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MARSAU LÁSZLÓ

Ajánlások és parainézisek
Fekete turisztika -eligazítás

Nincs _mutassátok meg-, és efféleny;ijaskodás.
A többes szám második személy esetünkben törlend6.
Megmutatni valahány országoló turista-csoportnak a kínz6eszközök múzeumait,

a vallató cellákat, várbörtönök tádóit.
Döbbenteni nh.cSket, fölidézni borzongást-borzasztást, pontosan tervezett foko-

zással orcájuk elé tárni-tenni - legyenek a szem-bogarak.tágak és rettegésesek - a relik-
viák gondosan rendezett látványát.

Vezetni a csoportot, akár Vergilius, Dante Alighierit, a Gulag jó egynéhány, és
a hideráj deportáIó táborai zömén, randa-bugyrokon által, kiváltképp reggel és ebéd
után.

Az id6pontot a fölvezetókre bízni.
Hangsz6rók ügyel6i s7~k~datlanul fújjÜt a Csárdáskirályn6 kering6it - vágás ad

libitum -, beleüvöltetni a kútzók félholt nyihopát, kiDZOttakorditúát, a káromkodá-
sokat.

Semmi &lldogálás útközben -rövidke fu1tkezés itt-ott.
A szállás-helyeken vas-sodrony, párna és takaró nélkül.
Reggelire-eb&lre: csalánleves és balánda, dohányozni tilos!
Elfekvéskor óránként visittatni házi szirénát, szobánként pásztáz két reflektor.
Reggel, pontosan 05 h-kor indulnak a légkalapácsok-fal alatt.
A kedves alt-hangú hölgy szólal: ,.Kérem vendégeinket, akiket netán sokkos álla-

potban leledzeni vélnek, segítsék az érkezett mentóautókboz'-
.Ma akolimai aranybányÜt túlélóihez kalauzoljuk önöket. A további utazást

mell6z6kt61-megtagadóktól vizum és bármely valuta elkoboztatik.-
(A hazatémi szándékozók forduljanak mindenkor készségesnagykövetükböz.)
Folyamodni a "Beatrice"és "Dante" utazási irodákhoz!
Elszállítás kényelmes rabomobilokban - ingyenesen.

Kiosztani az újabb turnus jelentkezóinek kód-l~jait.
Hegyek tölgy-rozsdás ásze, vagy zöld legel6k latványa - meleg déli-szél hangulat

- csak rácsos ablakokon át.
Ígérni jutalmakat, mellékelvea legkiv&lóbbtréfa-Ú"Ókmellékletét.
Némi vidul&skell.
De savanyftott uborka - meg patkány- és egérszagis.
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Kujon-bá dÜDnYÖgi

Tiszteld m~ ibolyacsokorral matrac-porondon a kezd6 tizenéves nymfákat, ki-
bozontosodott Venuszdombjukat h6dolat illeti.

Fogadd ajándékul az alig félbehasitott eSszibarackot,vén buja kecske, mintha leg-
szebb nagyanyád homlokát simogatnád.

Ne feledd, ahol most kesze-kusza tigris-verejtékes parti bozótok áznak; ott majd
acatos peremu omlatag meddcS-bányák:"belépni tilos" tabulával.

Jelenkor eSket ügyeld. dúvad-királyosan, a bugyijukban 6rabillegeteSket, ringó
16farukon felirat: piff: 500,paff: 1000, puff: 5000 USA dollár. Sejlik piramis a zakó-
zsebben, a gatyádban lángolo útikaró.

Ha látod orruk gyökének oore mögött a vadászó szalamandra szemét, adj nekik
szállást con sentimento d'affetto, 6riási kiflit, lazacot, húsfélét; ha koppanás - egy - az
ajtógerezden, vadcSr-striciérkezik nadrágsziján fenegetett bumeránggal.

Pénzed papÍITefüM, s röpül mint a Luftwaffe kötelékben.
Ha van csipogod, csicsogtasd- meglehet bereccsen az ajt6, jönnek a vidám szi-

nekkel - kék-sárga-fehér-kifestettrabomobilos legények.
Ne feledd a lefogások nagyját, noteszodba jegyezd a káromkodások javarészét.
Kísérd, lúsémed kell a lekopott farizom1ázasokata rácsos tisztaszobáig.
GyeSzködd a Törzset: "fenébe a pénzem'" (hiszen valahol amúgyis loptad) -

ajánld: a zárka beton alapzatára te hordod a virágföldet zsákC7.ám,magad ülteted a sok-
sok szalvia-büdöske-petúnia palántát.

Hadd örüljenek, szóljanak megafonokb61operettek csokorba szedett dalai.
Mindig akad legalább egy vigadozó boszorka - daloljon:

Majd ha noi egy kardvirág,

felfakadó kecskeláb,

écca/ra az ágyamba bú,

oda lesz a bánat a bú,
rám mászik a Morkoláb.

Kihallgatásod után kérj kölcsön a törzszászlóst61 ibolyacsokorra val6t és fuzve
aranyszalagra akaszd az elseSsarki kicsike nyakába.
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DOBAI PÉTER

Az áthatolás lehetetlensége
régi fényképek idó-papírfalán

Emléked emUkezetem d6tt jÁr,
képpel, képzelettel el nem érem. Harminc évuel ezelotti kimondott
szavaid-szavaim-szavaink., mintha lennének
része egy idegen nyelvnek,
amelynek nincs se szótára, se grammatikája.
Még egyszer, újra most: megtanulhatatlanok.
Néha megnézem merész-szép ifjúságunkfényképeit,
de nem néznek vissu rám a halványuló papIrlapok,
pedig látom, nevetsz, látom a régi csongrádi kertet,
a Tisu-töltést, a sötétfasort, a messzibe somló jegenyéket,
látom egyszer-akkori tekintetedet,
és nem látom közben akkor-egyszeri nézésedet.
A valóságon - a harminc-év-utánon - áthatol éber álmom.
Az álom nem idegen nyelven beszél,fényképarcaidTÓl
ilyenkor élni kezd egy már élt mosoly
és lefényképezett tekintetedból élettel kérdo nézés riadfelém.
HIv. Vwza hová? Mennem hogyan? Mikor odabnemf
Hiszen ez az egészjelenés .történik. mindössze néhány fényképen.
Tudom, bJrmikor eltehetném, akár össze is téphetem
mind a fényképeket, hogy ne fájjanak,
hogy ne mutassák meg nekem, mint egy tárgyat:
az idot, az ido'1tet,afeléjük képult idotlenséget,
a bátor ifjúságot, sugaras mosolyod, neveto néúsed,

immár ilet/optig/an múlttá .1'Ö~I~tt.
tökéletes T esegedet, veled idozo énségemet,
hiszen nyilvánvaló~ hogy mindkettO
csak káprázat lett mostra és végleges elváltozást - jövótlenséget - szenvedett.

Rügen, 1980. augusztus
Gitivd

Balti fények. A felhok fehérek,
mint Kap A rkona zuhanó-meredek
falán a messzelátszó mészkószirtek.
Szinte közeledni vélem Gaspar David Friedrichet,
állvánnyal, vászonnal, palettával, ecsettel,
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hogy rögzítse, sietve, ilyen látszólag békésnek
a zord riigeni partokat, a mezítlábas leányzókat,
mielott Got/and, Öland, Bornholm félól a támadó súlrohamokna/e
fékete felhó-flottája színét ólomra váltja
a még most oly táv/atos, sugaras égboltozaton.
Késik a riigeni festó'.. ó, hiszen Friedrich már rég halott.
Hirtelen alkonyodnak a balti hullámok,
de a lengésbe lökött vizek már nem nyugszanak meg:
halászbárkák rajafordul vissza a partnak,
de a dünéket már elérte a bombázó vihar.

Nézd, Giti, egy riigeni leány mégsem
menekül, tunodve ül a néptelen strand.szegélyen,
a dagályok-kihordta, tengerlormálta köveken,
ó, nagyon szeretnék túnlfdésének emléke
lenni,
az aférfi szívesen lennék,
akit e vihar-megnyílásban
- bármily halványan -
mégis magában futólagfélidiz.
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KÁLNA Y ADÉL

Háborús történet
3. FOGSÁGBAN

Amilyen hirtelen jött a szabadság,olyan hirtelen véget is ért. Alig vackalódtak el
éjszakára, alig bújtak össze amennyire csak lehetett, mert a gyorsan érkezo sötéttel
metszo hideg is érkezett, az erdcSegy pontjáb6l, talán éppen amerre másnap elindultak
volna, ijeszt~ hangok hallatszottak, egye16remég messzircSl,de a csend és a sötét köze-
lebb hozta és feleros{tette a hangokat. Emberek, mondta J6zsef, emberek, méghozzá

ú~ jönnek, ahogy vadászathoz szoktak felállni. Meg fognak találni minket, ijedezett
]ozsi. Szégyellte magát, hogy egy pillanatig is elhitte, ki lehet innen kerülni, meg lehet
menekülni. Talán jobb is így, vigasztalta Márton, úgysem lett volna semmi esélyünk.
Innen nem lehet csak úgy hazamenni! Azt se tudtuk volna, merre induljunk. Ha nem
pusztítanak el azonnal minket, akkor élve kellünk nekik. Elvisznek majd, hadifoglyok
leszünk. Ez mindjárt kiderül, intett a sötétség felé, ahonnan egyre élesebb, egyre dur-
vább hangok közeledtek. J6zsef is csal6dott volt, valamiért eSis reménykedett a meg-
menekülésben, de legalább pár szabad napban, ám most, ahogy egyre közelebb ért
hozzájuk a nagy fekete semmibeSIa háború zaja, már képtelenségnek tdnt az egész.
Ugyan hogyan is lehetett volna ennyivel megúszni, gondolta keserden. Csak kucor-
gunk itt, mint árva alomban a r6kak.ölykök, siránkozott tovább ]6zsi, valamit tenni
kéne azért! Már teljesen sír6s volt a hangja, el is csuklott, szipogott, de az is lehet, hogy
csak a hidegteSl,J6zsef legalábbis nem tudta elképzelni, hogy cimborája elsírja magát.
Ó továbbra sem félt, de tudta, érezte, hogy társai félnek. Talán Márton nem, bár eSis
nagyon csendes lett, gyanúsan csendes, mintha nem lennének szavai arra, ami nemsoká-
ra következni fog. Mit tehetnénk, felelt nagy sokára ]6zsinak, most nincs mit tenni.
El nem futhatsz, el nem bújhatsz, ez nem a mi erdcSnk,nincs benne helyünk. Ha hadi-
foglyok leszünk, enni is adnak rendesen, mondta a nyavalyatörcSs,mert másként nem
lehet, így nyugtatta magát, és hogy nem válaszolt senki, még egyszer elismételte. Per-
sze, sajnálta megJ6zsef, közben egyáltalánnem gondolta, hogy így lesz, de azt sem, hogy
másként. Üres volt a feje, sötét és alaktalan lett a jöveSis, mint az erdeSkörülöttük.

Amikor megtalálták eSket,már hajnalodon. Valahogy elcSszörreelkanyarodtak teS-
lük, mögéjük kerültek és csak visszafelé haladtukban akadtak rájuk. Lehettek vagy
harmincan és eléggédühösek voltak, mintha ]6zsefék direkt búj6cskát játszottak volna,
pedig eSkszegények csak ott gubbasztottak ~ kupacban, ahová repítették eSketa meg-
vadult lovak. Ezt pr6bálta is elmagyarázni Márton, ám senki nem figyelt rá, csak 16bál-
ták a lámpát az orruk e16tt és lökdösték eSketa puskával, ~ot taszítottak rajtuk,
vagy valakibe belerúgtak, látsz6lag csak úgy, ok nélkül. A haborúban nem kell ok,
mondta j6val késcSbbMárton, már a táborban, amikor J6zsi n~atta mindenféle kér-
déssel. J6zan esze szeretett volna mindenre valamiféle elfogadhato magyarázatot kapni,
úgy volt vele, ha tudja, mi miért van, akkor jobban el lehet viselni. A háború az egyet-
len magyarázat, ismételgette Márton, de J6zsi nem akarta megérteni, látszott rajta,
ahogy konokul összeszorította a száját, hogy mást, okosabbat akart hallani. Az elseStá-
bor az erdcStúls6 felén volt és nem is lehetett igazán tábornak nevezni. Egy falu köze-
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pén. nagy udvaron taposták egym~t az emberek. jobbára magyarok. legföljebb néhány
német szót lehetett hallani. A kerítés körüleSrök álltak szuronyos puskával. ideSnként
~e-bedöftek a lyukak között, bele a levegeSbe.vagy megpiszkálták, aki túl közel került.
Allandó pálinka- és fokhagymaszaguk volt és folyton röhögtek valamin. Az eSrökmö-
gött id6nként falubeliek jelentek meg, gyakran gyerekestül. olykor az egész család és
szájtátva néztek befelé a kerítésen túlra. Néha mutogattak. magyaráztak valamit egy-
m~nak, vagy fintorogtak. némelyek feléjük rázták az ök1üket. azt~ elmentek. Egy-
szer egy öregasszony jött és kiabált befelé mindenféle szörnydséget. Erteni még Márton
sem értett semmit. de azt tudni lehetett. hogy átkokat szór rájuk valamiért. Ki tudja,
kije halt meg. akit rajtunk kér számon. mondta Márton és magában József is megbocsáj-
tott neki. messzireSIegészen olyan volt az alakja. mint az anyjának. meg is dobbant
a szive, amikor e16szörmeglátta. Az anyám pont ilyen. mondta egyszer Józsi. és József
nem is csodálkozott. Régen rájött már. hogy valamiért az asszonyok egy ideSután
egyformák lesznek. valami egyformává gyúrja azt a sok különböw alakot. arcot. Nem
tudta, miért van ez. s ha a szép erdésznére gondolt. még hihetetlenebbnek tiint az
egész. Mert ugyan micsoda ereSkéne ahhoz. ho~ egy olyan asszonyt is. mint eS.képes
legyen mássá tenni? Ritkán gondolt az erdésznere, inkább nem is gondolt, csak egy-
szer-egyszer megjelent elotte a képe. de annyira elszomorodott teSle.hogy igyekezett
elhessegetni. A legszömyiibb az volt. amikor álmodott vele. olyan valóságos álom volt.
amibeSInem is akar az ember felébredni. Ráadásul gyönyörii is volt. akár egy mese.

Az erdészné nevetett és forgott. mint annak i~én a tánc közben, hajfonata minden
fordulatnál az arcába csapódott Józsefnek, settol az asszony csak jobban kacagott és
vele nevetett József is. Aztán hirtelen megemelkedett alattuk a föld és hegyek bújtak
eM. magas, selymes füvii hegyek. s ok egyikrol a m~ikra lépdeltek, talpukat végig-
simította a M. valami csodaszép épület felé tartottak, de hiába. az épületig sosem értek
el. se közelebb. se távolabb nem került; mégis elérhetetlen maradt. József ekkor sírni
kezdett. a szép erdészné pedig vigasztalta. Megsimogatta József fejét. s ugyanúgy a köté-
nyéhez húzta, mint a gyerekekét szokta. József lassan megnyugodott. de nem volt haj-
landó többet arra a gyönyörii palotára nézni, hanem azt mondta az asszonynak, haza
akarok menni. és ez már nem az 6 hangja volt. hanem valami kisgyereké. talán az
asszony kisebbik fiáé, haza akarok menni. ismételgette. de a szép erdészné csak a fejét
ingatta és a szájára tette az ujját. Amikor fölébredt ebbeSIaz álomból. igazi fájdalmat
érzett a szivében. és azt kívánta, bárcsak sose álmodna többet. mert olyanok az álmok,
mintha egy mély sebet tépdesnének folyton. KiszolFtatottnak érezte magát, nem a va-
lóság, hanem az álom kiszolgáltatott jának. gyengévetették a szép képek, pedig ereSsnek
kellett lenni. Nem arra gondolt. hogy élni szeretne, hanem a félelemre. amit nem akart
érezni többé.

A gyiijt6ben kevés ideig voltak végül. csak összevárnak egy szá1lítmányra való
embert. aztán visznek is. mondta Márton. és igaza lett. Egy napon fölparancsolták eSket
a földrol és hajtották 6ket az állom~ra. Megyünk. mint a birkák. moro~ Józsi, Már-
ton meg bólogatott. náluk van a fegyver. pajt~, ez már csak így van. Jozsi nem szólt
többet, de József látta, hogyan n6 benne az indulat. állkapcsa csak úgy rángatózott
megá1l~ nélkül. kezét is ökölbe szorította és egészen elkékült már a nagy szontástól.
József igyekezett mellette maradni, meg akarta védeni. érezte. bármelyik pillanatban
megtörténhet, hogy vissza kell fogni. le.kell csillapítani. Nem akarta elveszíteni. mint
ahogy Mártont sem. összetartoztak eSkmár. mióta kilotték a vonatot, vagy mióta ott
álltak a szemüveges fiú élettelen testénél. vagy még sokkal régebbteSl.mióta a sors egy
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helyre terelte oket, hogy együtt vegyenek részt ebben a vándorlásban, amit mások há-
borúnak neveznek, de ok csak hány6dnak benne ide-oda szándék és akarat nélkül,
mint tollpihék a szélben, s nemsokára egyre messzebb lesznek, olyan messze, ahová
gondolni se lehet. És velük volt már a nyavalyatörós is, amióta J6zsef karjaiba vette,
benne bizott, a táborban is odafészkelte magát közéjük. A többiek eltdntek a tömeg-
ben, csak néha bukkantak fel, amikor sorban álltak a fekete kenyérért, meg a hig löt-
tyért, amit naponta egyszer kiosztottak nekik. A diszn6knak különbet vetettem, mor-

gott Józsi, aztán csak m~ette. Azt mondod, ha ott leszünk, majd jobb ételt adnak,
piszkálta Mártont, o meg ugy nézett vissza rá, mint aki azt akarja megtudni, bolondoz-
nak-e vele. Mikor mondtam én ilyet, méltadankodott, aztán csak legyintett. Sok bajod
lesz még, mondta máskor Józsinak, olyan vagy, mint egy betöretlen csik6. Ezt látta
J6zsef is, ezért orizte annyira cimboráját az állomásra menet is, nehogy valami eszébe
jusson, amitol csak rosszabb lesz minden. Bele is kapaszkodott, mert elég nehezen tar-
totta a lépést. Aoúg a gyujtoben voltak úgy ahogy rendbe jött a lába, leszedték r61a
a fadarabokat, de menni csak sándtVatudott, s minden lépésnél egy furcsa nyilallást ér-
zett a sipcsontjában. Az állomás messze volt a falutól. Egy kopár mezon állt a bódé és
egyetlen sínpár futott két irányba az ismeretlen messzeségbe.J6zsef meglepodve látta,
hogy másfelol is terelnek embereket, s egyre többen lesznek. A vonat még nem volt
sehol, amerról jönni kellett volna tompa dörgések hallatszottak, s idonként füstszagot
hozott a szél. Néha végigsöpört rajtuk, betedtette oket porral, szemmel. Ez már az
osz, mondta J6zsi és mind bólogattak, érezni Iehetett a levegó szagából. Nem korán
van még ahhoz, kérdezte a nyavalyatörós, akit Tóninak hívtak és nagyon vallásos volt,
minden este imádsággalzárta a napot és oket is erre biztatta. Tudtam egy-két imát, de
elfelejtettem, vallotta be Józsi, Márton semmit se sz6lt, József meg arra gondolt, hogy
amióta itt van a háborúban, valóban egyszer sem imádkozott, valamiért nem tud, csak
az van állandóan a nyelvén, hogy jaj, istenem, segits, ettol többet nem képes mondani.
Azt se tudta, lehet-e ilyenkor bármit kémi, a tamt6 annak idején azt mondta, isten el-
fordítja onnan a szemét, ahol békétlenséget lát, akkor most nemcsak elfordul, hanem
tenyerébe hajtVa fejét zokogni kénrelen. Korán van még az ószhöz, ismételte Tóni,
már a természet is megbolondult, ugy látszik. Otthon még biztos meleg van, mondta
Márton, de ez már más vidék. Azt hiszem, lesz m~ hi~ebb is, tette még hozzá, és el-
nézett messze, a végtelenbe veszo sínpár nyomán, es sokáig nem tért vissza a tekintete.

Nagyon sokáig vártak a vonatra, már úgy volt, hogy visszaterelik oket, amikor
megjelent. Marhavagonokba lökdöstek mindenkit, s rájuk zárták az ajtót. Ettol kezdve
többé-kevésbé titok volt, merre járnak. Az apró ablakon csupán az eget látták, néha
a magas hegyeket, a fák koronáját, éjjelente meg pár fényes csillagot. Gyakran és sokat
álltak, ilyenkor megnyitották az ajtót, de kimenni nem nagyon Iehetett, csak kilesni az
or feje fölött, ám hiába, szinte semmit nem láttak, pontosabban mindannyiszor ugyan-
azt, egy-két kopott épületet, katonákat és pár embert, akik batyukon ülve nyilván egy
másik vonatra vártak, tÜrelmesen. Sokat szenvedtek az utazás alatt. Éhségtol, hidegtol,
levegodenségtol, saját mocskuktól. Enni egyszer kaptak naponta, szükségüket is na-
ponta egyszer végezhették. Lehajtották oket a vagonból és állandó ordibálás mellett
végezték el a dolgukat. József ilyenkor telesz{vtamagát friss levegóvel és tudta, hogy
a többiek is ezt teszik. Volt, aki belemarkolt a Mbe és teletömte magát zölddel, mar-
doshatta az é!uég nagyon, aztán benn a vagonban gyötörte a görcs, hányt, vagy éppen
a hasa ment. Így járt, aki nem bírt uralkodni magán, ám József nem tett ilyesmit, o csak
a levegóbóllopott, egy idegen ország levegojébol, ami semmiben nem különbözött az
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otthonitól. legföljebb egy kicsit élesebben hatolt a tüdcSbe.egy kicsit szúrta az orrát.
meg a torkát. mégis hihetetlenül jó volt. nemcsak belélegezte, hanem ette. s6t meg is
fürdött benne, megrészegedett teSle.Mindig nyilt pály&nálltak meg, 5 mindig lakadan
táj vette eSketkörül. Hát nagyobb a föld, mint hittem, mondta csodálkozva Józsi, hogy
in mekkora rétek vannak és úgy hordozta körbe a tekintet&. mintha örökre meg kéne
jegyezni mindent. amit lát. Egyszer a szomszéd vagonból valaki nekifutott ennek
a végtelenségnek, de nem sokáig érezhette boldognak magát. legalább öten leSnekrá,
tisztára. mint a vadászaton, amikor a vad megugrik a bozótból, gondolta József, aztán el-
fordult. azt már nem akarta látni, amikor odaérnek a szerencsétlenhez és még néhány-
szor beleleSnek.Megbolondult ez. vagy mi, ijedezett Józsi. Nagyon meg tudott ijedni
attól. ha láua mások mire képesek. mintha attól félt volna folyton, hogy egyszer csak
vele is megtörténik olyasmi, amit nem tud eleSre,hogy teSleis kitelik valami szömyd-
ség, amit nem gondolhatott magáról addig. Tóni többször rosszul lett, József azonban
már tudta, mit kell tennie. 5 Tóni valahányszor magához tért a rohamból. mindig
ugyanolyan hálás szemmel nézett rá. mint elcSször.A vagonban nem sok szó esett.
Nem tudtak már t2J:S.Ig;arI1Í,elfogytak errcSla szavaik, ugyanazt meg minek ismételget-
ték volna. Minden kifürkészhetetlen és bizonytalan volt, egyetlen bizonyosság létezett,
hogy még élnek, semmi más. Mindent meg lehet szokni, inkább kérdezte, mint mondta
Józsi, levesszürcsölés közben. Éhes ember mindent megeszik, válaszolta Márton, aztán
meg még nem is vagyunk igazán éhesek, s úgy nézett megint, mint aki tud valamit,
valami többet, ami mindenki más elcSttrejtVevan. József nem szerette ezt a nézését.
nem egyszer látta már. 5 mindannyiszor összeszorult tcSlea szive. Olyan érzés fogta el,
mintha ilyenkor Márton a jöveSbcSlnézne vissza rájuk. a jövcSbcSl.ami valahol ugrásra
készen vár. várja, hogy feln'ínjenek valamelyik kanyarban, 5 akkor elébük álljon, 5 iw
kiáltson. megvagytokl József pedig nem akart a jövcSrcSlgondolkozni. sem a múltrol.
men elgyengftette.

Lassan már azt sem figyelték. mennyi ideje vannak úton. Egykedvdek és üresek
lettek, s ebben az volt a jó. hogy nem tudott igazán fájni semmi. Pedig egyszerre vál-
tozni kezdett a táj, az út is elfordult, már nem azokat a csillagokat látták éjjelenként.
a nap is másként sütött be a kis ablakon, máshová kellett állni annak, aki néhány percig
oda akarta tartani arcát a fénynek, nagy és még nagyobb hegyek bújtak elcSa semmi-
Ml, olykor erdcSbenmentek napokon át. megváltozon az emberek ruhája az állomá-
sokon, 5 még az arcuk, az arcuk is más volt. már tényleg idegen, csupán a fáradtság raj-
tuk, az volt nagyon ismercSs.Hatalmas folyókon dübörögtek át, in-on láttak be1eSleva-
lamit, a felcsillanó óriásvizet, nem hitték volna, hogy ilyen létezik. Néha olyan helye-
ken álltak meg, ahol sós illatot hozott feléjük a szél. s ha megnyalták ajkukat még az is
sós volt. A tengernél van {gy, mondta Tóni, én egyszer voltam on. egy szép helyen.
A vasútnál dolgoztam, onnan küldtek. Abbáziában, az tényleg egy szép hely. minden
fehér, meg kék, hát szép nagyon, ismételgette. mint aki nem búja most már sosem abba-
hagyni, de a többiek nem tudták, hol van az a hely, így magára maradva lassan elcsen-
desedett. Volt olyan, hogy napokig álltak egy helyen, távol az állomástól, valami vak-
vágányra tolva. Ha lezavarták eSketa vagonból, nem nézhettek az állomás felé, pedig
olyan messze volt. hogy semmit nem láthattak volna meg.

Aztán egyre zordabb lett az idcS,különösen éjszaka, egy reggel meg minden hófe-
hér lett. nyenkor otthon még szüret van, sóhajton Józsi. ezen aztán vitatkoztak egy
darabig, mindenki másként tartotta számon az id6t. Számolni kéne a napokat, mondta
valaki. más meg azt mondta, minek, végül nem jutottak semmire. József azonban ettcSI
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kezdve egy vonást karcolt minden nap a bögréjére, és ilyenkor mindig eszébe jutott
a tanítója. 6 olvasott egy emberreSInekik, aki egy lakatlan szigetre veteSdik,napl6t ír,
dolgozik és számon tartja az id6t. Ez az ember nagyon érdekelte J6zsefet, szerette a róla
szóló történeteket, igazi nagy Msnek látta, s folyton róla faggatta a tanító urat. Sze-
rette volna megtudni, hogy tudhat valaki annyi mindent. Ja, az élet mindenre meg-
tanít, mondta erre a tanító úr, s nem lehetett tudni, hogy ez biztatás, vagy fenyegetés,
mert a tanÍtó úr mindig komoran, szigorúan nézett, amióta a feleségemeghalt a negye-
dik gyerek szülésekor. József arról is sokat ábrándozott, hogy 6 van annak az ember-
nek a helyében, és még azt is el merte képzelni, mit csinálna másként ott, azon a lakat-
lan szigeten. Ezek jutottak eszébe, ahogy húzogatta a napokat, meg az, hogy vele most
olyasmi történik, mint azzal az emberrel, és akkor el is mosolyodott. Márton, aki látta
József hirtelen szület6 mosolyát, nem tudta mire vélni. Mi történt, firtatta, és aggoda-
lom volt az arcán, valami baj van? El nem képzelhette, miteSliehet valakinek jókedve,
hacsak egy pillanatra is. József intett a fejével, de nem szólt. Nem tudott beszélni, talán
még gondolkodni sem igazán arról, amit megérzett. De kés6bb, egy éjszaka, amikor
csak ketten voltak ébren, azt mondta Mártonnak, azért az jó, hogy nem vagyunk
egyedül, el6bb-utóbb csak kitalálunk valamit. Márton nem mondta, mit gondol err61,
tompán, élet nélkül felelt, inkább csak hogy szóljon. Hát, majd valamit ki lehet találni,
persze, de Józsefnek ennyi is elég volt, ígéretnek vette, úgy értette, hogy akkor most
megegyeztek valamiben, és ett61 kezdve egy kicsivel könnyebbnek érezte a szívét. Kel-
lett is, hogy 6 ercSsödjön,mert a többiek szemmelláthatóan gyengültek, m~ Márton is
egyre szótlanabb és egykedvdbb lett. SzemébeSIelt~nt az az élénk szúróssag, ami el6-
ször olyan ijeszt6 volt József számára. Vajon tart még a háború, szólalt meg egyszer
Tóni, vagy már régen vége van és elment mindenki haza? Err61 megint elbeszélgettek
egy darabig. Márton úgy gondolta, hogy a háborúnak még nem lehet vége. Hosszabb
ügy az annál, mondta, nem folyt még elég vér. Csak néztek Mártonra, nem mindenki
értette, mit akar ezzel, de József tudta, mert eszébe jutott, mit mondott keresztapja,
amikor a háborúról beszélgettek, meg az ozek az erdcSben,látta azokat is, fénytelen
szemüket, hát igen, vér kell az embereknek, sok vér, mire megnyugodnak.

A vagonban egyre hidegebb lett, úgy összebújtak, mint a juhok az akolban, de ez
sem segített, egy fadarabbal befedték a kis ablakocskát, a réseken azonban dcSltbe a hi-
deg. Márton egy éjszaka fölparancsolt mindenkit és járni kellett fel-alá,meg csaJ'.kodni,
dörzsölni a testüket. Másnap megpróbált beszélni az 6rökkel, de azok elzavarták. Har-
madnapra azért meglepetés várta oket, amikor leugráltak a vagonból. Egy dobkályhá-
ban t~z égett, vagononként terelték oda a foglyokat és odatarthatták kezüket, lábukat
a t~zhöz. Az 6rök néha nagy darab fákat dobáltak a kályhába, ilyenkor felcsapott a láng,
s meg is pörkölte néhány óvatlan kezét. Olykor meg belekavart a szél, s úgy terÍtette
szét a szikrákat, mint vet6ember a magot, de nem ugráltak félre, j61 esett ez is, meg
a fény is, ami a szemükbe lobbant. Szerettek volna sokáig állni ott, de nem lehetett,
jött a következ6 vagon, s mire a helyükre értek, már a t~z emlékét is lemarta b6rükr61
a jeges szél. EttcSlkezdve ez minden nap megismétl6dött, ha sokat nem is ért, mégis
valamit. Nem tudták, mi indította az eSröketerre a jótékonykodásra, s azt sem tudták,
melyikre nézzenek ezután más szemmel. Még más is történt. Az egyik állomáson egy
csomó szalmát hoztak és behányták hozzájuk. Ebbe vackolták be magukat, betömköd-
ték a résekbe, még a kabátjuk alá is dugtak, hátha melegít. Ha egyszer hazakerülök,
csak bundában fogok járni még nyáron is, nyöszörgött Józsi. Meg fogunk fagyni, súgta
Tóni Józsefnek, ez szörn~, ennek soha nem lesz vége, s úgy markolászta József karját,
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mint aki el sem akarja többé ereszteni. A fagyhalál szép halál, morogta Márton, nem fáj
semmid, csak elalszol szépen. József bosszúsan nézett rá, miket beszél ez itten. egyéb

sem hiányzik Tóninak, mint egy kis biztaw. Tudom én, mondta Tóni,láttam ~r
egy házaspút, aki így halt meg. Egy hideg tBi reggelenjönem haza a m~l es on
ültek egy padon. Már messzir61 littam eSket,mert egy utcai limpa viliptona meg
a padot. Mondtam magamban, na ezek is megbolondultak, leülni ilyenkor. Emlékszem,
minden lépésnél hatalmasakat csikordult a ho, és a limpá1u61 karnyi jégcsapok lógtak.
Közelebb érve meg mir azt is láttam, hogy mosolyognak. ott mosolyogtak összedcSlve
békésen a dermeszteShidegben. csak amikor sz6lni akartam, láttam, hogy nincs azok.
ban mir egy csepp élet se. Misra sem tudtam gondolni, csak hogy jó nekik, milyen jó.

Elsírta magit, és nem is szégyellhette, mert egyre hangosabban zokogon, sírisa betöl-
tötte az egész vagont, és akkor valaki szintén sirni kezdett, aztin egy misik, harmadik,
csupa esetlen hang. sfráshoz nem szokon férfitorkok. József is érezte, hogy forrósodik
a szeme, s akarata ellenére elindulnak a könnyei. Egyre többen zokogtak, egymishoz
szorult testük ugyanarra az ütemre rázkódon, csak sú-tak.bele az idegen, fagyos éjsza-
kiha, amin értelmetlen és ostoba módon vonszolta oket keresztül a vonat. Sirattik azt
az öreg házaspirt, és elsirattik magukat, eddigi nyomorúságukat, s az eljövendeStis, azt
is jó elore, hisz ki tudja, késeSbblesz-emég könnyük egyáltalin.

A következcSnap iszonyú hóviharral köszöntön rijuk, a réseken mindenütt zú-
dult a hó, különös módon azonban nem fútak, még a kedvük is jobb volt. csak vége
lesz mir ennek az útnak, különben mé&lefutunk a földr61, mondta Márton, József pe-
dig örült, hogy megsz6lalt végre, s így beszél. Aztin, mintha minden Márton szavinak
engedelmeskedne, nagy csikordssal, zökkenéssel megálltak, és nemsokira mindenféle
idegen zajokat hallonak kintr61, autó hangjit, meg lovak prüszkölését, libdobogist és
egy furcsa, éles, visító zúgist. Leszedték a kis ablakról a deszkit és felmásztak leske-
16dni, de a kavargó hó miatt alig linak valamit. Fát f4részelnek, ismerte fel József, so-
kat hallottam ilyet az erdésznél, motorQs gép, magyarázta, libbal kell gyorsan tekerni
egy dobfélét, amire a gép beindul. Csúnya, fülsérto hang volt, de ók örültek ennek is,
a hosszú napok némasiga utin jó volt hallani. Szerintem megérkeztünk, mondta Józsi
és mindenki éppen így gondolta.

Amikorra kinyitották a vagon ajtajit, elállt a hó, és valami halviny derengést lit-
. tak az égen, ahol a nap készült inörni a felhóket. ÓriW hóba huppantak, néhol deré-

kig ért, néhol térdig, ahogy a szél eligazgatta. Ide-oda ingadozva, hunyorogva IDtak,
nyújtózkodtak, leskelódtek. József is izgatottsigot érzett a gyomriban, találgatni pró-
bálta, milyen lesz a tábor, szeretett volna már ott lenni, megtudni, megérezni valamit
abból,. hogyan lesz ezutm.

Ugy lett, hogy behajtottik eSketa tiborba, ami egészen közel volt avasúthoz,
majd vagononként szétosztották a foglyokat. On toporogtak éhesen, reszketve, mert
csoportonként mehettek be a fürdobe. Márton megprobált tijékoz6dni, odafordult egy
orhöz, aki fegyverére timaszkodva álldoPJ.t mellettük és ideSnként nagyokat köpött
a hóba. A katona úgy tett, mint aki nem lía11ja,de nem is Utja Mártont, egy messzebb
IDó társa azonban rákiálton Mirtonra, hogy takarodjon a helyére, aztin még mondon
valamit; ugyanúgy ingerülten kiiltva. Márton gyorsan vissza1épett.A fürdoben orvosi
vizsgálat is van, meg fertódenftenek. Az tart ilyen sokug. Próbálkozm kell, súgta Jó-
zsefnek, ki kell tapasztalni, melyik ór mennyit enged.meg. Mindig tudni kell, mire
szimíthatunk, kinél mit tehetünk, mit nem. József bólogatott, persze ezt kell tenni, hi-
szen ki tudja, meddig fognak in élni. Eszébe juton Tóni. Odaaraszolt hozzá óvatosan,
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készen arra, hogy bármikor helyére fusson, ha visszazavarják. Odabent orvos is van,
mondjad a bajodat, hátha számít, mondta, és Tóni megint csak hálásan nézett rá, apjára
néz így a kisgyerek, pedig Józsefnél jó pár évvel id6sebb lehetett. Egyszer csak kinyílt
a fürd6 ajtaja, és nekik meg kellett indulni futólépésben az ajtó fdé. Olyan volt, mintha
a pokol kapuja várná oket, gomolygó goz áradt ki, és ok belefutottak ebbe a gomoly-
gásba, el-eltootek benne, kaparta a torkukat és sokan köhögni kezdtek. A goz forró
volt és szúrós, s valahol bent a fürd6 túlsó felén egyre többet és súrdbbet okádott fur-
csa sistergéssel valami. ld6nként vaskos lángok lobbantak do a fehérségbol, s amikor
döngve becsapódott mögöttük az ajtó, egy pillanatra még inkább fogolynak érezték
magukat, mint a vagonban, vagy kinn, a havon dideregve. Hármasával állították fel
oket, mindent le kellett venni magukról és ledobálni egy halomba. Sárgásbarna szap-
pandarabot nyomtak a kezükbe, úgy nézett ki, mint egy ko, s hozzá egy gyökérkefét.
József látta, hogy hatalmas kövekre vizet öntenek, s azonnal goz borít el mindent. Ne-
kik egy vályúfélébe kdlett állniuk és dörzsölni magukat a kefévd, meg a szappannal.
Aki korán abbahagyta, vagy gyengén csinálta, annak intettek, hogy jobban, erosebben.
Józsefnek nagyon jól esett a dörzsölés, pedig a lúgos szappan mami kezdte a borét, ad-
dig siká!-.tamagát, amíg vörös nem lett a teste. Itt-ott még a vére is kiserkent, de nem
bánta. Orült, hogy végre megszabadulhat attól a sok mocsoktól, ami már hetek óta
csak gyarapodik rajta. Látta, hogy ~on ugyanolyan elszántsággal dörzsöli magát,
aztán szétnézett a többieken mind. Igy meztelenül jól látszott, milyen dgyötört és
gyenge mindenki. Soványak és szorösek, görnyedten, sápadtan álltak. A szemük pedig
olyan különös, mintha fényesebb, meg dombocúbb lenne. Józsefnek elszorult a szíve
ezektol a szemektol, látott már hasonlót, az eltaszított gyerekek és a kivert kutyák
néznek így. Nem tudta, hogy o pont ilyen szemekkel néz a többiekre, hop: ugyan-
olyan véznán és görnyedten áll, s azt sem, hogy ez csupán a kezdet, innentol minden
csak rosszabb lesz. Furcsa módon inkább reménykedett. Ahogy a forró víz megtisztÍ-
totta testét, s kellemesen elkábította a goz, olyan hangulat lepte meg, mint hideg ott-
honi teleken, amikor az erdobol hazatérve melegfürdot vett. Mi is lehetne baj? Lesz fe-
dél a fejük felett, csak meglesznek valahogy. A fürdés után egy másik helyiségben egy
furcsa szerszámmal, ami legjobban hurkatöltohöz hasonlított, fehér port szórtak rájuk.
Tetotol talpig ellepte oket, belement az orrukba is, szúrós szaga köhögésre ingerelt.
Utána le kdlett ülni egy székre és egy pillanat alatt leborotválták fejüket, arcukat. Ez-
után állhattak az orvos dé, aki egy nagyon kövér, apró ember volt, szár nélküli szem-
üveget viselt és elnézett mellettük valamerre a szoba homályába. Folyamatosan beszélt,
teljesen monoton hangon, de igen gyorsan, úgyhogy Márton is minden harmadik mon-
datot ha értette. A vizsgálat abból állt, hogy a fogoly odaállt az orvos elé, terpeszbe
rakta a lábát, aztán megfordult, lehajolt, s már mehetett is tovább. József azt hitte,
kérdezni is fognak tolük valamit, de senki nem volt kíváncsi semmire. Tóni elotte
került sorra, hátrapislogott Józsefre és széttárta a karját, nincs itt kinek szólni, súgta,
nem értik, mit mondok és kiállt az orvos elé. Márton ekkor elorelépett, egészen közel
az orvoshoz, és mondott neki halkan pár mondatot. Az orvos, mintha darázs csípte
volna meg, akkorát ugrott ültében, aztán segélykéron nézett a katonákra, csinálna va-
laki már valamit, hogy ez az orült, aki megzavarta a rendet eltdnjön. Az egyik katona
máris lökdöste vissza Mártont és kiabált vele, Márton azonban visszakiabált. Mindenki
elképedve nézett rá, József is, Tóni arca meg teljesen eltorzult a félelemtol. Márton
azonban még mindig beszélt, József úgy értette, hogy mindig ugyanazt a három-négy
mondatot ismételgeti. Akkor a homályból e16lépettegy tiszt, odaintette magához Már-
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tont, körbejána, alaposan megnézte m~n!lk, aztán áz orvoshoz ment, s a fülébe Sú-
gott valamit. Az orvos idegesen felnevetett és ingatta a fejét. J6zsef látta, hogy a tiszt-
nek ökölbe szorul a keze, egy darabig még ott görnyed az orvos fölött, aztán kiegyene-
sedik és int Márton és Tóni felé. csak azon imádkoztam, mondta kés6bb T6ni, hop'
Márton nehogy sz6ljon még. Az orvos egy kegyeden dög, mondta Márton, úgy lat-
szik, mindenki fél tole. Legalább ez is kiderült, m~ az, hogy ez a tiszt emberséges.
Meg az is, hogy semmit sem tehet, sz6lt keseruen Jozsi és a többiek b6logattak. Ott
ültek a házban, ahol ettol kezdve élnek majd, mindenki igazgatta a fekhelyét, össze-
hajtogatta azt a pár holmit, amit még a fürdoben kaptak. Márton elmagyarázta mit
mire adtak, az orök ugyanis egyáltalán nem törodtek azzal, érti-e valaki oket, saját
nyelvükön adták az utasítást, osztották a parancsot. Két durva szövés(í gatya és ing,
egy fekete kabát, nadrág és két kapca, ez volt a rendes viselet. Ezenkívül adtak ev
kabátot még, ami vastag volt és nehéz, hozzá egy füles sapkát, meg egy pár kesztyut.
A helyiségben harminc ágy volt, középen pedig egy asztal. Az ablak elótt állt a kályha,
csövét az ablakon 16gatták ki, ezért sosem lehetett teljesen becsukni. Mikor k~juk
vissza a ruháinkat, morgott J6zsi, úgy érzem magam, mintha nem én lennék. Valoban
furcsán.néztek ki mindnyájan, kopaszon, csupasz képpel, i~en ruhában. Visszaadják
hamar, csak azokat is fertotlemteni ken, mondta Márton, a tetUtol nagyon félnek, azért
is kopasztottak meg minket. Éppen elpakoltak, mire beadták a vacsorát. Fekete kenye-
ret, meg vizet tett az asztalra egy ferde szemd, kiismerhetetlen arcú katona. Elhadart
pár mondatot, szeme közben úgy villogott, mint.egy tor pengéje a napfényben. Ha meg-
ettük, le ken feküdnünk, ford{totta Márton, a latrina kint van az épület mellett jobbra,
na és senki ne pr6báljon elmászkálni, mert azt agyonlövik. Ugyan, kinek lenne kedve
elmászkálni, gondolta József és megpr6bálta szétrágni valahogy a kenyeret. Igyál hozzá
vizet, javasolta Márton, vagy mártogasd a bögrébe, attól felpuhul. Némán eszegettek,
mindenki a kenyérrel birkózott. Aztán ugyanilyen csendben lefeküdtek. Elfújták
a lámpát, de a kályha vilá~ított még sokáig. J6zs.efnem tudott elaludni. Az ágy kemény
volt, de j6lesett ez a kemenység, annyira más volt, mint a bokor alatt, a szekéren, meg
a vonaton. A kályhában hamvadó tdz furcsa fényrajzokat firkált a falra, s J6zsef úgy
bámulta azokat, mint valamikor gyerekkorában, gondolatok nélkül, megbdvölve.
A szoba megtelt szuszogással,hortyogással, néha fel-felnyögött valaki és éppen, mikor
elgondolta, hogy az egész éjszakát ébren tölti, észrevétlenül és hirtelen J6zsef is elaludt.

