nevét 
a szerb snűvelődéstört&iethe. Egyes adatok szerint csupán negyven év alatt 
283 szerb nyelvű  könyvet adott ki. Itt jelent meg 1816-ben a Vitkovies 
Mihály által szerbesített.', szerb 'környezetbe átültetett  Fanny Hagyomá-
nyai, a Spomen Milice, és a tudomásunk szerint els ő, 1829-ben kiadott 
Talia  szerb irodalmi almanach, melynek ezenkívül még az az érdekessége, 
hogy szerkesztője Radivojevićné Vijatović  Julianna, egy pesti derék szabó-
mester felesége, nyilván az els ő  szerb női lapszerkeszt ő ." Sajnos az Egye-
temi Nyomda nagyszabású kiadói munkája 'a magyarországi nem magyar 
irodalmak, elsősorban szerb ás a szlovák irodalom felvirágoztatása terén 
éppúgy megíratlan, mint az egykor hasonlóképp virágzó pesti szerbség 
ekkori története. Arról, hogy az utóbbi milyen vonzó irodalmi-publicisz-
tikai téma volt még az első  világháború előtti magyar sajtóban is, a Vi-
149ban, a radikálisok lapjában 1913 nyarán közölt szociológiai elemekkel 
átszőtt emlékezés tanúskodik. 18  A »szerb Pest»-r ő1 szóló emlékezés névte-
len szerzője néhány vonással ábrázolja a dunai víziút révén felvirágzott, 
egykori Duna-parti, szerb tulajdonban lev ő  »negyed-e't, a régi vigadó 
»rácz bálok« emlékét, elkalauzol a pesti régi Zöldfa utcában épült híres 
Vitkovics-házhoz, mely a múlt század tízes-húszas éveiben, Vitkovics Mi-
hály 1829-ben bekövetkezett haláláig - mint Írja - »valóságos magyar 
irodalmi szalón' volt. 17  

A XIX. század eleje és a reformkor többségében m űvelődéstörténeti 
jellegű  magyar—délszláv anyagból csupán néhány klasszikussá finomult 
adalékot emelnénk ki. A sort Gvadányi Józseffel kezdhetjük, aki a régi 
Tabán avatott ismer őjeként mutatkozik be az Egy falusi nótáriusnak budai 
utazása (1788) kilencedik részében, a tabáni szerb bíró temetésének leírá-
sában. 18  Sándor István Sokféle című  elegyes lapjában már 1801-ben olva-
sunk leírást Kraij'ević  Makóról és a szerb  h'ősdalok dicsírettr ől." A mű-
velődési mérce hirtelen magasra szökken, hogy Kazinczy Ferenc, a kor 
irodalmi vezére és nyelvújítója, a szomszéd népekkel való megértés ás 
megegyezés meggy őződéses híve szólal meg a kérdésben. Az ismert szerb 
irodalombaráthoz, Lukijan Mušicki akkori szerémi archimandritához inté-
zett 1812-i levelében hangzik el a kor haladó magyarjának ma is megszív-
lelendő  vallomása a korszerű  patriotizmus és a nemzetiségi megértés ügyé-
ben. »Az én patriotizmusom - Írja levelében Kazinczy - nem ellenkezik 
a• kompolitizmussal, 20  s midőn azt, amennyire t őlem kitelik, elősegéleni 
igyekszem, nem könyörgök azért az egeknek, hogy - más ikároklkal virá-
gozzék az én nyelvem; nevezetesen nem könyörgök azért, hogy az a nyelv 
ne boldoguljon, amelyen az Azan Aga mennyei szépség ű  elégiája eléne-
ke)jtetett.  «21 

A szerb és szélesebb értelemben a délszláv m űvelődéstörténet modern 
idószakát megnyitó nyelvújítás az 1829. évi pesti szerb almanachban, a 
Tali4ban már emlékverssel ünnepelt Dositej Obradovi ć, a szerb népköl-
tészet rangos európia fogadtatása Vuk Karadži ć  nevéhez fűződik. A ma-
gyar művelődés központjaiban korán 'megnyilvánult az érdekl ődés az egy-
korú szerb kultúra iránt. A Tudományos Gy űjtemény, az első  magyar tu-
dományos folyóirat már a tízes évek végén bemutatja Vitkovics álnéven 
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közölt tanulmányát a szerb nyelvr ől és annak költői szápségéről. Vitko-
v.icsról a nevezetes, 1878. évi egri centenáriumon majd Gyulai Pál és Gre-
guss Ágost, a magyar kritikai Irodalom ekkori rangels ői emlékeznek  meg.0  
Eddigi tudomásunk szerint Kultsár István lapja iszámol be ei őként a kor 
olvasó magyarjának a IÁpcsében kiadott Karadži ć-féle szerb népdalgyúj-
teTnlényrõl. 24  A gyűjtemény iigazi bemutatója, Karadžié gyű tésének a 
kor műfordítói szintjéhez mérten - ihletett to]rnácsolója azonban Székács 
József volt, aki 1836-ban a Szerb népdalok és h ősregék előszava végén így 
ajánlja művét a népi műveltség nagy népköltészeti örökségét hordozó ás a 
történelmi érdekl ődés előterébe lépő  szerbségnek: »A munka lajánlva van 
a szebeknek Dunán a Száván túl, szomszédainknak, hajdani bajtársaink-
nak, kik utolsó harcaikban Európa méltó figyelmét voniák magukra. 

Az elmondottajkból Is következik, iaz 1790. évi temesvári (kongresz-
szustól 1848 tavaszáig a magyar—délszláv kapcsolatokból két alapvet ő  mo-
tívum emelkedik ki. Az els ő  a művelődéstörténeti. Ez mindenütt jelen van, 
ahol a magyar ás a délszláv m űvelődés ez Idő  tájt találkozik. Ezek a talál-
kozók pedig történeti jelent őségű  bizonyítékai annak, hogy a XIX. század 
első  évtizedeinek magyar művelődése milyen pozitív álláspontot foglalt el 
a délszláv, kivált a szerb kultúra gazdagodása, kibontakozása ügyében. A 
kapcsolatok vízválasztóján azonban már a történeti-politikai motívum je-
lentkezik. Ez viszont azt jelzi, hogy a délszláv mozgalmak egész a politikai 
nemzeteszmék jegyiében alakul. Az 1790. évi temesvári szerb kongresszus 
és iaz 1848. májusi karlócai kongresszus programja 26  között nincs alapvet ő  
különbség, elvi eltérés. A külön nemzetiségi terület (az utóbbiban már a 
Vaj daságra körvonalazottan) mindkett őben benne van, & hasonló pár-
huzamokat vonhatnánk egyéb tekintetben is. Ěppígy az 1845. évi négy iblfr 
pont27  is tovább él a horvát hivatalos nyelvr ől szóló, 1847. évi szábori ha-
tározatban, s mindkett ő  továbbfejlesztett formája az 1848. március 25-i 
zágrábi gyűlés programja, mely a horvátlaktia területek egyesítésén kívül 
felelős helyi kormányt Is követel, tehát csak perszonálunióban kíván kap-
csolódni a monarchia más országaihoz. Más kérdés az, hogy a horvát bán-
ná kinevezett Jeia čić  ennek az iállaihpolitikai (rt ňak a továbbépítését bere-
keszti. Fontos motívum azonban, hogy a társadalmi reform nem a horvát 
politikai mozgalmon keresztül, hanem a pesti márciusi események nyomán 
fellobbant bácskai, bánáti és horvát határszéli radikális parasztmozgalmak 
hatására váltja ki a feudális szolgáltatások megszüntetését, amit 1848 jú-
niusában a szábor törvényer őre emel. Ennek a nem érdektelen kísér ő  je-
lenségnek a megállapításakor Is meg kell állapítanunk azonban, hogy a 
nemzetiségi probléma már 1848 bavasziára megérett. A történeti iáklam 
területén élő, fejlett nemzeti (nemzetiségi) mozgalommal rendelkez ő  nem 
magyar népek egyike som elégedett meg a személyi szabadságokkal, nem-
zeti egyéniségük elismerését követeli. Aligha képzelhet ő  el, hogy ilyen 
fjlett nemzeti mozgalmak jelenléte esetén a való helyzetet felismerni tudó 
magyar 1848. évi politikai vezet ők döntően más fordulatot tudtak volna 
adni az eseményeknek. Mindenesetre berekeszthették volna a nemzetiségi 
polgárháború lehetőségét, s ezzel az osztrák divide ot impera politika ha-
tását lényegesen csökkentették volna. A nemzetiségi válság gyökere azon-
ban mind 1848 előtt, mind 1867 után a nyelvi-irodalmi megújhodás n-ioz-
galziát megnyergelő  kétoldali türelmetlen nacionalista erők térnyerésében 
keresendő. Ez a nacionalizmus az államnyelvi küzdelmet kiélezi, a negy- 
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venes  évek nyelvtörvényeivel pedig országos feszültséget ás nemzetiségi 
válságot idéz fel. 

Hogyan látták magyar részr ől a szomszéd népekkel valá kapcsolatok 
tudatos művelői ezt a jelenlévő  ás syilvánvaló nacionalista veszélyt? Érde-
mes  néhányuk, a korszak neves szakírói ás politiikusai  véleményével meg-
ismerkedünk. Magda Pál soproni »oskolamesterc, az itteni evangélikus 
líceum, majd a karlócai érsekl gimnázium tanára, a határ őrvidék első  kor-
szerű  leírásában az egykorú Magyarország nemzetiségi összetételét vázolva 
igy ír: »Gyomromból útálom az büszke nacionalizmust, mely darabokra 
szaggatja Magyar Országot. Az egész világ tudja, hogy ezen országban lev ő  
sok Nemzetek (szintúgy mint a küömbféle hiten lev ők, ás a privilegiált ás 
nem privilegiált Ciassisok szeretik a cor.poratiót, szeretik s igyekeznek 
fenntartani az egymás közt lev ő  köz falakat, mintha nem egy testnek vol-
nának tagjai. Mindenkibe van az ágy nevezett esprit de corps... Szé-
chenyi István 1842. november 27-én mondott akadémiai beszédében, a re-
formkor legnagyobb partrióta és nemzetfélt ő  nyilatkozatában keser ű  szám-
vetéssel tűnődik a nemzeti türelmetlenség okozta túlkapások felett. »Sok-
szor tölték legfeszültebb elmélkedésben napokat, iéj.eket, ez életkérdemek 
tisztába hozatala iránt - mondja a beszéd fordulópontján, majd így foly-
tatja: -‚ mart tudja az ág, könnyelm ű , hirtelenkedő  nemzeti újjászületé-
sünk szent ügye körül sohasem voltam. Kétkedtem, epedtem, habzottam 
(é. haboztam), szigorúan veték magammal számot, hogy vajon, meri vérem 
hidegebb, béketűrésem több-, tán nem szeretem annyira hazámat, mint kik 
mindig forrnak, lelkesedéstčl egyhuzamban iáradoznak, vagy hogy tán nincs 
annyi bátorságom, kik mindenben az oroszlán szerepét játszani hajlan-
dók... Azonban sohasem tudtam, s most som tudom magamat a kérdések 
körül hibáztatni.. Teleki László, a forradalmi emigráció 1849 utáni 
nagy külpolitikusa, mint a diéta reformmozgalom egyik vezet ője, megkapó 
nyíltsággal szól a Magyar- és Horvátország között fennálló nacionalista 
feszültségről. A protestánsok horvátországi birtokjogáról szóló 1843. szep-
ber ii-i beszédében a legtovább megy a reformkor politikusai közül. Kész 
lenne a két ország törvényhozási kapcsolatainak felszámolására, csak oldód-
jék végre az egymás eriőii, nemzeti egzisztenciiáját őrlő  válság. Reménykedik, 
hogy Horvátország végül is a közeledés útjára lép, mert mint mondotta 
- »soha nem volt példa arra, hogy egy alkotmányos nemzet egy más al-
kotmányos nemzet jogait tönkretette volna. Ezeket kölcsönösen őrzik a 
népek, és azért egymás iránt bizodalmatlansággal nem viseitethetnek.° 

A politikai realisták figyelmeztetései azonban hatástalanul hangzottak 
el. A magyar—délszláv viszony 1,848 tavaszán tragikus fékeértésekkel, ki-
egyenlíthetetlennek látszó ellentmondásokkal sodródott a nemzetiségi pol-
gárháború szélére. Pedig a márciusi napokban, legalább is Pesten, eleinte 
úgy látszott, hogy a belátás gy őz a szenvedélyek felett. De a magyar—hor-
vát kezdeti közeledést, a »pestvárosi rendraügyel ő  bizottmány (a márciusi 
napok igazgatási szerve) március 31-i b€keszózaítát 3' hiába követi nyomon 
Mažurani ć  Ivan Zágrábban nyomtatott magyar nyelvű  üzenete  fA  horvátok 

magyaroknak. Felelet az 1848-ik  Mártzius  és Április(-i)  magyar hirde-
rnényekre].  A »horvát kérdés-ben többé nem a Surniin által említett bé-
külékeny ás haladó balszárny, hanem a Jelačić  vezette, Béccsel tárgyaló 
körök kezében van a döntés, s ezek a »nemzetiségi megbékélés« helyett a 
fegyveres viszályt választják. 



Az élesedő  válság heteiben érdekesen alakul a pesti szerbek állás-
pontja. Igaz, hogy a TekelijanumbaLn tartott háromnapos tanácskozáson 
(*a pesti szerb gy űlés.', 1848. március 17-1.) egy olyan pont is születik, 
a nevezetes »tizenegyedik.', mely szerint a szerb nemzeti-egyházi kong-
resszus »a magyar országyg űlés érintése.', azaz megkérdezése nélkül Is 
érintkezhet az uralkodóval, 32  ami kiváltotta a szabadságmozgalom vezetői 
és a közvélemény ellénérzését. Ugyanakkor azonban szolidaritási mozzana-
tokra is utalhatunk. Így a pesti szerb ifjúság Ignjatovi ć  vezetésével szerb 
nemzeti színekkel díszített zászlók alatt vonul fel március 18-án a Múzeum 
előtti népgyűlésre. 33  A pesti szerbség vezet ői március 25-én és 31-én ismételt 
békülékeny nyilatkozatokat tesznek a Pesti Hírlapban. 34  A kési szemlélő  
számára sajátos ikõzjátéikként hat, hogy iaz emlékezetes újvidéki küldöttség 
olyan 16 pontot visz az utolsó rendi diétára, Pozsonyba, melyben - a 
megbékélés érdekében - nem is szerepel a pesti gy űlés vitatott tizene-
gyedik pontja. Április 9-én Pozsonyban mégis bekövetkezett Kossuth és 
Stratiimirovi ć  szóváltása, s innen a két mozgalom végleges elválása. 35  

A pesti szerbség helyi kezdeményezésekkel továbbra Is ellensúlyozni 
kíván. Természetesen nem vállalkozik, nem vá]lalkozhat a május elején 
Karlócán létrejött szerb nemzeti bizottmány felé való közvetutésre (ennek 
1848. május 22-1 felhívása még mindig 'adott alapot a megegyezésre), 38  ha-
nem egyéb formában juttatja kifejezésre közvetít ő  szándékát. A pesti szerb 
lap szerkesztői, Pavlovié és Ignj;atovi ć  1848. láprilis 9-1én - éppen a pozso-
nyi összetűzés napján felhívást intézett a lapban a Száván túli szerbséghez 
a török uralom lerázására. Aminek egyel őre csak annyi következménye 
van, hogy a kényes helyzetbe hozott szerb kormányzat a lapot elkobozza. 31  
Uroš Ergović  pesti szerb ügyvéd és publicista magyar nyelv ű  röpiratban, 
bíráló hangon, de egyezést sürgetve fordul La »magyar polgártársakhoz.'. 38  
Bátor kezdeményezése nem talál visszhangra. Hiába jelenik meg ezután az 
Eletképekben Lisznyai Kálmán Rákóczi ás  Brankovics című  elképzelt tör-
ténetet megversel ő  balladája a magyar—szerb történeti együttm űk15désr51. 39  
A magyar—délszláv viszony a kétoldali bizalmatlanság, s a Bécsb ől irá-
nyított szüntelen magyarellenes propaganda hatására végleg megrendül. 