Álmában ismét a fürdoben járt, ahol a gozból félelmetes alakok bukkantak fel,
nmelyik emberformájú volt, mások pedig ördöJ11.~' vagy valamilyen állatnak látszot-
tak. Józsefet akarták valahová elvonszolni, de o kiringatta magát a karmaikb61 és futni
kezdett körbe-körbe a szobában, majd ez a futás szédületes körforgássá változott.
József úgy érezte, hogy úszik a levegeSbenés egyre JY,orsul,végül zuhanni kezd. A zuha-
nás olyan sokáig tartott, mintha nagy magasságboi történne, aztán a következc5pilla-
natban már az orvos arcát látta közvetlen közelrc51.Az orvos valamiért nagyon hara-
gudott, s úgy tátogott, mintha meg akarná harapni. Szemüvege mögött nem a szemét
látta József, hanem égeSfarakást, olyat, mint amilyet az erd6ben szoktak rakni, de ez
a tdz nem volt barátságos, fenyegeteSvolt és id6nként geSztört ki belc51e,selborította
J6zsef arcát is. Szerette volna otthagyni az orvost, de valamiért nem tudta, {gycsak ré-
mülten reszketett, forr6ságot érzett, az arcán sós i~ csorgott és azt ismételgette,
ne, ne, ne, de azt nem is tudta, mi az, amit nem akar. Aztán váltott a kép és egy vízpar-
ton járt egyedül. Gyönyörködött a vízben, de egyszerre valahonnan messzirol óriási
hullámok indultak meg, egyre magasabbaklettek, rohantak a part felé, s a parthoz érve
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megtorpantak. magas falként megálltak. a hullám taréja József fölé hajolt. s CSfélelemtol
reszketve ment ez eMtt a hullámfal elótt. Szaladniakart. vagy elIépni oldalra, de képte-
len volt rá. hát csak félt tovább. s egyszer bekövetkezett. amitol rettegett. a fa) nom-
lott és elboótotta a jéghidegvíz.

Amikor felébiecIt.nalron elcsodálkozott. Egy üres szobában feküdt. nem abban,
ahol elaludt. s fogalma sem volt arról hogyan került oda. Felülni nem tudott. egysze-
n1en nem volt ereje hozzá, még a kezét sem bírta megmozcUtani.Sz61niakart. de arra

sem volt képes. Aztán bejött egy or és bejött vele Márton. Nagyon örvendezett. hop
látja Józsefet. beszéltek valamirol az óerel, majd az ór kiment a szobából. Akkor Már-
ton leült az ágyára és elmondott sorban mindent. Hogy már azt hitte o is. József nem
áll többet lábra. hogy iszonyúan beteg volt, hogy az orvos semmit nem adott, felole
meg is 1ialhatott volna, hogy rengeteg ido eltelt mostanig, hogy felváltVaetették, itat-
ták 6t hárman, mert a tiszt, aki olyan ember.ségesvolt, megengedte.József egyik ámu-
latb61 a máikbaesett. Teljesen biztos volt benne, hogy mindössze két álomnyi idot
aludt, mondta is mindjárt Mártonnak, vagy inkább suttogta, hogy nem tudja elhinni,
amit mesél. Pedig igaz, bizonygatta Márton, hát semmire sem emlékszel? Pedig néha
még beszéltél is valamit, eleinte különösen sokat, valami szörnyekról, aztán az orvos-
nak is kiáltottad, ne, ne, nel Na o aztán nem is csinált semmit. csak rád fogta, hogy
meg foF halni, és fenyegetózött. hogy kitör a járvány. A tiszthez szaladtam könyö-
röpü. Igy raktak ide, és egy jó pár napig én is itt lakhattam. Mindenki annyira félt
a jarványtól. hogy megközeUteni sem mertek. Nekem sem volt szabad az ajtóig menni,
csak ha már lerakták az ennivalót. Vödörszámra hoztam be a havat, meg a jeget és az-
zal kenegettdek, vigye már le a lúad. de semmi. Néha már a szemed is forgattad,
ijeszto volt nézni. Aztán egyszer kétségbeesésembenlevetkóztettelek és rád zúdítottam
egy csomó havat, ki se látszanál alóla, és vártam. ott olvadt el rajtad az összes, lecsor-
dogált az ágy alá a víz, te csak feküdtél. mint akibeSIkiszállt a lélek. Na, mondtam, vé-
ged lett, csak hiába volt minden. hát egyszerre kezdesz nyöszörögni. vacogni. nyúl-
kálDi a takaró ut..m. A lúad sem tért többet vissza. Akkor megkönnyebbültem áml
Egyszer gyerekkoromban hdtötte igy le a lázát nagyapámnak nagyanyám. gondoltam,
ha neki seg{tett... de azért nem voltam biztos benne. jót teszek, vagy nem. Hát igy.
Amikor láWk, hogy én nem betegedtem meg. végre kimehettem, aztán Józsival. meg
Tónival felváltVaápoltunk. Közben engem a tiszt magához vett. mert szüksége lett egy
emberre. aki érti 6ket. Min~nlc:inek fölírta az adatait. honnan jött. hol esett fogságba,
ilyesmi. Igazán rendes ember, például most megengedte, hogy megünnepeljük a kará-
csonyt, pedig náluk ez nem is ünnep. József csak itta Márton szavait. néha lehunyta
a szemét, de ha Márton abba akarta hagyni. csak intett. hogy folytassa. Karácsony.
gondolta, úristen, már karácsony van, de valahogy más nem jutott eszébe, nem tudott
az idorol gondolkozni és semmirol, csak csodálta Mártont. milyen szépen összefüggoen
beszél, jön-megy. pakolászik. Nemsokm meggy6gyulsz, meglátod, biztatta Márton és
odahajolt. hogy megigazítsaa matracot alatta. Kapaszkodj a nyakamba, mondta. József
nagy nehezen felemelte a kezét. átkulcs0Ita a nyakát. és amennyire bút, fölbúz6dzko-
dott. Márton egyik kezével megtámasztotta a hátát, a másikkal meg helyére rántotta az
elcsúszott matracot. József érezte. hogy akarata ellenére szétcsúsznak ujjai, s karjai Ie-
hullottak, mintha nem is hozzá tartoznának. Gyenge vagy még, vigasztalta Márton,
aludj, majd késobb visszajövök. József bol~ fogadott sz6t, lehunyta a szemét, még
érezte, hogy Márton óvatosan megtörli az arcat, homlokát, majd lassan elúszott megint,
el a szobából, valami ismeretlen valóságon túli világba.
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A következ6 ébredése már kellemesebb volt. Erosebbnek érezte magát,s meg-
lep6dve fedezte fel, hogy éhes. Látom, jobban vagy, örvendezett Márton, és valami ra-
gadós, tésztára emlékeztet6 ételt tömött'a szájába.'Semmi íze nem volt, de József szó
nélkül ette, aztán megitta a sárgás löttyöt is. Holnap megpróbálok többet hozni,
mondta Márton, s valóban, ettol kezdve csodálatos dolgokat mdvelt. Volt úgy, hogy
egy kis olvasztott zsírt hozott, abba mártogatta József a fekete kenyeret, máskor meg
egy kis darab avas szalonnát. A többiek is jöttek, saját ennivalójukból kevéskét le-
csippantottak, s odahordták neki. O meg nem gy6zött hálálkodni. Nagyon jó vagy
hozzám, mondta egyszer Mártonnak, nagyon jó. Ugyan, motyogott Márton, ~szer
én, egyszer te, így van ez már. József látta, mennyire zavarba jött, így nem is hálálko-
dott többet. Ismerte ezt a kényelmetlen érzést, a szép erdészné köszöngette egyszer
neki, hogy megtalálta az elcsatangolt gyerekét, hát akkor érezte, jaj, hagyná már abba,
megvolt és kész, mit kell arról annyit beszélni!,Honnan tudsz te ennyire az 6 nyelvü-
kön, faggatta máskor Mártont. 6 meg elmesélte, hogy a nagyanyja orosz, ilyen egy-
szen'í. Nagyapám általa menekült meg a haláltól, magyarázta, negyvenkilencben orosz
fogságba esett, elvitték ot is valameddig,ott raboskodott. Nagyanyám pedig valami pa-
rancsnoknak, vagy kifene úrnak a lánya volt. Aztán ahogy lenni szokott. Meglátták
egymást, megszerették, kis ido múlva nagyan/ám már gyermeket is várt. Volt egy kis
cirkusz, de aztán elsimult minden. Nagyanyam apja eloször kitagadta a lányát, aztán
megszelídült. Néhány évig ott élték, de nagyapám nem bút megszokni, akkor felkere-
kedtek, hazaköltöztek. Volt egy kis birtok, azon gazdálkodtak. Apám már ott szüle-
tett. Nagyanyám szépen megtanította a nyelvére, aztán engem is, merthogy o nevelt.
Az anyámat nem is ismertem, meghalt, amikor megszülettem. Én már nem beszélek
olyan jól, pedig ha hárman voltunk csak, mindig oroszul folyt a szó. De hát rég volt,
csoda, hogy ennyi is eszembe jut. József szívesen hallgatta Mártont, 6 pedig egyre töb-
bet mesélt. Hangjából ,lassan elu'ínt az a keserdség, ami Józsefet eleinte úgy bosszan-
totta. Olyan más ember lettél, dicsérte egyszer Józsi, éppen mikor visszaköltöztették
Józsefet a helyére. Mindnyájunkat megváltoztat a háború, válaszolta Márton, ti is má-
sok lettetek és még nincs vége, tette hozzá, de nem hallatszott fenyegetésnek, inkább
csak úgy megállapította. Mindenki bólogatott, de késobb Józsi megkérdezte, mit is je-
lent ez. Mi az, hogy nincs vége?Mi lehet még? Nemsokára vége a háborúnak, aztán ha-
zaküldenek minket, jönnek a nagy békekötések, a fogolycserék, te mondtad, nem? Hát
igen, felelte Márton, de mi az, hogy nemsokára, azt senki se tudja. Itt a hiba! Fél évvel
eze16tt semmit nem tudtunk még arról sem, hogy háború lesz, most meg itt vagyunk.

Amikor már József is tudott mozogni, neki is ott kellett állni' naponta három-
szor, de néha többször is az udvaron. Olykor több órát is igénybe vett ez az álldogálás.
Reggel kihajtották oket, felsorakoztak, s vártak. Soha nem derült ki, hogy kire, mire.
Orök jöttek-mentek, rájuk ordibáltak, vagy éppen levegonek nézték oket, aztán visz-
szaküldtek mindenkit a házakba. Lehettek vagy kétszázan, mindnyájan magyarok.
Senki nem lázadozott, még csak nem is panaszkodtak. Naponta egyszer kaptak meleg
ételt, és az ácsorgáson kívül szinte semmi rossz nem történt velük. Márton hozta a hí-
reket, de a háborúról semmit nem lehetett tudni. Messze van, intett neki mindig
a tiszt, ha errol kérdezte. A tiszttel igen jó viszony alakult ki, megígérte Mártonnak,
hogy elmondja, ha hall valamit asotsukkal kapcsolatban. De úgy látszott, nemigen hall
semmit, mert nem szólt egy szót sem: Egyszer azért azt moncltat mindenki írhat majd
levelet. A tiszt magasvolt és kék szemd, hegyes kis szakálla volt és bajusza. Mindig úgy
nézett ki, mintha skatulyából húzták volna ki, mint aki éppen bálba készül. A tábor-
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nak 6 a parancsnoka, magyarázta Márton. de mégsem 6. Az orvos valamiért több hata-
lommal renddk~ik. de nem tUdom. miért. Múton gyd1ölte az orvost az els6 pillanat
6ta. Iszonyú ember. higgyétek el. semmi j6 nem telikt6le. Azt se bánná. ha itt min-
denki elpusztulna. csak a ~ja meglegyen. Állandóan ellentmond a parancsnok-
nak, s még élvezi is. az meg fuldoklik dühében. Nagyon sokat vitatkoztak. egyre töb-
bet. ezt mindenki látta. Az orvos. ha csak tehette, megszégyenítette a parancsnokot
a foglyok eMtt is. Egy alkalommal. mikor összevitatkoztak és a tiszt eUépett t61e. az
orvos megvet6en utána köpött. Ki kell kerülni. amennyire csak lehet. mondta József és
mindenki helyeselt. Közben készül6dtek a karácsonyra. Egy fát kéne állítani a tér kö-
zepére, javasolta Tóni. de Márton úgy nézett rá. hogy menten elhallgatott. Te j6 ég.
mit képzelsz, hol vagyunk, cserkésztáborban? Végül úgy lett, hogy minden házba vit-
tek be egy feny6ágat. Márton szerzett papírt, abb61 hajtogattak templomot, angyalt,
ilyesmit. Barna =-.1, keményebb papír volt, be is tört ott. ahol meghajtották, nem si-
került olyanra, amilyenre szerették volna, de azért mindenkinek tetszett. Lakomára is
készültek, már napok 6ta mindigmeghagytak valami ételt, kenyeret, avas szalonnát,
édességnek, meg a marbának való réPáb6i tettek félre. Ezt Józsi a konyháról hozta,
ahová fát szokott hordani. Majd meglátjátok ebbcSlmi lesz, biztatta 6ket. A karácsony
mindenkit izgalomba hozott. Még azok is mozogni kezdtek, akik eddig csak ide-oda
ténferegtek egykedvuen. Kitakarltották a házakat. aztán bezsírozták a csizmákat.
Szólni kéne a parancsnoknak" hogy fürdeni szeretnénk, mondta valaki. és Márton már
indult iS.hogy intézkedjen. Ugy két hetente vitték el 6ket a fiircMbe,és most nem volt
még itt az ideje. Józsi éppen új szerzeményét mutogatta boldogan, egy nagyobbacska
fazekat, amit a konyháról kunyerált, amikor Márton visszajött. Falfehéren állt az ajt6-
ban. dühében a száját harapdálu,és6kcsak döbbenten nézték, mi lehet a baja. A ro-
hadt. tört ki bel6le. a rohadt. ismételgette és nem tudott magához térni. Az történt.
hogy éppen megbeszélték a fürdést a parancsnokkal. amikor belépett az orvos és egy
pillanat alatt összekaptak ezen. Az orvos gúnyolódott. a tiszt pedig dühöngött. Váloga-
tott sértéseket vágtak egymás fejéhez. volt ott már szó mindenr61. mondta Márton. de
leginkább fenyeget6ztek. A felét se értettem. legszívesebben eltUntem volna, ha lehet.
Végül a parancsnok adta fel. kirohant. talán. hogy lehdtse magát. mert a vita közben is
állandóan a pisztolyához kapdosott. Akkor az orvos.odajött hozzám. megmarkolt itt
az államnál es úw fenyegetett meg, hogy közben a nyála az arcomba fröcsögött. Vége
lesz itt hamar a jo világnak. azt mondta, meg azt. hogy ha kell. az egész tábort lelöveti.
úgyis fölösleges ennyi embert etetni, na és a kutya sem keres majd senkit. mert ez a vi.
lág vége és o majd megmutatja, de ha elkezd6dik végre valami. és nem ez a cári selyem-
fiú lesz a parancsnok, hát biztos. hogy rajtam, meg a hozzám hasonlókon kezdi. Már-
ton úgy nézett szét. hogy,megnézett mindenkit külön-külön. és csak nagyon lassan tért
magához. senki nem szolt. nem volt mit mondani.J6zsef arra gondolt. hogy az orvos-
tól bármi kitellik, s hogy ezt Márton is tudhatta volna. Nem értette. mi az. ami eny-
nyire kizökkentette cimboráját a nyugalmáb61.A tehetetlenség. érted, mondta kés6bb
Márton, engem {gymég... mert jól van. amikor elfogtak. meg az úton végig az orök. de
azzal úgy voltam. hozzátartozik a háborúhoz. De ez, ahaw, mondta, meg ahogy né-
zett. ez már nem a háború, valami más. még.attól is szömyubb.

Hát fürdés nem lett. és ez mutatott valamit. a parancsnok megfutamodott. leg-
alábbis {gynézett ki a dolog. Viszont küldetett minden házba egy marék teafüvet, talán
vigasztalásul. Tóni a kölcsönkért fazékba szedte a havat és rakta a kályhára. Nem fog-
nak ki rajtunk, kiáltozta,mindjárt lehet fürödni!Ujjávalméregettea viz homérsékle-
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tét, és a vizet rápöccintgette a kályha oldalára. T6ni vidámsága mindenkire átragadt,

sorban dobálták le ruháikat és várták a fürtUSt.J6zsi kisza1adt még h6ért és m~dör-
zsölte a csupasz hátakat. Pillanatok alatt nagy sza1adgáláskezdeSdött,ott kergetoztek
pucéran az agyak között. Gyerekek vagytok ti még, nevetett Márton, fene nagy gyere-
kek. Amikor mindnyájan lefürödtek, akkor jött J6zsi az apr6ra vágOtt marharépával.
Kitart6an kavargatta egy fadarabbal, és a szobában ep' itUSmúlva édeskés illatot lehe-
tett érezni. A fadarabot föl-fölemelte és ilyenkor súru, barna lé csordogált. Akkor lesz
kész, ha megáll benne a kanál, magyarázta J6zsi, és Ott állt késeSéjjelig a hamvadó tuz
mellett, kavargatta a szirupot.

Másnap volt a karácsony. Iszonyú h6fúvásra ébredtek, és alig tértek magukhoz,I
dv kll

.
O I

gtak kl II I I 1 "" 1mar az u arra e ett menni. tt acsoro vagy et orat, aztan mar o yan suru ett
a h6esés, hogy semmit nem láttak, behunyt szemmel toporogtak a h6ban. Legalább ma
ne kéne, mérge16dött J6zsi, ezt a diszn6ságot, ráadásul széllel szemben állítanak! Végül
letelt ez is, mehettek vissza a házakba és folytathatták a készülcSdést.Odakészítettek az
asztalra mindent, amit összegyújtöttek, J6zsi kikaparta a barna masszát, kimosta a fa-
zekat és teavizet tett föl. A bögrékbe mindenki tett a szirupb61, s várták, hogy kész le-
gyen a tea. Milyen kár, hogy nincs gyertya, mondta valaki, sakkor T6ni vett néhány
vékonyabb fát és azt mondta, ezt fogjuk meggyújtani gyertya helyen. J6zsefnek még
eszébe jutott, hogy nagyanyja mindig sz6r a túzhelyre fenyeStúket,s azok eleSbbmeg-
perdülnek a forr6ságt61, majd felizzanak és csodálatos illatot hagyva maguk után el-
feketednek. Morzsolt a tenyerébe a faágr61és a kályhára hajította. Hamarosan fenyeS-
illat terült szét a szobában, és valaki elkezdte énekelni a Csendes éjt, meggyújtottak két
fadarabot, a lámpát pedig elfújták. Aztán sokáig csak énekeltek, egyre több dal jutott
az eszükbe, a lángok össze-visszatáncoltak a szobában, s jöttek az újabb dalok... Néha
valaki abbahagyta és elment eszegetni, vagy belekortyolt a teába. J6zsef nagyokat szip-
pantott a leveg6b61.Érezte, hogy olyan mámoros lesz a feje, mintha italozott volna, az
arca égett és látta, hogy a többiek mind ugyanilyen kipirultak és mámorosak. Vajon
otthon mi van, s6hajtott J6zsi, és erre abbahagyták az eneklést, mindenki hazára gon-
dolt, a családjára, meg a régi karácsonyokra, nagy csend lett a szobában, az ég6 fadara-
bokat a kályhába hajitonák, s csak bámultak utana. J6zsef arra gondolt, hogy pár h6-
napja van tavol otthonr61 és olyan, mintha már hosszú évek teltek volna el, hogy alig-
alig emlékszik arra, milyen is volt, amikor még nem volt háború. El lehet felejteni az
otthont, sajdult bele a szivébe, megtörténhet, hogy eltúnnek sorra a képek, amiket az
agyában 6riz, hogy elhalványulnak mind, ahogy a napsútta vászon kékje? Nagy csen-
dességben voltak, semmi más nem hallatszott, mint a tuz pattogása és kintr6l a szél,
amely hullámokban, visítVasöpört végig a táboron, megdöngetve a ház oldalát. Senki-
nek nem volt kedve megsz6lalni, mintha a sz6 szilánkokra törhetné az emlékeket.
Ebbe a némaságba csattant bele, mint tükörbe hajitott k6 egyetlenegy éles hang, hogy
aztán egy id6re még nagyobb csend legyen. Mindnyájan felismerték a pisztoly hangját,
pár pillanat múlva katonák rohantak, kiabáltak, felbolydult a tábor. J6zsefék is kimen-
tek a ház elé, de már zavarták is vissza eSket.Azt kiabálják, hogy meghalt a parancsnok,
ford{totta sápadtan Márton. Fölöslegesen, valamiért mindenki értette. Egymás arcát
fürkészték, mintha er6t medthetnének ahhoz, ami lesz ezután. Márton intett, hogy
mindjárt jön, és kisietett. J6zsef kétségbeesetten futott utána, féltette cimboráját, fo-
galma sem volt, hová megy, mit akar csinálni. Mire utolérte, már a parancsnoki épület-
nél ágaskodott. J6zsef is belesett az ablakon, lána, hogy az orök mind bent állnak, e16t-
tük az orvos, és beszél, hadarva, ahogy mindig is szokott. Szinte minden mondatánál
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széles vigyorba merevedik az arca, s ettCSlkülönösen félelmetesnek látszik. Hangja mo-
noton, mégis fenyegetd, Józsefnek a hideg futkosott teSlea hátán, s látta, hogy a kato-
nák. is egyik lábr61 a másikra állnak, meg vakaróznak zavarukban. Aztán egyszer csak
hirtelen vége lett a beszédnek, az orvos intett, menjen mindenki a dolgára. Márton
megrántotta Józsefet és rohantak vissza észné1kül, kétszer is elzuhantak a hatalmas
hóban. Mieldtt bementek volna házba, Márton megragadtaJózsef karját. Az orvos azt
mondta, hogy a parancsnok öngyilkos lett. Elhiszed te ezt? Amíg nincs más rendelke-
zés, átveszi a F?D,csnokságot. Idegesen szorongatta Józsefet..Tudod mit jelent ez, fag-
gatta tovább es József tUdta. Meg akarta nyugtatni barátját, de képtelen volt rá. Végül
Márton összeszedte magát. Pokoli lesz, meglátod, pokoli, mondta még és bement
a házba. Bent azonnal nekiestek, vallatták.mindenreSl.József pedig csak állt, nézte a sza-
kadó havat. A parancsnoki házból részeg óbégatás és röhögés hallatszott. József arra
gondolt, hogy a jövd, ki tudja, márhán]adszor, megint olyan lett, mint a hófü~ö-
nyön túli világ, láthatatlan, de már létezo, meg arra, h~ vajon ki lehet-e majd b1t'1Ú,
ami ezután jön. Nem tudott azonban választ erre a kérdesre. mert aki a választ egyedül
tudta, az ott óbégatott, röhögön a láthatatlan oJdalon. 6 tudta egyedül a jövdt, József
legföljebb, ha sejtette. A többiek bent izgatottan tárgyalták az eseményeket. Megölte
a parancsnokot a szemét, mondta Józsi, akkor ez tényleg mindent megtehet. Vigyázni
kell most már az drökkel is, ki tudja, melyik lett az eSembere. Leshetjük a levélpapÍrt
is, sóhajtott Tóni, meg a lúreket a sorsunkról. Egyre n6tt az elkeseredés. nem számí-
tott már a karácsony, a reménytelenség megint ott ólálkodott körülöttük, s csak per-
cek kérdése volt, hogy mindenkit elbontson és megbélÚtson.József érezte, hogy most
valami olyat, de olyat kéne mondania, amit61 meghátrál ez a rém, amitdl hajlandóak
lesznek tovább élni. Amint lehet, meg fogunk szökni, szólalt meg magának.is váratla-
nul és szeme azonnal Mártont kereste, ne hagyja már éppen most egyedül. Megszökni,
kerekedett el Tóni, de hát hogyan is... be sem fejezte, csak legyintett lemondóan.
Igenis, megszökünk, kapta fel a szót Márton, amint lehet, így van! Megtervezzük, van
id6, kifigyeljük, meg minden, aztán... Egy pillanat múlva mindenki errol beszélt.
Elalváskor József odasúgta Mártonnak: megcsináljuk, tényleg? Meg, mondta Márton,
a szentségit, meg fogjuk csinálni.

Az álom nehezen jött megint. Hajnal felé járhatott már, mire abbamaradt a ré-
szeg kornyikálás. Addigra a hóesés is elállt, a súlyos fellegek is eltakarodtak az égr61.
Telihold volt, s ettdl, meg a hótól akár olvasni is lehetett volna a szobában. Adja isten,
hogy meglegyen, amit akarunk, mondta halkan józsef és összekulcsolta a kezét. Imád-
kozott. Talán itt, a világ végén közelebb vagyunk az éghez, gondolta még, és álom-
talan, mély alvásbazuhant.
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DOBOZY HAJNALKA

Buborékok

Olyan volt az a nyári reggel, mint egy túlérett sárgabarack. A Nap ágát ereszto,
földre tottyan6 gyümölcsként fröccsent fel az ég aljára, narancssárga karéja még alig
látszott a házak mögött. Csend volt. Békés, ismeros neszezéseldel telített csend.
Egy-egy kutyavakkantás, megnyikordul6 kertajt6k, locsol6tömlok permet-hangja. Ide,
a város szélére nem ért el a kisváros zaja. Álmos lüktetését felszfvták a kertváros fak6-
zöld foltjai.

Az asszonya nyitott ablaknál állt. Teste megfeszült, keze is megállt egy pillanatra
a közeledeSlépések zajára, de a magas, hosszú kerítés továbbhúzta az egyforma koppa-
násokat.

Még egyszer felrázta az ablakba kitett vánkosokat, majd az egészet magához
ölelve megfordult, és elvitte az ágyhoz.

Régim6di hál6szoba volt.
A tusk61ábú éjjeliszekrények kétoldalr61 mozdlthatatlan, örökre egymásnak tolt

ágyakat fogtak közre. A két nehéz ruhásszekrény tömör falként állt a szoba belscSolda-
lán, di6színu fényük megcsillant a szemközt elhelyezett tükrösön. Az asszony csak így
hívta. A háromswnyú tükrös, alacsony szekrénykéjére csipkéket horgolt, kikeményí-
tett fodrai közt váza állt. Néhány fácán-és pávatollal.

Az asszony friss ágynemut vett elo a szekrénybcS1.Mindent gondosan elrendezett,
majd a mindkét ágyat átércScsipketakar6valletakarta az ágynemut. A takar6 felét visz-
szahajtva szabadon hagyta a maga fekhelyét.

..

Vendégségbe készülcSdtek, az ura leánytestvéreihez.
Egy városban laktak. Bíborka és Dma a fcStéren, az osi házban, ahogyan eSknevez-

ték. János és Mária a kertvárosban.

Bíborka nem ment férjhez, mélt6s~ száradt a négyszobás ház falai között.
Dma nemré~ költözött hozzá, hogy most mar o igya Bíborka kamillateáit.

S bár eppen letelt a gyászév, de Bíborka mellett továbbra is maradt a fekete ruha.
S maradt az ablak mellé húzott öblös fotel, megkopott bársonyával, alul körbe-

fut6 rojtjaival, a kockás pléd, ami mögé oly buzg6n töltögette valamikor Bíborka a ka-
millateákat, amíg az apja élt.

Csak a selremgalléros, steppelt házikabát és az ezüstfogantyús bot került a szek-
rénybe, egyébkent minden más megtartotta örökös, cSsihelyét.

- Igyekezz János! Onnan nem késhetünk el! - sz61t az asszony. Hangjában - eze.-
ken a vasárnapokon - újra és újra felhorkant a sértettség és a harag, de az ut6bbi évek-
ben lassan mindketteSmegcsendesült. Jánosig már csak a türelmetlen sürgetés jutott el.

Sietve készülcSdöttCSis. CsípcSjén,húsos combjain megfeszült a ritkán hordott fe-
kete szoknya, ahogy a tükrös alacsony szekrénykéje fölé hajolt. A gyöngysorát kereste.
Maga elé tartotta az opálosan csillog6 láncot, nézte a kecses, selyemfényu, egyforma
szemeket, a vaskos ujjakat, a gyomlálást61,kacsatöméstcSltövig kopott, repedezett kör-
möket, és lassan visszaeresztette a gyöngysort a fi6kba.
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A látogatásolyan volt, mint mindig,mint az elózcStíz év minden hónapjának
elso vasárnapján.

János nyomta meg a csengót. A nehézkes nyikordulással megnylIó kapu lima
gyászát sóhajtotta. János megrebbenó tekintettel nyomult át a vastag bánaton, nyomá-
ban Máriával, aki még gyorsan beszippantott egy mély, friss levegójd lélegzetet, mi-
elott bezárult mögötte az ajtó. Az ebédhez gyenyát gyújtottak. Bíborka konok fegye-
lemmel rendezte el a lassan zálogba vándorló porcelánok, ezüstök megmaradt darab-
jait, és közben soha nem mulasztotta el megjegyezni:

-így pusztul körülöttünk minden, amit szegény jó Apuskánk ránkhagyott. Bi-
zony ez az ara kedveseim, hogy nmának és nekem ne kelljen munkába állnunk.

János ilyenkor együttérzoen bólintott, s a kávét már az ablak elcSttálló fotelban vám.
Ezeken a halk szavú délutánokon a kockás pléd fölött, amely Mvös napokon Já-

nosnak kiján, szivárványos tervek születtek. Bíborka és Dma kigyúlt tekintettel húzó.
dott egyre közelebb a megkopott bársonyhoz. Mária csendben, az ebédlóasztalnál
vána a vizit végét.

Az asszony friss vizet öntött a vázába, szálanként igazgatta el benne a virágokat.
- Te, Jánosi Egyszer azt mondta valaki: Mária, olyan szépek a rózsáid, hogy ki.

nevetnek a kenból.
A férfi hangjára fordult meg. János indulásra készen állt, duplacsöw vadászpuská-

ját igazgatta a vállán.
- Mennék. Majd jövök estére.
- Megint ki a határba? - kérdezte az asszony. - Nem elég tágas neked itt?
- Ne kezd megint! Kinek mi a határ? Neked ágytól asztalig, tyÚkóltól a kerltésig.

Nekem az a kinti is szdkl-Nem énem én ezt...
- Nem baj. Hát akkor, járok egyet.
Mária megigazította a zöld zubbony hajtókáját, aztán kikíséne férjét a kenajtóig.

It

-Az urad?
- Kimentahatárba- válaszoltazasszony.- Nem vánam mára édesanyám.
- Bejöttem a városba, már kora reggel. De ma nem volt jó piac. Ami megmaradt,

elhoztam - húzta elo az öregasszony a túrót, a tejfeles csuprot a fonott kosárból.
- Nem kellett volna. Ketten vagyunk, nem kell SOL..
- Te csak ne beszélj!Ha már az urad nem...legalibb te spórolj. Gydjteni kell lá-

nyom. Gyarapítani.
Az öregasszony maga alá húzta a konyhaasnal melletti széket, egy darabig hall-

gatott.
- Szép házat kaptatok, jó darab földdel... és dolgos asszonyt is kapott vele a vánko

O meg? Mit hozott?
- Urat akanak édesanyáméld Diplomás embert.
- Mi álltuk a magunkét! Az urad meg csak az úrhatnámságot hozta. A diplomá-

ból nem lett semmi. Pedig már csak egy év híja volt annak a fóiskolának.
Mária nem szólt semmit.
- Megyek! - szólalt meg újra az öregasszony. El is felejtettem, apád is csókoltat.

Jánost meg tisztelteti.
Ilo
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Mária a dohányzóasztalon az újságokat rendezgette.
Legfelülre mindig a Nimród vadászújságkerült. Alatta napilapok, legalul néhány

muszaki szaklap.
A sorrend és az olvasni való kedv sohasem változott. A legfelscSaz utolsó bet'l1ig,

a következ6 két-három napilap felületesen átböngészve. A legalsókra valahogy sohasem
került sor.

A dohányzóasztal mellett hatalmas bcSrfotelállt. Szürkés-fekete, megrepedezett
bcSrrel,sárgaréz szegecseivelidegenül és egyedül a cserépkályha melletti sarokban. Párja
nem volt. Csak egy apró zsámoly tartozott hozzá, ugyanolyan kopott fekete bcSrrel,és
fakósárga szegecsekkel. Amikor néha - ritkán - beszélgettek, Mária mindig erre kupo-
rodott. A fotelba sohasem. Az csak Jánosé volt. Akkor is, ha újságot olvasott, ha ebéd
után elszunyókált, s akkor is, ha hosszabb-rövidebb iMre elutazott. János muszaki el-
lencSrvolt. Ha munkája a közeli városba szóHtotta, Mária helyére tette a friss újságo-
kat, és letörölte a port a fotelról és a zsámolyról. A zsámolyról, ami neki jutott. Amin
olyan jó volt ülni, felfelé nézni és hall~atni. TervekrcSl,vágyakról, álmokról. Amilye-
nek neki sohasem voltak. Hallgatni, amulni és elhinni. Kés6bb már csak hallgatni.
Mert ilyen mélyrcSlnem lehetett szárnyalni. Ha nagy ritkán a magasat fürkészte, pil-
lantása nem jutott tovább a fölé nehezedcStekintetnél.

..

Az asszony egyedül volt otthon.
A konyhában üldögélt, nézte a csapból zuhogó vizet. Várta, hogy megteljen a mo-

sogató, dinnyét akart h'l1tenivacsorához.
Mélyet sóhajtott. A vlzrcSljutott eszébe az a bolond nyár, pár héttel az esküvcS

után, már itt, az új házban.

János lobo~ó üstökével ki-be szaladgált a konyha és az udvaron álló kút között.
Egész délután mert, rajzolt, titokzatos képet vágott. Élvezte Mária tamáskodó pillantá-
sait. Estére készen volt a nagy m'l1.Papíron.

- Látod! Csillagocskám! Befogjuk a szelet! M~dolgoztatjuk! Az egész asztalt be-
borító papír tele volt állványok, kerekek, furcsán dolISlapátok, szivattyÚ, áttételek he-
venyészett vázlatával.

János lelkesen magyarázott. Hogy ez milyen egyszerd, egy majdnem végzcSsmu-
szakinak ez semmiség, csak néhány apróság kell hozzá, és nem kell többet Csillagocs-
kámnak a kútból húzni a vizet.

Pár év múlva valóban nem kellett. A tyúkok, kacsák árából vízvezeték lett. A ha-
talmas vaskerék a furcsán dcSlcSlapátokkallassan megrozsdásodott a szerszámoskamra
mögött.

..

- Elmegyek. Végleg.
A férfi a fotelban ült. Komoran nézett maga elé.
Az asszony friss vizet hozott be, kezében megremegett a pohár.
- Pesten már 16nek. Felfordult minden. Közel a határ, könnyen fog menni... és

én minden fát, bokrot ismerek.
Megfulladok itt. Ebben a poshadt porfészekben, meg ebben a palántás-tyúkólas

zsírszagban. A vasárnapi ebédekben, Dma,Bíborka sóhajtozásaiban.
Elegem van a havi apanázsért nyúlkáló fonnyadt kezeikbcSl,a fakó-álmú kartár-

sakból..., és elegem van beloled is, Mária. A vastag combjaidból, a kuporgatásodból...
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Az asszony még mindig mozdulatlanul állt, kezében tartva a vizespoharat.
- Hát menj! - szólalt meg. - Menj, te felbcSjáró!
Régen mondta ki hangosan ezt a szót. ElcSszörannak a lobogó üstökli fiúnak, aki

csudákat mesélt, utoljára akkor, amikor vkérvényesen rájött, hogy a hétköznapok a zsá-
molyon születnek és érnek véget. A fotelb61 csak csillogó buborékok szállnak felfelé.

- Menj! Legalább egyszer csinálj végigvalamit! És ne gyere vissza!Akkor se gyere,
ha saját magadtól fulladsz meg!

Letette a pohár vizet a dohányzóasztalra, és kiment.
..

Az eJ.s6lap, néhány hét múlva Ausztriából jött meg. csak ennyi állt rajta: "Sike-
rült. Isten veled. János." Az asszony tette a dolpt. Kapüt, gyomlált, este megöntözte
a rózsáit. Kéthetenként friss ágynemlit húzott mindkét ágyra, egyik felét a csipkés ta-
karóvalletakarta. Hetenként kicserélte az újságokat, és áttörölte a fekete, repedezett
hl>rta fakósárga szegecsekkel.

..

A re~elek már fagyosak voltak. Mária a cserépkályha mellé húzta a zsámolyt,
jólesett hátanak a meleg.

Az óvatosan megnyíló ajtóban János állt.
- Hazajöttem.
- Jól van - mondta az asszony. Felállt, és a zsámolyra mutatott.
- Gyere, ülj ide... mesélj.
Az asszonyafotelhoz ment, beleült, kezével végigsimította a fekete, repedezett

hl>rt .
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Vtliz GYÖRGY

tiszatáJ

Gogös
Hisz meghfIltAm volna mÁT tegnap is
ha nem kötnéntk értelmetlenül
csodássáhazudott emberi SZOIt4SOk

miwl mig mindig SZigYeIkm ba1tJJ.ni
(isf&k ismert~ .pófe
!eilincsét keD majd megmnunem)
hogy minden jel ATTAtnIWIt:
én nem wgyo!e köziiktJe wló
is lJth.tAtl.mJ mÁTegyre nÓneIe
AZúszóhhtyále ujjtzim között.