Amikor 1848 őszén, 4yktóber 24-én Szemere Bertalan belügyminiszter, 40  
november 23-án a Honvédelmi Bizottmány" állást foglal a magyar—szerb 
béketárgyalások ügyében, Bécsnek és Rajia čićnak ismételten van ereje az 
érdemi tárgyalások meghiúsítására. Ezekben a kezdeményezésekben egyre 
inkább előtérbe lép az ekkor Stratimirovi ć  vezette szerb forradalmi cso-
port, mellyel a magyar minisztertanács 1849 júniusában ismét felveszi a 
kapcsolatot egy megbízhatatlan összeköt ő  - Raksányi őrnagy - révén.42  
Még az Utolsó hetekre is esik egy békéltet ő  akció, Andrássy Gyula Fan-
csováról küldi belgrádi tárgyalásairól szóló jelentését Batthyány Kázmér 
külügyminiszternek.43  

Ezek a kezdeményezések azonban mit sem változtatnak a történte-
ken. A polgárháborús viszály - ha korlátozott formában, vagy tetemes 
erőket lekötő  várakozási állapotban - Világosig fesmáUott. Magyar részr ől 
az ismételt kezdeményezés nyomon kísérhet ő  a márciusi napoktól az 1849 
május—júniusáig, a Stratimirovi ć, valamint a zágrábi  Slavenski iug  köre 
(Dragutin Kušlan és csoportja) felé irányuló akcióban. De nem marasztal-
ható el Stratimirović  sem, akit 1948 nyarán ia budapesti Valóságban, a 
népi kollégiumok folyóiratában  Magyar—jugoszláv közös múlt címmel kö- 
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zölt cikkünikben4'  Így jellemeztünk. »Amikor 1849 júniusában végleges ma-
gyar—szerb béketárgya]iásokra kerülhetett sor, e tárgyalásokat szerb rész-
ről ismét Sztratiniârovics szorgalmazta, akinek a szerb—magyar megbéké-
lésre alapozott békepolitikája mindvégig töretlen, a válságos helyzetekben, 
a vétkes testvérharc súlyos óráiban is következetes znairadjt ahhoz az esz-
méhez, melynek jegyében az 1848. május 22-i karlócai békeszózat keletke-
zett: »Szabadság, egyenl őség ás testvériség, de minden nemzetek, minden 
nemzetiségek, minden nyelvek részére...-  

A vázolt adalékokból is következik, e korszak közeledési motívumai 
lényegesen eltérnek a korábbiaktól. Érdemben itt már alig van m űvelődési 
adalék, az idevágó adatok túlnyomó része a politikai történet körébe tar-
tozik. Másik jeflemziője ezeknek a motívumoknak, hogy a félreértés és köl-
csönös bizalmatlanság jegyeit magukon viselik. A közeledés motívumai 
éppen ezért általában egyenetlenek, ellentmondásosak, elmosódók. Mégis 
ezeknek a rneghiusult  tárgyalásoknak, elakadt lkõzeledésÈ kísérleteknek 
mindkét felet egyaránt sújtó történeti tanulsága váltja majd ki a következ ő  
időszak pozitív kapcsolatait. 

II. 

A szabadságharc bukásától az els ő  világháborúig terjed ő  korszak a 
magyar—délszláv kapcsolatok történetében is két különálló id őszakra osz-
lik. Az elsó 1849 őszétől az 1867. évi osztrák—magyar kiegyezésig, a másik 
innen az első  világháború küszöbéig terjed. 

Az első  időszakot a kapcsolatok széles körű  felvétele és elmélyülése 
jellamzi. Soha ennyi pozitív töltet ű  politikai és kulturális érintkezést  nem 
jelez a kutatás, mint ezen az aránylag rövid, alig tizenhét évre terjed ő  
szakaszon. A dualizmus évtizedeit ugyanakkor - a politikai történet függ-
vényeként - a kapcsolatok besz űikülése, elszin enedése, kölcsönös eltá-
volodás és elzárkózás jellemzi. Kétségtelen, hogy ebben az id őszakban is 
találkozunk korukat meghaladó pozitív jelenségekkel. Általában azonban 
a dualizmus kora mind a monarchián belül, mind Szerbia és a monarchia, 
közelebbről Szerbia és Magyarország között újabb kiélez ődő  válságszakaszt 
jelent, ami nem kedvez a történeti-politikai ás m űvelődési kapcsolatok 
ügyének. 

Az ellentét magva az 1848 el őtti feudális időszakból átmentett állani-
szerkezeti-nemzetiségpolitikai fikcióban van. A »politikai nemzet» elvében, 
a magyar—horvát viszony közjogi felfogásában ás értelmezésében, a ma-
gyarországi nem magyar nemzetek történeti-társadalmi mozgalmai félreér-
tésében, szándékos elhanyagolásában és visszaszórításában. 

Az ellentétek már az 1868. évi magyar—horvát (1868 :XXX. tc.), még 
inkább az ezt követ ő, egyidejű  nemzetiségi törvényjavaslat, a kés őbbi 
1868 :XLIV. törvénycikk tárgyalásakor jelentkeznek. Utóbbi részletes vitájá-
ről a magyar országgyűlés nemzetiségi képvisel ői - tiltakozásul a törvény 
értelmét megváltoztató, a »magyar politikai nemzet»r ől szóló külön indít-
vány ellen - tüntetőleg kivonulnak. Kétségkívül differenciáltabb a kép, 
mint negyvennyolcban.  Ezen a ponton azonban ugyanannak a problémá-
nak más körülmények közötti jelentkezésér ől van. A magyarországi nem 
magyar nemzetek képvisel ői ismét kifejezésre juttatják álláspontjukat: a 
népek nem elégednek meg a személyi jogokkal. Jogegyenl őséget kívánnak, 
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az együtt élő  népek nemzeti-nemzetiségi jogegyenl őségét, a kor kifejezé-
sével: nemzeti egyéniségük elismerését követelik. Miután pedig ez a dualiz-
mus uralkodó osztályai elnyomó társadalmi politikájával kiegyenlíthetetlen 
ellentmondásban állt, ett ől kezdve megszakítás nélkül ás egyre fokozódó 
divergáló er ővel tart a nemzetiségi kapcsolatok kiélez ődése és az osztrák 
Balkán-politika mperijalista törekvéseinek kölcsönhatásában - monarchián. 
belül ás lkívül -‚ a magyar—délszláv ‚viszonyban jelentkez ő  feszültség, 
majd válság. Az 1878. évi boszniai okkupációt a tartományok 1908. évi 
annexiója ás az 1909. évi provokációs zágrábi pör, az 1876. évi Mileti ć-Íéle 
hasonló célzatú -felségárulási« pört a magyarországi nemzetiségi politika 
fokozatos beszűkülése ás eltorzulása, a századfordulótól a magyar koalíciós 
kormányzat bukásáig az agráriusok által szorgalmazott Szerbia elleni vám-
háború követi. A nemzetiségi ás a nemzetközi kapcsolatok vigasztalan 
alakulását csak időnként szakítja meg néhány reménykelt ő  mozzanat, mint . 
a függetlenségi és a szerb—horvát koalíció rövid élet ű  barátkozása, Justh 
Gyula és a magyarországi szerb radikálisok közötti, majd a magyar ás a 
szerb radikális-demokrata körök között a magyar radikálisok sajtójában, a 
Huszadik Században s a tízes évektől, a Világ napilap indulásától ennek 
hasábjain jelentkező  valóban pozitív kapcsolat. 