Huszonkilenc

Most már Amegleomolyodás éveinek
kellenejönni ésSZOrosrAkötött ~
meg késsel-villáwl W/Ó evésnek
és örökös ellenségeimmel (Afelnóttelekel) WM Ieomázásntzk.
/sunem oly MUetségesez AfIilág
is félelemmel wgyes gyúlöktem
kiöltött nyel'lJTJtlfÜAjJn/IuzJlrr
Szent KAuJin lItCiÍjtÍnIIhoIebéditJlben

" tit1rtímAt41is~
csak AfAl melktt kMt leözJektJni.
Hát nem boss?Antó hogy eZeIeitt mind

élnek nyüzsögnek is mi1UÚgyilu4le
(/tit nyelwn leg.tJbb) SZIÍmot liItt AZember nlwe sót
A.d'VilizJft. is .nyM~i.jelzót
is hozzábiggyesztile. - Ó ideje mÁT

" meglwmolyodásna/e.- Kétheti nyiratkozások

is ftipof- elviselhetO
IwnferenciJk 'lJttiICtm jólfJtlSllltámyé/tIJrAt
bár legutóbb mig megtörtlnt hogy AZ

elmeo1'tJOsokkomoly gyulésén (tm/elJ

fefr.sNgorltólcnak is h«áiJc .~
tú ptrc utÁn mJr nem blrt.m tOWbb
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és balfülemmel félszeg köröket
irtam a levegovel töltött semmiségbe:
Az ápolónók diszkréten vihogtak
Huszonkilenc éves volt4m aznap

menyasszonyom majdnem elcsábított4
egyik barátom - aztán sirt és kis hfján

kárt tett magában. Holnap horgászni megyek vele.
Ideje már a megkomolyodásnak.
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BOGDAN LASZLÓ

Átiratok múzeuma
HEBRENCS TESTAMENTUM

variáci6kJack Cole P6tdal
picinyke testamentum címií versé re

Ósziú éjs7Akák
mohikán regge/ek
nem az vagyok ki volram
küílts rám fölkelek
szemhijam mögött kétség
villáma ciklt4n át

pörben állok a le/Ium
nem adja meg magát

2

vo/t ami volt de éjjel
ha bandukol a hold

az égi fotbrdlpályán
le/lwn az a kobold

újra dalolni kezd
hancurpartikra vágyik

nem adja meg magát
elárul mert világít

3

elvesztett éveim

a fel-nem-támadásig
undorkodnak köröttem

és a mindenség tÍslt
tékozló tiélelottök

napsütötte mjein

a világ elforog

rámvár egy beduin

5

a hattyÚk foga csattog

tigrisek esore tátog
elhagynak virradatra
a fantáziálások

mindegy immár kakAS

avagy ha kakUItk is szól

akkor is jót áll értünk
sugénY jó bolond jack cole

6

tátoghatnak sunyin
abelügyes esztJtJk
cenzorok följe/mtók
tibo/yult egzegétJk
mennyei eszIravátor
-és itt már vége van! -
a rögge/ e/kever
föl- s megadom magam

7

hát ezért is készül itt

serte-pertJn hamar
e hazt4g testamentum

még sok vihart kavar
az errlilyi tengeren

hol szempontok között
szisz kapitÁny hajója

sokszor 1MgÍÍtltözött

4

a ködös albwnban

és én avagy egy másik
most meg is érkezünk
fölftgyverkezve állig
SZÚttte metaforák
elfonnyadt ktnrímek
még vívok velük egyet
mielott elmegyek

8

besúgók parti orség
hát ~ mindegy ma mári
lelIrem il hl ebecske
már senkire st: vár

bója szin zátony akna

suntgyörgyi reggelek

ha/JlI szisz kapitány!
ne várj még nem megyek!
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9

hol délibábokfogytán
tilos az elozés

sziget a SZlÍrazfOldön
vagy útkeresztezodés
nem mindegy az tinektek
árapály vagy dagály?
képeskönyvként kinyílik
rátokmarad a táj

10

ha nem tetszik sa~m
én szépnek láttam olykor
lehet be voltam szívva

mit vártok ily bolondtól?
vigasztalj pajkos lelkem
halál kurvája te!
vale dallam voltam senki

nem izgat semmi se

14

szisz captainre testá/om
20 bartók lernezem

hallgassa míg hajózik
erdélyi tengeren
kísértethajója
zátonyra úgysefUthat
nála többet poéta

világról úgyse tudhat

15

jános úr örökli
- egyetlen utassa -
james frazer aranyágát
hogy utunk megmutassa
a szempontokra immár
örök tekintet nélkül

hol égaz álmainkkAl
illúziótlan békül

16

hajósinasrahagyom
- barátom dániel -
félbeszakadt regényem
hisz úgyse hiszi el

és a maszogó költo
míg siltálja az ampát
átélheti megint

játszhat ja a bambát

17

döglodo gyárak füst je

fojtogat nem ereszt

kálmán a másodtiszt jön
övé lesz a kereszt

egy lebontott templomról

-pokolsár malomárok -
nem vagyok én az isten
mégis telefonálok

18

vonalban kormos pista
dunántúl nagy ka/óza
bökverseim örökli
ó mater dolorosa

hétfoig jól derúlhet
elszontyolodhat keddig
hátha kiderül végül
mi nem derült ki eddig

11

hogy láthassam jövonket
korán tengerre száJlva
hullámok dáridóját
követtem fennhéjazva
és mégis önfeledten
ahogy egymásból nottek
felmagasodtak éltek
habozva összetörtek

12

akkor még hittem sorsunk
nem hullámmódra végzi
hittem hogy lesz még isten
ki szavunkat megérti
és reméltem is olykor
eljön értünk egy hajnal
botjával vállon üt és
elvarázsol az angyal

13
tudom már nincs kiút
e romló látomásból

egetföldtol másoktól
ez minket elhatárol
és ma már nem hiszek

fényeim kihunytak
vagyonom sfegyvertáram
örököljék a holtak!
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19

szemlér ferenc kaphatja
lerobbant kertmozink

hátha rájön miért oly
torzak az álmaink!
mért ötöltünk-hatoltunk
tTanszilvániába!

most nézze mégis végig
ellentengernagysága

20

merthát ez élet nem volt

csupáncsak a fonákja
egyfélbemaradt dallam
veszett agóniája
néhány vad ócska stTÓfám
báér géza örökli

lesz ideje szolgálat
közben be isfejezni

21

és vásárhelyi géza
kisértet-orvosunk

megkapja majd düheim
mert meg nem a/kuszunk
elhagyhatnak ezerszer
kényszer-rögeszmék álmok
úgyse hagyjuk mi cserben
e beteg lápvilágot

22

volt egy illuzióm
bandikóra hagyom
o itt már altengernagy
rettegett hatalom
csiszolja kerekebbre
példaképe spinóza
hátha hatÁsosabb lesz
kerekebbre csiszolva

23

kereng külön kerékként
szabédon hol a part
szakad tengernagyunk
nem vezeti már a párt
örökölje tehát hogy
láthassafejlodésünk
sárguló utunk és
igaz szó gyújteményünk

24

és baász imre mit kapjon!
kitüntetést! kovászt!

talán szentkuthy miklós
mi~to~d
mire mindig is vágyott
megtudhatja belole
miért megy körülöttünk
minden egyszerre tönkre!

25

megmaradt könyveim
ötezerl hatezerl

hajónkra szállong majd
könyutárosként ügyel
fel rájuk gelUrt sándor
így hátha elolvassa
végre már kosztolányit
és nem szól le miatta

26
a szent anna tavát
évekbe zárva orzöm

majd zsiga bá örökli
o lesz a kedvenc csoszöm

szellemként szálldos majd
a szüloföldfelett
szavait szélbe szórja
megorzik a szelek

27

volt egy délután régen
azt hiszem boldog voltam
mentem az utcán kábán

és néha megbotoltAm
ezt az érzést is orzöm

kapja meg darkó pista
o nála jó helyen lesz
nem utAsÍtja vissza

28

a sci fi gyújteményem
az elsótiszt örökli

tole tanultam rimet

az éggel egybekötni

elvitatkozgatunk
ufók léteznele-e!

csillog hat majd erik

szellem szemürege
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30
mózes attilára

Im semmit se hagyok
hiszen még & is él

meg még én se halok
meg mkMtt kihunyna
szellemünk összeuülan

egy kocsma mélyén egyszer
elalszik majd a villany

31

ami még hátra'CJan

írókéz nappalok
valahogy eltöltöm még
nemékk -csakírok
még megnézem vekncét
madridot osz/ót párizst
tú/ékk néhány regényt
szerelmet és majálist

32

még egy pár lomha évig
járok a promenádon

helyem a hajón megvár

kifogok a halálon
ha nem is látja senki

kísértethajónk itt van

kixldudája harsog
csuszká/ nincs-hullámokban

29

mert egymás nélkül józsef
attila is megírta
a sötitben vagyunk
ezt grófrettegi sírta
el -mi egymássalis
sokszor voltunk sötétbe

vigye át e sötitet
tháliás örök/étbe

33

még várnak valakikre
- az is khet hiába?-

azután szisz hajója
megindul ázsiába
ahová mindig küldtek
ahova visszavágyunk
hol fellegen akadtfel
néhány cseremisz álmunk

1994m&jus29-31.

JEGYZET

A testamentumban szerep16k, e16fordulásuk sorrendjében: Szilágyi Domokos,
Székely János, Süto István, SzocsKálmán, Kormos István, Szemlér Ferenc, Boér Géza,
Vásárhelyi Géza, Bajor Andor, Szabédi Lászl6, Baász Imre, Gellért Sándor, Palocsay
Zsigmond, Dark6 István, Majtényi Erik, Visky Árpád és M6zes Attila. A versekben
pontosan vagy célzatosan torzítva Babits Mihály, Dsida Jeno, J6zsef Attila, Kassák La-
jos, Kovács András Ferenc, Radn6ti Mikl6s, R6nay György, Szabédi Lászl6, Székely
János, Szilágyi Domokos és Sz6csKálmán idézetek találhat6k. A becsületes megtalálók
jutalomban részesülnek: megkereshetik, elolvashatják a meglelt idézetek forrásait, a be-
idézett költok szóban forgó, élményszen'íverseit. Béke velünk!...
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HORGAS BÉLA

Az ötezer éves ember
1.

Horgas Adámnak

Nyár volt, esett a hó. Ragadós, szürke hó, gyorsan olvadó csomókban, mintha
marokkal dobálta volna föntrlil valaki. Elszínezodött tlile ház, haj, ing; a megalopolisz
piszkát szétkente az üvegfalakon és a betonbordákon. Az Akastyán hegy felol úsztak
megint a felh6kbe rejtett bombázó erodök, kövérkés hasuk világított a füstbol. Onnan
érkezett Fernutti is a cirkuszával; lenn jött, az alattomos, kátránnyal foltozott aszfal-
ton. Ismertem ót és éhenkórász társulatát, a felpörgetett szövegét, mely persze hogy
a régi ritmusra járt, mi másra, de ahogy hallottam: új szenzációval bovült: "Már ma
este, nagyérdemli közönség, már ma este látható a világrengeto Fernutti cirkusz; már
ma este gyere el, Rumbolassaut látni kell, Rumbolassau, a Rém, az ötezer éves ember:
megérkezett."

A félig olasz cirkuszos egy francia mágust szerzodtetett, ez igazán tetszetlis, álla-
pítottam meg tárgyilagosan s némi sértettséggel is, hogy miért nem tudok errol, de az-
tán megvontam a vállam, és elismertem,.hogy én sem figyeltem rájuk mostanában. Osz
volt például s holdballonkabátommal törodtem, az 19S(x)sosszel és a 44-essei,az ismét-
llidések rémeivel, hogy barlang és sziget lesz az én otthonom is a társadalomban, s még
az is veszélybe kerül, s közben az utcán teherautóról krumplit kínáltak, s közben meg-
halt Kraft az autópályán, Bécsbol hazafelé jövet, közben föllángoltak a harcok egy öt-
száz éves tölgyfa körül saVakegérben készültek a világkiálIításra. Fernuttiék történe-
tét szem elol tévesztettem, de ez teljes mértékben érthetli, magyarázatra igazán nem
szorul, bár pontosan, persze, nem tudom, hogy mi az a teljes mérték. Hol járhattak
közben? Mit mliveltek? Fényes sikereket - úgy túnt - aligha arattak szegények. Kosz-
lottságuk a réginek látszott s valahogy meggyozodés nélkül harsogott Fernutti hangja
is, belehorpadt a délutáni csúcsforgalom tülkölo völgyébe, nem jutott el senkihez. Va-
lakihez mégis. A tizenkét évesJán szíve nagyot dobbant: Rém! És ötezer éves. Ezt lát-
nia kell. Ment Fernutti után. Hagytam. Tudtam, ha egyszer rákapott, vissza még én
sem tarthatom; tudtam, mert ot is jól ismertem, jobban, mint Fernuttit: sejtettem az
érzéseit, olvastam a gondolatait. Ha úgy esne egys,zer,még álmaiban is vele lehetnék,
gondoltam nagyzolva talán -, de miért esne úgy? Eszrevédenül követtem. A három sá-
vos, kopár Tündérvölgyi út sarkán cslidület állta útjukat. Valaki csákányt vágott egy
fekete Audi motorházának közepébe. A kifényesedett nyelli, vásott szerszámot szem-
üveges, kövér nli próbálta kirángatni a kocsiból. Sötétvörösre festett szája reszketett,
nyakán kidagadt az ér. Háta fölpúposodott az erólködéstol, bli és hosszú derekú, kaná-
risárga blúza kicsúszott fehér szoknyájából, egy hirdeto tábla állt mögötte, égkék me-
zopen fekete nyíl és téglapjros betúk: YÁ!-~~: EL6RAJZO~~T, CAKKO-
ZAST, BORSOLYUKAZAST, MADERIAT, ATTORÉST, RISELIOZEST. Az autó
riasztója vinnyogott, lámpái vele villantak föl és hunytak ki. Két elsli kereke közt sötét
folyadék kígyózott a szürke betonon. Vér, gondolta Ján. Fernutti meg újra kezdte, cif-
rázta a mondókáját: "Már ma este, nagyérdemli közönség, már ma este látható a világ-
rengeto Fernutti cirkusz; már ma este gyere el, Zsenko bohóc világszámát látni kell!
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Zsenko, a néma bohóc, a virtuóz nevettet6, a szuper, s6t hiper... Tapsl- Dübögött
a forgalom: k6, vas, gumi, üveg. A felüljárón lomha zuhanással kamionok fehér árnyai
t\Ú1tekát. Egész konvoj. Még följebb, a felh6k alatt három fekete helikopter közele-
dett. "Már ma este gyere el! Tubardót és Almániót látni kell! Gumiember, izomcsoda,
kett6n áll a világ sora... Jöjjl- Jövök, válaszolt Ján. .Már ma este gyere el, Mirandellát
látni kell... Táncosn6 ma nincs szebb nála, ó, a röpte, tündérlába... Nézz'- Tényleg,
állapította meg a kisfiú, a cirkuszos igazat beszél; és szerette volna megállitani az utcát,
hogy állj, mindenki nézze, 6 igazán az. "Már ma este gyere el, Rumbolassaut látni
kell!- Nem is hallják. .Rumbolassau, a Rém, az ötezer éves ember, és kísér6je, Kal-
wansky úr, megérkezett..,- Francia mágus, lengyel kíséro, ez igen, gondoltam, Ján meg
azon töprengett, hogy hol vannak? Mintha neki mondta volna Fernutti: _Csend most,
nagyérdemd, 6k most nem láthatókl A döbbenet, hölgyek és urak, még rejtve van,
a szenzációóó... Taps'- K6, vas, gumi, üveg. _Taps és kíváncsiság:jöjjetek és lássatok,
ajánlom kegyelmetekbe e díszes társulatot, és várom szíves adományaitokat is, igen,
igen-igen várom" Egy szavát se hallják, aggodalmaskodott Ján, nem veszi észre? Hang-
szárába beszélj, hallod-e, Fernutti; de nem hallotta. A fiú tenyerével tölcsért formált
a szája elé, és teljes erejét megfeszítve kiáltott a cirkuszosnak, de nem jÖtt ki hang
a torkán, térdei elnehezedtek, cip6je lehúzta, lépni se tudott, mint álomban, a menet
távolodott t61e, egyre gyorsabban haladtak, félt, hogy szem el61veszíti 6ket, már ak-
korák voltak csak, mint a mákszem, de ekkor egy hatalmas rántással sikerült kiszaba-
dítania a lábát s már ott is volt a nyomukban.

Nyugat fel61jöttek, a sötét erd6n át. Fernuttit akkor még sehogy se hívták, a bo-
hócot és a táncosn6t se; velük érkezett egy fehér elefánt, csak neki volt neve. Aida.
A kockaformájú bakterház udvarára tt'íZÖtta lemen6 nap. A templom melletti téren
verték föl hatalmas sátrukat. A templom és az iskola közti téren; de az már évekkel ké-
scSbbtörtént - a templom, az iskola és a sarki kultúrház közti téren, 1950 májusának
végén. Már nyRott a hárs. Femuttit Kovács Ferkónak ismerte az a kis fickó, aki vol-
tam; s 6 akkoribctn szürke zakóján kihajtva hordta széles galIérú fehér ingét, simán
hátra fésülte haját, éneket és rajzot tanított, a repülogép-modellezó szakkört vezette,
széles karikagyt'írt'ívillogott az ujján, pedig nem volt felesége.A cirkuszi sátorban, még
azon az elSCSelcSadáson,19+f.nyarán, ott hahotáztak a pályamunkások is, az egész csa-
pat. Az egész falu. A doktorék is, Hidegh Ottó, a felesége,két fia, és a tanítókisasz-
szony: Rizácska. De akkor még Aida körül forgott minden. Kés6 éjszaka mozi volt:
A megfagyottgyermeket adták.

A buszpályaudvar és a metrólejárat közt, a park tenyérnyi csücskénél állt meg
a társulat: pár bódés kocsi. Ján csóválta a fejét. Baj lesz ebb61. Már ma este baj lesz, és
nem e16adás. A hóesés megsz\Ú1t,latyakban cuppogott a város. Ján érezte alábujjai
közt, a szandálja talpa alatt, és látta, ahova csak nézett: kormos lé folyt csíkokban az
ablakokon. Egy csipk~ggönyön csomagolópapírra festv~ méteres tábla hirdette:
VARGBURG SZEMELYKOCSI ELADÓ LEJÁRT MUSZAKIVAL EGYBEN
VAGY ALKATRÉSZKÉNT 7000 FORINTÉRT. Szél támadt, gyors, irányát változ-
tató, pörg6 fuvallat, és szétszórta az Akastyán hegy fellegeit.Az alkonyi fényben a szik-
lák púpjai keményen meredeztek, mögöttük kigyulladtak az ég citromzöld és neonlila
tüzei. Megkezd6dött a városban az esti robogás.

- Femutti, drága barátoml Hát látlak...
Ez Csilánio, a selyemnadrágos adószed6, a közterületek selyemkalapos ura. Ha

6 barátja Fernuttinak, állapította meg Ján elégedetten, akkor mégsem lesz baj. Jöhet
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a Réml Ma este meglátja az ötezer éves embert. Közelebb somfordált, hallgat6zott, bár
az ad6szecMrepeseS,sipít6 hangját, tagolt beszédét - hidegselyemaz is,herny6selyem-,
ahogy kifolyt a száján, a park másik felén is megértette volna, és CsiIáni6nak ez is volt
a szándéka: hallják, mindenütt hallják meg a szavát. Hallottuk.

- Megjöttél, Fernutti, no lám, ideértél. Kicsit késté!...
- Hidd el, CsiIánio, nekem... - magyarázkodott a cirkuszos, ahogy elhúz6dott

a másik öle16karját61, de nem jutott sz6hoz.
-Elhiszem, Fernutti, én mindent elhiszekl Kicsit késtél, de nem maradtál el vég-

leg, mégis csak befutottál, megvagy, itt vagy, és itt van veled jeles ármádiádl
- A társulat, CsiIánio...
- Ármádiád, ha mondoml Lássamcsak... De hiszen ezeket én ismeremI
Csilánio mindenkit ismer, vagy csak úgy csinál, mintha ismerné az iUeteSt;Ján

lebiggyesztette a száját. Nem szerettem volna, hogy ezen töprengjen, de nem is volt
rá ideje, mert figyelnie kellett a hangoskod6t; ahogy a boh6c állát bökdöste föltartott
ujjával:

-Na, mi az, bumszli? Tudsz már valamit? Mondd szépen, hogy "Géza kék az
égI" Mondd, hogy: "Meszel6." "MeszeleS,reszeleSI"Na? Nem? Nal Semmit se nem?

- De CsiIániol - sz6lt rá Fernutti. - Tudod,hogyZsenkonéma...
- Tudoml - rikoltott a felügyeleS.- Csak viccelteml És a kicsi tündi?1Ó is néma?

Mi is a mdvészneve? Várj csak, Fernutti, várj, ne segíts, tudom... A mem6riámban bíz-
hatsz, fiam, én nem feledek... Mirandolina, mi?1

- Mirandellal

- Mindegy, papa. mindegy! A lényeg az, hogy itt vagytok, ez nagyon szép teSle-
tek, ez a barátság ketségtelen jele, Fernutti. J61 esik nekem. Ebben a rideg, tÖrteto vi-
lágban, ebben a pokoli tolongásban ez az egyetlen érzés, Fernutti, ami önfeledt pillana-
tokat okoz még nekem. Köszönöm, hogy megajándékoztál vele.

- Csilániol - válaszolt Fernutti fojtottan, és Ján nem értette, hogy miért nem
örül. - CsiIánio, kérek még egy leheteSséget.

- LeheteSségetI?- rikoltott Csilánio sértetten, és hátralökte, majd a szemébe húzta
selyemkalapját. - Megáll az eszeml

Az ad6szed6 intett, és kézmozdulatára, mintha madzagon rántanák, a háta mö-
gül, ahol eddig rejteSzhetett,eleSlépettálland6 testeSre,egy földet söpreSfekete köpeny.
Karok nyúltak ki beleSleoldalt és elol, n~ vagy öt, fönn pedig, fönn, a füstös magas-
ban két mulatságosan kicsi fej villogott, ket öklömnyi koponya a sovány nyakon, két
szorös pofa sárga hajzattal. Ján halkan füttyentett. Ez valami új volt. Dyennek még nem
látta a testeSrt.Kesjutott eszébe,a vörös-fehér, ang6rasroro mdmacska, amit a Nyolcvan-
kilences utca tenyérnyi parkjában olyan sokszor megfIgyelt az ezüsthársr61. Kedvenc
tanyája volt a hárs. Egyszer véglegodaköltözik. Földig hajl6 ágán mászott fel, és nézte
az alatta járkál6kat. tgy fedezte fel a két mdlényt, akik mwányukkal és mdmacskájuk-
kal alkonyatkor rendszeresen ott levegoztek. Elöl a mdmacska, mögötte a lány, egy lé-
péssellemaradva a szülok. "Kes, kérlek, Kesl Lassíts, kérlek, Kes!" A mdférfi vékony
hangja alig csurrant, mégis CsiIáni6éhoz hasonlított. Ján figyelte a macskafejd testort,
ahogy rengeteg karja közül az egyik széthajtja a bó köpenrt.Fernutti elott.

- Itt a lehetoséged, Fernuttil - mondta Csilánio.- En az érzéseimreSIbeszélek,
és te eltereled a szavaimat. KicsúfolszI Hát legyen. Huszonnégy 6rát adok, hogy, ren-
dezd a számládat, drága barátom. És addig nincs eloadás, se ma este, se holnapI Ertve
vagyok?
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Fernutti nem nézett a fekete köpeny belsejébe, de látta, látnia kellett a boto kat,
késeket. Ján is látta. Besötétedett. A neonok poros, kék-rózsaszín fényében olyan volt
a kép. mint egy reprodukci6.

- Nincs pénzem... - nyögte a cirkuszos. - De eMadást tartunk, és tudom, hogy
most lesz közönségem, és támogatni is fognak. És akkor megfizetek a helyért. Utólag
mindent megfIZetek.

- Megfizet.sz,Fernutti, ez nem vitás. Bejöttél a városba, és most megfIZetsz.Utó-
lag is. eloleg is. Mert tartozol már, Femutti. ha elfeledted volna. A múlt nyáron is le.
lq,tél.

- ~ kellett mennem szerencsét próbálni.
- Es? Megtaláltad?Van pénzed? Fizess. Fernutti, fIZeSS!
-Olyan m11sorthoztam, hogy azt .mindenki megnézi. Velünk van Rém Rum-

bolassau, az ötezer éves ember.
- Ne röhögtessFernutti, mert dühbe gurulok!-mondta Csilánio, és mutat6ujjá-

val megfenyegette a cirkuszost; Ján csak most vette észre, hogy fényes, fehér kesztydt
hord a felügyeló, mintha pincér lenne, vagy bdvész talán. és o is a társulatba tartozna.

- Komolyan beszélek! - most Fernutti is kiáltott, de ahogy folytatta. már le is
engedte a hangját, és a karjával valami kaszáló, karol6 mozdulatot tett a másik felé. -
Te ismersz engem... Együtt jöttünk a városba egyszer... Emlékszel?

Érthetó, gondolta Ján, igy már minden értheto. A város rettegett ellenore bdvész
volt valamikor a vándorcirkuszban, igen, a neve is rávall. De Csilánio felcsattant:

-Nem emlékszem! -Ján szinte megijedt a fenyegeto hangtól; ott repesztett a fü-
lében, mintha egyenesen hozzá beszélt volna a lármás úr, egészen közel~l kiabált
volna a fülébe; érezte forró leheletét. - Rossz amemóriám, barátocskáml Vagy jó, és
azért nem emlékszem. Ne próbálkozz, Femutti! Nekem fikarcnyi közöm sincs hoz.
zád. érted? Fikarcnyi se. Meszelo, reszelo. szart eszik a legels6!Egy csepdrágó külön-
ben sem akaszkodhat a nyakamba... S ha ismernénk is egymástI Drága barátom, én
semmit sem tehetek érted, mert én a közterületeket védem. én a polgárok nyugalmát
orzöm. én állami ember vagyok, és nem banditavezérl Világos?

-Holnapra minden megváltozik! - próbálkozott a cirkuszos.
- Nem minden.csakte! Fizetnifogsz,drágabarátoml- vetette oda Csilánio,

s nyomatékul széles ívben lenditette a karját. aztán eltdnt, mintha ott sem lett volna;
vele a testore, m~ a bámészkodók, a pályamunkások, a két Hidegh-fiú és a modellezó
szakkör tagjai. Elég ebbol, gondoltam, de folytatódott.

A pályamunkások megengedték, hogy fölüljek a pályakocsira. Apámnak is ked-
vezni akartak ezzel, o volt az elomunkás. Egyszer-egyszer hajthattam is az ormótlan
jármdvet. A pályakocsi négy vaskeréken gurul. kisebb, mint egy vagon, de a vonathoz
is kapcsolható, elöl két ütköz6je van, fékezheto, és e~s, megvasalt raklapján mázsákat
elMr; szerszámokat, a nyolc-tíz fos csapatot. Ketten hajtják a pályakocsit, két térdeplo
deszka van rajta hátul, a sínek fölött. A két hajtó egyik-egyik lábával odatérdel, comb.
ját nekifesziti a kocsinak, megkapaszkodik a fogóban, és a másik lábával, bakancsos
talpával a sínre tapad, elrúgja magát. A formátlan pályakocsi nehezen mozdul, lassan
gyorsul, emelked6n fölhajtani még üresen is nehéz, de ha lendületbe jön vagy lejtore
ér, rettenetes iramban képes száguldani, s a hajtó, ahogy rúgja a sint, a vas utat. egész
testében érzi a sebességet,és egy ido után minden taszitásnál azt képzelheti. hogy most,
most a vastól, a földtol is megszabadul, most kirúgja maga alól a roppant golyóbist,
most fölszáll a világ11rbe -a saját erejéb6l.
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Helyes, gondolta Ján, Fernuttinak idot kdl nyernie, s ha ez megvan, akkor o is
beavatkozhat. Tudta, pút tegyen, kihez forduljon. Ha holnap, akkor jó. Elindult Re-
nassa Káta házához. At a fikarcnyi közön. Lassan haladt. Aznap este omlások és sza-
kadások támadtak mindenfdé a városban. A házak kétoldalt kitolódtak, a Fillér utca és
a Szentlélek utca sarkán egymásba rohant két teherautó. Mentok, tdzoltók, rendorök,
szirénák, autóriasztók vinnyogtak, a nézok eltömték a keresztezódést. Dugult a forga-
lom, dugult. Nyöszörögtek a sarokvasak, recsegett-ropogott a város minden eresztéke,
készült összedolni. Hallotta Ján. A mdeg szél durva koport fújt a megalopoliszra,
vörös fdhoket az Akastyán hegy kopasz csúcsairól. Félo volt, hogy egyszer csak el-
kopik szegény ko, de nem, inkább noni látszott, sötétednij a magányos sziklatömbök
kigömbölyödtek, dterpeszkedtek, növényi takarójukat ledobták. Ján úgy érezte a to-
longásban, mintha az Akastyán hegyen járna, de tudta, ha ott lenne, akkor már nem is
lenne talán, s onnan csak lóborbe varrva szabadulhatna, ott nincs más mód a kibújásra;
de ~ol találna lóbort? !ID: táblát nézett a sarkon: IPARI TEPERTO ÉS TÁP-TAKAR-
MANY BOLT DERU UT 19.Bordzsekis férfi bukkant föl a sárga neonfényben; haja
csenevész varkocsba fogva verte széles hátát és arca nem arc volt, hanem borostás ló-
pofa. Jó fej,lófej", gondolta Ján, és a nyomába szegódve jutott át a töm~en. De Re-
nassa Káta nem fogadta. Ez várható volt. Renassa senkit sem fogadott, megis járt oda
boldog, boldogtalan, mert Cynthia, aki kenyeret és tejet hordott az asszonynak, néha
sorsdönto félmondatokat tudott meg tole, s ezeket készségesentovábbadta a kérdezok-
nek. Ha nem is mindenkinek. Cynthia az idok során annyira hasonult az asszonyhoz,
hogy némelyek azt rebesgették: Renassa Káta nincs, nem is volt soha, csak Cynthia
létezik a furcsa, füstszínd, ezüstkeretes szemüvegével, bandzsa nézésévd, hosszú arcá-
val, fehér kezével, mdyet szaporán mozgatott beszéd közben; sokszor a szavak hdyett
is ujjainak, tenyerének, kézfejének és csuklójának forgatásával fejezte ki mondandóját:
érted, ugye, érted? Ján jól ismerte ot. Jobban, mint én. Azt hiszem.

- Egy cirkusz érkezett a városba! - hadarta a kisfiú.
- Renassa Káta tudja - bólintott Cynthia. - Fernutti, ugye?
Ján csak hallgatott elismeroen.
- Nincs pénze -folytatta Cynthia. - A hely meg, ugye, nagyon drága. De ha nem

fIZet,vége. Megfenyegették.
- Ha lesz közönsége, ha meghallgatják, akkor minden rendbe jön. Holnap este

minden megváltozik.
- Nem változik - rázta a csuklóját Cynthia. - Tanuld meg, Ján, hogy semmi sem

változik, és mindig minden ugyanúgy marad.
- De a Rém... - ellenkezett Ján, mert nem szerette a "Tanuld meg" kezdetd mon-

datokat. - Ez más, Cynthia, hidd ell És itt van Rumbolassau is, az ötezer éves ember.
- Egy halott?
- Dehogy!
- Egy múmia, mi? Üvegkoporsóban!
-NemI Mondom, hogy rém... Egy rém-ember!
-Él?
- De mennyire! Ötezer éve él...
- Egy kínai talán?
- Miért lenne kínai? Rém! Képzeld el, Cynthia... Azt látni kell!
- Kinek? - kérdezte Cynthia, mert sejtett már valamit.
- Nekem - felelt a kisfiú somolyogva. - Jánosnak...
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Cynthia csöndesen nevetni kezdett.
- Jb, hogy nem Jánoskának, Ján!
- Cynthia... nekem holnap lesz a... Vagy ezt is tudjátok?
- Mindent tudunk - hagyta helyben a másik, és sajnálkozva kifordította tenyerét.

- Mit tegyünk, ha egyszer így van... Renassa Káta és én átlátunk a dolgokon. Erted?
Ezt kényelmetlen volt hallgatnom, ettol szerettem volna megszabadulni, ebbol

kivackolbdni. elfutni, valahogy megrázni magam, hogy fölébredjek. de térdeil11nehe-

zek voltak, cip6m a padlbhoz tapadt; Ján pedig elmerülten nézte az indiJbkék, bandzsa
szemgolybkat és a hatalmas rézkilincset az emeletre vezeto, lépcs6t elzarb ajtbn, a sö-
tétzöld alapon ezüst kacskaringbkat úsztatb tapétát, a vörös sz6nyeget, a gyertyát
utánz6 falikarokat. Úgy látta, hogy a helyén van minden. Mégis megkérdezte:

- De hogy holnap... mi lesz holnap?
- Péntek.
- De milyenpéntek?- sbhajtottJán. - A születésnapom.
-Igazán?-;hökkent meg Cynthia. - No, ezt nem tudtuk. De ez, mondhatni,

nem is fontos. Erted, ugye? :& ha meggondolom, nem is biztos az a nap, Jánoska. Te
nem tudhatod, hogy mikor születtél. Téged kitettek. Egy hársfa alatt találtak álHtblag,
és már több napos voltál. Igaz?

-Igaz - válaszolt Ján. - De tudom, hogy akkor születtem. Tizenkét éve. Renassa
Kátánál is jobban tudom.

Hallgattak; Cynthia sértetten, mert nem tudott válaszolni,.Ján meg elálmosodva
hirtelen, és kedveszegetten, hogy mit is akar elérni Cynthiánál. ami mindenképpen
reménytelen, akármi is az. és nem is kérte senki tole, még szép, hogy nem... Szegény
Ján, minden történésre kíváncsi kis fickb, mibe keveredtél! Oldalt húz6dott, a bejárat
melletti ~as, keskeny tükörben szerette volna látni, megnézni azt, akinek nem fon-
tos a születesnapja, de valahogy nem sikerült megpillantania, pedig már-már szembe-
került a kékes, valbszím'itlenül magas, díszes fémkeretbe foglalt lappal. amely olyan
vakítban csillogott, hogy Mirandella, a Fernutti církusz táncosnoje is meg;elenhetett
volna benne, de nem, csak villogott üresen, mint egy mentoautb néma szirénája.

- Nos? - kérdezte Cynthia.
- Szeretnémlátni- mondtaJán,ésfejévelalépcsofeléintett.- A születésnapomon.
Ezt a Renassát egyszer én is megnézném, ezt a nagy szibillát egyszer én is kifag-

gatnám, pedig nincs is születésnapom. A francia már nem is érdekel, o Fernutti gyárt-
mánya, bár... Jblesz vigyázni! Hogy ki kié... Cynthia bblogatott, a tükör villogott, az
ezüst kacskaringbk csobogva úsztak a tapétán. Ján úgy érezte, még mondania kell va-
lamit, mielott álltában elalszik vagy belehátrál a tükörbe.

- Szeretnék kérdezni tole valamit.

- Mit? - villant Cynthia szemüvege.
- Tolel - mondta a fiú, s ez elég gorombán hangzott, de Cynthia csak megvonta

a vállát:
- Holnap. Késo van már.
Ján ekkor elindult vissza, a Fernutti cirkusz bbdéihoz. Alig ért le a keskeny lép-

cson a földszintre s tett néhány lépést a kukáktbl buzlo kapualjban, megtorpant. Most
értette meg, hogy Cynthia lerázta ot, elküldte, bizonytalanságban hagyta. Mi lesz hol-
nap? Mind~, itt már nincs több keresnivalbja. Az egyik földszinti lakásbbl fojtott
tánczene szurodött ki, a zöldes fényu ablak függönyén árnyak imbolyogtak, a szuk
belso udvart egyetlen koszos lámpabura világította meg. A falnál kiszuperált gáztuz-
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hely, rajta ajt6 nélküli jégszekrény, a földön üres üvegek, düledezcSpapírdobozok és
egy emeletes ketrec, benne mintha bundás állatok mozogtak volna, nyulak vagy macs-
kák, netán m6kusok, a félhomályban Ján nem tudta megállapítani, hogy mifélék, és
arra sem emlékezett, hogy látta-e már oket, pedig járt itt néhányszor; a liftait6val szem-
ben fehér tábla virított fekete betdkkel, közelebb lépett: BERTOLD GEZA NON
STOP KISÁLLATKERESKEDÉS; gyerünk innen. Az egyik kuka eléje állt.

- Nálad van?

- Micsoda? - kérdezte Ján, és nem tudta eldönteni, hogy no sz6Htotta meg vagy
férfi.

- Gézához jöttél?! - a hang türelmetlen volt, rekedtesen suttog6.
Ján a táblára pillantott, a hang faggatta tovább:
- A Joci öccse vagy?
- Milyen Joci?
A homályos alak visszahúz6dott, a kukák közül suttogott:
- Tdnj el innen... TGnj el!
Futásnak eredt, a kaput becsapta, és föllépett egy sárga, hosszan hevero villa-

mosra. A fekete székek már várták. Becsattantak az ajt6k, a motor búgott, a kocsi kat-
togva rohant a kivilágított házak között, a zöldes és sárgás függönyökön árnyak imbo-
lyogtak - fojtott tánczenére. Renassa Káta most megmutathatná a tudományát. Ha o
nem segit, akkor ki? A cirkusz pedig a legjobbkor érkezett. Ha meggondolja: csakis
miatta jöttek. Még szép. Az o születésnapjára. Meg fogja nekik mondani. A fekete szé-
keken át érc:ztea sínek lüktetését. Nagyon j6. Femuttinak bizonyára vannak a város-
ban társai. Üzen majd nekik. Tudja, hogy Csiláni6t61 félni kell. De beindulnak-e a ba-
rátok? Sorra vette az o ismeroseit, a neveket és arcokat. Rosszul esett, hogy én nem ju-
tottam az eszébe, pedig a filmszalagon senkit sem talált, akitol a közterületek urával
szemben védelmet kérhetne. El se hinnék. Géza kék az ég. Egy vándorcirkusz? Ugyan,
Ján. Nem érdekelné oket. Marad Renassa Káta és közvetítoje, Cynthia. A sárga most
gyorsított és lassan, alig észrevehetoen emelkedni kezdett, elrágta magát a földtol. Sú-
rolták aháztetoket.
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TÉGLÁSY IMRE

Vasárnap
Hangyák haJa málJik,
konyhánk kövén fNII1áSZnak.
bálint fIAm vitézül
vitatva védi oket:

védoszent, gyermek isten.

Járdánkon sünmalackák
szöszölnele JlmOl este,
s a IWmellvédú, déli kert ölében
kóml ék a zölá iZZÁSÚgYDe.

De csitt, de csitt, ne S'ZÓlj.
csak bezá, mint beszél,
majd mit beszéla csönd!
Nemcsöndezitt: .

rigócska.szi/fi esetleg
bó lombszoknyád alól.
sa szomszitJ ház kutyája
mosott ruhát csahol.

Még csitt, mig csitt,

ne szólj, csak nézz,

meghallod-é a fényt,
a Napn4/e húrjait,
és azt, hogy most a Város-e részegóriás-,
terülve Dunán innen.

Budánk errMs hegyén,
lábával túlra ér.

nadrágsztján is át,
a piszkos, nagy folyón.

nem fal be holnapig,

s nem rág, amíg emészt"

csak kis mozgások, neszek délutánja.
Meggyfa szirma hull tIZ{rógépre,
omló karot karoltok, ti édes orgonák.
és torkot tJttok minden tJdipánok
a nárcisz közti, szorös mihikékre

ígycsúfolódvarlmmel,.. cicerélópánok",
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Kisiskolás vagy, nyelves,
itt nyeld Ie nyelvedet!
csak így tanulhatsz csöndül, nembeszédüJ.
S ha megtAnuJtál mindent már, megérted,
miért nem mondja Itatica
akkor sem, hogyha kéred:
- Ne fuss, ne száguJdj, kedves,
haJáJod utoléred!

Budapest, 1995. április 27.

Tattoo
Ad notam: .Srovedben fölmetsztve kophatatlanképpen.

Nem horgony, nem galamb,
nem sárkány, nem kaland,
de láng és még harang,
(ott rángatják alant)
éspenge ti torleonl

Nem olaj, nem kereszt,
nem tövis, nem szegek,
nem szív és nem 'Uér,
de ver, bár nem ér

az ujjad hegyénl

Nem vércsepp a tórön,
nem kívül a borön,
de túzfolyá, mélyen,
gyöleérfészek-éjben,
bár nem láthatod.

Hetedbol hatod asszonyságon túl
ti kurtafarkú, kicsi Reményke kúrt
alája lyukat
Huségem ugatja
benne a Semmit?!

Te /éprement tolvaj,
ez tinta, nem olaj,
ki nem rághatod.
már fálelyázhatod.
nem égetedföll
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Nem ö/tli ölröl,
az ösztön ölén

/nil {ro" kép:
böji4. böIiny.,
hajolw te is tebenn«l m..

Tess8e,
leírtA,
idáig bírta
abötr1,
a jöst&J

Budapest. 1995. június 5.

Az ige testté lon
- GondosIeoátam gumiról - búgtAm fülébe

bódultan bújva hajzuhatagiÍbtL

Csók után kezemmel Jürtjét összefogtAm,

s a bef6ttes gumit

(IT] száma 56-72-1,fogyasztói ba 13 forint)

a hajára húztam.

- Most gyerünk Jürödnil- slÍgtAm.
- S ha belsGnk után

kivül is tiszták /eszünk, áltúnhatunk majd
- Isten koncelebrál-

az öröklét, ágyékunk mennyei oltárán.

Budapest, 1995.június 5.



40 tiszatáj

VESZELKA A 1TILA

A lenhajú lány
Barbarának

Az átszúrt fényben lipkedsz könnyedén,
hajadba túzílefák árnyéJrAik.
szemedben táncot jár a kert,
túztáncuk kjtíle bon/ó karJfJirágok.
a lenge szé/ben izzó táncukat.

S te, karcsú testiÍ, lenhajú, közöttiJk hajló,
ekékporos reggelbeszove szállsz,
és mssz;, vén harangok hangiain
hu/Isz át, csepq.sz a lombolwn.

Nem hagysz nyomot, semmit.sem hoztál,
ej sem viszel, 6röktól itt éltél velünk,

áttörve mi. dolgokon. akárhafriss kötés
szinén a vér, csupán azoknak láthatón,
akílenek régtGIfogva nincsen már S24'VUk.

Még visszajársz
Ágotának

Még visszajársz. Ilyenkor

meghat fOnn a ÚJmbok közt

barangoló, hazátlan. esti szél,
a rémült Hold arcára rántja

fátylait, Salome, s megha/lhatatlan

lépteid nyomán sötét sziromzatú,
törött virágok, széttiportfüvek

lapulnak, és a tücskök kórusát
a félelem némitja el, s a húvös

csöndben boTZO!".~ókutak tükrén
a Szinusz csapdába esve fuJJolwl,

s az ég lakói dermedt szárnnyal
fOldre hullanak, ésfájdatmukban
sirni sem tudnak, Salome,sirni sem.
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Szirmok hangja
Mánának

Tudod, hogy lenge pára vagyi
Tunékeny lepke-á/om,
madártol/ súlyú semmiség,
átlátszó. kristál,.fényü jég
a mélységekfelett.
az ég, s a 10M között
töréleeny hártyaleint feszülsz,
játiku/ dobva mináeneknele.
Arasznyi, ámyBetatil uny
a vég, s a vigte/en leözötL
Szitáló, htJk /iptú eso. 1ÁTÓdÓ,
s megnyfló szirmok hangja vagy.
Szel/8ktlvarta könnyü por.
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VERESS MIKLÓS

Sorsszimf6nia - egy hegedúre
SUK! BÉLA EMI PKR7-RTÉNEK

Beleborzongok ma is, amikor azokra a gyertyákra eml&szem, amelyek egy sze.-
gedi, Marx tér sarki kocsma asztalain lobogtak 1982januárjában, talántán azért, hogy
a lángok is dideregve hajladoZtak, ha nyílt az ajtó. mert betoppant egy újabb vendég,
ugyanonnét jövet, ahonnét mindnyájan: temet6b6l. Igen. mindenki tudta, hogy azért
vagyunk együtt, mert valaki hiányzik: de amúgy igazi tor volt, nem keserves. A tanár
úrnak voltak ott tanítványai, rokonai: írók is meg egyetemisták stb. A hiányérzet
- melyet ilyenkor a földi étkek és italok sem tUdnak betölteni - azokban, akik az el-
hunytra emelték poharukat, kett6s volt. Nem csupán Suki Béla hiányzott, hanem
a hegeduje is onnét. Pedig Suki Béla már régóta -egyébként sem volt jellemwje a hangi-
csálás - nem pcímáskodott sehol sem: a régi-régi társaság, mellyel otthonában össze-
jövögetett, szerteszéledt, s utolsó könyvét, mely Hegel filozófiai rendszerének alapkér-
déseir61szól, már Bécitol, ifj. Suki Bélától kapta meg e sorok írója: barát, rokon és asz-
taltárs jóval a didergo gyertyalobogások elott. Mindebbol kitunik, hogy Suki Béla, ki
életének ötvenkettedik évében meghalt, filozófia.történész volt. De akkor meg miként
kerül bele e képbe ama nevezetes hegedu, amit édesapját61örökölt? Talán azért, hogy
egy sorsszimfóniát el lehessen játszani olyan korokban, amikor üveghangokon sikolto-
zott - bár legbelül - a lélek.

Violinkulcs

A hegedu miatt vágjunk bele a történet közepébe: 1956okt6berének végén, azaz
talán 28-án, a városi pártbizottság meneküloben lévo.vezetOi kiküldtek egy fiatalem-
bert a forrongó egyetemi ifjúság közé: hogy csillapítsa le az indulatokat. Belejátszott
mindebbe még az is, hogy az illeto nemregiben került vissza Hódtnezóvásárhelyrol
Szegedvárosába, családjához az ottani pártiskolából. Jóképd volt, szerették sokan: meg-
volt benne az a lezserség is, ami késobb olyan bölcs szomorúsággá változott (a "Csak
könnyedén, épp hogy csak érintsd" -így kell élni filozófiája), hithu kommunista volt,
nem csupán párttag, mint ama bujkálni induló fonökei, és: mégiscsak olyan, akit azért
öleltek kebelükre, mert jó volt a statisztikákban kimutatni, hogy van egy, azaz egy db
cigány értelmiségi is, hiszen Suki Béla édesapja izsáki prímás volt, mígnem egyszer, ha
jól emlékszem, valahogy negyvennégy éves korában, a szívéhez kapott a vonó helyett,
s attól fogva fia lett a családfo; anyja és lW-om húga sorsát igazgatandó. Késobb. mikor
vörös diplomával elvégezte az egyetemet, bekerülhetett volna a filozófia tanszékre is,
de volt más lehetoség: ha vállalja a vásárhelyi pártiskola igazgatóhelyettesi állását, kap
egy akkora lakást, melybe a rendes kis izsáki, de mégiscsak izsáki egyszobásból a vá-
gyak városába telepítheti családját. Ravasz csapda volt ám ez is, ki ne tudta volna, hogy
ilyenkor az ember, aki sorsközösséget vállalt testvéreivel, elözvegyült anyjával, nem
választhat mást, csak az utóbbit, még akkor is, ha ezért aztán karrieristának tartják,
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holott, ha van betyárbecsület, akkor ez meg a cigány becsület dolga. De mindezért fi.
zetni kell. Például azzal is, hogy ki kell menni a kipusztult pártházb61 az egyetemisták
közé egyedül. A legentWt arról nem sz6Inak. hogy Suki Bélának akkor ama bibliai
Dávid jutott volna eszébe, de magával vitte a hegeddjét, eljátszotta azon a Himnuszt,
ami könny és im~dságannyira, hogy utána már csitt a törésnek-zúzásnak, anarchiának
ha magyar az ember. Így vélte a fiatalember. akinek édesanyja egyébként tÓt volt,
s négy gyermeket szült a világra. A hegeddt visszatévea tokjába, kicsit meg is nyugodott
- gondoltam én is mindig utólag - fcShcSsünk.hiszen ugyanúgy várt legbelül erre
a pillanatra, mint a többi tIzmillió, de nem kelletett több izgalom: ott volt a család,
felesége is várand6san. méhében a majdani ifj. Suki Bélával. aki most (ha jól tudom)
Amerikában ösztöndíjaskodik, mint ~ik legteh~esebb fiZikusunk. s aki meg akik
együtt s külön sem tudták volna elképzelni: mi bunt követett el ama h~edd oly-
annyira, hogy csak bedörömbölnek napok múltán a visszatért hatalomra vagyók, és
Suki Béla már csak arra ocsúdik, ho~ az akasztófa árnyékában fekszik egy priccsen:
éppenséggel a szomszédban, mert lakásából a Csillag börtöne úgy két-háromszáz lépés,
bizám: szemben azzal a sarokkal. ahol a Négylámpásos ClmZet1Íkocsma, melyben majd
huszonöt évvel kés6bb dideregnek egy halottért a gyertyák.

Az árnyék kisebbedett aztán, de a vörös diplomás Suki Bélától elvették évekre
tanári diplomáját, elcSbbkubikolt is, aztán eszébejutott hegeddje: vállalt mindent, tort,
lakodalmat, mert otthon már a gyerek is, a három ijedt húgocska: mindenbe bele6szült
anyja - az ajándék lakásban. Lassacskán megengedték. hogy taaúthasson, de kívül Csong-
rád megyén: Kiskunfélegyházán. kegyelembcSl.DÚgnemamolyan lelkiismeretfurdaláso-
san nyikorogva ismét kinyflt Suki Béla elcSttaz a gCSgÖSszegedi városkapu: csakhogy
addigra már nem párttörténelemben gondolkozott. Amikor 1962-ben megismertem:
a szellemi kiátkozottak társasága gydlt össze nála, hogy nagy fdozóflai és egyéb viták
után elcSkerüljöna bdnös hegedd, amivel akkor már és azért is -ahogy ezt mondták-
mondtuk - halálra kereshette volna magát. Amikor ez szóba került, ácsit intett iro-
dalomtörténészeknek és egyéb vendégeknek, azt idézvén. hogy a filozófia m~ a zenén
is túli tartomány, melynek titkait akkor tanulmányozta, amikor Filekegyházára uta-
zott hajnalonta tanárkodni, kitiltva Szegedr61,s ahonnét nem mindig került haza az-
nap, mert éppen akadt egy kis mellékes. azaz: lagzi, tor hajnalig. hogy másnap kialvat-
lan. macskabajosan. de mégis: történelmet tanítson - mert különben kevés lett volna
a pénz a hat emberre, aki otthon várja. De oda és vissza Oassabbakvoltak akkoriban
a vonatok) Hegelt olvasott. meg Kierkegaardot. ki utóbbit alig-alig ismert az akkori
olvasó. ti. !IZ egzisztencializmus tana ifencsak tiltott filozófiának számított. csak
annyit volt szabad belcSleidézni, hogy cáfolni is lehessen. Ha emlékezetem nem csal.
vörösborozások közepette e hasztalan ügyek is szóba kerültek, míg végül azért dcS-
került e hegedd, s Béla - húzta a prímet a Pápai himnuszhoz, az Eladom a rezeskardom-
hoz, meg végül a Kikikukorékol már a kakashoz. A Pacsirtát csak az üv~angokért
játszotta el mindig, ellencSrizvebelül magában. hogy nem kopott-e tudása, valami
Mende1sohnta feleségekedvéért. s olykor a Sorsszimfóniát.

De ez már azután történt. hogy eltemette legszeretettebb. tizennyolc éves húgát.
férjhez adta a másikat, majd elsiratta édesanyját is, aki ugyanúgy fordult le hirtelen az
asztaltól, mint apja valamikor Izsákon. lakodalomból hazatartva. Amikor aztán ké-
scSbbCSis. emlékezésem fcSh6setehát, meghalt. az derült ki boncoláskor. hogy egész
szíve csupa heg és mész volt. Már csak Isten keze tartotta egybe, s ahogy -a halál után-emberi kéz érintette -porrá omoit.
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A választáskérdójelei

Suki Bélár61- ha úgy tetszik, mint a rezignáció furcsa szegedi ködlovagjáról, aki
azért volt különösen érdekes, mert ugyebár volt hegedúje, amit cigányapját61 örökölt- sokan mak, úogattak volt tanítványai közül, akikre nagy hatással bm. Mert odáig
azért fölvitte Isten a dolgát, hogy szakvezetl>tanár lehetett -ez volt a maximum - az
egyetem gyakorló gimnáziumában (a Ságvári Endrében), 5 igen jó történelmi tanár-
ként, mélyétÚsd emberként tisztelték kollegái is. ElcStörténetéttudva, megbocsájtólag
viszonyultak ahhoz, hogy átborozik, mulat éj:n'-'11r'1r~t,mert vol~ppen irigyelték
azért, ha végigélheti sorsát, amit vállalt. Igen {gy:egészen addig, de tovább már nem
tudták mindazt tolerálni, ami magatartásukká leledzett, mikor is már doktorátusról
meg kandidatúrúól volt szó, ráadásul olyaskikról (a kiejthetetlen Kierkegaard, vagy az
érthetetlen Heidegger) és olyasmikrl>l (egzisztencializmus, fenomenológia), melyek
a tiltott szavak bdvkörébe. tartoztak. Csak rövid élete végefelé jutott osztályrészéül,
hogy már filozóflatörténész tanítványai is akadtak, mert hiába volt Szegeden az egyik
legjobb elme, az egyetemi katedra oly távol volt teSle,mint amilyen közel, vele szem-
ben lakott az etika szakérteSje,netalántán az uDÍverzitás docenseként munkáseSrséges
múNának is köszönheteSen.Egyszóval: irtak Suki Béláról néhányan, pl. Temesi Ferenc
és Ordögh Szilveszter, de mindidáig jómagam csak egy versben, a halála után, mert
mindig féltem, hogy ~atin mondat:_Noli me tangere- - _ne érints engem-, 5 közben
mindig bennem, hogy: _csakkönnyedén, épp, hogy csak érintsd-) túlontúl elfogultnak
fognak majd nyilvánitania távolabb és nagyon profánnak a hozzá közelebb állók, vagy
akik magukat emilyennek samolyannak tudni vélték. Mindez azért, mert hozzám adta
a húgát, ki végül is árván maradt az édesanya halála után: magyarán, mindazoknak
utána, hogy szellemi és boros társaságának tagjai közé fogadott, még rokona is voltam:
barátja és s6gora,olyan ember tehát, aki kulcslyukon is belát. csak egyrészt: nem te-
szi, másrészt: ki n~ fecsegi.Ezt a szabályt pedig csak az szegheti meg, aki megalkotta!
BelseSkötelessége is van azonban az embernek: most, amikor a cigányság példaképeket
keres, merthogy identitásához szükséges ez is, talántán nem szabadna elfeledkezni
olyan életsorsokr6I, mint amilyenek az elscS,voltaképpen még a Rákosi rendszer ká-
derpolitikájának köszönhetoen akir fdmre is érdekes szellemikarrierek.

Mert ezek a legritkábbak. Én csak eStismertem ebbcSlazels6 nemzedékbeSI,aki-amikor késcSbbmár -hovatartozásáról faggatták, nyRtan bevallotta asszimilálódását,
mely azonban (nohát: itt a bökken6) sohasem mehetett végbe, legalábbis lelkileg teljes-
séggel nem. Mégis-mégsem:nagy dilemmája ez a magyar romaságnak.,mely ebben a föl-
bolydult világban csak azért feledkezik meg valódi értékeircSl,mert szellemi kincsei
olyan távoliak, mint a Szezám barlangjaié. Mégis-mégsem: volt azért valaki, akinek
az édesapja izsáki cigányprímás volt, 5akib6I olyan eszmék sugározhatnak ki, mint pl.
az 1976-ban megjelent könyvbeSI,mely Martin Heidegger falozófiájának alapkérdései-
rl>lszól. . .

Suki Béla (mennyire jellemz6 ez), amikor ismeretségünk kezdetén megkérdeztem
egy dilemmámról, a filozófus Sartre egyik gondolatmenetét kezdte fölidézni, de mivel
ismertem már, csak vitatkoztunk. A mese, mert ez is az, arról sz61, hogy a francia
ellenáll~ idején az kót fölkeresi egy Hatal, a baloldali eszmékkel együnérzcShonfitársa,
s megkérdi, mit tegyen: álljon-e be a földalatti mozgalomba, avagy sem? Hiszen, van
egy szerelme, akit elveszit, ha dicseShalált hal a nemzetért (melleslegaz is elveszíti l>t),
ám akkor is veszitenek mindketten, ha nem áll be: mert akkor a lány kiábIindul
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bel61e,6 pedig inkább a halált választja. A válasz. ugyebár, hogy nincsen válasz, illetve,
amit ilyenkor nem szabad ajánlani, az benne az e századi egz.isztencializmusban- ti.,
ho~ a végs6 szabadság, ha az ember megszabadul a létét61. Csak sejtem, miért volt
tehat kétszeresen is fontos e nagyszerd embemek, nevezzük Suki Bélának, aki egy-
szerre Ms -mert ki is akarták végezni 56 után -másrészt antih6s -,mert lecsillapítani
ment az egyetemistákat stb. -, aki nem tartja szükségesnek cigány gyökereit, másrészt
úpr. kapaszkodik azokba, hogy magávalvonszolja föl és ~re följebb, amig csak ereje
bIrja, egész családját (nota bene: még azoknak is szerez állást, feleséget, lakást, akik
távoli hozzátartozók); aki egyik pillanatban velünk együtt hege1iz6,kantizó szellem-
társ, a következ6 pillanatban amolyan háziprímás; akiért bolondulnak a n6k, de 6
a legszebbeket akarná, ezért - alkalmanként beéri a nahátmitnemondjakkal -, akire
aztán azt mondják, persze, hogy ha nem iszik, meg stb.; akkor még mit produkálhatott
volna; egyszóval akkor, ha nem veregeti hátba az embert hajnalfele, hogy ne búsul-
junk, nekünk van annyi agysejtünk, hogy maradjon elég-nohát, ha valaki csak annyit
fogna föl: a lét alapkérdéseit túlélve ötvenkét éves koráig, az el6bbinek fdozófiáját
tanulmányozta, miközben kissé am is akart, amennyire helyzete megengedte, ráadásul
az említett kérdésekre korai halálával felelt -akkor már valamittudhat abból, hogy ki
volt ez a Suki Béla, legföljebb - vagy így, vagy úgy -valamiért nem hajlandó fölfogni:
mennyire volt és ~y'ire nem cigányl Sorsa hiszen tipikusan az ötvenes évek nem-
zedékéé. Sorsa mégis példázatos lehet: Izsáktól Hege1ig.Sdt: Heideggerig.

Dr. Suki

Megint csak a legendák: szeret6je ágyában halt meg. ~enda, mondom, mert már
életében is az volt. Csakhogy néha éppen ez a mese a valósag: ez a századunk, 56t szá-
zadvégünkskizofréniája:tessenekcsakránéznia tévére,amely-amúgyosan átstilizá1va
- visszajátssza mindazt, ami vagyunk, vagy lehetnénk, esetleg néhány ödettel is meg-
toldva mindezt. Épp olyan igazság lehetne egy másik filmen - hoUywoodilag -, hogy
felesége boroptta szívét, ámde eljött a halál. Hazugság volna az is, hogy egyengette
volna fia karrierjét, mert - segftett 6 bárkinek, bármiért is -nem értett egyet azzal, hogy
az ifjabb kísérleti laboratóriumot szerel be a szenespincébe, ráadásul, bár ujjai erre
a legalkalmasabbak, nem arra a heged6billegetésre kívánja használni, legalábbis egy
Sorsszimfónia erejéig. hanem számít6gépekhez: valami olyasmihez, amit61 apja még tá-
vol, pedig közeles a fdozófiához. Sokan tartonák róla, hogy többre vihette volna, ha -
5 itt ugyebár kis szünetet iktattak be: nem a saját életét éli, hanem a másokét, tehát se
ivás, se éjs~Ic~7"~, hanem konzekvens tudósi munka van csak -,nohát: igen sok ha
hangzott el már róla ahhoz, hogy elhiggyük -ez és ennyi volt vele a célja Istennek,
akiben nem hitt.

Rövid életénekfurcsaságaiközül, ha csakegyetis fölidézek,közelebblátjuk ma-
2W1khoz.Már maga az a tény is groteszk volt, hogy u~bban a házban lakott - ná-
fuk egy ideigj6magamis -, ahol az 1956-05(annak idején sebbel-Iobballedoktorálta-
tott, kineveztetett) vészügyész is, ki utóbbi jó néhány értelmiségit szeretett volna
akasztófára juttatni, ha le nem váltják id6ben, bizonyos visszaéléseimiatt. Dr. Dobos
érdemeire való tekintettel mégiscsak maradt valaki, s így 16n a szalámigyár párttitkára
néhány évig, mely állása meglehet6sen sokféle el6nnyel járt. Például: olcsón fért hozzá
mindenféle kitún6 húsokhoz. Addigra, mikor végül odáig jutottak, hogy már az as-
szonyok is elfeledték a hajdani akasztófális árnyékot, mégközös disznótorra is sor ke-



46 dszadl

rült ama nevezetes lépcsóházban. ahonnét Suki Baát egykoron átcipe1tSt a Csillag bör-
tönbe. Persze nem volt diszn6yjsítás, men a derék pántitkár beszerzett mindent: csak
meg kellett fozni az orjalevest. tölteni a hurkát. kolbászt. mely munkálathoz szükség
volt it6kára is. A tanár úr (egyébként tréfásan mindig fotanáfnak hívták) ez ut6bbihoz
vonz6dott: saját maga.egy rántottát sem tudott volna elkészíteni. Vagy a bor volt sok
már estéig. amikor megerkeztek a szokásos vencUgek is. vagy mégsem felejtodött el
minden, de.megtönént bizony, hogy a hajdani vészüVészbol kitön a ;rdlölet. s gogö-
sen kijelentette, körbemutatva a meghökkent ~~: .~ majd ujra mi jövünk,
mindnyájan 16gni fogtok. de te, de te - ezt már a bázigazcW1oz intézte - elsoként..
A fáradt. de még mindig szinte fényloen kreol arcot olyan dühsápadtnak se elotte. se
utána nem láttam - s mindnyájan megértettünk valamit megint abb61 a korMl. mdy
elobb j6ságosan kiemelte, majd a tragédiálcigzuhantatta az egyik legkitdnobb és tisz-
tességesebb énelmiségit. akit volt szerencsénk megismerni. Miucln azonban sikerült aj-

t6n kívül tudni a fenyegetódzót. lassan visszatén a SZÚ1az arcára. dovette a hCJeddt,
s csakazJrtisdalokat játszott az egész háznak, az egész világnak. S miközben um ki-
lihegte magáb61a haragot. a homlokára szédült hajtincseit helyére igaz{totta, az a pilla-
nat idézódött föl benne, hiszen már mondta is, amikor még az ötvenes években DISZ-es
barátai bezárták a vécébe. hogy addig ki ne jöjjön. amíg ki nem talál egy árul6t a böl-
csészkaron. Még ezt is csak um tehették vele, men a lányt - késobbi feleségét - osz-
tályidegennek titulálták, apjának ugyanis volt valami cséplcSgépeis Tiszakécskén. Mon-
dott akkor valami nevet. nem mondott -ez sosemderült ki. mint az sem. hogy mién
maradt mindvégig toleráns azokkal szemben, akikre nem számíthatott nehéz éveiben.

Már maga az is rejtély: hány ember halt meg körülötte! Az asztaltársaságnak -
melynek o adott otthont -tagjavolt például egy. a fovárosbólS~edre leebrudalt
klasszikafiloI6gus-fordít6. röviden HIK. hosszabban Horváth Istvan Károly nagy-
hatású d&d6. aki harmincöt éves korában. 1966-ban mondott búcsút a kurucdaloso-
zásnak és társaságbéli epéskedéseknek. Sírjánál a búcsúztat6k közt ott volt Suki Béla is,
de más ismeros sem maradt távol. Dr. Gazdapusztai Gyula tönénész, aki szintúgy nem
várt sokáig halálával. Pedig ut6bbi csak egy ideig volt vendége a társaságnak. melynek
feje és fonöke így a másik élo legenda: Halász Elod, a német tanszék professzora.
s egyik oszlopos tagja, rajta kívül az egyetemi könyvtár ig;w.gat6ja,Havasi Zoltán. Fut6-
vendégek. persze mindig akadtak. Meg a szakemberek. akiknek segítségéveleloször for-
díttatott le magyar nyelvre a ftloz6fJa egyik alapmdve, melyet Szegedés Kiskunfélegy-
háza. vagy fordítva épP. de a ketto közt tanulmányozott egy Szegedrol kiutasított
tanár. A bevezetot Suki Béla - tán nem véletlen - ezzel kezdte: "Ellentmondásokkal
terhes századunk kultúrájának egyik központi problémája a személyiség. az emberi
individuumönmagában,illetvehelye,szerepea világban..Ebbenis ~ még mindig igaza
van. habár maga a gondolat banalitásnak is tdnhet: um men ellentmondásokkal ter-
hes kora miatt kényszerült-sok más nagyszerd emberr~ ~tt -túl gyorsan(netán
ellentmondásosan is) a nemIéthez segiteni a maga személyiségét.

Utóhang

Életének utols6 éveiben - 197+001 haláláig - nemírn találkoztunk: ebbe beleját-
szott az a tény is. hogy elváltam húgát61. magától a varost61 is. ahol élt. viszonylag
gyorsan és kegyetlenül kényszeredetten. Tanítványai akkor azonban már az egyetemen
is lehettek: igazi katedrát nem kapott. de adhatott 6rákat, tarthatott el6adásokat. A szo-
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kásos iskolai tablókon még mindig az a fiatalkori képe volt, melyet sosem cserélt ki
másikra, habár - bizony megoszült, és mindig is lassú bandukolása egyre rosszabbat
sejtetett. Legnagyobb munkája, mely Martin Heidegger f1lozóf1ájánakalapkérdéseirol
szól, 1976-ban jelent meg. Annak doszavában sem tagadja meg önmapt a f6tanárúr,
nem mond le arr61, hogy mégis csak marxista módon (mert mindig hu maradt f1lozó-
fiai eszményeihez) bírálja a polgári valóságot, melyet valahogy mindig is utált; ám ezt
egy neves fizikus szavaival teszi, Heisenbergévei, s mintha így kiábrándultabban lát-
tatná ezt a mi jövonket, melynek már nem asztalvendége: ,.Az emberiség, anyagi ha-
talmának látszólagos kiterjesztésével, egy olyan hajóskapitány hdyzetébe kerül, akinek
hajója oly mértékben csak vasból és acélból épült, hogy iránytdje az északi irány he-
lyett már csak a hajó vastömegére mutat. Dyen hajóval többé semmi úticélt sem lehet
elérni, a hajó már csak körben forog..."

1981-ben jelent meg a Gyorsuló ido sorozatban Hegel-könyve, de akkor már
szinte nem is maradt idG.

Aztán az új év januárjában már gyertyák imbolyogtak egy szegedi kocsmában,
hol sokan voltak két hiánnyal lelkükben. Eltemették Suki Bélát, a hegeddje pedig egy
távoli tokban hallgatott. Volt és mégsemvolt: életének paradoxonját hagyta a túlélokre
az egzisztencializmus egyik elso hazai f1lozóf1atörténésze.Pdmásnak se lett volna utolsó.

Metafizikai látlelet

1982]ANUÁR]ÁBÓL S. B. ELMÚLÁSÁRÓL

A szabaJSiÍg tilTtiÚma intelJektuJJisan az
igazság, és az igazság szabtu/JJ teszi az embm.
De éppen ezirt az igazság a szabaJSiÍg múVt:,
a szabaJSiÍg állandótm az igazságot szüli.

(Sören Kierkegaard)

1.

Nyolcvankettó lesz MindöTÖkkJ
Rozsdás csatornán hó zuhan
akár szívekbol ez a haza

ha fagy se fogja össze többé

gyöleertk közül fú kirothad:
szilveszter órjöng6 tavasza
suhintja szíven az álmodóItat-
aludjanak álomtalan

Alvadjon végre vérük TÖggé
melyet majd koporsóra vet
ki inkább ragadna követ
bezúzni azt az ablakot:
lezárt szemed lezárt szemed

s hinni mégiscsak ott lakott

ki csak addig létezhetett

míg meghalt önmaga helyett

2.

Mert más okért - legalább ósi

és szentesített megszokás
mert másokért - legalább hósi

és mentesítO kifogás:

az ember végül így talál is

nyugodalmat ha túl vitális
vagy kikutat egy kiutat:

csalJdigát politikát
és olcsón vedel get piát

amíg a gyomra kilyukad

netán-sóhajtis- tüdeje
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Csakhogy a halál sem a régi

i~ hatványozottan hitvány
értelmetlen értelmiségi:
míg körbegyúl nehány tanítvány
megáldani a fiukat
a kéznek sincs már ereje

3.

A létbe még belefötör:
síkságba olajfák/Ja-láng
amely sírodig elvezet
ahogyan eszméid iránt
a bordák közé tervezett

madernizált meszesgödör,
a SZIV

múltja már nem hazánk:
a gumi pitypang-ipari
kulák-szigeti béketájfront
helyettedférgeken hízunk:
megannyi forradalmifájront
és forradalmár á Paris
ki búzlik bár az éj vale adva

mélyén nem vigasztalja vodka
de kJznél van a campari

Neked sikolt sztrádákon át

az autóroncs bádoghusa

mögül imát hazát mamát
a marizsuzsák kórusa:

visszhangul ittmaradt nehány
tucat honfiú és -leány

ki mégis azoknak üvölt
hazug ábécét hazug kottát

akik csaknem analfabéták
mert nem kultúra s ráció -
vajudta oket: csak eföld

4.

Mondd hit és rezignáció
lovagja: milyen kergekór
hajszolja ezt afurcsa népet
hogy boldog békebelien
s hiába inti Kierkegaard -
nem meditál hegelim:
elébb fabrileálja a széket
s nem fordítva mikJnt gondolnád -
aztán ráül és nem evégett

találja föl a szék fogalmát -
vagy csak sejti hogy rég kiveszne
ha népet pótolhatna: eszme

5.

Vagyhát:mit érneaz egész
mi lenne velünk és veled:

ereket fölemészt a mész -
nem is lehetnél kövület

mit egy régész-automata
föltár megszámoz besorol
és csak sejti hogy valahol
megvan lelked lenyomata
melyet úgy oriz felszinén
ez az utolsó nagy vita
mint tényeit a miocén

Honnét s mifajta erezet
mely összetartja a meszet
mintha csak ennyi volna dolga:
hány negatív anyagú alga
és korallcsipke vagy fura
csigaház-architektura
tanúsága amit a lét
szervezetlensége tartogat:
figyeld Isten buvös kezét
s benne a galaxisokat

köztük a mozgást és erot
a mindenség erezetét

Lám csak a halál kényszerít

hogy elfogadd az egyszerit

- végtelenséged tépve szét -
s törvénnyé tedd az emberit

a szervetlen fölött

6.
A semmi nincs nincs mindörökre:

ringhat vérrög az érfalán
míg azt álmodjuk menedékül
végül végül végül végül
hogy régi ágy ringat talán
s párolog létünk mint a bögre
ahogyan anyánk közelít
csöndjével egy madárnak
elébünk rakva reggelit
egy hajdani vasárnap
míg tüdónkben a lázmeleg
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emel nyirkos falat
és szobánkban a por lazán
a téli napfényben lebeg-
nyúlnánk a teáért holott
sejtheto: az a kéz halott -
lehull törik a porcelán

a lét a halál veteménye
csakhogy a nemlét nem halál

Súgd meg mi az és úgy vigasztal
mint részegetfröccsenó pohár
narkóst Nirvána és spiont
magnóra rögzített haza
mely mindent dadogva kimond
s nem más mint sírok halmaza:

e koszorúval téli gazzal
birkózó szegedi temeto -
foltostérképú kocsmaasztal
hol a jelent még összetartja
borosüveg ha sorra jár
poharak4t afény körül
süvölto angyal-alkonyunk

7.
Nem vesszük észre és kicsusszan

kezünkbol múltunk lényege
csörömpölés lesz minden tettünk:
hogyha kocsmát és olyan asszonyt
olyan hazát és olyan eszmét
mely nélkül a daseinbe vennénk
az ittlétünkké nem szerettünk -
csak himnuszol a hegedünk
csak a csillagunk jézusol
fölöttünk kik még lehetünk
ennenmagunkká valahol
az anyagban mely elfelejt
néhány millió milliárd évre
és megalkot ha újra sejt
magában: hangsort az ige

9.

Lelke csonkjáig ég a gyertya

míg újra magunkkáfagyunk:

jégcsapokba a fénysugár

Valahol orjöng a Tisza

vizek válnak éggé szelekké
és tudjuk: ráhull nemsokára

efekete kompániára
a csontdermesztó január

patyolatfehér abrosza

8.

Addig azonban szívbol szívbe
sodródik sorsunk vérröge
ha tapadna is a reményre
mint méhfalra a petesejt
míg értelmére rátalál: S nyolcvankettó lesz mindörökké
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»u.mindaz, ami történelmünk során velünk
történt, benne van szavainkban.»

BESZÉLGETÉS DANYI MAGDOLNÁ VAL

Azt írja qanyi Magdolnaköltótársaemlékének szánt hosszabbvenében -Levélfélék
Nemes Nagy Agneshez -,hogyaz almafák,afák "Miótavagyok,a~im. "A gyer-
mekkor emllkei mellett milyen rOkOnSZemJfuzi a természethez,különösenafákhoz?

Nemes Nagy Ágnest én költoi eszményképemnek tartom húszéves korom óta.
A halála utáni m~ndü1és tette lehetové, hogy meg merhessem ot szólítani, és úgy
próbáljak magamrol beszélni, hogy ot, az o verssorait hívom segítségül, kapaszkodóul.
A fák v.ermekkorom óta meghatároz6ak számomra. Palicson születtem. Gyümölcsös
és szóloskert vette körül a házunkat, de ott van a közelünkben a gyönyörd palicsi park
is a százéves fáiVaI,és három-négy kilométerre a magyar és jugoszláv határt összeköto
akácos és fenyves erdo, iskolai kirándulásaink színhelye. Tudtuk a madarak nevét, is-
mertük az életüket, télen gondoztuk. eSket.De mi ápoltuk a gombáktól megtámadott
fákat is. Számunkra hatalmas élmény volt, hogy hasznosak lehettünk. Grermekkori
kedvenc fogla1atosságomvolt, hogy napokig tudtam ülni a kertben, bámészkodni, és
jól éreztem magam. Fiatalkori versemben is útam a fákról. nyen például az Egyvakmero
fe/szolgálólány mondta a bölcseknek cím~ is, amelyben - egy idos diófánkra gondolva -
próbálom megirni azt az élményt, azt a csodát, amit számomra a természet jelent.

Az ún. ,Jilosz» értelmiségipályának szinte minden kockaleövétbejárta:w/t fószer-
keszto, irodalomtörténész.költO,egyetemi tanár. Van-eezek között kitilntetett területe.mu-
ködésének?

Számomra minden szerepvállalásegyformán fontos volt. A gimnázium befejezése
után Tolnai Ottóék azonnal felvettek a Symposion szerkesztoinek sorába. Ez szá-
momra hatalmas öröm és megtiszteltetés volt. Köztük nottem fel, és az újvidéki ma-
gyar tanszéken. 1972 után az Új Symposion elsó nemzedéke politikai okokból nem
szerkeszthette tovább a lapot, de sikerült elérniük, hogy átadhatták a folyóiratot ne-
künk, fiataloknak. és így 1974-ben én lettem a fószerkesno. Lehet, ott maradhattam
volna az újvidéki magyar tanszéken tanársegédnek, és ez alkatilag közelebb is állt volna
hozzám. Viszont a fószerkesztoi feladatot vállalnom kellett, a feladatvá1lalássúlya és
a munkatársak bizalma is erre kötelezett. Nem voltunk könn~ helyzetben, hiszen
olyan nevek, mint Tolnai Ottó, Domonkos István, Ladik Katalin, Bányai János stb.
majd egy évig nem közölbett~ a lapban, ezért ok ~ Híd-ban jelentek meg, és csak ké-
sóbb publikálhattak újra az Uj Symposionban is. Allandóan kerestük a nálunk fiata-
labbakat is, hiszen mi is {gykerültünk be a lapba. Sikerült elérnünk, hogy kialakult
egy jelentos munkatársi közösség, és felnott egy újabb nemzedék, Sziveri Jánoséké,
akiknek át tudtuk adni 198o-tóla lap irányítását.

Az újSymposiont az ön fószerkesztóségeidejénisa Tolnaiékléleavantgárdszellemi.
ség hatotta át?

Mi, akkori fiatalok soha nem voltunk úgy avantgárdok, ahogyan Tolnaiék, bár az
o költészetükön nottünk fel, de a magunk kifejezésiformáit kerestük. De ez soha nem
eredményezett a két nemzedék között konfrontálódást. A mi nemzedékünk költészete
egy alakvá1tozataa modem költészetnek.
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Danyi M4gdolnll számos versekmzése között szerepel KosztoJJnyi KéSeS6sz aludasi
pusztán címu l{rai pill4n1ltlrJpének értelmezése. A közös szüloföld tette rokonszenvessé ezt
a költeményt! .

Tizenkét évesen kaptam eloször Komol&nyi-verskötetet. Már voltam annyira
érett, hogy érzékelni tudtam: nagy költo verseit olvasom, ha nem is énettem meg telje-
sen. Dallamával, hatalmas nyelvi kultúrájával megragadott. Külön öröm volt számomra,
hogy tudhattam: O is szabadkai, Palicsot, Palics környékét ismerte és szerette. Tudato-
san választottam ezt a verset a Híd Komolányi-emlékszámában Bori Imre felkérésére,
mert a mi vidékünkrol szól, a Palicst6l négy kilométerre lévo ludasi t6ról, ludasi pusz-
tár61. De azért is, mert szövegnyelvészként egy ilyen rövid verset tudhattam komplex
m6don elemezni. .

Igen korán foglalkozott /IZagrAmmatikus költói nyeJflfJel.mint például Domonkos
István Kormányeltörlsben dmi kölreményével.A nyelvi törvények által meg nem szerve-
zett SZÖ'Vtgmiért teleinthetó mégis 'Ut1'Snt1kf

Domonkos Istv&n1971-ben ~a ezt a verset. Hatalmas élmény volt számunkra.
Többek között én is írtam rola. O a Rátka-versek költoi képekben és metaforákban
gazdag nyelvét(~njutott el a lecsupaszított agrammatikus nyelvig. Azt mutatja meg, és
azt állítja, hogy mind a személyiség, tehát az én, aki beszélhet a világról, és aki hatással
lehet a világ alakulására, mind a költoi nyelv, amely kifejezheti a világot, és megment-
het bennünket katartikus erejével, mindez vereségre ítéltetett, és nemcsak a Vajdaság-
ban, hanem az egész Eur6pában. A 60-asévek vereségérol van itt SZÓ,s éppúgy beszél-
hetünk Prágár6I, mint a nyugat-eur6pai és a jugoszláviai egyetemista mozgalmakról.
Az értelmiséginek, a személyiségnek a tehetetlenségét fogalmazza meg ez a vers.

Esszéi,tanulmányai között szépszámmal szerepelneka német konkrét költészetról írt
elemzésekis.A kic évig tartó bielefeJditartózkodásaal4tt ismertemeg közelebbro'1ezt a mo-
dem iroJaJmi módszert!

Val6ban ott jöttem rá arra, hogy a 60-asévekben osztrák és nyugat-német költok
már tudatosan konkrét költészetet muveltek. A legnagyobb egyéniség közöttük
Helmut Heissenbüttel, aki a konkrét költészet teoretikusa is. O nagyon elmélyülten,
átgondoltan fogalmazta meg tanulm&nyaiban, hogy miért nem lehetséges már hagyo-
mányos m6don írni. Helyette meg kell találni a nyelv belso lehetoségeit. Heissen-
büttelnek van egy nagyon j6 tudatregénye, az a címe, hogy D'Alemberts Ede. Ebben
egyeden Heissenbünel-mondat sincs, mind idézet. De egy másik szövegkollázsát is em-
líthetnénk, a Németország 1944cimu versét. Ebben sincs az ír6nak saját mondata, ha-
nem a Gestapo titkos levéltárából vett mondatokat: fasisztavezérek szájáb61elhangzó,
áldozatok, ír6k szövegeit montázsolja egybe. Ez a megrendíto mu rendkívül keményen
mutatja meg a német fasizmust. Én lefordítottam, és a Híd-ban közöltem is, de a német
tanárom felhlvta a figyelmemet arra, hogy ezt a szöveg-kollázst nem lehet lefordítani.
Itt nyelvek ütköznek, egyazon ember csak az értelmi tartalmat adhatja vissza, holott
a fasiszta ugat, az áldozat beszél, és megint másként nyilatkozik meg az tr6. A költonek
tudatában kell lennie, hogy nem ártadanul használja a nyelvet, mert a szavakban elrak-
tározódott az emberi történelem. A szavak úgy fejeznek ki bennünket, hogy mindaz,
ami történelmünk során velünk történt, benne van szavainkban.

Napjainkban egyre több szonett sziiJetik,sót szonettkoszorú/eis, példáuJ Finta Éva,
Markó Béla költészetében.CsupándWat ez, vagy tünet, wgy a kJasszidtás iránti 'VOnzódás
kifejezóJJstd
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Azt hiszem, ez ut6bbi. Úgy látom, hop akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
a posztmodern lehetcSségeiés törekvései köze sorolják. Val6színdleg jogosan. A mai
költcSúgy keresi meg ezt az igen szigorú klasszikus formát, hogy közben megújítja, be-
IwrcSlrombolja, azaz nem tartja be a szonettformát, miközben mégis szonettet ír, mint
például Bert6k Lászl6, Tandari DezscSvagy Faludy György. Tehát nem hagyományos
költcSként bánik a leghagyományosabb és legzártabb versformával, hanem modern köl-
tcSként,aki a maga mai létproblémáit, létszemléletét zárja be a szonettbe, és nyitja meg
ezáltal a szonettet. Talán pszichol6giai kényszer is ez: megcSriznia költészet lehetcSsége-
ibe vetett hitet.

Az érzékiségés érnlem kapcsolatátkutatja WeöresSándor költészetében a Psyché
elemzésekapcsán.Ezek a ..lepkeszárnyak"megférnekegymásmellett a költészetben?

Ezt az írást az Új Symposion általam szerkesztett egyik utols6 számába készítet-
tem, ezzel az erotikus számmal akartam elbúcsÚZDia lapt61. Akkoriban tünet volt az
erotikával foglalkozni. Abban az idcSbenjelent meg Vuk K.aradZiénak,a nagy szerb iro-
dalomtud6snak és néprajzgydjtcSnek,a szerb nyelv megújít6jának az a kötete, amely-
ben az erotikus népdalokat g)'11jtötteössze. Ezt a kötetet százötven évig nem adták ki
Szerbiában. Az erotika Nyugat-Eur6pában is hangsúlyos témává vált, és ez oppozíci6t
jelentett keleten és nyugaton egyaránt, persze más-más okokb61. Ez ugyan nem volt
közvetlen politizálás, tehát lehetett r6la nálunk is beszélni, holott mi arr61 az éroszr61
beszéltünk, ami hiányzik a XX. századi társadalmakb61, másként a kapitalistáb61, más-
ként a szocialistáb61. Az én témám a Psyché volt, amely azokban az években jelent
meg, és nekem hatalmas élményem volt. Az én olvasatomban Psyché, másként Weöres
Sándor, aki mindent tudott, egy XIX. századi nIShangját meg tudta teremteni, és az
érosznak, az életörömnek a jogosultságát követelte a mindenkori patriarchális társada-
lomban. Az írásom címe valamely Psyché-verssor parafrázisa, de ugyanúgy parafrázisa
a nyugat-német filoz6fus, Marcuse egyik tanulmányának is. Marcuset, aki a 68-asegye-
temista mozgalmak szellemi atyja,volt, Jugoszláviában a 70-as években már nem lehe-
tett kiadni és beszélni sem r6la. En idézem Marcuse egyik írását, amelyben az ideális
szocializmusr61 beszél, mint ut6piár61. Arr61, hogy az ideális szocializmusban a ncSies-
ség elvei fognak dominálni, így elveszítik partikularitásukat, és ebbcSleredcSagresszivi-
tásukat, az érzékiség, ész, érzelem jellemzi majd ezeket a társadalmakat, szemben a fér-
fiasság elveivel: az ercSvel,illetve az ercSszakkal,amivé váltak a reáltársadalmakban. Mi
ugyan az ideális szocializmusban már nem hittünk, de amircSlmég ma is azt gondolom,
hogy nem ártana, ha lenne.