Ilyen körÜ]mények között nem szólhatunk szélesebb kör ű  és rend-
szeres kapcsolatokról. Annál inkább azonban arról az igényr ől, mely a 
széles magyar néptömegek részér ől e kapcsolatok elmélyítése érdekében 
megnyilatkozik. Pppen ezért nem szabad az el őző  időszakkal, az önkény-
uralom kora kapesolataival szemben ekkor megmutatkozó mennyiségi  ci-
térásnek túlzott jelentőséget tulajdonítanunk. Hiszen a kiegyezés korának. 
pozitív megnyilatkozásai, kivált a kétoldalú közeledés jelenségei annál 
becsesebbek, minél nehezebb körülmények között jönnek létre. Jelent ős 
mértékben belejátszanak e kapcsolatok mérlegelésébe ős értékelésébe a 
magyar—szerb államközi kapcsolatban bekövetkezett változás, a délszláv 
népek egyesülési mozgalmának feler ősödő  vonzása, a horvátországi külö-
nösen bonyolult ás változó pártviszonyok, a horvát munkásmozgalom, a 
magyarországi szerb szociáldemokrata tagozat felzárkózása iaz egész kor-
szakon át folyó választójogi küzdelem. Mindebb ől következik, hogy mind-
két időszakból csak a különösen jellemző  kapcsolatok jelzésére szorítkoz-
hatunk, az adott történeti-társadalmi viszonyokat leginkább jellemz ő  kő-
zeledési motívumok keretében. 

Az ötvenes években, de egészen a kiegyezésig bezárólag, a magyar-
délszláv közeledési motívumok sokrétű  gazdagságából három f ć5típust emel-
hetünk ki. Az első, s ezt tekintjük a legfontosabbnak: a század els ő  felé-
nek népköltészet-központú szemléletével szemben ezekben az években fel- .  
et a történeti vonatkozás. A közös történelmi múlthoz való köt ődés 
motívuma. Ezen a csoporton kívül, melyet tanulmányunkban Obernyik 
Brankovics György drámája fogadtatásával,  Szalay László szerb tárgyú 

történeti-jogi értekezésével (A magyarországi szerb telepek  jogviszonya az 
államhoz. Pest, 1861) jelzü.nk, kirajzolódik a kölcsönös kulturális megisme-
résein alapuló kapcsolaitfelvétel tudatos m űvelőinek köre. Ide soroljuk  Ur-
házy  Györgyöt, Vahot Imrét, Török Jánost, a Kondor Lajos néven jelent-
kező  snűifordítót és publielatát ás sokan másokat az akkori kultúrközvetí-
tűk közül. Megint más csoportok jelzik az id őszerű  társadalmi-politikai. 
kapcsolatok felvételének szándékát. Gondolunk itt az emigráció, els ősorban 
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Kossuth és köre délszláv kérdések iránti érdekl ődésére, de éppúgy a 
hazai szerbhorvát irányú társadalmi érdekl ődésre és megértésre is, ami 
például az 1863. évi magyarországi aszály alkalmából szervezett horvát-
országi segélyakció itteni fogadtatásában is jelentkezik. 

A történetiség művelődéspoliti'kai megközelírbésének megkapó példája 
az az egykorú visszhang, mellyel a kortársak Obernyik Brankovics  György 
című  történeti színművét fogadták. Obernylk közepes tehetség ű, tragikus 
sorsú író volt. Főművnek tekinthető  drámája Utolsó felvonásának írása 
közben érte a halál. A drámát barátja, Bulyovszky Gyula fejezte be. Ezt 
az utolsó felvonást kés őbb Egressy Gábor Is átdolgozta, aki a dráma cím-
szerepében utolsó és legnagyobb színpadi sikerét aratta. Tudnunk kell róla, 
hogy a szabadságharc bukása után török uralom alatt lev ő  bolgár területre 
menekülve, megrázó élményekben volt része, mint azt Törökországi  napló-
ja tanúsítja. Ezek a benyomások is hozzájárultak ahhoz, hogy érdekl ődése 
az elnyomott balkáni népek történeti múltja felé fordult. Különösen érzé-
keny Egressyriek a szerbség iránti emberi és művészi vonzódása. Gyulai 
Pál írja, hogy  »...  jobban megalkotta Brankovics jdllemét, mint a költ&<. 33  
Azonosult, eggyé vált h ősével. Éirdckes motfvum, hogy Gyulai — Egressyt 
bírálva — arról Is ír, hogy a művész alakításba némi szerb nemzeti vonást 
Is olvasztott... némi szerbséget szavalatába Is átvitt, amennyiben egy pár 
helyt úgy tetszett az embernek, hogy valódi szerb beszél.—-48 Gyulai bírá-
lólag említi ezt, a mai vizsgáló azonban éppen ebben a sodró erej ű  átélés-
ben érzékeli mind a motívum, mind a dráma lelkes szerb és magyar 
visszhangját. Azt, hogy az egykorú pesti szerb ifjúság Laza Kosti ć  ver-
sével díszített koszorúval fogadta. A verset Tóth Kálmán fordításában az 
egykorú magyar sajtó Is bemutatta. 47  Bizonyára nem véletlen, hogy a drá-
ma hazai lelkes fogadtatása éveíben Írja iés publikálja említett szerb tár-
gyú jelentős jogtörténeti tanulmányát Szalay László, akit halála után a 
Szerb matica folyóirata finom tollú emlékezésben méltat 48  »Előttünk - 
olvassuk a  Letopis  nekrológjában — mint vigasztaló, bölcs, bíró és m űvész 
állt, akiben a bölcsel ő  és •a történész egyesülése a nagy állasnféfit jelké-
pezte..<49  

A történeti múlt pozitív megközelítésének m űvészi és tudományos 
lehetősége tehát adva volt ez id ő  tájt, de a motívum 'további útja csak-
hamar berekeszt ődik, s a századfordulóig 'ilyen közvetlen formában nem 
érzékelhető . Ugyanakkor tovább hat — mint jeleztük' -  a kulturális meg-
ismerésen alapuló kapcsolatfelvétel, a reformkorinál Is 'szélesebb érdekl ő-
dési alapon. Urházy György egykorú délkelet-európai útleírásában elmond-
ja, hogy már szerbiai útja el őtt ismerte Székács fordításait. Aki azonban a 
megismerésben tovább akar menni, annak eredetiben kell olvasnia Ka-
radžić  gyűjteményét, a maguk környezetében kell meghallgatnia a guszlá-
rokat, atörténeti dalok 'népi tolniácsoióit. 511  Ezzel a népklõiltészet és a tör-
téneti hagyomány együttes hatására figyelmeztet, akárcsak röviddel ké-
sőbb Va'hot Imre, aki a történeti tárgyú délszláv népköltészet bemutatá-
sában egyik eszközét látja a két irodalom »rokonuLásának». 5' Innen már 
csak 'egy lépés a társadalmi-kulturális megismeréshez, melynek ügyét Török 
János a pesti szerb művelődési intézmények, a Matica és a Tökölijánum 
magyar hírlapi bemutatásával kívánja szolgá1ni. 52  Ezen a téren különösen 
sokat tett a kor magyar sajtója. Érdemes omlékeztetnünk az 1863. évi 
magyarországi aszály alkalmából rendezett horvátországi gy űjtés mélta- 
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tására  a Pesti Naplóban.-53  Pis ugyanitt a történész Salamon Ferenc Zág-
ráb kulturális és 'tudomúnyoś  életéről adott rangos publicisztikai beszámo-
lójára." 