Milyen kapcsolatban van egymássala szövegnyelvészet és az irodalomtudomány?
Segíti-e"együttélésük"az irodalmialkotásokértelmezésétt

A muközpontú értelmezés igénye századunk elején vált uralkod6vá. Az iroda-
lomelmélet, melynek megalapozásához magyar nyelvterületen kétségkívül jelentcSsen
hozzájárult Arany János is a maga muelemzéseivel és esztétikai, irodalomelméleti meg-
állapításaival, s voltaképpen a polgári magyar irodalomtudományos gondolkodás meg-
teremtcSjévélett, jelzi azt az igenyt, mely majd az orosz formalisták s majd a struktura-
listák - külön hangsúlyozva Roman Jakobson nyelvészeti beállítottságú poétikáját -
kutatásaiban teljesedik ki, akik a figyelmet egyértelmuen a múalkotásra mint nyelvi
konstrukci6ra1kompozíci6ra irányítják. Nem szabad eközben megfeledkeznünk az an-
tik szövegtani tud6sokr61 sem, az antik retorikusokr61 és szövegfdol6gusokr61. Az CS
irodalmi nyelvelméleteiknek a meglátásait a szövegelmélet-és én itt elscSsorbanprofes-
szorom, PetcSfiS. János világhíru szövegtani tud6s szemiotikai szövegtanára gondolok
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- beépíti a magaszemléletirendszerébe,elhelyezve- átgondolva! átfogalmazva - eSket
az elseSsorbanszövegnyelvészeti interpretáci6 elméleti rendszerébe. A nyelvi mdalkotá-
sok- Lotmanmegállapításaszerint-olyan struktúrák, amelyeknek alafját a természe-
tes nyelv képezi, a nyelvi elemekbeSllétrejöveSrendszer azonban kiegésZ1teS,másodlagos
- ideol6giai, etikai, poétikai és más jelleg11-struktúrák hordoz6ja is lesz. Miközben te-
hát a szövegelméleti múértelmezésnek az adott nyelvi szöveg (irodalmi alkotás) nyelvi
strukturáltságának leír6, értelmez6 és értékeleSelemzését kell adnia, magával a jelentés-
alakulás összetett folyamatával kell foglalkoznia a szövegben mint nyelvi múalkotás-
ban, s eközben a retorika, a stilisztika, a poétika, a pszicholingvisztika, a kognitÍv pszi-
chol6gia, a kommunikáci6elmélet, a filoz6fia stb. eredményeit is fel kell tudnia hasz-
nálni, illeteSlegbe kell építenie a szemiotikai szövegtan kutatasi rendszerébe, elméletébe.
A szövegelmélet tehát interdiszciplináris.elmélet.

Mlvei jegyzékét ol'TJaS1Jakitunik, hogy tudományospályafutását végigk{sériJeszöveg.
nyelvészeti kutatásai.

Engem kora ifjúságom 6ta a költészet, a költeSinyelv, a vers kérdései foglalkoztat-
tak. Ezt példázza számos fiatalkori strukturalista versértelmezésem is. Aszövegelmélet,
a szemiotikai szövegtan tág elméleti keretet és támpontot biztosít számomra, hogy a köl-
teSinyelv, illeteSlegegy adott vers teljes értéku elemzését elvégezhessem. E kutatáson
belül külön foglalkoztat a költeSieszköztár, a költeSialakzatok stilisztikai-szövegnyel-
vészeti leírása s újrafogalmazása is - ezt teszem most készü16 Pilinszky János költoi
nyelve címu tanulmánykötetemben is.

A költót nem szorítjaháttérbea nyelvész?
6sszel vagy télen jelenik meg az újvidéki Forum Könyvkiad6nál harmadik ver-

seskötetem Palicsi versek címmel. J6llehet viszonylag ritkán írok verset, a versírás fo-
lyamatos nálam, s a tudatos önkifejezés formája.

Budapest, 1995. június 15.

"Van a gondolatnak egy olyan tömör
állapota, amelyben kristálytisztán ragyog"

BESZÉLGETÉS THOMKA BEÁTÁVAL

Thomka Beáta több muvében értelmezi az esszét mint mufajt. Miért érzi szükségét en.

nek, hiszen rendszeresen muveli?

Mindig érdekelt ez a mufaj. Többek között a két háború közötti magyar esszé-
irodalom tette számomra vonz6vá. Németh Lászl6, Babits, Szerb Antal, Hamvas Béla,
Kerényi Károly nemzedékét nem véletlenül nevezik az esszéír6k nemzedékének. Ok az
irodalmi, filoz6fiai vagy egyéb múveleSdéstörténetikérdésekre is esszészero kritikai
megnyilatkozással reagáltak. De irodalomtörténetet is az esszé jegyében írtak. Ez a mi
korunknak is meghatároz6 vonása. Még a filoz6flai múveksem föltétlenül mindig
rendszeralkot6ak, elvontak és szisztematikusak, hanem sok esetben egészen különös,
oldottabb, személyes jellegu megnyilatkozások.
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Az esszé mAgában hordoz tehát egyfajta szubjektivitást. Ez a tÁrgyutÍitIsZtásban is ér.
vényesül/

Föltétlenül. A témák kijelölésében csakugyan megmutatkozik problémaérzé-
kenységünk, fogékonyságunk. A közléssei a személyesség is együtt jár, de ez nem azt
jelenti, hogy föltétlenül el kell távolodnunk a fogalmi nyelvhasználattól. Ha színvona-
lasan mdvelik, lehetséges egy olyan köztes terület, ahol nagyon komoly kérdések, szel-
lemi problémák, akár egy átfogó szemléletmód nyilatkozik meg az elleneSrizheteS, tisz.
tességes fogalmi nyelvhasználat keretében. Az esszére tehát a követheteS gondolat-
menet, a logikus kifejtés, a poétikus formálás éppen úgy jellemzeS lehet: érveleS alá-
támasztás, de szaknyelvi keménység, szigorúság nélkül.

Egyik méltatója ezt írja Thomk4 Btátáról: a modern mAgyar prózáról való kritikai
gondolkodás egyik jeles szellemét tisztelhetjük benne... ~ valamint.. ,,'" elméleti, teoretikus
igénnyel értelmezi az epika változásait ésformáit. " Emellett azonban igen sok Irást szentel
a költészetnek is. Sziveri jánosról például négy tanulmánya is megjelent az Áttetsw könyv-
tár cím" 1993-as kötetében. Külön is ír a Bábel cím" Sziveri-versro'7. Mi ragadta meg ebben
a költészetben/

Sziveri János költészetével kapcsolatban nem is leplezem, hogy van bennem el-
fogultság. Barátjaként, kortársaként, nemzedéktársaként közös vállalkozásokat mond-
hattunk magunkénak: az Új Symposion körüli együttmdködést. Az emberi közelség,
a körülmények hason16ságakétségtelenül elfogulttá tehet. Nem hiszem, hogy irodalmi
értékelésében én fogom az utolsó szót kimondani. Vállalom a személyes köteSdést,még
akkor is, ha esetleg annak idején túlértékeltem írásaimban ezt a költészetet. Nyilván
hatott rám sorsának tragikus alakulása és lezárulása. EtteSlaz érintettségteSInem kiván-
tam eltávolodni valamiféle kritikai szigor nevében. Most, minthogy az egész életmd
hozzáférheteS,már pontosabban ki lehet jelölni ennek a különös költeSibeszédmódnak
és világnak helyét, jelenteSségét.A Bábelt föltétlenül szintézisnek érzem. A haláltudat
nyomása alatt páratlanul kiélesedett Sziveri János költeSilátása, és megnövekedtek el-
várásai önmagával és a költészettel szemben.,

Danyi MagdolnaRigólesen cím" kötetbol ezt írja Thomka Beáta egy tanulmányá-
ban: "Szikárságáhozfel kell nonünk, és ez olvasóifeladatnak sem kevés." Hogyanfér meg
egymássala szikárságésapoézis,éshogyanlehetehhezfelnoni az olvasónak?

Nemcsak a költészet területén, de a prózában is van mestere a fegyelmezett köz-
lésmódnak, bár igaz, hogy különösen a magyar elbeszéleSirodalomban egy oldottabb,
lazább beszédmód az elterjedtebb. Magán a költészeten belül sem voltak egyenrangúak
a Urai formák. A magyar irodalmi gondolkodás inkább az epikusabb karaktert erósí-
tette, mint a szdkszavúbbat. Még Aranynál is fennáll a dilemma, hogy epikus vagy Urai
költó-e. Századunk egyik alapvonásaként jelent meg a reprodukáItabb, szdkszavúbb,
fegyelmezettebb közlésmód mind a költészetben, mint a prózában. Már József Attila
költészetében is megfigyelheto az eltávolodás a képszerd, trópusokat alkalmazó nyelv-
tól s a közeledés egy fogalmibb, puritánabb, kevesebb hagyományos költeSieszközzel
mdködó nyelv felé. Nem költeSihatásából veszített ezáltal a nyelv, csak jellege, karak-
tere változott. A költeSiképek, alakzatok helyét egy funkcionálisabb beszédmód fog-
lalja el. Az irodalmi nyelvnek a köznyelvhez való közeledését más téren is tapasztaljuk.

És hogyan leheta befogadószámára ezt élvezhetóW tenni, hiszen az a Urátólelsosor-
ban líraiságotvár?
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A kihagyás, az elhagyás és bármilyen sddt6, koncentráló eljárásmód nagyon
személyes, tehát Jlrai- tud lenni. A legtörékenyebb tudattartalmakról, érzésekr61,
bens6 &llapotokr61is lehet ilyen módon beszélni. Egy bei~ és a régebbi ira-
dalomfelfogás következtében azt hittük, hogy a urai közlendcSeleve metaforikus nyelv-
vel jár együtt. De mm a metafora is alaposan átértékel&lött. A gondolati és az érzéki,
a képszerd elem nem egyenl6 mértékben mdködik együtt. József Attila metaforáiban is
sokkal inkább a fogalmi, szemléleti mozzanat a jellegzetes.

Ehhez iIZ"fftijm /ími nyelfJbtzsegítftlnlni iIZolfltUÓn4k/IZisleoltIiobtJsf
A közvedtésnek mindig rendkívül nagy volt a szerepe. A tanár az, aki elsoként

áll a befogadó és a szöveg közé. Az 6 feladata tehát, hogy minden tudását és érzékeny-
sélét mozgósltva próbálja közvetíteni és értelemmel tel(tetté tenni a verset a tanuló,
a liangató számára. Ez felel6sségteljesfeladat. Ugyanakkor a fiatalok sokkal közvetle-
nebbül tudnak reagálni, mint ahogyan ezt feltételezzük. Több bennük a fogékonyság,
érzékenység, különös imllgjn~ci6valviszonyulnak a költészethez, mi viszont gyakran
beidegz&iésekkel próbáljuk orientálni a megértést. Így szinte lehetetlenné tesszük a sza-
bad reagálást és a naiv, öSZtönösértelmezést, melyet a nevelésés a stúdiumok során kel-
lene a tudatosság és a fogalmiságszintjével teljesíteni.

Manapsággyakori a _szöveg- és a -próza- közötti luUönbséghangsúlyozása. Talán
a wyel'lJészetloptJeodikbesajátfogaJommulsuréwl ésSZlÚts'r.awiwJapoétikJbai

Maga az irodalmi gyakorlat is kíván valamiféle átértelmezést. Tudniillik ~nd
kevésbé ismerjük fel a hagyományos mdfaji jegyeket, formÜw, kereteket, alakzatokat.
Olvasunk egy történetszero szöveget, és látva a terjedelmet, méretet, novellára gondo-
lunk. De egyáltalán nem biztos, hogy a novella hagyományos, drámai szerkezetét is
fölismerhetjük benne. Nem ismerjük föl. A történet által átfagon id6, tér és esemény-
sor mégis egy hagyományos noveliának felel meg. Ugyanakkor semmi szerepe többé
a feszültség fokozásán~k) a Iezárásnak, a hirtelen fordulatoknak. Mindezeknek a hiánya
tapasztalható. Ezeknek az átalakulásoknak a következtében a meglév6 fogalmak nem
fedik a jelenséget, és újak után kellene nézni. Lehet, éppen a szöveg vagy a próza kínál-
kozik alkalmasnak az alternatív történetszerkezetek meghatározásm.

Van-e értikrangsor a _TÖfJidtörténet-.iIZelbeszélisés novella esetibenf if _pillanat
formái- mennyire diwtosak manapságf

A fiatal eIbeszél6k mdvei arra utalnak, hogy határozottan korszerd és elterjedt
formáról van szó. A ..rövidtörténet- nem honosodott meg a magyar szaknyelvben, pe-
dig minden egyes nyelvben van megfelelcSje.A fogalomnak megfelelcSjelenségekkel
azonban igen ~ találkozunk, tehát van a kis formáknak aktualitása.Nem hi-
szem, hogy értekszempontból szembe lehetne áll(tani az eml(tett formákat, szerkeze-
teket, inkább leÚ'6 céllal. a jelenségek számbavételének szántUkával használjuk. Ezek
a form{k egy bizonyos hagyomány ívét is kirajzolják: az elbeszélésfel61haladt a törté-
netmondás a novella irányába, és a novellától távolodva vált ilyen soksz(ndvé, változa-
tossá, töredékessé.

Ha már a formánJJ tartunk: soluiig szinte kötelezo volt tartalom ésforma 'Vizsgálatá-
nak kapcsolataa múelemzéssorán.IdGszerú-ema mégeza szemléleti

Mindenkor lesznek az irodalmi mdveknek sajátos formakérdései és tematikus,
motivikus elemei, emblémái, toposzai. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kis tartalmi egy-
ségek a különböz6 kultúrákból, különféle korokon át vandorolnak, és válnak az át-
vétel eszközévé. A mitológiai elem vagy akár a bibliai szimbólumok esetében nem le-
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het elvitatni, hogy hoznak magukkal egy bizonyos történetmagot, vagy egy álland6sult
képi, érzéki, értelmi jelentéstartalmat. Ezek tehát tartalmi elemek. Az ikonográfiai ér-
telmezés éppen e mt1a1kotás-mozzanatokrairányul. A másik vonulat pedig, a formák-
nak, mdfajoknak, alakzatoknak a kérdései változatlanul poétilr.ai~lcnakmondhat6k.
Más sz6val létezik m1'ífajiemlékezet, forinai hagyomány. A m1'íelemzésnekmindkét ré-
teggel foglalkoznia kell, illetve a következ6 szinten arra kellene összpontosítania, hogy
azonositsa a tartalmi mozzanatban a forO'lakép~ lehet6séget, és nyomon kövesse a for-
málás, fikcionálás szakaszait. A mdegész összképe sajátos szintézisben mutatja föl a te-
matikus elem, a formanyelv és a formál6 eljárás együttesét.

FoganfSSYMiJJós .egypertes essz8m>l"beszél 71xmúra&ita írásait ekmez.ve. Ez is
a "pillanatokformáinak" egyikef

Szellemes megfogalmazás, de nem hiszem, hogy eljutottam egy olyan gondolati
tömörségig, ami ennek a fogalomnak megfele1hetne. Hogy vannak inspirál6 példa-
képeim, az tény. Nem lehet különválasztani azt a különös hatást, amit egy-ev Koszto-
lányi prozai miniat1'ír, töredék, esszészerti kis följegyzés kivált ami a hatast61, amit
esetleg egy-egy versének rezonanciija jelenthet a befogad6 tudat számira. Van a gon-
dolatnak egy olyan tömör állapota, amelyben kristálytisztán ragyog. Nem feltétlenül
kell, hogy az aforizma vagy a bölcseleti töredék felé mozduljon ki az a fajta tömörség,
szilclrság, ami számomra imponál6. Tebit lehet az élménynek és mindenféle esztétikai,
intel1ektuilis tartalomnak is egy olyan különös, frappáns kifejez6dése, ami formailag
csakugyan közelíthet a metszett prozai töredékhez vagy Urai s1'íritéshez. Ez tehát ~ vir-
tuális,lehetséges m1'ífaj,forma. Jó lenne eljutni az ilyen tökéletesség sz-tíkszavúsagiig.

Novellaállapotok címu esszéjébenállapítjameg az elmúlt évtized csehszlovákiaima-

~beszéJóirGl írva, hogy nem érzik a kisformák kihívJsJt. Mi lehetaz OkAe taTtÓzko-
Ez az észrevételem nem ütalánosíthat6. Az emlitett kötet írásait olvasva ront föl,

hogy még mindig eléggéhagyományosan, ráér6sen viszonyulnak a történetmondáshoz,
s nem az alakitás, megformálás gazdasigosságaa jellemzo vonás. Ma mú, azt hiszem,
differenciáltabb a kép a magyar pr6zában.

Magyar Napló-beli intnjújában a 1().esés 20-aséfJeketaz awntgtirri, a 60-as, 70-es
évek idoszakát pedig a posztmodern korszakaként említi. A kettá között wn a modern?
És mi wn mai

A kérdés aktualitásit bizonyítja az, hogy az idei debreceni irodalmi napok témája
is az volt, hogy merre tart az irodalom, az irodalomtudomány. Nem hálás dolog jós-
lásba bocsátkozni, hogy mi következik aposztmodem után. Egyébként ritkán érintem
a korszaktagolás problémijit, és nem véletlenül. A tapasztalat azt tanúsítja, ho~ az
eur6pai kultúrában viszonylag pontosan jelöthet6k meg az itmenetek, korszakhawok,
u,qanakkor más kultúrákban ez nem követhet6 nyomon. Tehát például nem lehet az
elomodern, modern, posztmodern sorrendet ily feltételezett t~oltsigban fölismerni.
A fogalomsor érvényessége tehát korlátozott. Az irodalom, a muvészet és folyamataik

vil~ oly mértékben rendhagy6, hogy sok esetben lehetetlen és fölösleges is a korsza-
kolas igénye. Az átfoS6bb korszakokat, ~obb mwészeti- és súlusirányokat, -irány-
zatokat körüHr6 fogalmakra nyilván szükseg van, bú tudni kell, ezek.nem merlthetik
ki a felölelt jelenségek sokszfn1'íségét.A 20. században annyira itszövik egymist a kü-
lönbözcStendenciik, hogy ma mir végképp felismerhetetienek azok a tömbök, amelye-
ket a szizadfordul6n, százade16n a 1riütványokkal indul6, majd kifirad6, lezárul6
irányzatok modellje jelentett.
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Tolnai Ottbóll994-bnJ megjelent könyvébnJ említi Tolnainak Domonkos Istvánnal
{rt ..négykezes"poémáját, a MAO-POE.t. Mtlnapságdivatb4 jött ez a forma, gondoljunk
csak az miilyi magyar irodalom olyan aJkotópárosaira, mint Szilágyi Domokos - Paloaay
Zsigmond. Tompa Gábor - Visky András vagy Kovács András Ferenc - Tompa Gábor.
Mi lehet az oka ennek a ,.divatnak", és meddig orizheti meg költói SZJWerenitástÍta közösen
{rt költemény egy-egyalkotója!

Én ebben mindig játékosságot sejtettem. Két közel álló törekvésnek, szellemnek
vagy másfajta emberi kapcsolatnak mindenkoron volt igénye arra. hogy ily m6don jut-
tassa kifejezésre kapcsolatát. Rokonszenves jelenség ez, de nem hiszem, hogy divatsze-
rúnek nevezhetnénk. Talán mint az egymás szellemisége vállalásának és támogatásának
megnyilvánulásaként kellene énelmeznünk.

A wjdasági magyar irók a 60-as évektol a magyar irodalom ,.élcsapatiÍt»jelentették.
Ma, a délszláv háború ötödik évébnJ a múzsák milyen viszonyban vannak a vajdasági ma-
gyar {rókleall

Nagyon komoly próbatételnek van kitéve a vajdasági irodalom. A nemzeti és
egyéni megmaradás kérdése egyaránt kockán forog. nyen esetben a szellemi, muvészeti
kérdések háttérbe szorulnak. Ez a nagy töréspont hozta magával azt, hogy nagy szóró-
dásra, elvándorlásra került sor. De remélhetcS, hogy ez csak átmeneti állapot, és erre
a térségre is várhat majd egy olyan idcSszak, amikor szabadon lehet jönni-menni, vissza-
térni és eltávozni, s a döntéseket nem befolyásolják kényszerhelyzetek. A mostani évek
mindenképpen nagy érvágást jelentenek, a sok fiatal értelmiségi eltávozása a Vajdaságból
az ott maradottakat is a helyzet áténékelésére és az énékek átrendezésére kell késztesse.

Lehetséges, hogy ez ti tragédia motiváló ténYeZIYUéválhatl

Szerintem igen. Az egyéni sorsokat tekintve is nagy kilúvás a jelen talajmozgása.
Én sem foglalkoztam korábban a gondolattal, hogy ez a térség ki-be vándorlásoknak és
szüntelenül nyugtalan történelmi változásoknak, nagy népi migrációknak a területe,
holott a családtönénetem is ebbcSláll. Visszamen61egsem maradt egyetlen nemzedék
sem békességben a helyén. De nem szabad, hogy ez a szükségszerúségnek látszó adott-
ság elkedvetlenítsen. Ellenkez6leg: arra gondolok, hogy mindezt egyfajta próbatételnek
és a megmérettetés alkalmának kellene felfognunk.

Budapest,199'.1U1W1nber16.

~;~-./YoU9'udn
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DANYI MAGDOLNA

A látomás Pilinszky jános költészetében
A képi kifejezésmód retorikai alakzatait vizsPlva Pilinszky költ6i nyelvében fog-

lalkozni kell a látomásosképi leírással, a látomúos megjelenltéssel, magával a látomás-
sal, mely költészete elSCSkorszaldban viszonylag gyakran jelentkezik versei szervezo-
elv~t. A Stigma. TrIIpézés ltOrUt.SmIeifö/JjIn, &rbtICb 19401,FrtmIrjim. Aranykori
törrdéle.Impromtu. Jelenésekés az Apolerifversekre gondolok, melyek jelent6s részlete-
ikben látomásos nyelvi struktúrákként, a költ6i képekben gondolkocHs sajátos nyelvi
alakzataiként állnak el6nünk.

A látomJs retorikai alakzat~nllk stilisztikai szakirodalma igen kicsiny, szöveg-
elméleti, szövegnyelvázeti megközelítáe pedig teljességel hiányzik. Lausberg ret0-
rika-könyvében egyetlen helyen emHti, az .eleven részletezés. (.die lebhafte Detaillie-
rongj" egyik lehet6ségének látja a Jantázia-é1ményt. (.pbantasie-Erlebnis-), más né-
ven vkiót, mely .felidézi a jelen nem lev6 tárgyakat-. A 77I4Cg)'4rstilisztilta. könyv
szerz6i sem foglalkoznak. vele elemzóen, csupán elhelyezik a retorikai alakzatok kö-
zött, miszerint _A látomás vagy vízió a túlzással rokon st1luseszköz. A költ6 nagy.
mér~, láncolatosan kapcsolódó képekben idézi fel a múlt eseményeit vagy bemutatja.
elképzelteti a jöv6t. A Relnile knjiUvnih tmninA irodatomelméleti sz6tár látomás
szóc:ikkének a szerz6je szerint .a látomás azokban a korszakokban és irodalmi irányza-
tokban tdnik ki, amelyekben a szubjektivizmus és az irracionalizmus dominál-, Igy
a 20. században az expresszionisták költészetében, akik _hogy kifejezzék azt, ami _kl.
vüle- vagy .alatta. van a logikai megismerésnek, .lényegi képekben- és az álomhoz ha-
sonHtható metaforikus látomásosságal fopluUI7.ftllk.......

Pilinszky látomásos képi struktúráit elemezve mind e megállapítások kapcsolatba
hozhatók egymással, elfogadhatóak kiindulópontként a 20. század második felében
alakuló költ6i nyelv, költ6i nyelvi struktúrák értelmezésekor is. Más szavakkal,
Pilinszky ezekben a verseiben a hagyományos retorikák értelmében is látomásokban
fogalmaz, azaz Jáncolatosan kapcsolódó fantázia képekben. idézi meg a .logikai meg-
ismerésen klvül es6- valóságot, melyre verseinek lényegi tematikája szerint apellál,
s amelynek megfogalm"7~~ra törekszik.

Pilinszky látomásos fogalmazásmódját értelmezve látOIl'J6rainllkáinam-. dra-
77I4Ctizálójellemz6irot kell els~ként smlni, melyb61 következnek látomásai képi formá-
inak a jellegzetességei is, maga a sajátos látomásos megidh.és jellegzetességei.látomá-
sainak legtöbbje kifejezetten dinamikus struktúra. s nem leúó, ez alatt J~nHhb azt
értem, hogy a képi leírást felváltja egy legtöbbször drámai eseménysor redukált képi

"Lausberg. Heinrich: Ekmmre der liter.rischtn Rhttorilc.Max Hueber, München, 1979. 118.
Szathmári István (szerk.):A mAgyArstiJisztiJuútjA.Gondolat, Budapest. 1961.477.
DragiJa Zivkovié (szerk.):Relnik Jmjiúvnih tnminA..Nolit. Beognd. 1985:870-871.
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jelzésekben való felidézése, melyben az érzékletesség és vizualids megvalósításának az

igénye hely.ett a történésekkomplexitás4ra,illetcSlega történésekegyediesséyre,különössé-
gbe esik a hangsúly, s nem a látványra mint statikus mincSségre.A látvány mint stati.
kus mincSségcsupán egy-egy tagmondatot tölthet ki Pilinszky látomás-struktúráiban,
azaz csupán redukált jelzésként van jelen, miáltal azonban a látomásban a történések
részeként tudatosul. Vonatkozik ez azokra a látomásokra is, melyeket a fragmentári-
soknak vagy kifejtetleneknek nevezek, minthogy a bennük kialakuló! megfogalma-
zott történések egymáshoz lazán kapcsolódva vagy épp izolált egyediségük határai
közé zárva jelennek meg, anélkül, hogy lineárisan egymásba kapcsol6dva hierarchi-
kus egészet alkotnának. Pilinszkr egész verset alkot ilyen fragmentáris látomásokb61,
ilyen például az Impromtu címu is, melyben eltekintve az elscSversszak vallomásos
jellegd, a látomásokat bevezetCSversmondataitól, minden versmondat egy-egy redu-
kált költcSiképben foKalmaz6látomás. A redukált képben a látványnak nem festmény-
szerd, hanem inkább fllmjelenethez hasonlíthatóan, mozgaimasságábanval6 megörökí-
tésére kerül sor: a látvány történik, s mint ilyen résztörténések kisebb-nagyobb számú
sorából áll.

Honnéteso/e-soklátomásf
A víz felól kifordul éppen,
tündök!etesen fIAta/,
lebeg a hirtelen sötétben,

a part fele csap mosolya.
Tüut fog messze pár vitorla.
Meroleges dili meleg
zuhog a szétszórt kabinokra.

A metaforikus-látomás közlésekben felidézett látvány(ok) a történések dinamiká-
ját is jelölik, enélkül nem létezhetnének. Elmozdulásukban vannak jelen, úgy is mond.
hatnám, a látvány elemei aktív jelenlitük által megnevezhetcSk s megnevezettek. AktÍv
jelenlétük azonban mindig a szubjektÍv értelmezés, a "belscSlátás" függvénye. A nehezen
megragadhat6 dinamikus látvány megfogalmazására ezért gyakran csupán a metafo-
rikus nyelvhasználat vállalkozhat, mint az idézett vers részlet mondataiban is. Pilinszky
látomás-struktúráiról szólva, nyelvi szervezcSdésüket vizsgálva szó szerint kell érteni
a lausbergi meghatározást, miszerint a látomás a "fantázia-Bmény- kifejezcSje. Pilinszky
nem bízik a részletezcS költcSi leírásban, amikor a szubjektÍv tudomásulvételrcSl van szó;

CSaz elemek dinamikus szervezcSdését akarja rögzíteni a létjele~et vagy valamely
gondolati létmincSséget megfogalmaz6 versmondataiban. "Fantázia-elményként" értel-
mezni Pilinszky din~mikus költcSiképeit annyit jelent, mint tudatosítani, hogy a történo
látvány a szubjektív értelmezés eredménye, amikor is az értelmezés voltaképpen a tör-
ténés(ek) megnevezése.

Látomásban fogalmazni Pilinszky számára a létszituációnak a maga egyszeri alak-
változatában való megidézését jelenti, annak a befogadása vagy az emlékezés "pilla-
natában", esetleg a képzelet távlatából val6 újrateremtését, s erre az itt elemzett "éleS
kép" nyújt lehetcSséget. Figyeljük meg ezt a Harbach 1944 vers elscSkét versszakában:

Újra és újra oket látom,

a hold süt és egy rúd mered,

s a rúd elé emberek fogva

húznak egy roppant szekeret.
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Vonjáka növo éjSZA!táwJ
nöwlr:vll óriás kocsit,

a testüköna por, az éhség
ésmzketisiÜeosztozile.

A látomásban, akár az álomképben, a felidézett látVány minden eleme aktivitásá-
ban megnevezett, ezáltal lesz kifejtett, nem pedig tulajdonságjegyeinek megnevezése ál-
tal. A versnyelvi felépitésben az igei-állítmányi szerkezetek dominálnak, még azokhoz
a fcSnevekhezis cselekvést jelöM igei-állítmányi predikáci6 járul, melyek jelentésüknél
fogva nem lehetnek cselekv6 alanyok (-egy rúd mereer, _testükön a por, az éhség / és
reszketésük osztozik-). A jelz6i predikáci6k közül csupán a .szekeret-, illetve a _kocsit-
min6sit6, szinonima értékt'i _roppant- és _óriás- jelz6k tekinthet6k a f6nevek jelöltje
tulajdonságjegyei hordowjának, melyek jellemz6 m6don nem a leírás, hanem a túlzás,
a feln~itás eszközei, s a _kocsira- vonatkow igei eredetd jelz6i predikáci6val (_nö-
vekv6-) együtt az irrealitás irányába hajlítják el az állítást.

A látomásos leírás kivételesen megráz6 példaverse a Frankfurt dmd vers, melyet
terjedelme miatt nem irhatok fel s nem is vegezhetem el komplex elemzését, csupán
néhány elemi megjegyzést/ tttegfigyelést tehetek a vers, s ezen belül a látomás nyelvi
megszervezettségére vonatkowan. A vers nyolc nyolc soros versszakb61 áll, s az els6
versszak versmondatai az emlékez6 elbeszélo;magatartását revelálják (.A foly6parton
üres homokbánya / oda hordtuk nyáron a szemetet.- stb.), mégpedig annak az emlé-
kez6nek az elbeszé16i magatartását, aki a helyszínt, majd a történést alkot6 elemek
pontos, hiánytalan megnevezésére törekszik. Az els6 versszak többszörösen összetett
második versmondatának utols6 tapt,ondatában (.az els6 éhségmáris támadottl-) ezért
hat a váratlan váltás erejével az _ehséget- megszemélyesít6 metaforikus állítás, mely
egyben a verset alkot6 látásm6d témaszavaként tudatosul. A második versszakban az
emlékez6 m~tartás az elbeszé16reflexív magatartásával egészül ki, amikor is az emlé-
kezés hitelessegét többé már nem a hiánytalan m~evezés, hanem a megnevezett dol-
gok értelmezése biztositja, s az éhséa;megnyilvánulasára vonatkow paradoxális és meta-
forikusan megszemélyesÍt6 költ6i állítások, melyek lexikájukban a létszituáci6 felfoko-
zottságát és fokozhatatlan kiélezettségét jellemzik.

Míg az els6 versszakban az emlékez6 magatartást hitelesít6 nyelvi struktúrák
többes szám els6 személyben ír6dtak, a második versszakban a reflexív magatartás az
elidegenített, többes szam harmadik személyben megidézett dolgokra vonatkozik.
Szándékosan használom a dolgok kifejezést, minthogy az emberi résztvev6k megneve-
zése helyett a kiélezett szituáció (_osztozkodás a hulladék kövérjén-) elevenedik meg
a szituáci6t alkot6 elemi dolgok felsorolásában s a történések értelmezésében. Az emberi
résztvev6k jelzésszeroen, metonimikusan megnevezettek (.a helyezked6 hátak terrora-),
mer6ben személytelenül vannak jelen, az éhségmegtestesit6iként. Ez a személytelenség
a továbbiakban megszdnik, a harmadik, negyedik és ötödik versszakban 6k lesznek, töb-
bes szám harmadik személyben fogalmazva, a versmondatok alanyai. A versmondatok
(mindhárom versszak két-két összetett mondatb61 áll) az 6 léthelyzetüket világosítják
meg - mégpedig a látomásosmegnevezéseszközeivel.A Pilinszky költészetére jeUemz6
látomásossag egyszerre idézi a dinamikus, a történ6 látványt, s párosítja azt a reflexió-
val, az értelmezéssel, nem a képi érzékletességre, hanem a létszituáci6 teljes megfogal-
mazására törekedve.

Belevesztek a porba és piszokba;

az egész kocsi bogve reszketett,
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a szívüket a moslékelkeverte
és összemosta eszméletüket.

A telekannák mélyirekotorva,
hogyszemük-szájukelborultvele,
belehaltak az eleven lucso/eba,
ésfOltámadtakfejjellefele.

A történ<5látványt megfogalmaz6 állítások s a reflexív közlések egyenértéku ré-
szei a látomásnak, együtt alkotják a látomásos leírást. A költ<5iállítások, mind a törté-
néseket megfogalmaz6ak, mind a reflexívek, a bels<5látásm6dot hitelesítik, s mint ilye-
nek teljesen szabadon alakulnak, a költ<5iénnek a létszituáci6ra val6 rálátását, felfogá-
sát kell kifejezniök. A kifejezés pontosítása, hitelesítése érdekében a költo nem riad
vissza a túlzás nyelvi eszközeitol sem, paradoxális, sót abszurd tényállások, történések
megnevezésével kísérelve meg kifejezni azt az elmondhatatlan iszonyatot, ami a kiéhe-
zett emberrel megtörténhetett, megtörtént: egyéniségükrol, már-már ember-voltukr61
kellett lemondaniok ahhoz, hogy életben maradjanak, mi több, kényszeru "üdvösségü-
ket" leljék a mocsokban, amit már-már állati éhségükben s már-már állatm6dra fel-
faltak. A három versszak látomásos nyelvi struktúrái ennek az elállatiasít6 éhségnek
a megjelenítései,pontosabban az éhségkitöltésének, a szervezet kielégülésénekegymásba
kapcsol6d6, folyamatként bemutatott látomásos megjelenítései.

A hatodik, hetedik és nyolcadik versszak versmondataiban a többes szám els<5
személyu közlésm6d tér vissza, ám az emlékezo elbeszéloi magatartását továbbra is
a belso látásm6d irányítja, melynek tárgya a többes szám elso személyben fogalmaz6
költoi énnek a látomásosan megidézett látvány s eseménysor döbbenetétol val6 szaba-
dulni akarása. Ez a szabadulni akarás, mint érzelmi magatartás közvetlen idézetekben is
megnyilvánul ("akárhová, csak szabadulni innétI" stb.), melyek ugyanakkor az emlé-
kezo magatartásnak ellentmondva a múlt tényei közt elhelyezett emlékkép (az egész
versen végigvonul6 következetes múlt ido használat) jelen ideju érvényességét hitelesí-
tik, s közvetve az alkotás, az újra átélés pillanatát is revelálják, minthogy az idézetként
értelmezett érzelmi töltésu felkiáltások formálisan nem idézetek, hanem csupán a lá-
tomásosan megjelenített szituáci6ra vonatkoz6 expresszív állásfoglalások. Míg a har-
madik, negyedik és ötödik versszakban a látomásos megjelenítést a belso látásm6d
nagyfokú s fegyelmezo ereju koncentráltsága val6sította meg, s mintegy megidézte
a "falás" egzaltált állapotát, addig az utols6 három versszakban a felidézett létszituáci6-
t61, létval6ságt61 val6 szabadulni akarás az expresszív közlések mellett egzaltált frag-
mentáris látomásokban nyer alakot, melyek a tényleges szabadulás, mint emlékkép,
útját, irányát, m6dját fogalmazzák meg. E fragmentáris látomások az emlékezo elbeszé-
lói magatartását helyettesítik, s kifejtetlen képiségükben annak zaklatott állapotára
utalnak. A megállapodni nem tud6 bels<5látás emlékképeinek a regisztráci6i, oly
m6don, akárha a felfokozott érzelmi magatartás, jelenlét jelen ideju történésvonatkozá-
sair61lenne sz6. A többszörösen összetett, négy-négyverssoron át húz6d6 versmonda-
tokat egy-egy verssornyi terjedelmu, illetoleg két, esetleg három verssort kitevo, leg-
többször két tagmondatb61 áll6 versmondatok váltják fel. A reflexív magatartás a tör-
téno látvány elemeinek a megnevezésérekorlátoz6dik ("Köröskörül a mozdulatlan bá-
nya." stb.), s a történés(ek) értelmezése egy-egy paradoxális és metaforikusan meg-
személyesíto állításban ("Sa deszkaközök sortüze után/a kertek al61kiájul6 hoség..;")
következik be.
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Az utolsó versszak versmondataiban megfogalmazódó fragmentáris látomások
annyiban különböznek az elozo két versszak közléseitol, hogy ezek már nem a szaba-
dulás útját jelenítik, hanem az elozo versszak utols6 sorában bevezetett új létminosé-
get, "a hirtelenül ránkszakadt magány" képzetét s létszituációját értelmezik. Az érzelmi
magatartás egzaltált közlései helyett akárha az emlékezo elbeszéloi magatartása for-
málná a versmondatokat, ám azok változatlanul a belso látásmódot hitelesítik, leírások
helyett a belso látással reflektált látvány fragmentáris látomásait hozzák létre: a szaba-
dulás extenzív életvágya után a teljes elsötétülésként megidézett kiégettség, kiürültség
egzisztenciális élményét fogalmazzák meg.

A vers komplex elemzésekor külön kellene foglalkozni az egymással szembeállí-
tott látomásstruktúráknak a verskompozíció egészét illeto szervezo szerepével, vagyis
azzal a kohéziós jelenséggel, ahogyan az emlékezo elbeszéloi magatartása versszakon-
ként, illetoleg versszakokat tömbösítve átalakul, s létrehozza a látomásos megjelenítés
újabb és újabb alakváltozatait. A látomásos megjelenítés vizsgálata ugyanakkor egy
a nyelvi mikrostruktúrák felépítését s kapcsol6dását leíró elemzést igényelne, miáltal
a legkisebb közlésegységek, s ezen elemi közlésegységeknagyobb egységekké való szer-
vezodésének a jellemzésén át értelmezhetnénk Pilinszky költoi leírásoktól idegenkedo,
látomásosan megjeleníto belso látásm6dját.

UTASI CSILLA

A pokol pannon tengere
TOLNAI OTTÓ ÁRv ACSÁTH cÍMu VERSCIKLUSÁRÓL

Tolnai Ottó árvacsáth dmll versciklusában az elszigetelt, egyedülvaló pillanatot
helyezi szemlélete középpontjába. Az árvacsáth nyitódarabjában állnak a következo
sorok: "a pagodáig kellene átvonszolnom magam / ám pontosan érzem / az ilyen dol-
gokat mindig pontosan / érzem a makk / a makk ütéset nem bírnám elviselni / a na-
gyobb ütést igen / a legnagyobbat is / a föld az ég a nap ha rám zuhanna / ha rám zu-
hanna a föld az ég a nap / mint minden pillanatban ahogy rám zuhan / a föld az ég
a nap az égo / azt igen / a legnagyobbat elviselném / ám a makk / a makk ütését nem".
Az úr keseru kis márványtermései a versben Babits Esti kérdésének záródilemmáját is-

métlik meJ' A nem és a faj fogalma a világon csak egyszeri példányai sokaságaként léte-
zik. Az élovilág nemeinek és fajainak individuális léte nem értelmes, mert az individuá-
lis létezésükben egyedül a nem és a faj jegyeinek való megfelelésaz értelem. A versbeni
legnagyobb (a föld az ég a nap) a létezok olyan válfajához tartozik, amelyekbol egyet-
lenegy van a világon, az egyetlen példány pedig szemmel beláthatatlan, áttekinthetetlen
mennyiség, amibol az következik, hogy nem más, mint az értelem percepciós alakja.

"Alig néhány nap választja az aranyeso / csak rám ne fagyjon / csak rám ne fagy-
jon égo arany / / a mIlvészetek égo aranya már úgyis rámfagyott / / alig néhány nap az
aranyeso robbanását a japánbirsétol / s akkor már itt az orgona is / futsz / kifutsz
akárha valami mennyei aknamezóre" - írja Tolnai Ottó, egy másik versben is a robba-
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sorok: "a pagodáig kellene átvonszolnom magam / ám pontosan érzem / az ilyen dol-
gokat mindig pontosan / érzem a makk / a makk ütéset nem bírnám elviselni / a na-
gyobb ütést igen / a legnagyobbat is / a föld az ég a nap ha rám zuhanna / ha rám zu-
hanna a föld az ég a nap / mint minden pillanatban ahogy rám zuhan / a föld az ég
a nap az égo / azt igen / a legnagyobbat elviselném / ám a makk / a makk ütését nem".
Az úr keseru kis márványtermései a versben Babits Esti kérdésének záródilemmáját is-

métlik meJ' A nem és a faj fogalma a világon csak egyszeri példányai sokaságaként léte-
zik. Az élovilág nemeinek és fajainak individuális léte nem értelmes, mert az individuá-
lis létezésükben egyedül a nem és a faj jegyeinek való megfelelésaz értelem. A versbeni
legnagyobb (a föld az ég a nap) a létezok olyan válfajához tartozik, amelyekbol egyet-
lenegy van a világon, az egyetlen példány pedig szemmel beláthatatlan, áttekinthetetlen
mennyiség, amibol az következik, hogy nem más, mint az értelem percepciós alakja.