Elmondható, hogy a  niagya  —délszláv kapcsolatok művelésének ma-
gyar bizonyító anyaga széles körű  és szinte egyértelműen pozitív, s ha 
ezeket az adalékokat egybevetjük a Kossuth-emigráció néhány délszláv 
vonatkozásával, elmondható, hogy az ez irányú közeledés terén messzeme-
nő  megértést tapasztalunk mind az itthoniak, mind a forradalmi emigráció 
körében. A függetlenségi sajtó emberölt ővel később is emlékeztet arra, 
hogy Jovan Ristić  és Stevan Petrovi Ć  B1aznavac) az ötvenes évek közepén 
Párizsból Londonba utaztak Kossuthoz, 55  aki viszont az Irataim első  köte-
tében megemlékezik Mibiajlo Obrenoviótyal való 1859. évi kapcsolatáról." 

Az önkényura-lom kora és a ikiegyezés előtti évek széles körű  kap-
csolatfelvétele nem folytatódott 1867 után. Okairól már szóltunk. Két kö-
rülményt azonban külön is hangsúlyoznunk kell. Az egyik, hogy a dualiz-
mus korabeli magyar kormányok olyan uralmi politikát kezdeményeztek, 
amely az ötvenes évek, de kivált az 1861. évi országgy űlés magyar és nem-
zetieégi szereplőinek megértő  törekvéseit eleve berekesztette. A másik, hogy 
az Osztrúlo—Magyar Monarchia, kivált 187 ,14W, Andrássy közös külügy-
minisztersége idejét ől vitt külpolitikai vonala kategorikusan ellentmondott 
ezeknek az elképzeléseknek, a közeledés és együttm űködés reálpolitikájá-
nak. Ez az a szakasz, amikor a monarchia - az 1878. évi okkupáció és az 
1879. évi Németországgal kötött »kett ős szõvetség« nyomdokain elindulva 
- agresszív és imperialista Balkán-politikát kezdeményez, ami ett ől kezd-
ve éket ver Magyarország és Szerbia közé, és megakadályozza a politikai, 
művelődést és társadalmi kapcsolatok továbbjeflesztését. A három f ő  ága-
zat bármelyik kapcsolatával is foglalkozunk, a kapcsolatok mindenkor az 
egykorú nemzetiségi kérdéshez is köt ődnek, nem egyszer annak függ-
vényei,  .1eágazÄsai.  

A korszak első  ilyen magyar—nemzetiségi pozitív politikai kapcsolata 
Például az 1868. évi nemzetiségi törvény egyenes következménye. Abban 
az értelemben természetesen, hogy a magyar és a nemzetiségi haladó kép-
viselők orvosolni akarták azt, amit a nemzetiségi törvény alkotói a »poli-
tikai nemzetr ől« szóló, a törvény szövegébe beiktatott záradékkal elrontot-
tak, s amit a további tárgyalásokról kivonuló nemzetiségi képvisel ők eleve 
elutasítottak. Ezeken az 1870. évi tárgyalásokon a magyar baloldalt Irányi 
Dániel, Simonyi Ernő, Káiiay Odön és Madarász József képviselték. A nem 
magyar népek politikai képviseletében a román Mocsonyi Sándor és 
Hodosiu József, valamint a szerb Svetozar MiIeti Ć  vett részt az 1870. ele-
jén folytatott tárgyalásokon. Az elfogadott  Alaptörvénu,  mely Jókai ekkor 
még ellenzéki lapjában, a A Honban is megjelent57  »magyarországi törté-
neti és meghonosított nemzetek'-r ől szól, ami nyílt szembehelyezkedést je-
lentett a »magyar politikai nemzet*'-ről vallott eötvös—deáki doktrinával. 
Sajnos a fontos törvényjavaslat nyilvánvaló és céltudatos indiszkréció kö-
vetkeztében idő  előtt látott napvilágot a prágai  Correspondence slave  folyó-
iratban (innen közli szövegét Jókai lapja), s ez - az er őviszonyok akkori 
állása szerint - lehetővé tette a javaslat beterjesztése meghiúsítását. 

Ha egybevetjük ezt a függetlenségi-nemzetiségi Alaptörvényt az előző  
évben hozott nagybecskereki szerb programmal," egyes határozatok értel-
mezéséböl arra következtethetünk, hogy Miileti ćnek mint az ekkor alakult 
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Szerb Nemzeti Párt vezet őjének jelentős szerepe lehetett a - hangsúlyoz-
zuk - magyar függetlenségi kezdeményezés ű  - tárgyalásokon. Mileti Ć  
ettől kezdve a dualista kormányok támadásainak "reszttüzébe került. 
Az erős kormánypártot az 1875. évi szabadelv ű  fúzió révén Jétrehívó Tisza 
Kálmán mint a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök 
1876 nyarán a szerb—török viszályban Szerbia oldalán beavatkozni kívánó 
szerb önkéntesek toborzása vádjával letartóztatta, »felségárulási pörbe 
fogatta Miletićet, akit hárem évvel kés őbb »felségsértés- címén ötévi bör-
tönre ítélték. A törvénytelen per és a jogtalan ítélet ellen Mocsáry Lajos, 
a függetlenségi párt ekkori elnöke vezércikkben tiltakozott. A híres vezér-
cikk záró mondata: »,Fellebbezzük a Mileties ítéletét-, a kés őbbi évek 
magyar—délszláv haladó politikai kapcsolatainak egyik jelszava lett. 5 . 

Mocsáryhoz  hasonlóan - jóllehet fokozatosan és nem ilyen mértékig 
- még egy ismert függetlenségi politikus, Justh Gyula tette magáévá a 
magyar—délszláv politikai közeledés eszméjét. Ő  az, aki 1906. évi novem-
ber 8-án mint házelnök bemutatja a Jadran zágrábi akadémiai társaság-
nak a magyar 'képvisel őházhoz a Rákóczi-hamvak hazahozatala alkalmából 
intézett üdvözletét. 60  Ugyancsak az ő  nevéhez fűződik a vasúti pragimatika 
javaslat miatt kirobbant 1901. évi képvisel őházi horvát nyelvi obstrukció 
idején 'annak a határozati javaslatnak az elfogadtatása, hogy a horvát nyel-
vű  felszólalások a képviselőházi naplóban mindkét nyelven megjelenjenek. 
Justh délszláv kapcsolatai a 'koalíció bukása utáni években kiszélesedtek. 
o az, aki a szerb radiicálisokkai és a szociáldemokratákkal közös választó-
jogi blokkot kíván kialakítani, s akit joggal tekinthetünk e blokk 1913. 
Június 16-i újvidéki népgyűilési határozata szellemi el őkiészít5jéneik.' 