"Alig néhány nap választja az aranyeso / csak rám ne fagyjon / csak rám ne fagy-
jon égo arany / / a mIlvészetek égo aranya már úgyis rámfagyott / / alig néhány nap az
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akárha valami mennyei aknamezóre" - írja Tolnai Ottó, egy másik versben is a robba-
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nás képzetét idézve: az agavé virágot explodál. A maradéktalan megsemmisülést köve-
t6en, s6t a robbanással egyidej~eg, azzal egylény~en a habos könny6ség képzete ke-
letkezik. A mennyei aknamezo a fönt~ az égi szférájának terepe. A lenti, a pusztulásra
ítélt és rothadó sötétsége átt\Ú1ikaz égin. A Hrai én kijelenti: "nézem hogyan ássák /
a bakeli~atákká mocskolt / gombaszattyán simik / az ég kék gödrét / kubikolják az, kl ' '" AZ , .c 1, ka ál, , észe h ' ked' , l ' b '
azur o at. eg Ie e p ozo, a term tes ne ez eset vesztett a mozgasa
nyomán az azúron átüt a sár és a szenny. A fönti szféra ennek következtében a lenti
jegyeit veszi magára, a lenti változatlan, bomló min6sége pedig a negatív megváltás di-
menziójáig tágul ki. A Hraién szemlél6d6 magatartásaellentétes az élet föltétlen igenlésé-
vel, vagy legalább semleges e vonatkozásban, kerül, nem érintkezik az élet igenlésével.

Aversszférák kett6sségét és egymásba zártságát a lírai én állapotának kett6ssége
tükrözi. Tolnai Ottó költészete a gerilla természeti lényén és Wilhelm empirikus alak-
ján át érkezett az árvacsáth versénjének állapotába. Wilhelm nárcizmusa tökéletes,
egyes szám els6 személyu megnyilatkozásaiban és önmagáról vagy környezetének sze-
rep16ir61 mondott véleményeiben, kommentárjaiban egyaránt. A világa, amelynek o
a centruma, a wilhelmi nyelv határaival esik egybe. Az id6 múlásán kívüli világ a Wil-
helmé. A Wilhelm-da/okA fekete wilhelm dmd fejezetében a budi vasrozsája a költészet
túlnyúlását, a wilhelmi életforma megfinomodásának lehet6ségét jelzi.

Az árvacsáth urbánus környezetének id6belisége történetibb, de efemerebb is
a Wilhelm-dalok falusi-tanyai mili6jénél. Az árvacsáthvalaha él6, de mostanra elmúlt,
elveszett kulturális jegyekre támaszkodik: készstilizációval dolgozik. A WJhelm-dalok-
ban a versszubjektum beszédévelegyszerre keletkezik a wilhelmi nyelv stilizáltsága.

Az árvacsáthnyelvi egységébena régit, a századeleji nyelvállapot stilizációs és fra-
zeológiai jelenségeit az új, Tolnai Ottó költ6i nyelve értelmezi, miközben az új Tolnai
költészetéhez mérve sokszor magais régi, az életmd korábbi motívumaihoz nyúl vissza.

A hasonmás kialakulásáról Otto Weininger esetében Paul-Laurent Assoun Der
peruerse Diskurs über die Weiblichkeitl dmd tanulmányában azt állapítja meg, hogy:
"A zseni és a tisztaság semmiképpen sem az utolsó pillanat kényszermegoldásai, hanem
a szexualitáson át vezeto kutatás eredményei. Szemmellátható, hogy a nárcisztikus visz-
szahúz6dásnak éppen ezen a pontján jutott Weininger élete zsákutcába. Ugyanis a va-
lósból visszavonuló szubjektum, aki csak önmagát képes immár szeretni, egy kizárólag
a szubjektum megszüntetésére korlátoz6dó másságra bukkan: az »alter ego«-ra, a ha-
sonmásra, akiben Otto Rank a nárcisztikus vágy dz6 "totem"-jére ismert. Szemt61-
szemben géniuszával, Weininger az utolsó próbatételt állta ki, melyben a halhatat-
lanság féktelen vágya imaginárius ellenfelére talál: a halálra." Paul"I.aurent Assoun az
anekdotát idézi, amelyben röviddel suiciduma eMtt Weininger a következoket jelenti
ki: "Gondoltál-e már a hasonmásodra? S ha most megjönne? A hasonmás olyan lény,
aki valakir61 mindent tud, aki azt is tudja, amit senki sem vall be'"

Az árvacsáth egyenletes intenzitású folyamatként, a naplóforma nyitottságában"
ICs ' hG ' 1" Cs

' hG ' '1 'Ida 1", " Al '
IrJa e at eza pusztu asat. at eza e etpe a mu en szamara. elrt vagy su-
galmazott folyamat intenzitását föltétlen tudatossága adja. Csáth Géza egészében tuda-
tában volt önmegsemmisít6 élete következményeinek és árának. Az árvacsáth formai
feszültségét éppen az a tényállás gerjeszti, hogy a ciklus versénje tudja, ismeri Csáth
Géza bukásának pontos lefolyását, amit a megszólaló a beszédhelyzet meghatározatlan
jelen idejében meg nem ismerhet, hiszen mindannyian tudomásul vesszük a véget, de
ismeretünk nem lehet róla. A Hraiénnek és hasonmásának közös élettávlata az a közeg,
amelyben az életpélda-viszony feloldódik, elenyészik.
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A weiningeri megkülönböztetéssel élve megállapítható, hogy nem Csáth Géza
Tolnai Ottó hasonmása, hanem valójában Tolnai Ottó Csáth Géza alakmása. A vers-
szubjektum e különbségnek egészében tudatában van, egyik versében ugyanis ezt kér-
dezi: "mondd désiré ki az a költ6 / aki megállásnélkül azt sugdossa nekem / aki egész
opusát erre a refrénre épÍti / árvacsáth".

"Tollam moccanatai abszolút semmisek / homályos gyerekkori emlékek" -állítja
Tolnai OttÓ, a legkisebb mozdulatok regisztrálását t6zve költészete elé. A vers e fel-
fogásban nem az ünnepélyes és kivételes megnyilatkozása, és nem a mindennapi tapasz-
talat átlendülése a szakrális tartományába, hanem a "kicsit mondás" alig-cselekvése.
A versírás veszélyes, önveszélyes, szankciókat maga után vonó mozdulatok sora.
A költészet megmozdulásai a versbeni kijelentések aktusaival azonosak.

A gyerekkori emlékek abból a korszakból származnak, amelyben az érzékelésbe
még szinte alig avatkoznak értelmi e16feltevések.A gyerekkori emlékek erejének és
élességének oka éppen abban keresend6, hogy a gyerekkori benyomások utólag nyer-
nek fogalmi magyarázatot, s egészen sohasem kerülnek a fogalmak uralma alá, minden
kés6bbi er6s élmény viszonyítási alapjáválesznek.

A versciklus alteregó-h6se elbeszélt életeseményei vonatkozásában, tájleírásai ere-
detét illet6en, valamint a nyelvvel való bánásmódjának animisztikus-mágikus jellegé-
ben mutat infantilis sajátosságokat. A lírai szubjektum számára a szóalak és a szójelen-
tés elválaszthatatlansága egyike a legdönt6bb tapasztalatoknak, szójátékai és felisme-
rései választott kündulópontja. "az úr azúrba oldotta arcát" - mondja; a kisbukó f6névi
jelentését, a madárfaj nevét a szó folyamatos melléknévi igenévi jelentésébe váltja át;
Nagykanizsa nevének példájára a bácskai helységnév, Ludas nevéb61önmagát minósÍt6
jelz6t farag (nagyludas).
. A kisgyerek a természet képeihez hasonló érték6 képként, távoli szerep16ként je-
lenik meg a versek terében, csontkorcsolyát viselve lila, meztelen talpán és aranykacsá-
kat ütve a befagyott tó jegére.

A versciklus istenképéhez antropomorf vonások, mozdulatok tartoznak: "az els6
nyári zápor / ki merné állítani / nem isten megnyilatkozása / h6s beszéde / innen asz-
talomtól hallgatom / nézem / gyermek leske16dikígy / lesekedi az istent", "a szél egy-
szerre csapta arcomba a szil miriád selyemtallérját / egyszerre képeIt fel noha már ké-
pem nincs is / egyszerre a teremt6 miriád üres selyemkeszty6jével". Az istenképzethez
való viszony az egyedülálló, elszigetelt pillanatban, a versciklus központi mozzanatá-
ban nyer formát. Az istenviszonyalakot öltése az akaratot fölfüggeszt6 gyakorlatot
feltételez, ráhagyatkozást a látványra, arra az összbangra várakozón, amely a szemlél6-
t61 függetlenül következik be a látvány és a néz6je között. Ez a várakozás és figyelem
valamiképpen a természeten való uralom jegyében is születik, ahogyan az uralom
a természet fölött a görög értelemben vett emberi mértékével, a kezdettel, az arkhéval
esik egybe. De a gyerekkori eredend6sége különbözik a görög arkhétól, hiszen nem
abszolút érvény6, mindig csak individuális.

Az istenképzethez való viszony megtestesülését a ciklusban a kék színárnyalatai,
az indigó, a kékes lila, a gutalila, az olajos lila és az azúr jelölik. A képz6m6vészeti ké-
peken a színek mez6inek valóságos elkülönülését a képfelületen csak a közeli látás fe-
dezi föl. Az áruacsáth kék árnyalatai fest6i értelemben, tehát elvonatkoztatás nélkül
absztrakt formái a látvány megtestesülésének.
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A jég, a gombaszattyán simi, a porcelánnadrág, az angóra sál, a palicsi n6i fürd6
körül a nyárpehely, a hóban hemperg6 meztelen n6k (a szecesszió képrom(ivészeti
ideáljának megfelel6en az idomok teltségévelés kerekSégével,morbid krétafehérségével
kitdnó testek, s melyek az ornamentális felfogásnak megfelelóen különösen simának,
rugalmasnak, de nem izomszerdnek tetszenek) a fehér szín kitüntetett szerepéról ta-
núskodnak a ciklusban. A puha, a könnyd (a pitypang és a szil termése), a porzó hó
a napon (az angóra és anyarpehely) szétomIó, atomizálódó jellegük ellenére zárt teret
hoznak létre, amelyet az anyagmegmaradástörvénye látszik irányítani.

Rudolf Kassner a harmincas években írott az egyéni és a közösségi emberról
szóló tanulmányában2 az antik ember sorsképzetével összefonódó erény fo~mát a mo-
dem kor (egyénekre és tömegre szétbomló) emberiségének sikerességként felfogott bol-
dogságfogalmával állítja szembe. Az emberi antik mértéke zárt világképet teremtett,
amelyben a tárgyak egymástól állandó, változatlan távolságban helyezkednek el, a kö-
zöttük lévó teret meg üresség tölti ki. Az antik emberképet mértani formák, a kör és
a gömb jelképezik. A modern embemek saját élete van, s ebben a végtelennel kényte-
len számolni. A világ fölötti uralom helyett a világ fölötti hatalom az osztályrésze.

Tolnai Ottó lírájának helyesbító, elbizonytalanító, árnyaló eljárásai nem biztosít-
ják, nem tartják lehetónek a természeti leírásokon a kezdet, az arkhé értelmében vett
uralmat. A ciklus hasonmás-szituációját ezért az antik és a modem, az egyéni és a kö-
zösségi törésvonala határozza meg legeróteljesebben.

Nem véletlenül négy rövid, a gerilladalokmegoldásaira emlékeztetó vers foglal-
kozik a kollektívum vonzáskörének "pontosÍtásával", hiszen a gerilla maga is alap-
vetóen kollektÍv lény: "kéklilán izzó hosszú / tövisben gyönyörködtem / és csak a fel-
ébredés elotti pillanatban / értettem meg egy pápua fújta át szívemen / a leheto legrosz-
szabb irányba ugrottam: felébredtem". A ciklus szerepl6je, a pápua, a történelem elótti,
eredend6en közösségi ember képmása, ugyanakkor az idézet állításában az álomé is.
Az eredend6en közösségi ember ártatlan; az ósember kulturális állapotában lévó pápua
vérszomja felel6sség el6tti ("az a pápua mégiscsakfújta / de nem mint gyilkot fújta /
hanem mint pitypangot fújta / a semmibe mélázva a pöszmet ejtóemyo után"), a mo-
dern tömeg embere pedig a felel6sségtól menekülve áthárítja tettei következményét
a közösségre. A pápua-fújta tüske Krisztus kereszthalálának attribútumait viseli magán
a ciklusban, az egzotikum árnyalatában fénylón. A vers negyedik változata vissza-
kanyarodik az elsohöz: a fal felé leugrás az álom terében szabad térség a menekülo
elott, a felébredés mozzanatában változik valós akadállyá. Az ébrenlét, az élet idejében
következik el a közösségivel való szembesülés alkalma, ahol a "leghegyesebb tli is
tompa, mint a fal".

..Kiket legjobban szerettem / relatÍve könnyen mészároltam / ám a bdzös nagy-
vadat / magamat sehogyan sem sikerült leteríteni / még mindig futkos ligetrolligetre /
a kapitális agancs-fogas"- állítja önmagáról a lírai szubjektum. A bdzös nagyvad, a ka-
pitális agancsfogas, a másik vers farkaslénye ("senki jegyzi meg a tanárno / senki sem
nyúz így / mintha szaténkesztydt húzna le blazÍrt pofával / senki sem nyúz így fehér
egérkét rút varangyot / ki varrt fordulok bokáig láthatatlan varangy- és látható fehér-
egérkevérben váratlanul a tanárno felé / ki varrt kérdem még blazírtabbul / és a tanár-
no máris fut ki sikítva / ki varrt tán éppen ön tanárno az én farkaslényemre szatén
emberbort"), a felboncolt fehéregerek ás békák, a gerendára felszögezett denevérek,
a megpörkölt bagolylepke, a légy .ésa csótány a kollektÍv területe felé hatoIás, a terület
meghódításának minden következményével. Az állatkinzó eggyé válik áldozatával, bár
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nem a részvét és a szánalom okán, hanem mert korlátlanul saját tulajdonságává teszi,
hasomtja azt, ami az állat szenvedésében föltárult eMtte, amiért az élveboncolást végre-
hajtotta. Csáth Géza elbeszélésében, az Anyagyükosságban a bagoly a ..ház, amelybe
a Kin beköltözött". A bagoly éjjeli, rejtozködo madár, testrészei életm6djához alkal-
mazkodtak, a tolla színe, a borrel és szaruval fedett részek sápadtsága, a nagy szeme.
A legtávolabbra esik a megehet6 állatokt61 (háziállatok közül a macska és a kutya ebb61
a szempontb61 abelsejük hasznavehetetlenségeés küls6 alakjuk megszokottsága, házias-
sága közötti kontraszt borzalmas izgalma miatt végzik a kinz6 kése alatt életüket),
kora meghatározhatatlan. Az egész állat visszataszit6, mert a f6zés legföljebb a csont-
vázát juttatja eM, nincs olyan közbüls6 fokozat, amely elfedné, elkend6zné a toll nél-
küli test alapveto iszonyatosságát. A kin tudásszomja és egyben a szenvedély tudás-
vágya vezérli a novella f6h6seit, a Witman-fiúkat, akik jellemz6en ketten vannak,
majdnem egykorú testvérek. Az elbeszélése kettosségel csirájában elfojtja, megkerüli
a személyes feleMsségkérdését.

A kinzás mint a megismerés útja tudatosságot tételez fel, amint asikerességben
megtestesülo boldogság is tudatosságot, a vágyott értékek, a kit&ött célok maximális
ismeretét követeli meg.

A kollekdvumon át vezet6 út tudatossága: aversszubjektum bdnösségének és tisz-
taságának kérdését veti föl. A versént az azúr nyakkend6jére zuhan6 sárga agysár ve-
szélyezteti. Egy másik versben isten nagybertájának záp lövedékeként a föld fekete szivét
lövi. A testi romlásként megnyilvánul6 bdnösséga földi szféra,aföldi élet sötét oldalává,
a földi élet eleve sötét oldala pedig a szubjektum részévé, háttérdimenzi6jává válik.

Csáth Kafka novellájának h6sével.szemben nem álmában, alvás közben változik
át bogárrá, hanem megütközik a cs6tánnyal: Jetépi a korcs számyakról / sosem is re-
pült volna fel/sosem is repült volna fel a férge / letépi a csillog6 bakelitpáncélokat /
magára kötözi 6ket / térdepelve leszereli / / hisz álland6an zsebében / a nikkel brow-
ning mellett, a kis nikkel gurbli / / térdepelve leszereli mind a négy korcsolyát / az is-
teni esOT ANY-féle pörge korcsolyákat / amilyenekkel désirével firkálták palics /
aranykacsás kék páncélját / és felszereli dagadt lábára / felszereli remego lilakörmd ke-
zére / önfeledten b6gnizik / fel-felsiklik az aranyfalakra / csörömpölve zúzva szét
a mdszerszekrényt / kadétugcásban érkezik egy feszty-nyomatra {golgota!.

A korcsolyázás motívuma a Prózák könyvének korcsolyáz6 figurájára mutat, aki-
ben Bosch Szent Antal megkfsbtése dmd képének háttéralakjára, a Pokol Wrnökére is-
merünk.

A cikluson átível a versénnek és hasonmásának Jézus személyével val6 azonosi-
tása: Csáth Géza életének lefolyását a kereszthalálra utal6 jelek kísérik. Az azonositás
nem Csáth Géza önismeretében, hanem a versén és hasonmása önismeretének közös
tartományában folyik. Csáth Géza életr61val6 tudása rekonstruálhatatlan, közölhetet-
len és áttekinthetetlen tudás a lényege szerint, mert rajta kivül senki sem ismerhette
a formát, amelyben a benyomások megjelentek elotte, és annak az alakját sem, ahogyan
reagált a tényekre. Az írásait ennek ellenére körülöleli önpusztítása radikalitásának va-
lamilyen aurája. Ahogyan a versén fogalmaz: "töltótollával akárcsak az én tdimmel /
sokszor meglestem klorofdlt von ki / kloroflllt fdb61-fáb61/ sefdsefáb61/ / désiré klo-
rofillal ir / most majd ciánnal szívja teli a tollát / hogy megúia, mi pitizésnek mégsem
volt mondhat6 / megírja betyár pusztulásom".

Friedrich Nietzsche Antikrisztus3 dmd könyvében Jézus lelki típusát rajzolva leg-
fontosabb jegyének a val6ság ösztönös gydlöletét és minden ellenszenvesnek, ellensé-
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gesnek, behatároltnak kizárását tartja a kedélybcS1.Roppant szenvedésre val6 képesség
és könnyen ingerelhetcSségjellemzi Jézus lelki alkatát Nietzsche szerint, ami minden el-
lenállást, ellenszegülni kényszerülést nyomban elviselhetedennek érez. Jézus magatar-
tásának kulcsa annak a mélységes érzéke, hogy hogyan kell élni ahhoz, hogy "az ég-

ben" érezzük map,nkat. A "mennyek országa" a szív állapota. A szeretet az egyeden,
a végs6 élet-Iehetoség. Amit állítása szerint Nietzsche Jézusb61,a "nagy szimbolistáb61"

~edül ért, az az, hogy Jézus kizár61~ a bels6 val6ságot ismerte el val6ságnak és igaz-
sagnak, az "élet", az "igazság"vagy a "feny" a bels6 megnevezése. minden egyéb, a val6-
ság, a természet csak jel. a hasonlítás lehetcSsége.

Jézus nemet mond az életre. A krisztusi és a némil~ más indokú buddhai nemet
mondással szemben Nietzsche az életre val6 igent mondást állítja a dionüszoszi tragi-
kus költcSalakjában, aki nem a katarzis tisztít6 erejében, hanem az élet legsúlyosabb és
legkegyedenebb ellentmondásaira igent mondva kerül túl a félelem és a szánalom érzé-
sén, maga válik a létezés örömévé. amely a megsemmisülés fölött érzett örömet is ma-
gába foglalja.

Jézus a Nietzsche-féle leírásban nem áldozat. Amennyiben az életben a be1scSva-
16ságaz egyetlen érvényesség, akkor a kínhalál a bels6 val6s~ tapasztalata, ami azt is
jelenti, hogy Jézus éppen nem a nem tudás, hanem megfordítva, a tudás értelmében
ártatlan.

A hasonmás és a versbeli szubjektum közös életmélységét azonban a vég pontos
lefolyásának nem ismerése jellemzi; a közös emberi életet a végtelen, és nem a kezdet,
az arkhé szerinti megtestesülésalakítja.

Csáth Géza vállalt életútja közelebb van a dionüszoszi tragikus költcSeszméjéhez,
mint a nietzschei Jézus-arcképhez. A versbeli szubjektum Csáthr61 val6 tudásában
azonban a kettejük élettávlatának azonos bizonytalansága a dionüszoszi tragikus költcS
alakjára rávetíti Krisztus vonásait.

Az arkhé szerinti megtestesülés ellentmondása ezáltal visszavetül erre a költé-
szetre; az árvacsáth verseiben a természet könnydsége mögött mindig ott van a vér-
szomj és a rothadás.
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KÜRTÖSI KATALIN

Montreál i anziksz

Sokan délszaki tájakra vágy6dnak, 6si kultúrák színhelyeit keresnék fel, ha ál-
maik utazásár61esik sz6 -számomra a célország Kanada, s ez meglep6nek tdnhet, hi-
szen ez az észak-amerikai ország pár éve még csupán fennállásának 125. évfordul6ját
ünnepelte. És egyáltalán, mit lehet csinálni egy olyan helyen, amit Voltaire a Vadember-
ben pusztán pár hektárnyi h6mez6ként emleget? Ahol nincsenek évszázados mdemlé-
kek - van viszont végeláthatatlan préri, égbenyúl6 csúcsok, kopott röghegységek, ta-
vak tízezrei és erd6rengetegek. És van két alapit6 nemzet, több tucat etnikum - és in-
dián, meg eszkim6 törzsek. Két hivatalos nyelv - az utcákon mégis bábeli hangzavar.
Felh6karcol6k, posztmodern üvegfalú épületcsodák - és kétszázéves kiköt6i utca. Mo-
dern mdvészet - és eszkim6 szobrocskák bálnacsontb61. A hatalmas, változatosságban
gazdagés ellentmondásokt61 sem mentes ország méretei, kiismerhetetlensége okán vonz.
S az országon belüli ország, Québec tartomány talán még inkább. Az ut6bbi id6kben
szeparatista törekvéseir61 hires provincia lakosságának csaknem fele Montreálban,
a Szent L6rinc foly6 szigetén zsúfol6dik össze. Kozmopolita nagyváros, amit a tar-
tományi székhely, Québec városa nem is tart igazán québecinek, hiszen itt is a francia
ugyan a hivatalos nyelv, de több százezer angol és olasz ajkú is él a városban - hogy
a görögök t{zezreir61és a hozzávet6legesen nyolcezer magyarr61ne is beszéljünk.

Az ut6bbi id6ben évente volt szerencsém felkeresni Montreált - a vúos neve

egyesek szerint királyi hegyet jelent, a város központjában emelked6 Mount Royalra
utalva - s töltöttem el pár hetet, vagy éppen félévet. Nehéz emiatt elválasztani az ide-
látogat6 turista élményeit a huzamosan e városban dolgom kutat6ét61. Sokadszor
visszatérve már nem ámulok el újb61 az olimpiai stadion p6khál6szero tet6szerkezeté-
t61 - pedig a világ legmagasabb ferde toronyszerkezetén lév6 kilát6b61 a nap minden
szakában feledhetetlen kilátás nyllik a környékre: a mélt6ságteljesen hömpölyg6 Szent
L6rinc foly6ra, ami kétszáz kilométerrel arrébb már majd tíz kilométer széles, majd
megint összeszdkül a Québeci er6ditmény alatt; a foly6n túli hegyekre, amelyek ked-
velt siparadicsomként ismertek, éjszakánként kivilágított lesikl6pályákkal. De az 6vá-
ros kiköt6i negyedét sosem lehet kihagyni. Megannyi kellemes emlék köt6dik hozzá:
a Notre Dame székesegyházban felzendü16orgonasz6 (milyen furcsa is e jellegzetesen
eur6pai hangszer az Újvilág lüktet6 metropolisában), ami betölti a dúsan faragott, fával
borított boltiveket. Lent, a foly6parton télen hatalmas haj6k tanyáznak, mögöttük az
Habitat éph6kockákra emlékeztet6 kísérleti házai - Szilárd f1a111kedvenc szemlél6d6-

helye. Tímea viszont a Jacques Cartier hid tövében rendezett nyári tdzijáték parádéra
emlékezik legszívesebben: hétvégi estéken egy-egy ország fél6rás programmal pr6bálta
maga mögé utasítani a többi résztvev6t. A Régi Kiköt6 néven közismert és közkedvelt
étterem kínálja május végén - ez köztudottan a homár-fesztivál ideje - a legspeciálisabb
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homárfalatokat: tcSsgyökeresquébeci bantom ragaszkodik is hozzá, hogy megk6stol-
juk; márpedig CScsak tudja, hisz cSseimár a tizenhetedik században áttelepültek Fean-
ciaormgb61 a Szent LeSrincfoly6 mentén egy kis faluba.

A hosszú tQi h6napok után két-három hét alatt letudja a természet mindazt, amit
nálunk a tavaszi h6napok jelentenek, s beköszönt a nyárelcS.Megpezsdw a város,
mindenki kirajzik az utcák.ra, parkokba - ez a palántázás ideje. A sok bevándorló ré-
vén igazi da-európai hangulat uralkodik a Marché Jean Talon-on; rengeteg virág és
paradicsom palánta (az itteni olaszok meg sem tudnának lenni saját termesztésd paradi-
csomuk nélkül, amiMI természetesen t~lire is eltesznek), de akad hegedMej, azaz páf-
ránycsíra is: valósz(ndleg indián eredetd &ek, íze a spenót és a spárga keverékére em-
lékeztet. Házigazdám, Walter Moser, nem pusztán az irodalomelmélet professzora,
hanem a konyhamdvészeté is - sorra-rendrevégigk.6stoltatjaa sosemhallott nm zöld-
ségeket és halakat. A vasárnap délelcSttirituálé m~odik része a késcSrenyúlt reggeli vala-
melyik kávéházteraszán- itt megadják a módját: a reggeli menü pezsgcSvelindul, azt.
követi a füleden tálkában felszoigÜt tejes kávé, majd hatalmas breton palacsinta -lehet
hússal, vagy gyümölccsel töltött -avagy Benediktin toj&.:bund&.kenyéren tükönoj&.,
kaviárral, s befejezésként gyümölcs. Mi tagad&s,kissé párizsias a hangulat. Kell is az
ercSnlét,hiszen daután beindul a tam-tam zene a város fölé magasodó domb lábánál el-
terülcShatalmas parkban. Ugyanitt téli hétvégeken siel6k ezrei hódolnak kedvelt spon-
juknak. Nyáron viszont afrikai zenészek vonulnak fel dobjaikkal egy emlékmu talap-
zatához, s verik a tam-tamot 6rák hosszat. Közönségük minden korosztályból akad -
néhányan táncolnak, mások lábteniszemek, a fube heveredve falatoznak vagy olvas-
nak. Az egész pár éve kezd6dött -a város vezetése nem is tudta, mihez kezdjen a spon-
tán összever6dött többezres tömeggel. Azután gyorsan felállítottak ideiglenes illem-
helyeket, a rendcSrségfJ.gyelemmelkíséri, ne legyen ez drog-árusok terepe - és minden
mehet tovább. A helyszínt nem lepik el mindenféle árusok, megmarad a park eredeti
rendeltetésénél.

A hétvégi kikapcsol6d&sta Föld ezen táján is hétköznapok és a munka követi.
Esetemben napközben kongresszusok, este színházi elcSadások.A szlnháztudomány
rejtelmeit taglaló ülésszakokkal nem terhelem az olvasót - legyen elégannyi, hogy
a világ legnagyobb szaktekintélyei sereglettek össze 1995májusában. (Magyarországr61
egyedül e sorok szerzcSjekövethette a plenáris elcSad&sokés szekcióülések eseményeit.)
A helyszínként szolgáló eqetemrcSl talán mégsem érdektelen pár szót ejteni: az Uni-
versité du Québec a Montréal az utóbbi pár évtized alatt n6tte ki magit igazán jelentcSs
intézménnyé, kihelyezett tagozatai más városokban, (pl. Trois Riviera, Chicoutimi) is
mdködnek. (Montréal legnagyobb hagyományokkal rendelkez6 egyeteme a fcSkéntan-
gol nyelvd McGill, de igen jelentcSsa francia nyelvd Université de Montréal is, és nagy
jövcSáll a mindkét nyelven oktató Concordia elcStt.Emellett jó fél tucat fcSiskolais mu-
ködik a városban.) A feSoktawi épületek a belváros szívében találhatók, aulájának utca-
front ja egy múlt századi templom: miután tdzvész pusztította el az épületet, meg-
maradt homlokzatát építették körbe. A több utcára nyll6 épület-komplexum föld
alatti átjáróival ugyan egy jól kifundált labirintusra eml~keztet, de a tare visszaemlé-
kezve, nem rossz megold&.ez -a központi oktawi épület bármely pontjáról el lehet
jutni a könyvtárba és a metróállomásra anélkül, hogy ki kellene lepni a metszcShi.
degbe. És még egy számomra szimpatikus gyakorlati megold&.: az egyetem egész
területén tilos a dohányw - az európai kongresszisták egy részének nem kis meg-
döbbenésére.
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A kongresszus eseményei mellett ter1Mszetesen arra is maradt id6, hogy kedves
régi barátokkal találkozzam. Linda Leith Írországból került magyar származású férjé-
vel MontmUba j6 húsz évvel ezel8tt. Angol irodalmat tanÍt az egyik fl>iskoIán,iro-
dalmi foly6iratot szerkesztett jó egy évtizedig. A MAtriX a kilencvenes évek elején
különszámot szentelt a kortárs, kísérletem magyar mdvészetnek és irodalomnak. De
Linda kétéves budapesti tart6zkodásának nem pusztán ez -no meg, hogy mindhárom
fia tökéletesen beszél magyarul, s6t j6maga is egészen jól megtanulta nyelvünket - az
eredmény"e,hanem az itt eltöltött évekb61mentett anyagot dsl) regényéhez. A Birds of
Passage(AtkeM madarak) a taxisblokáddal incUt,s képet ad az átmenet korának pesti
életérol. Endre Farkas Linda jó barátja és kollégája -együtt olvastak fel mdveikb61 az
angol nyelven alkotó montreáli írók estjén. Endre kísérletez6 lírájamáris igen nagy el-
ismerést vívott ki a negyvenes évei közepén járó költ6nek, s JI1Ítagadás, jól esik hallani
Szegeden született verseit. Magyarul hetköznapi dolgokról még tud beszélni. de írni
csak angolul szokott. Ez a sorsa a legtöbb olyan emigráns í.rónak. aki gyermekkorában
hagyta el szül8földjét -s ez forcUtvais igaz: az Arkánumos,szintén MontmUban éM,
Vitéz György és Kemenes Géfm László (ez ut6bbi a Concordia Egyetemen az angol
irodalom professzora) már feln6tt fejjel került a kanadai nagyvárosba, verseik magyarul
születnek, még ha olykor készítenek angol nyelvd változatot is. Endre mellékálUsban
fociedz6: kisfia és barátai csapatát látja el tanácsokkal -emellett nagy jazz-rajong6. J6
helyet választottak annak idején szülei: MontmU már a húszas évek eleje óta jazz-f8vá-
rosnak is számít - az amerikai szesztilalom idején ide menekültek a zenészek. s így
a város jó hét évtizedes kávéházi jazz-hagyománnyal dicsekedhet. Erre épit az évenként
megrendezésre kerül6 jazz-fesztivális: ilyenkor a belváros legforpI,masabb részét lezár-
ják a forgalom el61,s az utcai p6diumokon egymást váltják a mar ismert és még kezd6

zen~karok. Közönség akad b8ven. hiSzennem pusztán a körnrékrcSl és Torontóból, de
az Allamokból is szép szánim.al érkeznek látogat6k -. a határ alig hetven kilométer-
nyire van. Természetesen a zenészek között is sok az amerikai. Mások viszont hang-
szerek helyett régi autócsodákat hoznak ide bemutatni - sajátos kontraszt a kisuvickolt
T-modell és a június elején itt zajl6 Forma l-es futamon résztVev6kocsik áramvonalas
vezetése.

Azért nem minden montreáli ír6 kötl>dik valamilyen formában Magyarország-
hoz. Pan Bouyoucas Görögországb61 került ide gyerekfejjel -három nyefven beszél
anyanyelvi szÍnten. két nyelven, franciául és angolul ír. Színdarabjai. dokumentum-
filmje az emigráns lét szindr6máit vizsgálják -de tiltakozik az ellen. hogy kizár6lag
bevándorló nak kezeljék. Montreálban gyerekeskedett, tanult, n6sült, majd vált el -
otthonosan mozog az avenue Park és a rue Bernard kávéházaiban, tudja, hogy nem f6-
benjáró bdn egy nyári éjszakán letépni egy orgonát más kertjéb8l. Marco Micone csa-
ládja Calabriából vándorolt ki Montreálba az ötvenes években - jószerivel azt sem tud-
ták. hogy ebben a kanadai városban nem is angolul beszélnek. De az épít6iparban
- ahol a legtöbb olasz bevándorló munkához jutott -nem is volt nagy szükség a nyelv-

tudásra. A gyerekek pedig már angol vap' francia iskolába jártak - j6részt att61 füfl.6en,
fiúról vagy lányról van szó. Marco szmdarabjai a nyolcvanas évek közepén merföld-
kl>nekszámítottak: általa jutottak szóhoz a wnpadon a csend emberei, a bevándorl6k.
akiknek dsl) generáci6jaaz új haza hivatalos nyelvét alig ismerte. A darabokban sze.
rep16 n6k rávilágítanak az asszonyok többszörösen hátránros helyzetére: bevándorlók
és ráadásul n6k is. Marco maga újabban a szeparatizmus híve - cs~ádjában csak a fran-
ciát használja, gyerekei így nem is beszélik nagyszüleik.nyelvét. Eppen ellentétes állás-
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pontot foglal el Antonio D' Alfonso: o mindhárom nyelvét (olasz, francia, angol) hasz-
nálja aktívan verseiben -olykor egyazon versszakon belül is. Kiadója, a Guernica
a többnyelvdségf6ruma-a politikai bizonytalanságmiatt azonbanegy éve (sok más
céghez hasonlóan) elhagyta Montreá1t, és székhelyét a sokkal kiszámíthat6bb Toront6-
ba tette át.

A kanadai tudományos társaságok évenként más-más város egyetemén rendezik

kon~zusukat. Nagyon praktikus megoldás ez, hiszen az ország egyik pont jából
a masikba még repülovel is több 6rán át tart az út és négy id6zónát kell ádépni -
e kongresszusok alkalmával legalább m6d nyfiik arra, hogy évente egyszer találkozzanak
a kollégák és beszámoljanak munkájukról. A több ezer professzor házigazdája 1995,
május-júniusban az UQAM rövic:Utéskéntj61 ismert Université du Québec a Montréal
volt. Itt gydltek tehát egybe a magyarságtudomány mdveloi is, akik j6 tíz éve alkotnak
önáll6 társaságot, A házigazda szerep Hermann Juditnak jutott: évekig dolgozott az
A
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nak

,. bb K"..' Cso nkáSS' , kmen g), a 2n2 al o - uJa an orOSl- ma mu agat u-
tatja, többször maga is megjárta atibeti vidéket, Lhassza környékét. Eljött Vancouver-
bol Krisztinkovich Mária, akinek családjajelentosen hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati
parton, a University of British Columbia toszomszédságában létrejöjjön egy antropo-
lógiai múzeum, csodálatos indián f~kkal, totemoszlopokat, valamint egy páradan
habán kerámia gydjteménnyel. Eloadásában is a habán motívumok és az anabaptisták
magyarországi mdhelyei kapcsolatáról beszél. Mária emlékiratai másfél éve jelentek
meg angolul- Kenneth McRobbie-nak, a kortárs magyar költészet jeles forc:Utójának
tolmácsolásában - s bízik benne, hogy talán valamelyik magyar kiadó is érdeklodik
e gazdag életút meséje iránt. Tarnai Ferenc történész az utolsó életben maradt lakója
annak a szerbiai lágernek, ahol Radnóti Miklós élete utolsó szakaszát töltötte: beszámo-
lója úgy tud megindító lenni, hogy nem csap át szentimentalizmusba, vagy önsajná-
latba. Bisztray György, a társaság motorja, a University of Toronto Magyar Tanszéké-
nek vezetoje az utóbbi évek magyar drámatermését elemzi - de nem tudja megállni,
hogy ezen a fórumon is ne panaszkodjék az egyre nehezebbé vál6 körülményekre,
Nem pusztán az ott is divatos leépítések, az anyagi ellehetetlenülés bántja, de az is, hogy
hazulról nemhogy könyveket, de még újságokat sem kapnak. Teljesen elszigetelodnek
ezáltal a hazai eseményektol. (Zárójelben legyen szabad megjegyezni, hogy a kanadai
kormány sem tudja már a külföldön - köztük hazánkbanéséppenaJATE-n is - folyó
kanadai kultúra oktatást olyan jelentos könyvadományokkal és konferenciákra nyúj-
tott támogatással segíteni, mint a korábbi években, de azért biztosít egy keretet könyv-
és foly6irat rendelésre.) A Magyarságtudományi Társaság a kisebbek közé számít a ka-
nadai tudományos társaságok között -,kétnapos ülésszakukat mégis több, mint húszan
kisérték figyelemmel; jó néhányan az Allamokból utaztak fel a találkozás kedvéért,

Moiltreá1 azonban nemcsak kongresszusi város, hanem fesztiválváros is: 1985óta
kétévente kerül sor a Festivaldu ThéatredesAmériques eloadásaira. A rendezvény már
messze túlnotte az amerikai kontinens határait, s hívnak meg társulatokat Európából
és Ázsiából is. Magyar vendégük még nem volt - pedig két évvel ezelott a craiovai
Nemzeti Színház már játszotta itt Shakespeare TitusAndonicusát, s voltak cseh és orosz
eloadások is. Ez évben Európát a francia Fran~ois Tanguy rendezésében bemutatott
Choral címet viselo, rendkívül kimunkált és komplex eloadás képviselte, amely a ren-
dezo bevallása szerint Franz Kafka mdveire épült, számomra azonban atmoszférája in-
kább hrabalinak tdnt. Az idei kedvenc egy pekingi kísérletezo színház volt: tiltakozá-
suk és lázadásuk a kínai közelmúlt gyakorlatával szemben azonban meglátásom szerint
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inkább politikailag, mint színháztörténetileg fontos állolÚs. Gyönyörd és gondolat-
gazdag el6adást hozott létre a szerelemr6l a montreáli iUet6ségúPaula de Vasconcelos
Pigeons IntnnationaJ neW többetnikumú társulatával. Szerelmek szöv6dnek, futnak
zátonyra, majd teljesülnek be a Sam Shepard és Joseph Chaikin mdveib61 építkez6,
a zenét és mozgást maximálisan ki:akl1ázódarabban. S amit oly jó volt látni: mertek ját-
szani, olykor a színházat mint mdvészetet és Észak-Amerikát is megmosolyogn. El6-
adásuk ékes bizonyítéka, hogy Monudl immár nem puszcln a figyelemreméltó kül-
földi el6adások befogadására képes, hanem egy sokszíndségében izgalmas, színvonalá-
ban bármely nemzetközi mércét megüt6 saját színházi kultúra otthona is.

A sokszíndségbizonyítéka az a musical 6sbemutató is. amire a fesztiWl keretein
kívül került sor: Jeanne D' Arc életét a színpadra vinni a francia többségd, de jelent6s
angol kisebbség által is lakott városban kényes Wllalkozás. Az angol nyelvd darabot,
amelyhez a zenét a budapesti HungáriA együttes egykori zenésze, SiposPéter szerezte,
a közeljöv6ben a Broadway-n is bemutatják a szerz6k szándéka szerint. S erre a mdnek
jó esélye van, hiszen a sztori közismert, de musical változata még nem volt, a zene kel-
lemes, melódiái jól énekelhet6ek, s mindenben megfelel a musicalekkel szembeni el-
várásoknak. A szöveg még csiszolásra szorul és a kiállítás is látványosabb kell l~en
egyNew York-i bemutatón- de ezekaváltoztatásokkönnyen kiviteleZhet6ek.ÉS ak-
kor talán Sipos Péter is csupa nagybetdvel szedetheti névjegykártyáján a zeneszerz6
szócskát -a producer és az okleveles repül60ktató mellett.

A fentiek talán érzékeltetik, hogyan keveredik az európaiság a tipikusan észak-
amerikai sajátosságokkal; hogyan teremt6dnek hagyományok a semmib61; hogyan fo-
gan meg. majd serdül fel egy mdvészeti és tudományos közélet. Egy város, amely úgy
fogadja be a mást, hogy az másságátmeg6rizheti; amely nem túláradóan vendégszeret6,
de nagyra értékeli. ha valaki kész elismerni és megismerni múltját és jelenét, hagyomá-
nyait és hagyományteremt6 tehetségét. Egy nagyváros, ami mégisemberléptékd, s ahová
jóles6 érzés vis~7~meIlni - legyen az a Rosemont munkásnegyede, vagy Outremont
elegáns, intellektüelek lakta városrésze. Nagyváros. amely megpróbál a természettel
harmóniában élni: megszokott látvány az utcán bandukoló mosómedve, amely a hegy-
r61 gond nélküliesétál a városba. Ugyanezen a hegyen hatalmas, éjszaka kivilágított ke-
reszt magasodik a város felé, jelezve egy európai eredetd civilizáció jelenlétét.
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Már nem sajog
József Attila legszebb öregkori verseinek. megirása igazi posztmodern ötlet.

Még akkor is, ha az ilyen jellegu játékok nem az utóbbi évtizedek irodalmának a talál-
mányai, s még úgy is érdekes poétikai (és befogadás~ lehet6ségeket rejt magában, hogy
a szencSi nevekkel való retorikai játék a hazai irodalomban szinte az egyik legalap-
vetobb .mufogássá. vált, Weörestol Kovács András Ferencig. A Már nem sajogvállal-
kozása onnan nyeri el legfobb sajátossWt, hop' a kötetben szerep~otizenhárom költO
.beIde'" egy .név. által meghatározott lírai kánonba. Ez az alapképlet egyszerre több
olyan kérdést is felvet, amelyek tágabb értelmükben - az irodalmi kommunikációt
alapvetoenpreformálódiskurzusokrareflektálva- igencsak túlmutatnak a kortárs ma-
gyar költészet és József Attila viszonyán: a kötet ezzel együtt a versolvasásról is .szól.,
Olvasójának ugyanis szembesülnie kell egyrészt avval, hogy/saját {zlésbeli-liraértésiká-
nonján (hiszen az bizonyára nem véletlen, hogy .éppen. József Attila lehetséges ver-
seit írják meg a mai költ~k) a közvetlen esztétikai kommunikációban kell rákérdeznie,
másrészt avval is, hogy a szerzcSinév ugyanolyan retorikai alakzat csupán, mint a kü-
lönbözo trópusok vagyéppen a .lírai én. - s hogy ezeket mindig az olvasó tevékeny-
sége hozza létre Qelenesetben ezt a versek olvasva-újraíró alaphelyzete allegorizálja),
Ez a tapasztalat viszont máris egy újabb, még provokativabb gyanakvást ébreszthet (ezt
a kötet versei egyértelm1'íenaJ~m~1!I:ztják):a szerzcSinév trópusa alighanem még a dis-
kurzuselméleti belátások feloli értelmezésén is túlmutatható problematikát hordoz
magában. Nem véletlen, hogy a kötet eddigi fogadtatásában újra meg újra a .költoi
alak. és a .lírai én. közötti viszony került elotérbe. Margócsy István (2000, 1994/7) azt
a kérdést boncolgatja, hogy vajon a .figurára. vagy a . versekre. (szövegekre) épül-e
eroteljesebben József Attila recepciója, IIÚgBeney Zsuzsa (Holmi, 1994/10) a szemé-
lyiség .CVSégét. emeli érte1mezesealappillérévé. E tekintetben a Már nem sajogversei
huen ,.masolják. az eddigi recepció stratégiáit, újabb bizonyitékot nyújtva arra nézvést,
hogy - a XX. századi irodalomelméletek egyik alapképletét destruálva -a .lírai én. és
a . valós. költo különválasztása igencsak ideologikus álláspont, hiszen .külso. referen-
ciát feltételez. József Attila recepciója lehet a legjobb példája annak, hogy az olvasa-
tokban miként olvadnak szétválaszthatatlanul össze a .valós. én és a .versbeli. én kör-

vonalai: csak evvel magyarázható például, hogy miért válik életrajzil~ jelentos pilla-
nattá (s {gy más József Attila-szövegek értelmezését is meghatározová) a költo és
a dinnyehéj véletlen találkozása a Duna-parton, és miként lopakodott be a versérte1me-
zésekbe a .neurotikus., .skizofrén. stb. szubjektum alakja/alakzata. .Valós. és .vers-
beli. én e teljes mérték1'íinterpenetrációja különösen reflektáltan kerül az olvasó elé
ebben a kötetben, hiszen a SZerZCSal21c7.!:1t'~n~knem referenciális, hanem figuratfv voltát
h _~I 1- .. It, d ll__l.' ,. _I_L_I-, ., k" , alanfo""'Yozza a Vc:IX&- szerzo! neve ~ es mas Jcu.c5CAutJan ozvetltett - ap-
helyzetének szerz6-megkettózése, ami szintén viszonylagos játék, hiszen grammatikai-
nyelvi realizációjában ez a kett6zódés nem igazolható vissza Oeplábbis annyiban nem,
hogy az .evokáló. én és a másik, .szórabÚ1. én nem mindig választhatók külön). Ez az
érvelés nem azt jelenti, hogy a .valós.szencS kerülne visszaa .jogaiba.. hanem azt,
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hogy ennek ugyanúgy az olvasás retorikája ad "arcot", mint a vers énjének: ebben az
- interpenetrá.ciórévén-önfelszám.olókettos szerkezetben rejlik annak az instanciának
a létrejötte, amelyet a Hraolvasásmufaji szokásai a középpontba álHtanak. És innen
magyarázható az is, hogy miért nem szabadul meg József Attiláról szólva szinte senki
a különbözo sínek, talpfák~vonatok modvumrendszerétol (ez a rendkívül irritáló "vas-
úti paradigma" sajnálatosan uralja ezt a kötetet is: a húsz vers közül szinte nincs olyan,
amelyben ne fordulnának elo ezek a képek).

lOOO-beli,meglehetosen "politikus" kritikájában Margócsy amellett érvel, hogy
a József Attila-recepció olyan kultusszá formálódott, amely val6jában már a "figurára"
és nem a szövegekre épül. Ez az érvelés részint még akkor is elfogadható, ha feltételez-
hetoen a "figura" is a szöveg "figurája", hiszen az utóbbi fél évszázadban Juhásztól
Petrin át Kovács András Ferencig nagyon sok költo számára volt J6zsef Attila éppúgy
központi "referencia", mint a versolvasást meghatározó irodalomtörténeti-esztétikai ta-
pasztalatnak - egyre inkább csak a szerzo alakzatára összpontositva. Ezt az, akár aka-
dályként is felfogható, recepciós helyzetet Hans Robert Jauss kifejezésével"másodlagos
ismerosségként" lehetne leírni, s e tekintetben nem volt sok változas az idok "folyamán":
csak az '50-es-'60-as évek szegény, "népfia", mindenki "Attilájáb61" lett az ut6bbi
évekre a humanista, "egzisztencialista" oldalait elotérbe helyezo mindenki J. A."-ja.
Az viszont kétségbevonható, hogy József Attila költészete már nem képezné a meg-
szóHtható poétikai tradició részét (petri nevezetes kijelentése szerint ez a költészet
folytathatatlan). Érdemes volna egyszer megvizsgálni azt, hogy milyen mértékben
"uralkodnak" a mai költészetre vonatkozó elvárási horizontokban a - foként persze

kései- József Attila-versek interp,retációs sémái, hiszen valószinuleg a mai versolvasás
szerzoi én-alakzatai is nagymértekben József Attila önmegszólít6 verstipusának eszté-
tikai tapasztalatára vezethetok vissza, és azt is meg lehetne figyelni, hogy pl. a leg-
különbözobb kortárs szövegek olvasataiban az intertextuális kapcsol6dások gyakorisá-
gát is hatalmas fölénnyel József Attila "vezeti", ami nem biztos, hogy csak a szöveg-
alkot6i szándékokon múlik, hanem (valómnuleg) az intertextuális olvasás preformált
"figyelmén" is! Valószinuleg (és ezt mutatja a Már nem sajog is) a mai magyar költok
számára sem a József Attila-i "hang" (melynek jellemzése meghaladná e recenzió kere-
teit) elsajátÍtásajelenti a legidegenebb feladatot.

A kötetben persze több változata is felbukkan a szerzoi én-kettozéssel végrehaj-
tott József Attila-evokációnak. Az egyik jellegzetes megoldásban a pretextusok olyas-
fajta (cento-szerú) "újrarendezése" figyelheto meg, amelynek során a "val6di" József
Attila-szövegek és az új szövegek közötti viszony nemcsak az "életmd" folytonosságát
jelzi, hanem - azáltal, hogy az új szöveg reflektál a pretextusok lehetséges értelmeire -
elválasztottságát, törését is: {gyegyszerre lesz a versben beszélo hang J6zsef Attiláé, il-
letve egy József Attila-"szerepet" felölto versalanyé. A kötet egyik legszebb darabja,
Kántor Péter Ki beszélic. verse illusztrálhatja ezt a reflexi6s eljárást: "Vasútnál lakom,
mint mikor / fiatalon, és el-elnéztem, / az volt nekem a férfikor: / fényes ablakok a sö-
tétben.", majd "Akárki is, aki beszél, / megosztozik velem e jusson, / [...] / s össze-
keveri, ami volt, van, / s mindene fáj, amije él, / s végre akármi végre jusson / akárki
is, aki beszél." Több vers viszont azt a megoldást választja, hogy "tovabbélteti" (s iW
mintegy "továbbiratja") a költot, különbözo életrajzi fikci6kat felállítva. Bodor Béla
AlkAlmi vm a Világkiállításeléc. szövegepl. "balesetté"alakitjaaz öngyilkosságot,és
"kosáremberként" inszcemrozza a költot, amive}a szokatlan, új modwm-összefüggé-
sek lehetoségéthasználjaki kitdn6en. NádasdyAdámverse~rs analytica) analitikussá
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teszi a korábban a "páciens"-szerepe által a versénelmezésekbe irányított költoalakot.
Ferencz Gyozo versei és Parti Nagy Lajos ám nBkÜ1i,.notesz-töredékei" az aetút to-
vábbúása mellett az "eredeti" kései venek poétikáján-beszédm6dján is változtatnak, az
önreflexivitás más típusú változat2iqak, illetve a töred&es, formai kitöltetlenségre
épülo technikák alkalmazásával. Rakovszky zsuzsa három versében az én integritásá-
nak tipikusan késómodem (és József Attilánál is meghatározó) problematikája épül
bele a megváltoztatott, megkettozött szerzoi szubjektumalakzatba, amivel helyenként
olyan nem egyértelmu referenci~li7.&]"~t6ságúszövegeket alakít ki, amelr.ekben kivá-
lóan tettenérhet6 a korábban emHtett interpenetráció allegóriája (a "tovabbi" aetrajz
fIktív helyzeteire és az ismert urai énre egyaránt - de eltéro értelemben - értheto a szö-
veg): ,.Mióta elhagytam magam, / se gond, se baj már nincs velem." (ÉjSZlllr.),"Én el.
fogyok, s megint egy lesz a ketto" fA Kettó ésaz Egy).Olyan versek is találhatók a kö-
tetben, amelyek nem használják ki ilyen mértékben a szerzó..megkettozésbol fakad6
retorikai lehetoségeket (Takács zsuzsa vagy Somlyó György verset) - ezek talán ke-
vésbé képesek belépni a vállalkozás alapödete által nyitott játéktérbe.

MeglepcS,hogy az önmegsz6Utó verstípus kínálta további lehetoségekkel nem na-
gyon anek a szerzok, noha ez fontos eleme egyrészt az uralkodó József Attila-kánon-
nak, másrészt alkalmat adhat a beszédpodciók további szét. vagy összejátszására (Orbán
Ottó versében található erre példa). A jellegzetesJózsef Attila-i poétikai eljárúok kö-
zül kiemelheto a - sokszor averszárlatot alkot6 - paradox retorika iránti rokonszenv
(.azt nem temeti el, ki eltemet", "és nem jön, aki jönne értem" stb.), de különösebben
nem állapítható meg a mitizált József Attila-kép "felaesztése", újraformálása, alakítása.
A versek nagy többségében szintén a "vasúti paradigma" uralkodik, vagy a költot a "ha-
lálba küldo" pszicholó~okra vonatkozóburkolt ítéletekjelzései- tehát a már túlsá-
gosan is ismert sztereotlpiák. (ZelkiJános bevezeto szövege ezeket tömöntve közvetíti:
..Itt van ez az ember, József Attila, at harminckét évet, csavargatták arra, aztán meg
erre, meg is bolonditották csöppet, majd gyógyítani kezdték alaposan - mi fájt neki
jobban? A felét élte le az életének, mondjuk, aztán összepakolt, fogta a boröndjét és
kiment a vonat jához.") A kötet tehát, egy feltételezett "valódi. József Attilaként való
olvasás lehetoségével, remek lehetOségetnyújt arra, hogy a J6zsef Attila-recepció mára
már eléggé automatizálódott reflexeit megakasztva egy "polifonizált" József Attila el.
képzelésével új nézópontot irányítson a XX. századi magyar költészet talán legjelentO-
sebb hatású aetmuvére, ám nem (vagy csak kevés esetben) tud megszabadulni ezektol
az automatizmusoktól. Ez egyben a kanonizáció, a továbbhagyománl°zód6 interpre-
tációk erejét is bizonyíthatja, hiszen a kötet szerzoi, Ferencz Gyozotol Parti Nagyig
korántsem sorolhatók be egyazon poétikai vagy ízlésbeli kategóriák alá. A lásérlet 19y
némileg önmagát felszámolónak látszik, bár ez nem jelenti a kötetben szereplo költ6k
teljesítményének a minósítését {ezzelegyütt azért lehetne hiányolni egy-két nevet, pl.
Kovács András Ferencét, akikkel talán változatosabb lenne az összkép - a "lávüláll6"
olvas6 számára nem eldöntheto, hogy nem volt-e több vállalkozó. vagy nem volt több
felkérés, mindenesetre a terjedelembol még futotta volnaQ. Csak azt, hogy a József
Attila-alakzatra összpontosító olvasási stratégia számára e gyujtemény kicsit csalódást
okozhat. Sokkal jobban múködtetheto viszont a .lehetséges irodalom" aspektusa az
olvasásban (erre késztethetnek a LebetsigesTNÍlto7AtOkvagy az UtólagoskiqéSZítheJecí-
mek), hiszen az "újraelrendezések", a "cento"-jeUegú,variációsszövegkezelés attitudjei
a legtöbb esetben igen változatos intertextuális technikával párosufnak (amelyekben
nemcsak a J6zsef Attila.idézeteknek juthat funkci6, hanem másoknak is, sot egyes
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József Attila-motÍvumok idézése olykor a "továbbító", "közvetÍt6" szövegekre, meta-
forÜra stb. is utalhat, p~ldául több helyütt Pilinszkyt is be lehetne vonni a szöveg-
hátt~rt kialakító eszt~tikai tapasztalat jellemús~be).

Végül igencsak term~keny lehet6s~eket implikálhat e kötetnek az önreflexiót
köúppontba állító, az "önmagáról" vagy "az" irodalomról szóló szövegk~nt való olva-
sata. A kötetben el6hivott ~ reflektált diszkurzív praxisok alapján "kiolvasható" bel6le
bizonyos irodalmi folyamatok allegorikus ~rtelm~e. Az írás "allegóriájak~nt" a "va-
lós" ~ a "fiktÍv" én közötti feszültség (~ a beszédhelyzet különböz6 ~rtelmeúsi já-
tékai) rév~n "elmondhatja" azt, hogy a lírai ~n megalkotása (azaz a szöveg "életre kel-
t&e", a Paul de Man-féle "prozopopeia" értelm~ben maszkk~zít&ként felfogva) nem
"fedi le" sem a "valós" ént, sem pedig a szövegek teljes felület~, illetve azt is, hogy ezek
a k~letek nem válnak külön, hanem egy komplex (?) interpenetrációs alakzattá szer-
vezodnek. Az olvasás "allegóriájaként" arra vetíthet fényt, hogy az melmeús, a szöveg
konkretizációja során, úgy látszik, az "életrekelt~" i~nye (amely az eg~z könyv -
több értelemben is érvényes - f6 intenciója)szint~ncsaka "maszkk~zít~" útján gon-
dolható el. Ha vistont ez így van (tehát hogy a szövegbe ~píteni kell egy "arcot" ah-
hoz, hogy "megéledjen", s így: "megszólaljon"), akkor meger6södhet az a "gyanú"
(amely - teljesen más kontextusban ugyan, de - Beney Zsuzsa ért~kel&ében is jelen
van), hogy nem csupán a modem kánon "posztmodemizálásáról" van szó, hanem leg-
alább ugyanilyen mértékben a posztmodern ötlet modernné "szelídít~ér61" is. (Szer-
kesztette:lelki János.Balassi-Cserépfalvi.1994J

.~-y~~

,

Bolyongások az Atváltozások kertjében
SÁNDOR IVÁN Új REGÉNYE

Regény.
Jó szó. Hallatán téli esték kandallómelege jut eszembe. ígéret. A teljesség élmé-

nye. H6sök, kalandok; azok, akik én nem lehetek, amik az enyéimek nem lehetnek.
Mero nosztalgia és vágy. És ahogy praktikázik; vegyél meg, falj föl, tégy a magadévá.
A regény mint n6. El lehet bújni vele egy sarokszobába, hónapokra is, csak az enyém,
csak velem beszélget.És bele lehet bolondulni,~ szavakatsuttogunk, és el lehet
dobni, porig alázzuk. Lényege a megérint~; ha az érint~ megtörtént, t6le többet sza-
badulni nincs már mód.

Vannak eszközei, hogyan hálózza be az olvasót. El6ször is van egy ilyen hagyo-
mányos nosztalgia ugye a regény iránt. Harsan a kiáltás, regény a láthatáron, mint égi
mannára veti magát az olvasó. A szünetben hosszas sírás-rívás, hát hol az a nagy ma-
gyar regény? De azért mindenki a vackába visz az áldásból valamit. Az ít~zek, a szép-
lelkuek (a konc feldarabolása után) kijelölik úgyis, ~ helyettünk is, melyik utca, me-
lyik ház. Hogy szubjektÍv választásunk, szabad vásárlásunk (ez van, ebb61 vehetsz)
eleve sikeres legyen, a könyvek fed6lapján-ott a piaci mintaQó névnek is kell a cégér):
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rikkancs-mondatok., és mellettük nevek, varázshatalommal rendelkezt5k. Akik biztosí-
tanak bennünket, hogy nem, kérem, nem tévedés, valóban regény született, fontos
mérföldkcS,rn.mlat adom a keresztapasághoz. Én a tied, te az enyém. Népünnepély.
A keresztapát petsze nem lehet m~,lni. így aztán, mint akinek odaégett, kapja el
kezét a fátylát hullajtó könyvt61 a megtévesztett olvasó. Kései felismerés, az érintés
megtörtént.

A jó regény viszont, mely bár nem ismerhet6 fel csak úgy, els6látásra, felér a tel-
jes vigasszal. Véletlenre van szükség ahhoz, hCV eljusson a kétked6 olvasóhoz, vélet-
lenre, mely képes áthatolni a piaci törvények, a tán nem szándékos, inkább divatos,
,.mondjuk rá: regény"-jesztusok hálóján. nYeR,bevallhatóan szerkeszt6i5lTlmIa7~!( is
lehet véletlen, különösen, ha evéletlen aztin képes a korábbi kételyeket vigasszávará-
zsolni; van regény, izgalmas regény, olvasható és átgondolandó. A végso elszomorodás
határán, Sándor Ivin regényének els6 érintése, rögtön, vigaszként ígért reményteljes
bolyongást.

(Ki mondhatná meg, milyennek látja a másik az éJetl!tfKépzelhet&enagyobbcsoda.
mint hogyha egy pillanatra egymás szemével nézhetnénk a világod Egy óra alatt a világnak
valamennyi korszakát megélnók;mi több a korok minden világait... nem tudok elképzelni
olyan olvasmányt, amely olyan tanulságosés megdöbbentó volna, mint ez a tapasztalat.
Henry David Thoreau. A gazJaságróLj

EI8játék. A nagy vehemenciával beindított szövegismerkedés már a kezdet kez-
detén lelassul. Furcsa érzés, majdnem mintha anti-utópia tárulna fel a mondatokból,
pedig nem, az alleg6ria, hogy ez egy/a Helységben játszódik, és egy/a Polgármester tu-
datán (monoI6gjin) keresztül bomlik ki, éppen~~~ a névvesztés folytán lesz dermesz-
t6en aktl'lali7~lhlat6.AlJ(ZÁllJs.ÁtkJls..Fe/jlltJs.(Még) nem igazán tudom, mit olvasok,
vagy hogy mir61 olvasok. El6ször is rendkívüli ene~val hnll"m7~I1~kiu a monda-
tok. Parttalan az egész, pedig nagyon is ismeros, de id6 és türelem kell, hogy megbizo-
nyosodjunk a bizonytalanról, mi is van iu. Emblematikusan fert6zön olvas6i techni-
kával gyorsan rávághatnánk: alvilági utazás (sötétségben, es6ben, kietlen tájakon,
Charon ladikján), dantei kirándulás (három szinten, a fény kibontásával, az önkeresés
és -vallomás igényével), bels6 utazás (a lélek mélytartományaiban, ahol összeérnek
a külön-külön, más id6ben és más helyen, mások által megélt események; ahol találko-
zunk, legfeljebb az egymás és önmagam iránti figyelem hiányában a felismerés aktusa
nélkül, hadd gydljön ezÜtal is az apokalipszis). Apr6lékos, gazdag leírások, hihetetlen
mozdulat-párbeszédek, a nyelvi inkompetencia finom szövésd komfenzáci6ja, konzek-
vens és tévedhet~en világ-lélek-látás.Mégis: mi történik iu? Aztan: Kerengó-Kereszt-
hajá-Apszis.Egészen más. Más nyelven íródou. Világos, érthet6, kitalálható. És most
a motivikus láz rögvest felszökken: az átjárhat6ság nyomai, a felismerés és a tudatosítás
különböz6 formái, itt és ou, oda és vissza. Ez volna a felszín? Egyéni sorstörténetek.,
különböz6 id6kb61, különböz6 helyszíneken, melyek általinos érvényüket az apoka-
liptikus mélytartományokban nyerik el: .Csak azt ne hidd (gondolta), hogy mindazok,
akikkel alászállásod spiráljaiban találkoztál, vagy akikkel együtt küszködtél, hogy fel-
juss a tutajra, nem teszik meg azóta is a maguk útját, hogy nincsenek itt az 6 nyomaik
is a megkövesedett lábnyomokban, és az, amit bejársz, független attól, amit 6k bejár-
tak." A könyv fülszövege szerinti .kereszttörténetek" hátterében a történelem éppen
érvényben lév6 6rült mechanizmusa dúl (balkini háború, zsid6deportálás, kitelepité-
sek-bebörtönzések), melyben az egyén abszolút kiszolgáltatou és értetlenül szemlél6d6
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ftgurává lesz. Névadás nélkül, tudatszólamokon át (ahogyan az egyes figurák érzékelik
és észlelik a világot, vagy ahogyan nem Mik). Az egyéni megismerés eUehetetleni:ilését,
a me2értéshorizontok kioltódását, a kommunikáció cscSdbejutását, az örökös hiába-
valósIg és félelem kiélezését szolgáló háromszög-történetsor egy pontba érkezve épül rá
a közben? akkor? ott? mindig? önpályáját járo Polgármester mitikus-archaikus három-
szög-történetsorára (alászállás,átkelés, feljutás és újra elölrcSl).Az egyéni sorsvonulatok
geometriai pontossággal, mintegy a térábrázolást s{kba áthelyezve hatszöggé válnak,
látszólagos középpontjukból, egy kij,~)I~ szituációjából, a Polgármester irányította
kaleidoszkópjátékból vetülnek szét az IdcSés a Tér egyszeri, egyéni történeteivé és áll-
nak ugyanakkor össze egy sajátosan megkomponált Tér/Id6-történetté, ahol a körkö-
rösség, az ismétlcSdés,az egymásba csúszás és -épülés az elscSdlegesvilágmeghatározó.
Mivel a Polgármester alkalmatlannak bizonyul arra, hoa tudását, már az átadott ta-
pasztalatokkal nyertet ~lbll1'l::lmitudja, a regénylapok síkjára nyomtatott Utójáték tér-
beli idommá válva belecsúszik az ElcSjátékba,a körkörösség így nem csak az örök úton-
lét (ki vagyok, ha ~ok), a keresés (kérdésre választ), a Történelem, (mely meghatá-
roz, bár nem akarom), a Sors (osztályrész: benne vagy, mert benned van) attribútuma
lesz, hanem a regény, a sándoriváni regény-templom egyszerre konstruktív és destruk-
tív poétikájának alapja is.

(Az egzakt tmgne'UtZéSképességeaz ember számáraa bílnbeesésselelveszett;ami meg-
maradt, az IZjelképeselnevezés;deaz óskorrala jelltJpekiselwsztek, s a történeti ember csak
majdnmJ néma ésvakfogalmalelt4lél. Hamvas Béla.ScientiaSacra.)

Az ElójJd/e figurája ugyanarra a kérdésre keres választ, mint az olvasó: mi törté-
nik itt? Ha van egyáltalán kezdete a regénynek (mert azt már tudjuk, hop' az elscS,
nem nagybetuvel induló mondategység tekinthet6 a regény utolsó mondat~n~~ variá-
ciójaként is - da capo al fme, és újra és újra a körkörösség determinusaként), akkor az
a -nagy" szövegtestet megelcSz6,zár6jeles Vö~:idézettel kezd6dik (mintegy ki-
billentve az örök körforgást egy pillanatnyi auktoriális szöveg- és jelentésbefdzés ere-
jéig). A ,.MidcSnezt írtam, tiszta volt az ég mottó, az emlegetett utolsó mondathoz
hasonlóan, beleolvasható a regény szövegébe: _ám semmi nem volt látható a mindent
elborltó sötétségben.- Szerz6nk talán utalni kíván a regénybeli Po1gármest.erhieroglifa-
szerd történetfeljegyzésére, amikor is még nem történt meg az, ami. €kv tautologiku-
san, hiszen a regényvilágban sem lehet a még meg nem történtet a rD[; megtörtlntre
érvényes, egykori szóval megnevezni.) A Vörösmarty- és a Sándor Iván-idézet oppozí-
ci6ja két különböz6 (mégis azonos) vi1ágá1lapototjelöl ki, mely önm:a~han hordozza
a változás, az átváltozás lehetcSségét.Mert már a Vörösmarty-sor leírásának ideje sem
feleltethetcSmeg a sor idcSbelijelentésével: az írás aktusa CuMben)másra vonatkozik,
különösen, ha az idézet egységesebbszövegkömyezetét veszem figyelembe. A regény-
világ mozpt6ereje így a kezdet kezdetén exponáIódik, az idó-szekvenciák egy pontba,
köztes zóniba sdrdsödnek, ahol minden egyszerre megtörténhet. .(még) csend volt.,
olvasható az ElójJtJ/eelején, ..Már csend volt-, olvasható az N]át& végén, ,.Most csend
van...' olvashat6 az Eloszóban.

A mefs~rcSi és nyelvi elbizonytalanítás, mely ugyancsak alapját képezi az At-
változások kmjinek, dr az elSCSbekezdésben teljes apparátussal jelentkezik. Láttuk
(utóla&),hogy Utszólagos kezdetrcSlbeszélhetünk, és hogy a tautológak nem visznek
közelebb a megismeréshez: .(Még) csend volt {nem úgy, mint kis idcSvelkéscSbb,ami-
kor bekövetkezett az, ami bekövetkezett) És kés6bb: "amikor megtörtént az, ami
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megtörtént", valamint "úgyis megtörténik ami megtörténik". Kérdeznek a figurák,
kérdez az olvasó, & kérdez a regényen át a szerz6: mi van itt? Mert azt már látni,
hogyan vannak a dolgok. TaUn: morajlás. De megint csak megállapíthatatlan, hogy mi-
lyen természedi morajlásrol van sz6, map a szövegteszi fel az idevonatkoz6 kérdéseket
(ha repül6, akkor honnan, hová, miért). Azt sem tudjuk, hol bolyongunk. Akárhol
lehetünk. Mindenesetre: egy/a Helységben. Ezek után következik a végs6 eltévedés:
"egyáltalán, hallja-evalóban a morajlást, vagy csak emléke ez a hang egy régen hallott
hasonló hangnak... vagy csak egy, a jöv6ben bekövetkez6 fényvillanás utáni csattanás
képzete, bels6 hang csupán..." Megkérd6jelez6dik az érzékel&i.&z1el&iprocesszusok
objektív volta, az emlékezés mechanizmusának megbízhatósága, a bens6 világterelt, ha
épségben vannak még, abszolút módon elzáródnak a külvilágtól, és mivel mindez
nyelvi formában jelentkezik, a szöveg is elveszíti szövegbeli lényeg&.

A textúra dimenziói... a textúra mint folytonosságtwlatéssorss4rúsöáJs.
A Polgármester figurájának egyes szám harmadik személye egyszer csak dialógus-

fonna nélkül szólal meg a folytonos szövegtestben, elscSszemélyként. Zárójelben utal
a narrátori néz6pont a figura mentális cselekedetére(gondolta), (ami azért is fontos, mert
a regény csupa "gondolta", "elképzelte", "emlékezett", vagyis tudati szinten történik
minden), hogy még ugyanazon mondaton belül, de már egy másik perspektíva szerint
folytatódjon a harmadik személyd elbeszélés.E technika vezet a figura, kés6bb a többi
regény-figura tudatának elbizonytalanításához (álmodom, vagy engem álmodik valaki -
látta magát, stb). A leépülés, a kudarc, tematikájában teljes. Ami viszont bravúros telje-
sítmény, az az, hogy e nyelvi relativizmus a maga tökéletes megkomponáltságában hi-
bátlanul mliködik, a szöveg állandó mozgással íródik (és záródik hermetikusan) ön-
~ úgyhogy a regény végén (már ha van a regénynek vége), nem fog választ kapni
a kérdésére sem a Polgármester, sem az olvasó: "...az, ami megismerhetetlen és áttekint-
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?.az egyesember az egészemberi nem útját megismétii...nemcsak élettani aJaIeban...
a rejtélyesmef4morj"ózisbelsojölyamat. Hamvas Béla.ScientiaSacr",)

Hogy mi történik az ugyancsak a könyv fülszövegében elnevezett "hosszanti fe-
jezetekben", azt illogikus módon néven nevezi Gobb szó Wján) az "alásúlló" figurája.
Nem esik pánikba, tud rola, hogy mi történik. Azonnal tájékozódni kezd, hol van,
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és a meghatározás körülményes nyelvi köntöse viszi tovább a kerettörténet problé-
máit, csakhogy most a"kintrcSl" a "belülre" kerül&sel. Söt&ben tapogatózik az "alá-
szálló", de a rendszeres, lassú önmagára-ismerés engedi a derengést: "...hogy együtt
érezte a teste részeit a zuhanással, már látott is valamit."

Betöltodik egy hiány, talán a legszorosabb kapcsolaté, az "útitárs" felismerésével:
h l l-. I k leb " A tel

. I érzés ,, 1111- I 1..~"" 1I '"
"egy arom-n"'&levesgyere et . Jesseg . ~ozas "AA[,1oszeru
ábrázolása a sZ&Szakadt,darabjaira hasadt egységet kívánja reprodukálni, melynek so-
rán kés6bb ké~ válik a két "alászálló"egymástól való elkülönítésének lehet6sége

is (én vagyok 6, varp ó az én, egy másik id6b6I, vagy egy álomból, de a kerettörténet
gyermek-felnott parosa is járhatja ezt az utat, nemcsak a Polgármester figurája a maga
hiányérzetével).
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Az "alászállás" önmagát bontja tovább részleteire, tájaira, emlékeire, bdes1'irítve
a Je1sZÚ1en"járok történeteit. megragadja az általános (igen pesszimista) jellegét eme
életutaknak. úton van a másik felé, a másik megtapasztalhatóságának dvi útján, de már
a megismerés és tapasztalás gyakorlati megvalósulbatatlanságának tudatában. ("Talán
nem is pillantotta meg az útonlms fiút és férfit,csak álmodott egy lehetcSséget.Magá-
nyán nem változtathat..." )

mást jdentenek a szavak, mint amit ki akarnak fejezni." Kín van vdük - ep-
más közt. Jelölnek. de nem jelentenek, és a jdölés legfdjebb kód. 5 nem megértest,
megfejtést kíván, amire csak a másik élményének a birtokában van remény." Vagyis
megérezni a gyermeket. az asszonyt. az öregembert. aki (t) mincfigvelemIbennemI álta-
lam van, megélni az élményeket és felfedni a sajátot, "elindulni a másik felé", hogy el-
érjük magunkat, de nem a szavak útján, hanem a (bele)érzés mélyalagútjain át. Ez az
egy út az. ami közös.

nA sötét spirálokban lefelé mozgó külön univerzumokban mintha hozzájuk ha-
sonlóan tétovázó. útjukat megszakítÓ,továbbigyekvcSemberek lettek volna láthatÓak."

Találkozások. A megértés dcSfeltétdezett. de nem szükségszer(i. Le is záródik
a lét (a teljes, a közös, a Hamvasé), és lesz életté (magányossá.egyedivé). A létnek már
csak a "mélyben" vannak nyomai: egymásra íródó nyomok.

Az egyik rálrás rétegei elhaJványltják il másik rálrást, miközben il ceruzasorok
opálzani kndmek. ledobják magukról az emlékezés és értelmezés m.it, il8bbek. mint
valaha.

"...a magad sorsába alámerülni is azért tudsz, mert támaszt nyersz hozzá a figye-
lemben, így találsz rá arra, aki vagy, az átváltozások kertjének lakójaként részes tudsz
lenni abban. ami másként megközelíthetetlen. miközben abban is részes vagy, ami
a másikkal történik; a magad útvonalán haladsz... mintha függetlenek lenn~ek egymás-
tól. holott az egymásrautaltság teremti meg a végighaladáslehetcSségét...a másik függet-
lenségében valósítod meg magad. egymássá változtok... a szavak közös dvesztéséig."

(Ez a néma beszédességa korra vall. Sándor Iván.)

A "kereszttörténetek" figurái látens módon részesei annak a mélytartománynak,
ahol "közössé" lesznek az élmények és események, legfeljebb felismerhetedenek és így
interpretáladanok maradnak. melynek következménye az dhallgatás. A Kerengo törté-
netének figurája a Dubrovnik-Wertheim-Köln-Prága-L6cse útvonalon a Történelem
és önmaga dcSlmenekülve fogalmazza meg a térség általános "otthontalanság" -érzését
(lásd e tekintetben az osztrák irodalom hazádanságát). Igen közeli, és máris Történe-
lemmé lett események (Dubrovnik szétrombolása) zökkentik ki e fiatalasszonyt meg-
szokott életéMl. 5 ébresztik rá annak látszatára. "Utazott, botorkált, menekült, hiába
találkozott ismer6sökkel, ismeretlenekkel, csak annak a felismerésá-e volt alkalmas,
hogy -lám - azok is ugyanúgymenekülnek. utaznak, botorkálnak, mintha mindannyian
ugyanabbanaz alászállásban...nem tudva, hogy merre, de kényszeroen mégis haladva..."

A Kereszthajótörténete a magyarországi zsidódeponáIásokat emeli örök jdenval6
absztraktummá. a pusztulás-puszdtás átláthatatlan-képtden ismétlcSdéseként.Ahogy
elcSwlega fiatalasszony indul önmaga kételyeivd hosszú útjára, itt egy öregember járja
végig örökérvény1'ivélett mániájával a Történelem poklainak színhelyeit, rokonait ku-
tatva. "... elolvasta nemcsak a rombadcSltzsinagógák eMtt, de a Rákoskeresztúri temet6
emlékfalára. az országutak menti tömegsírok fölötti kcStáblákra,a lágerek márványlap-
jaira feHn névsorokat; péntek esténként különböw templomok padjaiban hallgatta,
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hogy kikért mondanak kaddist, olvasott jelentéseket, memoárokat, járt Auschwitzban,
Gunskirchenben, Rawensbrückben, járt bírósági tárgyalótermekben, ott volt a Notre
Dame mögötti Szajna-parti emlékhelyen..."

Az oszi fény hátterébe (és mellékesen a háború utáni Magyarország politikai
csapdahelyzeteivel kiegészítve) felfestett harmadik, szerelmi történet (Apszis) figurája
fogalmazza meg - narrátori szinten - a túlélés egyetlen, a regényben elhangzó, lehetsé-
ges receptjét e körkörös káoszból: "...amit megismert, oriz, ahhoz ragaszkodnia kell,
nem engedheti veszni hagyni, bármilyen rétegeket húz a sorsára az ido, bármilyen le-
épülés is veszi kezdetét."

Ennyi a derengés e sötét tónusokkal teli regényben.
Errol kellene a továbbiakban beszélni.
És persze arról, hogy hogyan lehet egy szöveget befejezetlenülnyitva hagyni (mi-

közben perszetovábbírhatatlanulluártj?

..19tV~ '-~

Redundanciák retorikája
DARV ASI LÁSZLÓ: A BORGOGNONI-FÉLE SZOMORÚSÁG

Némileg meglepo az a tény, hogy az epika szemléletformáinak (és értelmezheto-
ségüknek) horizontváltása a magyar kritikai nyilvánosságban nem vonta maga után az
olvasási stratégiák módosulását, legalábbisabban a mértékben nem, ahogy az elvárható
lett volna. P~digminden bizonnyal egy korszeru befogadói kultúrának ez (is)jellemezné
az alapjait. Am ha a 90-es években még mindig értékítéletek elsodleges hivatkozása le-
het az "egész" iránti nosztalgia, akkor számolnunk kell azzal a sajnálatos fejleménnyel,
hogy egy (világ és magyar irodalmi viszonylatokban is) történetilegmár megkérdojele-
zett logika mondhat Oátszólag)dönto érveket egy nála késobbi s így válaszképesebb
(egyben összetettebb) szempontrendszer ellen.

A J?arvasi-próza fogadtatásában igen tanulságosan fogalmazódott meg ez a di-
lemma. Eppen ezért egyetérthetünk Bónus Tiborral, aki szerint ,,»a történethez való
visszatérés« vagy »a történet rehabilitálása«kifejezések nem igazán alkalmasak e jelen-
ség eredményes megközelítésére. Magam inkább úgy látom, hogy a történet elbeszélé-
sének módját és a történethez való elbeszéloi viszonyt illetoen Darvasinál már nem az
artikulálhatóságra, hanem egy történet elmondásának (poétikai s világképi) konzek-
venciáira esik a hanrúly." (AlfOld,1994/6. 50-51.).

Ezért a receptlv tényezok felnyitása nem a muhöz való (feltétlen) visszatérés ho-
gyanjának vizsgálatát jelentheti, hanem ez esetben sokkal inkább azoknak a konstruk-
tÍv mozzanatoknak az archeológiáját, melyek az elemzések során lehetové teszik a mu
megalkotását (a történeti olvasás poeszisz-jellegének értelmében). Az itt következo
Darvasi-interpretáció tehát megpróbál úgy szembesülni A Borgognoniféle szomorúság
szövegeivel, hogy az esztétikai kommunikáció elofeltételeinek játékát (pl. az egyes al-
kotások poétikai potenciáljai, nyelviség, a befogadói horizont kondicionáltsága stb.) ne
idon kívüli tevékenységek szimpla együttállásaként jelenítse meg.
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Ennek érdekében a kötetben szerep16írások megalkotottságát és jelszerúségét te-
kintem az elemzés során irányad6nak; pontosabban: azokat a konstruktumokat, me-
lyeket az elbeszé16imodalitás és az aktualizált f1kcionalitásinterakci6ja hoz létre.

A könyv két fcSrészretagol6dik - a Magyar novellák dmmegjelölés egyrészt
denotatÍv értelmezést provokál, másrészt általánosít6 utalást alkalmaz (nemzeti tema-
tika) a szövegek közötti mMaji azonosság sajátszerdségeinek reflektálására; núg a Tör-
ténetek OlvasóleönyvenépszerúsítcSmufajt jelöl (a decentrált struktúrájú lexikonregé-
nyek instrukci6ihoz hasonl6an), mely heterogén szerkezetet el61egez.A részletek ért-
hetcSségétbiztosít6 automatizmus azonban az olvasás során megkérd6jelez6dik és meg-
törik. Vegyük ezt szemügyre közelebbrcSl.

A magyarként aposztrofált novellák legtöbbjében feltdncSa dm és az elbeszélt
"történet" divergenciája. Vagy másképpen fogalmazva: az elcSadotteseménysor újra-
értelmez, rekontextualizál egy addig rögzítettként elgondolt jelviszonyt, ugyanis fel-
oldja a megnevezés és a r6la val6 beszéd (a jelentcSés a jelentett) koherenciáját - ezzel
idéz6jelbe teszi a dm integratív funkci6ját s egyúttal legitimálja a készen kapott narra-
tívákt61 val6 elhajIásokat, elkülönböz6déseket, brizúrákat. Emellett a $Úron alkalma-
zott szabad függcSbeszéd(melynek világirodalmi rangú applikál6i közül emeljük itt ki
José Saramagot, akinek regényei már-már abszolutizálják eme eljárást: pl. A kolostor re-
génye, Ricardo Reis halálának éve) egyszerre engedi swhoz jutni a narrátort (aki kívül
áll az elbeszéltek világán) és a fiktív univerzumban benne-áll6 "idézett" szubjektumok
nyelvjátékait.