Justh  Gyula délszláv kapcsolatokat keres ő  tájékozódásával nem állott 
egyedül a kor magyar közéletében. Legyen szabad ebb ől az alkalomból 
hozzá hasonló, bizonyos tekintetben még határozottabb közeledési elveket 
hirdető  Kovács Ernő  függetlenségi képvisel ő  esetére hivatkoznunk. Ami 
érdekesebb, mert az akkor faz érdekl ődés előterében állott 1906. évi or-
szágos Rákóczi-ünnepségekkel kapcsolatos. Kovács 'Ern ő  1906. november 
3-án interpellációt intézett Wekerle Sándor miniszterelnökhöz. Ebben élesen 
bírálta, hogy a kormányszervek esetleges politikai 'nyilatkozattól tartva - 
szerinte szándékosan - kkéstették az orsovai emiékünnepségr ői az ideutazó 
szerb delegációt. »Ilyen sértésben részesült sz a nemzet - mondotta ekkor 
a szomszéd népekkel való kapcsolatok ügyéért ismételten kiálló független-
ségi politikus -‚ amely szimpátiáját, rokonszenvét velünk iállandóan han-
goztatta és éreztette, amellyel szemben mi már több alkalommal kifejezést 
adtunk a magunk rokonszenvének. Ilyen magatartást a nemzet és annak a 
nemzetnek tagjai részün öl nem érdemeltek meg.-' Kovács Ernő  önérze-
tes felszólalására maga Wekerle miniszterelnök válaszolt. »Politikánknak 
- mondotta ekkor Wekerle - egyik sarkköve, feladata az, hogy aszom-
szédos szerb nemzettel jó barátságban éljünk együtt.- 3  Kijelenti ugyan-
akkor, hogy az ünnepségről lekésett, szerb küldöttséget nem tekintették 
hivatalos küldöttségnek, így nem is fogadhatták annak kijáró módon. 

Az »orsovai incidens« kétségkívül lerontotta à Magyarország és Szer-
bia között fenná]lott egykorú politikai kapcsolatok esélyeit. Kovács Ern ő  
beszéde révén azonban az ügy képvisel őházi felvetése azt Is bizonyította, 
hogy a koalíciós baloldal nem egy tagja elmarasztalja azt a taktikai maga-
tartást, amelyet a koalíciós kormány mér ekkor követett mind a szerbiai 
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kormányzattal, mind a szerbhorvát koalícióval szemben. Êrdemes megem-
lítenünk, hogy a 'szerb ellenzéki politika részér ől számon 'tartották és ért ő-
kelték a Justh Gyula, Kovács Ern ő  ás mások részér ől kifejezett nyilatko-
zatokat. Justhta.l kapcsolatban még egy különösen érdekes szerb politikai 
nyilatkozatról adhatunk hírt. Ismeretes, hogy a tízes évek elejét ől a ma-
gyar radikális napisajtó ismételten cikkezett 'a magyar—dédszláv közeledés 
érdekében. Ez a nagy publicitású sajtó adott közlési 'lehet őséget az 1912-ben 
már visszavonult egykori magyarországi szerb liberális párti vezért, Mihailo 
Polit-Desaněič  több nyilatkozatának. 4  rdemes idéznünk egyik 1912 eleji, 
Justh melletti deklarációját. n mindenkor azon a véleményen voltam - 
írja ekkor a magyarul .igényesen fogahnapó Polit -‚ hegy valódi magyar 
nemzeti politika lehetséges, de csak a nemzetiségekkel és a horvátokkal 
való egyetértésben... Vigasztalásomra szolgál az, hogy Magyarországon 
még vannak jó hazafias magyar emberek, akik a nemzetiségi 'kérdést feg-
fontosabb kérdésnek tekintik. Ezek között els ősoiban Justh Gyula sze-
repel.-65  - 

Említettük, hogy az egykorú, de a korábbi munkásmozgalomban is 
találunk nem egy figyelmet érdeml ő  magyar—dél-szláv megnyilatkozást. 
Ilyen a már jelzett 1913. február 16-i újvidéki szerb radikális-függetlenség-i 
és szociáldemokrata népgyűlés közös határozata. De találunk már évtize-
dekkel előbb olyan szálakat, melyek ismeretében ezeket a kapcsolatokat a 
hetvenes évskig visszakísérhetjük. Ismeretes ugyanis, hagy a Frankel Leó 
szerkesztette ekkori munkáslapokban ezeket a kapcsolatokat ápolták. 1877 
elején, a Munkás-Heti-Krónikában például egy magát meg nem nevez ő  
szerb munkáspublicista vezércikkben fejti ki véleményét ia nemzetiségi 
kérdésr61.66  1879 júniusában pedig agy, stílusában F-ra-nke,l-re emlékeztet ő  
újabb, most a-sár nhimet nyelvű  vezérci'kk veszi védedniében az  Arbeiter-
Wochen-Chronik-in  a Svetoza-r Markovié hagyományait ápoló  Straža  
(Őrség) című  politikai szemle kiutasított szerkeszt őit . 67  Az ügynek egyéb-
ként érdekes előzménye, hogy el őzetesen a szintén függetlenségi Helfy 
Ignác intézett ez ügyben ugyan elfogult hangú, de annyiban mégis emlí-
tésre érdemes interpellációt Tisza Kálmánhoz mint belüyminiszterhez, 
hogy törvényellenesnek nyilvánította az újvidéki szerkeszt ők előzetes vád 
alá helyezés nélkül való ki-utasítását. 

Ha most néhány vonással vázolni igyekszünk a dualizmus korának 
magyar—délszláv művelődési kapcsolatait és azok közeledési mótívumait, 
a közéleti kapcsolatokhoz hasonlóan szintén az általános helyzetképb&l kell 
kiindulnunk. Ezek a művelődési kapcsolatok azért 'érdemelnek fokozott 
figyelmet, mert sajátosan nehéz körülmények között jöttek létre. A nemze-
tiségpolitikai küzdelmek sodrában ezek a kapcsolatok is megtelnek politi-
kai-történeti tartalommal. Antonije Hadži Ć  például nemcsak a költőt ás 
műfordítót méltatja Jovan Jovlanovi Ć  Zmaj  ről a Kisfaludy Társaságban 
1889. május 29-én, a k&ltő  irodalmi működése negyvenedik évfordulója 
alkalmából tartott felolvasásá'bas -i, hanem 'a két nép ikãzãtti -közös érdeken 
alapuló egyetértés lelkes hirdet őjét i-s. Ez-t 'az értékelést Arany, Pet őfi, 
Madách művészi szerb fordítója, a Kisfaludy Társaság tiszteleti tagja 
mindenképp megérdemeltő. Zrnaj szerbségét ás, a magyar irodalom szere-
teté sohasem választotta szét. Arany Jánoshoz -intézett levelében 1377. no-
vember 12-én, amikor hírt ad arról, hogy Murány  ostroma fordítását a Ma-
tica jutalomban részesítette, ugyanakkor öntudatosan hangsúlyozza a -török 
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uralom megdöntésére felkelt szerbség, köztük az önkéntesnek álló magyar-
országi szerb fiatalok iránti rokonszenvét. 68  Ugyanő  1882-ben, Petőfi buda-
pesti szobrúnak leplezésekor írt verében már annak a véleményének ad 
kifejezést, ha Petőfit most valaki  Petroviesnak mondaná, veszítene abból 
a megbecsülésből, amivel a kor magyar közvéleménye körülveszi, pedig ő  
egy más - Jovanović  szavaival - »egy  jobb s nagyobb szabadságért 
áldozta é1etét. 89  De nemcsak Zmajniáíl, művészete magyar pártolóinál, el-
ismerőinél is találkozunk ezzel laz elzárkózási motívummal. Arany, Gyulai, 
Tóth Kálmán például felejthetetlen sorokat intéznek a Jovanovi ć  negyed-
százados jubileumát tervez ő  Maticabizottaághoz. Tóth Kálmán egyenesen 
azt kívánja, hogy -amit e két testvérnép lkdzt a politika rontott, azt az 
örökszép szeretetében találkozó egyesülés hozza helyre. 70  Azonban a sze-
mélyes részvételt - akárcsak a többi neves magyar irodalmi imeghívott - 
ő  sem vállalja. Egészségi okból kimenti magát. 

De találunk derűsebb, a magyar—délszláv kulturális kapcsolatok ba-
rátibb időszakait idéző  adatokat is. Solyinosi Elek, a kor Ismert színházi 
szakembere, a Népszínház iskolájának igazgatója például lelkes híve a 
szomszédnépi irodalom hazai színpadi bemutatásának. Jászai Mari ezt a 
törekvését - egy román színmű  magyar forításával 'kapcsolatban - így 
értékeli: »Próbáljuk mit őliink telhetőleg rendbe hozni azt, amit a politiku-
sok elronitanak.. 7' A probléma benne ól a korszak légkörében, tehát a 
közeledési motívumokban Is. Soiy!rnosi azonban nem tágft. Évekkel kés őbb 
két lelkes dikkét Is olvassuk Veljko Petrovi ćék Croatiáj,ában. Horvát drá-
mák  rendszeres bemutatását tervezi és örömmel üdvözli a Zágrábi Nemzeti 
Színház budapesti vendégszereplését. 72  És hallgassuk meg ebben a műfajban 
Jókai Mórt, mindenfajta nacionalista türelmetlenség iádáz ellenfelét, 18  aki 
irodalmi munkássága félszázados évfordulója alkalmából a Matica tagjai 
közé való beválasztását így köszöni meg: «Ebben a kitüntetésben legszebb 
jutalmát látom irodalmi munkásságomnak és életem hátralev ő  napjait 
annak fogom szentelni, hogy e kitüntetésre méltónak mutatkozzam.-T' Az 
ő  hangvételéhez csak a Juhász GyuJáé mérhet ő, aki 1919 januárjában, a 
szegedi  Délmagyarországban Todor Manojioviéra, az egyetlen szerb »hol-
napos-ra emlékszik ás arra, hogyan szidta szerb barátja a viáiradi irodalmi 
kávéház teraszán a Szerbia elleni sertésháború kiagyai&it, az agráriusokat 
ás az osztrák szoldateszkát. »Bizony - írja befejezésül Juhász Gyula - 
Jó volna megint együtt ülni a váradi teraszon, a vörös hold alatt, békén, 
boldogan, még mindig fiatalon. Kezet fogni és ünnepelni a szolidaritást, 
amely ledönti 'a vámsorompót, összetöri a szuronyokat ás megcsinálja, amit 
ezer háború ás  millió áldozat nem tudott: a munka és sz alkotás szent szö-
vetségét, ahol nincsenek kis népek, nagy népek, csak népek vannak.< 1  

A kiegyezés korabeli közeledési motívumok társadalmi hangsúlyú 
adalákaival kívánjuk zárni vázlatos vizsgálédásunikat. Itt is csak jelzéseket 
adhatunk olyan kapcsolatokról, amelyek kezdeményez ői  már nem eléged-
nek meg az egyéni kíérletezéssel. A közeledés szélesebb társadalmi közös-
ségeket mozgató akcióit tervezik, olykor éppen meg Is valósítják, s társa-
dalmi bírálat irodalmi-művészeti eszközeivel ‚öszbömiznek a kapcsolatok 
magasabb fokának elérésére. A rendelkezésre álló adatokból háromr-
gyában, mondanivalójiában eltér ő  adalékot választottunk ki, melyeket azon-
ban összekötő  kapcsolatok .továbbépítésének eszmei meggy őződése. A három 
mozzanat közül az egyik az 1886. évi szerbiai Magyar Légió tervér ől, a 
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másik egy magyar orvosi  r~nak  a Balkán-háborús Szerbiában vállalt 
önfeláldozó munkájáról szól. A harmadik pedig a ma gyar radikális sajtó-
ban fennmaradt  Veljko Petrović-levélhez fűzódiik,  melyben Kosztolányi 
egyik, az állítólag keletkez ő  félben levő  »szerb nemesség»-ről szóló cik-
két  helyreigazítva,  bírál és bemutat. Élesen bírál és büszkélkedve hivatko-
zik, de  végöl  is a kapcsolatok szükségszer űsége mellett foglal állást. 

Az első  adalék  társadóhrá-törtérieti  háttere a  követke5.  Szerbia a 
szerb—bolgár háborúban 1885 'kés ő  'őszén elszenvedett katonai veresége 
miatt defenzívába szorult, s ugyanakkor szembe  1kellett  néznie az akkori 
török katonai  túlerővel  is. Ebben  a szorongatott állapotából a nemzetközi 
diplomácia révén  kilábol,  de addig is súlyos heteket ól  át.  Ezeknek a hetek-
nek külső  történetéhez tartozik, hogy a függetlenségi párt  ilapja,  az Egyet-
értés 1886. február 14-én 'közli a  Vúndory  Lajos szervezte szerbiai Ma gyar 
Légió  felhívását.  Ebben a »Magyar Légió  jkõzponti  bizottsága' toborzási és  
gyűjtési  kérelemmel fordul a magyar társadalomhoz. »Aki csak teheti  -  
hangzik a Magyar Légió felhívása  -‚  legyen jelen a nagy  snű  alkotásúnál, 
melynek neve:  ~agyar—szerb  batátság,  és mely mű  fényesen fog egy-
koron ragyogni Magyarország és Szerbia  történetében» 76  Két nappal ké-
sőbb, 1886. február 16-,án Tisza Kálmán belügyminiszter  betiltja  a szerbiai 
Magyar Légióra való gy űjtést, és utasítja a hatóságokat, ho gy  »a tilalom-
nak érvényt  szerezzenek.- 77 

 

Az említett másik adat ismét a háborús Szerbiába szólít. De most 
1912 késő  őszén vagyunk, az első  Ba'n-háború  szakaszán és  következmé-
nyeinek  küszöbén. Szerbia különösen sokat szenved hadi egészségügyi szer-
vezetének fogyatékossága, az  orvosellátás biiányai  'miatt. Ekkor történt, 
hogy  a Magyar Vöröskereszt Egyesület égis ze  alatt fiatal  magyar  orvosok-
bél, főként sebészekb ől álló missziót szerveztek a súlyos megpróbáltatáso-
kat elviselő  szerb sebesült katonák  szenvedéscinek  enyhítésére. A magyar 
katonai misszió 1912. november 6 -á'tól  december  19-éig,  hat héten át műkö-
dött Szerbiában. A nyolc orvosból és két ápolón őből álló orvosi  misszió  két 
csoportba oszolva,  Kraljevóban iés  a bolgár határon lév ő  Zaječárban  műkö-
dött. A  -kraljevóiak« ké.sííbb  egy belgrádi  hadiszükségkórházat  Is vezet-
tek. A magyar orvosi misszió tagjai ezekben a szükségkórházakban, gyak-
ran egészen rendkívüli körülmények közö tt, valósággal emberfeletti küz-
delmet vívtak. Műtéteket vezettek le, gyógykezeltek, mentett ék  a biztos 
halálnak kitett sebesültek százait. A Világ hasábjain két hosszabb közle-
ményben is fennmaradt  iaz  Orvosi misszió áldozatos  munkájának  leírása. Az 
egyikben, a  kraljevói,  majd belgrádi csoport vezet ője,  dr.  Makai Endre 
beszámolt az átélt rendkívü li élményekrő1.78  A hazaérkező  katonai küldött-
séget 112 karácsonyán Így üdvözli a lap tudósítója: »Szerb lapokból érte-
sülünk  ...  hogy  honfitársaink mindenki rokonszenvét megnyerték azzal, 
hogy a legszebb politikát követték: az emberbaráti szer etet politikáját. 
Ezért búcsúztatásuk mindhárom helyen oly meleg ás elismer ő  volt, hogy az 
nekünk itthon szinte lehetetlennek t űnik  - .  

Néhány héttel az elmondottak után Kosztolányi Dezső  a lap hasáb-
jain közölt  cikkében8°  felveti a kérdést, vajon van-e valami reális alapja 
annak, hogy Szerbia 'a háború után nemesít, azaz kialakítja a maga ne -
meségét.  Nyilvánvaló, hogy a fiatal Kosztolányit  megtéveszhette  a  Veij-
ko Petrovi ć  válaszcikkében Is említett  eldzsentriesed ő  szerb családok akkori 
életformája. A cikkben Ötletszerűen  felvetett kérdés nyilv án  félrevezető  
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híradás nyomán merült fel, alapjában elrajzo]it, elhibázott volt. Az elraj-
zolt elmélkedés közben azonban Kosztolányi érdekes, finom zniniat űröket 
vázol az általa megismert  s7,erb >szeUerni a'risztokratákról, írókról, m űvé-
szëkről. Köztük Veljko iPetrovićról, akiről ezeket Írja: »Horihorgas ás 
zseniális költő ... Modern poéta, formabonti5 ás nyelvhirdet ő, aki nyolc 
nyelven bészélt és írt folyékonyan - magyarul Is - és annak idején a 
budapesti egyetemre is betévedt. Egy Új poézist várhatunk t őle. Kiírom a 
nevét: Petrovios Veljko. Nekem, amikor vad ás szeszélyes sorait olvasom, 
eszembe jutott, hogy már volt egy másik Petrovicsunk. Kés őbb egy szara-
jevói lapot szerlkesztetlt. Ki tudja, hol van most ás mivé Jelt ez a legne-
mesebb ás legkülönösebb 'szerb arisztokrata, aki a balkáni virágos bozótok-
ról, egy kis nép szomorúságáról énekelt?- 

Veljko Petrović  nyilván korábban jelentkezett, mint azt a Kosztolányi 
cikkét közlő  szerkesztőségben elképzelték. A Világ dicséretére szóljon, hogy 
amikor »válaszcikke.' megérkezett, nyomban közölték. tgy történt, hogy 
tizenhat nappal kés őbb már megjelent a lapban Velj'ko Petrovi ć  felelete. 81  

Ebben elmondja, hogy egy Száván túli barátja megküldte néki 
Belgrádba a Vilgnak ezt a számát. Hát bizony, Szerbia nem fog nemesí-
teni. A szerb nép - közli -  nem kér és nem vállal semmiféle címet, 
rangot, salangot. A szerbiai szerb csontja velejéig racionalista, a küls ősé-
gekre nem ad semmit. 

A  cikk  további részében párhuzamot von a szerbiai ás a magyarorszá-
gi kulturális viszonyok között. Petrovi ć  válaszának ebben a részében Is 
van nem egy megszívlelendő  igazság. Egészében azonban kissé elrajzolt 
ás egyoldalúnak tetsző  az a kép, amit egyrészr ől a francia szimbolistákba 
»bezárkózott egykorú magyar kultúráról, »<az Aiíred Kerrazer ű  - mint 
írja - fellengős ás felületes impresszionizmusba« 'süppedt magyar 'kritikai 
életről ír. Ezzel szemben elmondja, hogy «e héronimi]]iiós Szerbia három-
négyszáz diákot küld ki évenként a világba, a bécsi, a német, a francia 
és az angol egyetemékre. Kis városokban iís vannak el őfizetői a világlapok-
nak, a Tempsnak, M'atinniek. A fiatal szerb értelmiség a népi m űveltség 
erejével tör utat egy új Mestrović  ás mások 'által már fémjelzett realista 
művészet felé. Magáról is szól cikkbeszámolója végén. Három könyve várja 
a békekötést, de egyelőre - nyilván tudósítóként - az 'arcvonalra megy 
(a második Balkán-háború idején vagyunk!), s ha újra béke lesz, Párizsba 
utazik. Cikke utolsó mondatában  megenyhül, s Igy  (izen Kosztolányinak a 
Világ körének, a haladó magyar irodalomnak ás publicisztükának: »Szere-
tem 'Önöket, fiatal szabadelv ű  magyarokat'<. 

Kosztolányi alkalmi híradás rtyorné.n íródott, alapjában baráti érdek-
lődésű  karcolata, Petrovi ć, baráti motívumokat 'i's eláruló feszes kritikai 
válasza jól tükrözi az egykorú magyar—délszláv viszony vonzó-taszító el-
lentmondásosságát, s ugyanakkor egymás 'iránti mélységes érdekl ődését. 
Csak mint érdekességet jelezzük, Szenteleky Kornél Fekete Lajoshoz 1931 
tavaszán intézett leveléb61 82  tudjuk, Veljko Petrovtić  baráti fenntartásait a 
jugoszláviai magyar kisebbség felé Íz megőrizte. A belgrádi találkozóról, 
Veljko Pe<trovićtól hazaérkezve, Szenteleky így rögzíti a számadást:  » A 
holnap-terveim  'i's átformálódtak, ez 'a józan tiszta tekintet reális utakat 
keres..<83  Ebben a reális 'útkeresésben jó fogózót jelentett - alapjában kü-
lönböző  társadalmi-történeti viszonyok között - a neves szerb író-kortárs-
sal való találkozás. Mert Veljko 'Petrovi ć  Ismeretes fenntartása'i ellenére, 
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megbeesüléssel  viseltetett a magyar 'társadalom és m űvelődés iránt. A mă -

gyar-délszláv közeledés ügyében nem keveset tett. Ebb ől az alkalombó1  ás 
befejezésül csak a Szenteleikyvel való belgrádi beszélgetése id őszakából 
fennmaradt, a Kossuth-féle föderatív terv mélyenszántó és baráti, de 
ugyanakkor józanul bíráló törbéneti-publicisztika& értékelését említjüik.' 

Nehéz egy közelebbről még rnevizsgálandó módszer, mint a tanulmú-
nyunkban, elóadásunkban bemutatott közeledési motívumok vizsgálatai le-
hetć5sége&ről további következtetésre jutnunk annál, amire ezeknek a mo-
tívumoknak a vázolásával törekedtüxik. Törekvésünk ez a]kaloxnm'al els ő  
sorban annak bemutatására szorítkozott, mennyi újszer ű  ás eddig el nem 
mondott összefüggést találunk ezekben a közeledési motivumokban. Véle-
ményünk szerint ez is egyik lehet ősége a kapesolattörténeti kutatás fel-
frissítésének, a kapcsolatok társadakni-történeti háttere sokrét űbb znegmu-
tatásánk. Ügy érezzük, hogy a közeledés motívumai elemz ő  ás bíráló kuta-
tásával valóban bevisszük a 'kapcsolatokat a történeti fejl ődés élő  közegébe. 
Eredményeit ás tanulságait így közvetlenebbül hasznosíthatjuk •az újabb 
kutatás s a - társadalmi 'érdeklődés számára. Feltételezzük ugyanis, hogy a 
közeledési motívumoknak akár ilyen változatos felvetése is bizonyító erej ű . 
Igazolja egyrészt iazt, hogy ,a magyar-délszláv 'közeledési kapcsolatok nem-
csak regionális tekintetben jelentenek el őrehaladást, jórészt beletartoznak 
az emberi megértésért vívott egyetemes törekvések körébe. Ezen belül pe-
dig nem kisebb jelentőségű  az a felismerés sem, hogy ezeknek a közeledési 
motívumoknak a behatóbb ismerete azt is bizonyítja: népünk neves törté-
neti, társadalmi, kulturális 'képvisel ői kedvező  ás kedvezőtlen körülmények 
között sem feledkeztek  meg a vázolt közeledési motívusn ś kkal is bizonyított 
pozitív kapcsolatok 'ügyéről. 
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