Példaként a Kol/er.aférj dmd novellára utalhatunk, amelyben az agglegény tanár
és az aggszdz kapcsolata a házasságnarratívájához igazodik, csakhogy az elbeszélés (elscS
közelítésre) a jelzett alapviszony hiányát képezi le. nym6don a narratívához kötött fo-
galmak (szavak) jelentésességét kiszolgáltatja a nyelvhasználat közegének, vagyis disz-
kurzusfüggcSjelenségként fogalmazza újra. Ha tehát abb61 indulunk ki, hogy az eszté-
tikai üzenet a dolgok rendjének képleteit szubverzív potenciálokként konstruálja meg,
akkor a poéticitásban (többek között) a disszeminatÍv tényezcSkdominanciájára figyel-
hetünk föl (pl. a férj metafora polivalenciája a szerepicSkértéshorizontjában). S itt kell
kitérnünk az implicit olvas6i sz6lam funkci6jára (hiszen az nem a jelentésadás eset-
legességeit implikálja, vö. Szilasi Lászl6 és Károlyi Csaba idevonatkow nézeteivel:
Nappali ház, 1995/2.). Wolfgang !ser szerint e "nem reális egzisztencia" a szövegstruk-
túra részét képezi - lehetcSvétesz bizonyos olvasatokat, de ellen is áll a befogad6 szabad
jelfejtésének, aki ezáltal elkerülheti az abszolút igazságbirtokolhat6ságának és a teljes
viszonylagosság önkényének zsákutcáit (vö. Der Akt des Lesens.Wilhelm Fink Verlag
München, 1994. 60-61.). A Kol/er,aférj dmd alkotás által konstruált olvas6nak éppen
az lesz az egyik ismérve, hogy egyszerre kell koncentrálnia az elbeszéléshogyanjára (pl.
a stílustöréseken keresztül megmutatkoz6 metaforikus szintekre) és az elbeszélt
"történet" világának nézcSpontrendszerére(Viola néni társkeresésére, Koller szerepvál-
lalására és nem utols6 sorban Kenyeres közléseire). Ezen nyelvjátékok összességében
nyer többszörös értelmet a férj metaforája: Viola néni emlékezete idealizálja, Koller
számára alávetettséget jelent, Kenyeres rögzített (a szeretethez kapcsol6d6) értelmet tu-
lajdonít neki; a narrátor pedig e jelentéssoron keresztül értelmezteti újjá olvas6jával.
A poliszémikus szerkesztés távlatait a novella befejezéseis alátámasztja: "Nem szeretett,
tanár úr, ez a Viola senkit, aki élt." - mondja Kenyeres Kollernek. Az idézet utols6
tagmondata kitágítja a "történet" univerzumát: érthetjük sz6 szerint is (Viola néninek
soha sem volt házastársa), de jelentheti éppen az ellenkez6jét is (Viola néninek igenis
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sok férje volt, ám csak haláluk után minosültek valójában férjnek), vagy lehetséges
olyan interpretáció is, mely szerint -hiszenViolanéni meghal-a haláladhat új értel-
met e narratÍvának, amely pontosan e mozzanat révén nyeri el ismét (másfajta) kezde-
tét. (A "történet" egyéb vonatkozásaira - pl.a tanárt taJÚtják, a tanítási folyamat
KoUer számára nemlétezo mintához igazodik, mire emlékezhet Viola néni? stb. - mi-
vel szétfeszítené e recenzió kereteit, sajnos nem tudunk kitérni.)

A Törtinetek Olwsókönyve címmel ellátott ciklus metaforák variációsorára Qeg-
alábbis néhány toposz mentén integrálható a fragmentumok többsége) és narratÍvák
szerkezeti-retorikai sajátosságainakkiaknázására épül.

A metaforák egyik legfontosabb ismérve Darvasi szövegeiben, hogy identitásvál-
tásokon mennek keresztül. Az egyik leggyakoribb metafora, a könny, például aktuali-
zálódik úgy is, mint a történelem "nélkülözhetetlen eseménye" (A mohácsinévtelen), az
irodalom maradandóságának kataliútora (Könnyek verse,A görögöktörténete), a bibliai
kontextus hatása (Az angyaLokkönnye), a házasság és a halál ekvivalenciája (Házasságés
könnyek), a közösség és az egyéniség izoláltságának indoka {Az igMikönnyevo', a halál-
hoz viszonyuló létezés megkerülhetetlensqe (Valter Blau könnyeij, a szubjektum törté-
neti tapasztalata (A prágaifeLM),és mint a mt'ívészetszimbóluma (A könnymutatványo-
sok). Természetesen az említett miivek kontextualizálják is egymást, hiszen amellett,
hogy folyamatosan más síkba helyezik e metafora "lényegiségét", az áthelyezéssel
egyidoben nélkülözhetetlen "forrásokként" kezelik lehetsé;es jelentésárnyalatait s per-
sze újra is írják azokat. A TörténetekOlvasókönyvének"egeszét" meghatározza ez a lo-
gika - hasonló következtetésekre juthatunk ha a csók, a foci, az orület vagy a nemiség
metaforája mentén indulunk el. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy e metaforák olykor
keresztezik egymást, összeérnek; hálózatot alkotnak, mely vezeti az olvasót a szöveg-
labirintusban.

Az "olvasókönyv" megalkoto~nak szerkezeti sajátossápi. hagyományos (s ~~
kitüntetett) narratÍvák mentén konstituál6dnak. Enyelvi formaciók közül a biográtia
és az irodalmi diszkurzus mMajainak retorikája kerül központi pozícióba. Azonban
mindkét elbeszélésminta Gelenesetben) perifériára helyezi (s mintegy feloldja a narrati-
vitásban) a "történet tárgyát". csak ket példa ennek illusztrálására. - A világ legbolon-
dabb embere dmii szöveg egy olyan biográfiai leírás, amely az ~mentációt nélkülözve
tényként kezeli a megjelölt szituációt, ám annak körülményeirol nem állít semmit, s így
megkérd6jelezi a referencializálhatóságot és egyben önmap ~o~petenciáját is a dolgok
megvilágítását illetoen: az életrajziság (mint narratív struktÚra) rendet reprezentál, de
nem teszi lehet6vé a részletek (mint ez esetben: lehetséges kitüntetett pontok) lokali-
úlását (miért éppen Melicher Géza a legbolondabb ember?, persze a kérdés így is fel-
teheto: talán maga az életút ad másfajta jelentést a boJon4úJmetaforájának?).Minden-
esetre a jelképes születési dátum (1848.március 15.) és a foglalkozás (vasutas) kondicio-
nál egy a populáris regiszterból ismert értelmezést. - Több "történet" regényként,
baUadaként aposztrofálja magát, vagyis az irodalmiság mMaji létmódját hangsúlyozza,
de úgy, hogy a mMajilag már pceformált ,.anyagot" beszéli el újra. Pl. A hímtag regényé-
nek narrátora a címben jelzett metaforához tapadó momentumokat (mint regény-

témát) a v~elenségig ecsetelhetné, de ezen eljárú (szerinte) meltkerüli a "h{mtag törté-
neti lényeget", ezért a konkrét példák e1sorolásahelyett absztrakt definíciót javasol (ily
módon újraszituálja a narradva által feloldott topasz lehetséges értelmét): _Legyen
tehát a hímtagban élet is és halál is, legyen benne különös is éSáltalános is, de kelló-

kéfpen elvegyítVe,és akkor mindenki megelégedéséreSzolgál, nemz és gyilkol majd,akar az Id6.- .
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Láthatjuk tehát, hogy a f6részek címében mege16legezenszövegfunkciók (deno-
tatív értelmezhetóség, heterogén szerkezet) az olvasás során módosulnak és átrendezód.

nek: a Magyar novellák mdveinek esztétikumát }?olifunkcionalitásjellemzi, s a Történe-
tek Olvasókönyvén.ek fragmentumait (a decentráltság mellett) meghatározza a retorikai
allúziók koherenciája (is). Ha egyetlen metaforával szeretnénk jellemezni a Darvasi-
próza (itt tárgyalt) szövegvilágát (ami nem könnyd feladat s némileg meg is kérdójelez.
hetó), akkor a redundanciák domináns szerepére kellene utalnunk. Olyan ismédódé-
sekre, melyek szétjátsszák az ismételt alakzat identitását (a kontinuitást törések mentén
képzik) és az ismétlés mozzanatában (az automatizmus elhárításával) önreferens jel.
tartományokat építenek ki, melyekben a polivalenciák horizontokat nyitnak az inter-
pretáció számára. Valószíndleg ezért kell mindig újabb kihívásokkal szembenézniük
Darvasi értelmczóinek (hiszen folyamatosan alakuló szisztémával folytatnak párbeszé.
det), s egyben ez biztosíthatja e szövegiségtartós hatását is. Q"elenkor,1994.)

~./Y~ fR~
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ROMANY PAL

A költözködó fal u
..A lJ" tNáornÁnyos~ nemzeti

kötekss/g, mm CIIÚlIZwzethn el ti nemzet meg-
ismmsInek az litjJr...ti szó NIÓdilrtr:/mJben
'!HIttnemzeti öntwiathoz..

(Henri H. Stahl, 1933)

A XX. század eJscSévtizedeiben nehezen mozdult elore a világ Eur6pa eme tájain.
Magyarországot .még a harmincas években is a múlt századi falu jellemezte. A XX_!__J ,. fir_I___L !~_I_L IL!--_L , .1' kül' " bels" ál zásának' ,
Szazau megasa (.U~ _UUUtlTIIUC, az agrarvl ag so- o megy to az ev-
szá,.ada lett. Szinte a sarkáb61 fordult ki a paraszti világ a század második felében az
Alpokt61 keletre fekvo térségeken. Többször is. A változások megjelentek a falusi né-
pesség vándorlásában, a rurális térségek.társadalmi és települési viszonyainak. átren~
zódésében, valamint a jövedelmi színvonal és az életm6d megváltozásában. Az a moz-
dulatlanság tehát, amirol a század derekán még önostorow m6don szóltak ír6k, köl-
tok, reformerek, viharos gyorsa~wl múlttá lett. A falu migráci6ja hatalmas méreteket
öltött. Ennek néhány vonulatát tekintjük át a továbbiakban.

Magyarországon e század közepén volt olyan év, hogy az akkor még fél országot
jelento falusi népesség csaknem 10%-aváltoztatott lak6helyet. Olyan esztendo pedig
több is volt az ötvenes és a hatvanas évtizedben, amelyben több mint 200 ezer ember
költözködött új lak6helyre a községekbol. Más községbe, vagy a városokba, anúg lehe-
tett: Budapestre. Egy évtized alatt (1955-1965között) a falusi vándorlás elértea két ésfél
milliót. (A községi lakosság száma természetesen nem csökkent ennek megfeleloen,
mert a költözködok egy része másik községbe települt, továbbá városokb61 is költöz-
ködtek mindi, a községekbe is, végül a természetes szaporodás is enyhítette a falusi né-
pesség er6zi6jat.)

A társadalmi fogadtatás

A jelzett folyamatokat nem kísérte egyértelmd társadalmi megítélés, de nem is
hagyta reagálás nélkül. Számos szociol6giai, súpirodalmi alkotás, tudományos szak-
munka választotta témájául a szdk emberöltobe szorított falusi változások sorát. Meg-
látták, hogy egész utcák szomorkodtak üressé válva sok faluban és - kalákában - épül-
tek az új házak a nagyvárosi vonzáskörzetek gy4rWben, a városjelölt nagyközségek alig
közmdvesített telkein szerte az országban. A városi .munkás-Iakás. építés állami pénz-
ügyi támogatást élvezett, a falusi nem.

Ebben az idoben kiáltotta a világba (a pusztába?) az Eladóház elégiájadmd versét
Simon IswtÍn. a költo. Jellemzo sorai:

Maga maradt. Elobbi lakója
ha megisjön, igazábólósincs.
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CSIIItttmíbb raboJja:
egy-qy ojtÓtiflglÚis rJibJnY
szól6uesszóWl,parány diófa.
csemetlwl megy e~ hogy Pestl8rinc
wgy TÖ7ÖIebálintegyileudwrán
wlami emlélret megórizzm
az 6siból. baJott aPJ/IibÓl,
ha már teljesfeltjtis IÍgysincsm,
ha már a kor neJeimero t/boly.

A falusi házak .magára JIW'!Id~~n&l. is jobban láthat6 volt a tanyák keserve. La-

kóik többsége a mi~6 számaiban sem szerepelt, hiszen lak6ik gyakorta csak .másik
házba", de nem masik közigazgatási egységbe költöztek. Külterületr& - belterületre.
Az Alföld tanyáin 196O-banmég 694 ezer volt a "kültmileti népesség",de 1980-banmár
CSIIIt279 ezer. A tanyai lakosságaránya még 22% volt 1960-banaz Alföldön, de 1980-ra
már csak egy megyében járt közel a 20%-hoz (Bács-Kiskunban),a legtöbb m~ében
lecsökkent 5 % körüli mértékre. (Az új, nagyüzemi majorságok lak6ival együtt.) A ta-
nyai népesség pedig - érthetcSen - nagyon nehezen vált meg nemzedékek során alak{.
tott otthonát61.

H6dmezc5vásárhely hatalmas tanyavilágának bánaw, metamorf6zisának mélysé;
geit örökítette meg - ért6en, belülr61 látva és érezve - Szenti Tibor. A tanya cunú
munkájában Ú1:a:"Amikor a családbelépett a közösbe és az új munkahelyhez közelebb
költözött, illetVe valamilyen okból birtokot kellett cserélnie, az öregek nem akartak
a régi tanyáb61 elmenni. Itt születtek, itt éltek és öregedtek meg, itt akartak medWni
is... Amikor a tanyát is át kellett adni... reue1 hiába költögették eSket,már holtak vol-
tak. Az orvostudOmány így könyveIte el az esetet: szívroham, a nép azt mondta:
.bánatukban mögbasadt a szivük.. Bizony, volt, amikor a .téboly" ölni tudott...

Az üres, megroggyant, majd összeoml6 tanyaq,ületek mindenütt árulkodtak az
elköltözésrcS1.A folyamatok sejthetcSvéváltak. A migclci6 val6.os, minden falusi te-
lepülést valamilyen módon érintcSméret~, hatásait nem tették láthatóvá. A továbbiak.
ban ezért hívjuk segÍtségüla statisztikai elemzések, településhál6zati vizsgálatok és ag.
rárpolitikaitanulmlnyokmegállapításaitis.It .

Elvándorlási hullámok Magyarország falvaiban

A falusi elvándorlás nem speciálisan magyar és nem csak xx. századi jelenség.
A falusi népességnek az elmúlt századokban sem csak hadiesemények nyomán kellett
lakóhelyet változtatnia. Europa eme régi6jának falvai a XIX. században már millió-
számra adtak Jöldmúvest a tengernek.. A falvak határa szúknek bizonyult, az ipar
pedig nem kínált elegendcSmunkahelyet a növekvcSnépesség súmára. A nagy .infra-
strukturális beruházások", a folyamszabályozás és ármentesítés, a va5Útépítéssem tar-
tott örökké.

.. Andorka Rudolf. Enyedi György. Huszár Tibor. Kulcsár Kálmán mUDkái,valamint az
MTA Regionális Kutatások KözpontjWk munkatársai -f6leg Tóth József Alföld kutatásai-
fontos forrásként szolg&ak. A lepíjabb adatokra vö. Harcsa István: A paraszti népesség társa-
dalmi mobilitása. In.: MAgyarrm"ZÁgagrtlrtörtémte (1945-1990).Szerk.: Romáoy Pál, Mez6gazda
Kiadó. (Sajtó alatt.)
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Az Egyesült Államokba l millió 349 ezer 417 magyarországi lakos vándorolt ki
1861-1913 között. (A "magyarországi" megjelölésnek jelent&ége van, hiszen ~I. Zemp-
lén, Sáros és más északi megyékbcSJa szlovAok soraiból került ki a hajóra szállók naq
hányada.) A kivándorolt kelet-eucópai földmdvesek feSlega jobban f1ZeteS- ám vesze..
lyesebb, nehezebb - bányaiparban és a gyárakban vállaltak munkát. Különösen a ma-
gyarországiak, akik jórészt a földbcSségvégére, az írek, a skandinávok után érkeztek.
Többségük egyébként sem fannot akart, iJeiglenesnek vélték távollétüket, csahUljukis
visszavárta eSket.Akiknek azután sikerült hazajönni, itthon földet vettek, néhány he-
lyen felépült egy-egy "dollárfalu", új utcasor.

Akivándorlást SZerVeZCSügynökök több tengerentúli o~ba -a még érinteden
prérikre, K~l1q(lába,Brazlliábastb. - is toboroztak munkaercSt.duzesen 2 millió 38 ezer
233 magyanmzági utast regisztTáltalea leileötóihatóságokaz 1873-1913 leözöttiidoszakban
(FiumébeSlcsak 305 ezer személy kelt útra a többiek 11 más európai kiköteSbeSlhajóz-
tak el). A mezcSgazdaságimunkához természetesen jobban vonzódtak a kivándorlók.
Bfztak ismereteikben, bL- az ími-olvasni tudás hiánya sokukat gátolta a fannok világá-
ban való eligazodásban.

EleSfordult,hogy sztrájktörésre vitték akivándoroltakat. RJa Ist'OtÍnidéz egy nem
túllúzelgeSlapvéleményt az egyik Pittsburgh városi esetreSI:"Amerikában az alsóbb nép-
osztályok munldt követelnek, ez akontinentális söpredék pedig kenyérén ordftoz. "

Ugy tWük, hogy Orosháza vagy Csongrád agrárszocialist követelése és Pitts-
burgh akkori munkanélkülijei között nem is volt olyan nagy a távolság...

A paraszti migráció méreteit nem sikerült érdemben csökkenteni a századforduló
éveiben, sem politikai, sem egyházi tanácsokkal, tiltással. A bels6 vándorlás is feler&ö-
dött, ezért a falvak vezeteSihezfordulnak, kevés haszonnal. A Magyar GaZdJk SzemUje
kiáltványt tesz közzé 1905-ben, Vusza a faluba! címmel, mert hogy Budapesten - ez
volt a költözködcSk feScélvárosa - "csak munkátlansáJ' nyomor várakozik rájuk".
Mindhiába a fenyegetés, hiszen az "özönlést" nem felh(vasok, hanem társadalmi és gaz-
dasági ercSk,elemi kényszerek ~«?ták.

Európa sok országában foglalkoztak hasonló gondokkal. Franciaország mezcSgaz-
dasági minisztere; JulesMélint az 1889.évi Nemzetközi MezcSg:auiaságiKongresszus elé
viszi ~ "n:'enekül~ a ~uból~ {Visszaa faluba címme! könyvet ~(r, ~it 1906-b~ ná,-
lunk ISkiad a Pátrla Konyvkiadó), de a folyamat ott IS,máshol IStovabb tart. Változo
intenziWsal, azóta is.

Az elSCSvilágháborút követcSidcSbennálunk a kWánt.lorláslJM~' . tlapaJtaIe.
Magyarország új határai között inkább a befo~ vált jellemz6v~. Csek"!; bels6 mig-
rád6val járt a NagyatJdi-féle földreform is, hISzen a f1:agybirtokokfennmaradtak. Az
elcsatolt területekrcSlmeneküleSkközül kevesen telepedtek le a falvakban. (Békésszent-
andrás szerencséjére ott egy sz6nyegszövéshezérteSmenekült talált otthonra.)

A Wrosi munkavállalás lehetcSségekevesek sWnára adatott meg. Ami feltdneS:
az 1930-asnépszámlálás idején 176 ezer 987 házi cselédet írnak össze, nagy többségüket
a városokban, feltehetcSenfaluról elszegeSdöttlányokat, asszonyokat. Maradt a "néma
forradalom", meg a "cifra nyomorúság-. Létesült néhány telepes község, szerveztek fa-
lusi házépítési akciót. indítottak szociális segélyezést, az ún. zöldkeresztes házak hatb-
sugarában javult a falusi egészségügy. Épültek a tanyaviIágban új, egy-két tantermes
elemi népiskolák (Klebelsberg-program). alakultak olvas6körök. Kés6bb a hadiipar,
majd Németország is felsz(von wlam~nnyi munkamSt.

A város, az iskolúottsig elérhetetlen maradt, fogalommá alakult, az önmagában
való érték délibábjaként lebegett az arra vágyó falusiak sokasáp eleSn.A "gyepsoriak"
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életének változásai tehát nem voltak érdeminek nevezhetcSk. A két világháború közötti
idoben szinte IZXIX. S7Á:ZIIIifolytatódott Magyarország falvaiban. A nagy változások igé-
rete, a Wbbi ,.három agrárforradalom" nyomán kialakul6 falusi átalakulás még alig-
hogy felsejlett a h:lliorús horizonton.

Költözködés - és költöztetés

Az 1945. évi földreform mérete. jellege és lebonyoHtási rendje forradalmi jegy~
ket viselt. mint általában a megkésett. sietcSs.scStdiktált ütemd átalakulások. A gazda-
sági racionalitást több tekintetben nélkülözte. e1scSd1egesvolt a politikai érdekek érvé-
nyesItése. Ez határozta meg a paraszti népességre számltásba vett következményeket,
a földosztásba bevontak körét, a birtokstruktúrát.

A földosztást közvetlenül követcS,jelentc5sköltözködéssel jár6 változás: mintegy
75 ezer új tanya keletkezése. Az új tanyák általában új lak6helyet -nem csak szállást -
jelentettek. hiszen a legkisebb idcSveszteséggel.kezdetleges m6don. izomerovel. {gy I~
hetett helytállni a kapott föld megmdvelésében. A községi vándorlási adatokban alig
tükröz6dött a na'gyhatárú alföldi települések külterületeire val6 újabb kirajzás, hiszen
az új falvakká val6 s-drdsödéscsak 4-5 év múlva következett be. (Ekkor válik - Kecsk~
mét 160 ezer holdas határában - önáll6 tanácsú községé pl. Lakitelek. SzentlcSrinc,
Szentkirály, Jakabszállás stb.) KéscSbb kijelölték 150 "tanyaközpont" helyét és - 1949-
ben országosan megtiltották új tanyák épltését.

Az új állami gazdaságok hál6zatának kialalútása viszonylag kis falusi vándorlással
járt. Annál nagyobb elvándorlást gerjesztettek a gazdagparasztokat (val6jában a közép-
parasztokat is) sújt6 jogszabályi el6Irások. büotet6 rendelkezések. Az alacsony árakon
VaI6.kötelezcSterménybeszolgáltatási eI6Irások alig voltak teljesIthetcSk.{gymind töb-
ben hagytak fel a gazdálkodással. Az elvándorlás m6dja ebben az idcSbencsak kivétel~
sen az elköltözés. hiszen a háborús károk és más okok következtében nem volt könnyd
lakáshoz jutni a váro~okban. Gyorsan növekszik azonban a munkásszáll6k népessége,
és az inPk száma. Es ercSsödika hecckampány. a bérsajt6 "kulák ellenessége".

Miközben az estenz{v iparositás vonzotta a falusi. j6részt ~ZetI~ munkaercSt.
a &lun, vqbemencS folyamatok ösztönözték -esetenként tasz{tották -az aktív korosztá-
lyokat a mezcSgazdaság elhagyására. Ez ut6bbiak között a paTllSZtsJgraneheZeJÓgazJ4-
úg; és politikai nyoM volt a legsúlyosabb. amely a földfelajánlJsolrat kiváltotta. A külö-
nösen nehéz idcSszakban. az 1949-1953 közötti idcSben. 192 ezer gazdaságot (1)ajánlottak

fel állami átWt.IJrr. (Három személy / gazdaság alapon szám{tva ez 600 ezer ember tulaj-
dont61 való megválását jelentette.) A Je1ajánlásb6l" átvett összes terület akkor megha-
ladta az 1 miUi6 hektárt. A meZCSgaZdaSági termelést felhagy6 gazdaságoknak alig 20%-
át lehetett ún. kUUk bil'tolmak telUnteni. nagy többségük a hírhedtté vált kétlaki (azaz
már nem csak mezcSgudaságikerescS).valamint a "dolgom parasztok" és a jogi szemé-
lyek kateg6riáib61 került ki. A .költöztetcSk" pedig a Begydjtési Minisztérium nagy ha-
táskörd területi I\ivatal~ az ad6ztat6 tanácsok, valamint a blrságol6. a bünteto végzést
kiad6 bír6ságok voltak. És még egy "költöztetcS":az ún. politikai megbIzbat6ság. h~
Iyesebben: ,.megbízhatatlanság.. A katonai - batárvédelmi - érdekbcSlval6 költöztetés
a korszak tartozéka volt. A hosszú jugoszláv határ lDeDtén.valamint az Ausztria eleSni
hatánávból sok falusi-tanyai embernek új lak6helyet jelöltek ki.

A volt sváb falvakba telepltett. új otthonukban nehezen meggyökeresedcStelepe..
seleközül is számosan más lak6helyet kerestek. A Kalocsa-környéki Haj6sr61 Irjh.:
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"az ötvenes évek közepétcSlkezdve megindult a telepesek elvándorlása Anúg 1949-ben
6 ezer lakosa volt Haj6snak. addig napjainkban már csak 43OO-anélnek a községben.
Az elvándorlást er6teljesen meggyorsitotta a dunaújvárosi (értsd: sztálinvárosi) építkezés
is. Napjainkban alig él telepes Hajóson" (T. Kiss Tamás-Tibori Tímea. 1988).

Külön fejezetet érdemelne a folyamatossá vált r.ptJs batásainak vizsgálata. Az
alakuló közös tazdasáitok és az elhagyott földek "összehozása"JlJanáós{totr.a "földren-

dezéseket". A kiadott ~lanokat a tulajdonosok elhagyták, sokszor követni sem
tudták. hogy a határ melyik reszén jelölték ki az új földeket. Termel6szövetkezeti tagok
közül is sokan hasonló elhatározásra jutottak. ám ipari munkavállalásukat nehezítette.
hogy munkakönyvük kiváltását a helyi tanácsok engedélyéhez kötötte a jogszabály.

Nem csoda. ho~ a mezógazdas&gi keres6 népesség - az egyébként is szükséges és
elkerülheteden méretü apadást meghaladó nagyságban ... gyorsuló ütemben csökKenés.
nek indult. Az összes keres6nek 1949-benaz 54%-átképezték a mez6gazdasági keres6k
(szemben az 1938évi 52%-kal).majd 1956-ra42%-ra csökkent az arányuk. Mintegy 300
ezren fogtak vándorbotot. nagy többségben a jó munkabírású. kezdeményez6, vállal.
kom kedvu korosztály ~aként. Valamennyien közülük - a kuláklisták igazságügy-
miniszteri eltörlését követoen, a Nagy Imre féle "új szakasz" id6szakában - visszatér-
tek, hogy nemsok id6 múlvamajdazországotis.nemcsaka falutismételhagyják.

A gyárakban,az épit6iparbanmaradt egykori mez6gazdaságikeres6k szakmát
tanultak. jobb keresethez. tlrsadalmi biztosításhozés nagyobb társadalmi-politikai

megbecsüléshdeid= új mllnk~helyeiken,mint a mempzdaságban. Nem voltritka, hogy a " ' t" fiatal.új környezetébebeilleszkedve"élmwikás"lett. elisme-
rést kapott. Az már másokokkalfüggössze.hogy 1957-benfeltehet6enebb61a körb61
került ki -a szövetkezetek egy részének felbomlása. majd az új falut igéro Agrárpoli-
tikai tézisek kiadása után - a városokból a községekbe való. nem háborús viszonyok
között az eddiglegnagyobbméredi visszaköltözés.Magyarországvárosaiból1957.ben
mínugy 75 eZmJ 1eölt6itJe a közsigekbe. És költözködtek - más községbe. wO fJtÍTosba -
343 ezmJ. A községi népesség aránya e kilépésekkel esett - el6ször az ország tönéneté-
ben - 50% alá. A tiltó eI6írások ekkor fellazultak.

Százezrek kérdése: menni vagy maradni a faluban?

Magyarország falvainak jelenkori tönénetében kiemelked6 határk6 az egypárti
rendszerben kormányz6 Magyar Szocialista Munkáspárt 1958. évi decemberi határo-
zata, illetve az Orszácgydlés 1960.nyári állásfoglalásaa "mez6gazdaságszocialista átala-
kításár61"." Tömören kifejezve ami tönént: ,.Hazánkban a falu átalakulásának küls6
jegyei gyakran azonosak a Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában korábban leját-
sz6dott folyamatokéval. Olyan küls6 jegyek ezek, amelyek az ipari-m-4szakiés városi
fejl6dés eredményeként alakultak ki... E hasonlóság ellenére Magyarország... falusi át.
alakulása sajátos vonásokat mutat. E sajáto~ok egyik forrása. hogy az átalakulás rend-

k{fJiil gyon. id6ben koncentrált :~ masik sajátosság.hogy az átalakulásban a w-
ros és a fal" viszonya másJréntfi ' ft, mint Nvugat-E~~... Végül alapvet6különbség. hogy a falusi átJdakMlásrendIe{fJiilmélyreható tá mí változásokkalpáro-

sult." (Enyedi Gyöw 1975).És most már hozzátehetjük: csoda. hogy kibfna az ország-
hogy háromszor változtatták meg a tulaldoni állapotokat falun, három menetben pusz-
tult anyag. eszköz. jószág és emberi énék, háromszor szakadt meg er6szakkal az agrár-

.Vö. Hist6ria 1994.8. szám. Romány P. : Agrárpolitika 1957-1961.
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civilizáció folyamatossága - egy eneráció életében. A két aprio,rradalom: a földre-
form,majdanagyüzemiatszerv~(OrbánS.1972).Aháromévsúm: 1945,1958,1990.

A három .váltás. egyaránt" mIÍIt tagttJJsba üm~odon, ami eleve leszdJcltette
" szerves építkezést, a kontinuitás elcSnyeinek kiakqázásá. Évekbe telt - és milliárdok
elvesztésébe - mic legalább a S?AktrvlJn. akár gazdatiszti, akár agrármémöki volt a dip-

loma mept,evezése, jogaiba visszaálUtonák. Ezzel együtt tudott konszolidálódni a me-
z6gazdasági termelés, a paraszti életrend. (A legut6bbi átalakulás esetében errol még
nem beszahetünk.)

Az 1957. m említett vándorlási csúcsot követ6en fol~matosm csökkent, ám ál-
landó mandt a községek~l más községekbe és a városokba irányuló vándorlás. A fal-
vakban pedig felére, majd harmadára zsugorodon a m~ keres6k aránya.
Csekély évi ingadozástól eltekintve a tendencia töreden. Az "prtörtineti /ázgörbe
elcSbb felére, ~jd harmadára esett. (Ábránk évente, táblázatunk ötévi átlagban mutatja
a községi mipició nagyságát.)
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1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990
216.605 181.341 159.747 133.340 118.686

Foms: Demogr&faiévkönyvekalapjátvégzett5ÚnÚtÚ.

Az 1991-93. évek átlagában 9.U86 feSsteaökkent a községi vándorlás. Ennek
hátterében már a .Mgy«IiIe"gr~. következményei keresend6k.

Az agrám~ folyamatos csökkenését követte az egy agrárkecescSrejutó me-
~ terület -anételesen a hatékonyság - növekedése.Az agrárnépsdr4ségvégül
kisebb lett Magyarországon, mint a farmergazdas&gokországaiban (100 hektár szánt6,
kert stb. területre tíznél kevesebb agrárkerescSjutott). Nálunk pedig mez6gazdaságinak
számítottak mindenkit (lakatost, szakácsot stb.), akit az ágazatban foglalkoztattak.

A hat.w1UlSévek mig " ""lY wndorlás és tIZextmzITJ iptnosftás érJei 'CJOlttzk. A mez6.
gazdaságban bizonytalan volt a jövedelem, érthetetlen (és elfogadhatadan) a munkaegy-
ség, az uradalmi vonásokat hordozó munkarend, felkészületlen a vezetés. Valójiban
munka sem volt" minden napra -a szezonális csúcsokat nem számítva -a mez6gazdasig-
ban maradt népességnek. Még a sajit földjét mdvelcSszakszövetkezeti tagság száma is
apadt.

A Cambridge-i egyetem szociológus kutatója szemléletes módon lrja ezt le Angli-
iban kiadott könyvében. TázUron - Soltvadkertkörzetében-vqezte mediltYeléseit.
Megállapítisai természetesen az ott szerzett tapasztalatait tükrö

.

zik. .A nem-helyben
lak6 tulajdonosok és gazdagparasztok vékony elit rétege a negyvenes évek végén gyor-
san mepzdnt. A régebbi agrárproletalÜtus elvándorI* fokozatosabban ment végbe.
Egyesek a földreform révén nagyobb föl.dtulajdont kaptak és mint kisbirtokosok éltek
tmbb a szakszövetkezet keretei között, mind a mai na?ig. Múok nem tudtak a füg-
getlen gaZCWkOCIMf~ladataiWt m~elelni, inkább beléptek a termel6szövetkezetbe.
E csoport zöme elhagyta a községet ls közülük ma csak kevesen élnek a tanyikon. Ami
a középparasztokat illeti, akiknek gyermekei általiban hasznot húztak az új tanulási
lehet6ségekb6l, szakképzettséget, gyakorlatot szereztek, majd tivoztak. Ebb61 a széles
rétegb61 sokan prosperáItak a szakszövetkezeti közösségben. A faluközpontban litható
legszebb új hizak nagy része az eSmunkijuk eredménye, amelyet a magm kisáruterme-
lésben végeztek. (H"nn, C. M. Cambridge 1980.).

A mezcSgazdas&gbanalkalmaztik 1966. januú l-teSla kés6bb új gazdtzságimecha.
nizmusn/lk nevezett gazdaságirányítisi. szervezeti, tervezési stb. változtatisok elscSele-
meit. Az állami mez6gazdaági gépállomások eszközei is a szövetkezetekhez kerültek.
Sok mis. hason16an nagy súlyú ~tozis kezd6dött. de az agrárnépesség elhatiroWára
mindez még kevés haclst gyakorolt. A 'tJtÍnllOTlJSCSIÚe1970-n: esett m 200 ezer Já. Köz-

ben az inpw is tovibb növekedett. Sok ingizóból elköltöz6 lett, hiszen tIZingázók
""'... " községekbt1ljárt el a munkiba. Az 1960. évi 613 ezer f6s ingizó .sereg" 1970-
ben már 1 millió 302 ezer. Legtöbben Pest megyéb61ingázt~1r(a megyében éleSkeres6k
51%-a nem lak6helym dolgozott), a legkevesebben BbKiskunból (a kecescSk13%-a).

Az országos számok, az id~k természetesen nem tükrözik. azokat a regionJJis
eltéréseket, terjedeSkezdeményezéseket, amelyek elvezettek a lázas állapot elviselésé-
hez. a hetVenes évek végére pedig -mind több helyen -a megszdnéséhez.

A gyógysurt, nem vitathatóan. a mez6gazdas&gban,tágabban értelmezve: "falu-
ban szen:zhetlnafYObbjöwtkkm elérhet6sége jelenthette. Beleértve a munkahelyi jöve-
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delmet, a háztáji-kisegít6 gazdaságbevételét, valamint a társadalmi juttatásokat (az ipari
munkahelyeken elérhet6 nyugcHjat,egészségügyitámogatást, gyermeknevelési segélyt
stb.) A községek SS%-ában 1970-bensem volt még orvos (a rossz közlekedési és !úr-
közlési lehet6ségek mellett), és 52%-ában nem volt óvoda. Csupán a mwel6dési há-
zakkal való ellátásban következett be látványos javulás, ami a közös ~ok köz-
vetlen érdekeivel s így pénzügyi támogatásával találkozott.

A város, az ipari kereset vonzereje továbbra is ereSsmaradt, a falu emancipálása
tehát nem volt elkerülhet6. Be kellen IMm, hogy a városnövekedés adminisztratÍv kor-
látozása (5 éves munkaviszonya lakásigényhez, munkahelyi ajánlás stb.) nem járható
út. ,"Harmadik forradalomra'" volt szükség a falusi népesség megtartásához, YaJYisa pa-
raszti jövedelmeknek olyan emelésére, amely kiállja az összehasonlítást más társadalmi
csoportok jövedelmével.

"Magyar modell" a mez6gazdaságban.

A hetvenes évek elején ismét el kellett viselnie a mez6gazdas~gro2kegy ideológiai
eredetli támadássorozatot, de a folyamatokat nem tudták megforcHtani.Jóllehet még
a pártkongresszuson is szemrehányásként hangoztatták - .amez6~ üzemek ki-
egészít6 ipari tevékenységét kárhoztatva -, hogy mi lenne, ha Csepellucernát is termel-
ne, a hazai agrárpolitika tovább építkezett.

Nem segítette a sajátos hazai megoldások kialalcltását, hogy a külföld - feSleg

a francia publicisztika - használni kezdte a magyar modeO kifejezést majd jellemezte is,
mint a piaci módszerek, az anyagi ösztönzés és a korszer1'itechnika ötvözetét a szocia-
lista terminológiával. ,.Nyugaton egyesek cinikusan ázt állították, hogy ezek a jelensé-
gek a szocializmus alapelvének feladását jelentik'" - írta a már idézett Hann. Kád4r
János több alkalommal is sz6vá tette különböz/) pártrendezvényeken, hogy magyar mo-
dell nincs, s ha lenne, akkor sem volna célszer1'ielismemi, mert .a szövetségesek gya-
nakvását váltaná ki". A külföldiekkel érintkez6ket, külföldet járókat külön is figyel-
meztette, hogy kerüljék a hivalkodást, a ,.bezzegnálunk jobban megy" hangvételd kije-
lentéseket.

Magyar modell viszont kellett, volt is, és koncepciója számos pilléren nyugodott.
Így:

(1) modem agrártermelisen(mez6gazdasági,erdészeti, élelmiszeripan), mind a -
üzemekben, mind a kistermelésnek nevezett kisüzemekben (amelyek gyakorta el~
a részlegesen automatizált baromfitenyésztésben, Iúzla1ásbana középüzemi méreteket),

(2) a mez6gazdasági jövedelmek indokolt nÓfJekedésénekelismerésén, hogy gazda-
godjék a falu, tudja fedezni a korszer1'itermelés, az ipari jellegd termelési rendszerek rá-
forcHtásait és építeni új, 90%-ban magáner6s és személyi tulajdonú lak6házait. A leg-
fontosabbnak a jövedelem növekedése, a munkás és paraszt jövedelem kiegyenlit6dése
bizonyult.

(3) bvényesüljön a közvetlen és minél inkább látható anyagi érrJeI«ltség, feladva
a munkaegység rendszert, a maradék elven alapul6 jövedeleme1~. Ennek jegyében
terjesztették az átkeresztelt neW részesm4velést (nádudvari módszerként, családi mdve-
lésként), majd a szövetkezeti tulajdon bérleti használatát (a kihelyezett áIlatáIIományt,
ültetvényt stb.), végül a megnöwlt háztáji területet és a prémium rendszert.

(4) a nem mezógazá4sági ttuékenység (ipari, szolgáltatási stb.), a vertikális szervezet
szövetkezeti jogosultsága, valamint az adókedvezménnyel is támogatott háztáji két ereSs
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oszlopavolt a koncepciónak.50k embert megis tartott a faluban- 56t visszahozott
oda a hetvenes évek végére -, de az ortodoxia részér61ezek a "rendszer idegen", "anya-
gias" tendenciák kapták éppen a folyamatos ellenvetéseket. Ugyanígy elmarasztalták
a "tanyásodást", hogy a tilalom ellenére pl. Bács-Kiskunban mintegy 3 ezer új tanyát
építettek, még többet felújítottak, villannyalláttak el.

(5) A koncepció fontos része volt a szövetkezetiönállóságkodifikálása, a szövetke-
zeti szövetségek alapítók általi fenntartása, a különböz6 tulajdonú és formájú vállala-
tok egyenjogúsága.Legalább: az erre való törekvés.

(6) A 350 ezerre tehet6 új ipari munkahely a falvakban, az agrárkeres6 népesség
s vele a falu emancipációja, a társadalmi ranglétrán való feljebbjutása ugyancsak a magyar
igényekb61 táplálkozott. (5 persze a saját - hazai vagy "importált" - akadályaiba,kri-
tikáiba ütközött.)

Ez a vázlatos áttekintés csak azt szolgálta, hogy támpontokat adjon a falusi ván-
dorlás csillapodásánakmagyarázatához.Természetesen nem tért ki azokra a korlátozó
tényez6kre, amelyeket kéi{ytelen volt elviselni a hazai agrárfejl6dés, amelyek nélkül
más irányt vehetett volna a falu. Magyarország azonban ez az egy volt, a helyzete sok
tekintetben meghatározott. Ors~, ahol a községekben a lakások 73,1%-a 1 szobás la-
kás volt 1949-ben, de 199O-benmar csak 14,2%.avolt ebben a kategóriában. A három
és több szobás lakás mutatóban fordult el6 a háború utáni falvainkban (2,7%), ám
1990-reezek a lakások adták az összes falusi lakás 42,6%.át.

Nem túlzás azt gon~lni, hogy kof'S'ZAkváltástfejeznek ki az idézett számok. Feti-
sizálásuk nemkülönben. Am mindenképpen tények. Mögöttük millió paraszti lele-
mény, küzdelem, akarás. A falu tényei, amit alig ismer, értékel, a nem falusi, a másik
Magyarország.

BELÉNYJGYULA

Egy valóságh u könyv
ERDMANN GYULA: BEGYUJTÉS, BESZOLGÁLTATÁS

MAGYAROR5ZÁGON 1945-1956

A könyvek sorsáról elmélkedni közhelynek számít. Erdmann Gyula: Begyujtés,
beszolgáltatásMagyarországon1945-1956címu, a közelmúltbanmegjelent,kiemelked6
jelent6ségú monográfiájáról szóló ismertetésemet mégsem kezdhetem mással, mint az-
zal a merengéssel: vajon miért jut osztályrészül egy ilyen, a címben jelzett kérdésrcSl
minden korábbi vállalkozásnál magasabb színvonalon szóló könyvnek az a szomorú
sors, hogy a szukebb szakmán, az agrártörténészek fogyó táborán kívül alig válik
ismertté? Talán azért, mert a ma embere, aki a tévé és a rádió rabságában él, nem haj-
landó végigolvasni egy a mellékletekkel együtt közel 400 nyomtatott oldalas, adatgaz-
dag, racionálisan érvel6 munkát? Bizonyos, hogy ez az értelmiséget is megérint6 el-
kényelmesedés is ludas a dologban. De val6szÍDulegazért sem érte el azt a hatást, amit
értékei alapján feltétlenül megérdemelne, mert Erdmann az alapkutatásokat végz6 tör-



t996. április 93

oszlopavolt a koncepciónak.50k embert megis tartott a faluban- 56t visszahozott
oda a hetvenes évek végére -, de az ortodoxia részér61ezek a "rendszer idegen", "anya-
gias" tendenciák kapták éppen a folyamatos ellenvetéseket. Ugyanígy elmarasztalták
a "tanyásodást", hogy a tilalom ellenére pl. Bács-Kiskunban mintegy 3 ezer új tanyát
építettek, még többet felújítottak, villannyalláttak el.

(5) A koncepció fontos része volt a szövetkezetiönállóságkodifikálása, a szövetke-
zeti szövetségek alapítók általi fenntartása, a különböz6 tulajdonú és formájú vállala-
tok egyenjogúsága.Legalább: az erre való törekvés.

(6) A 350 ezerre tehet6 új ipari munkahely a falvakban, az agrárkeres6 népesség
s vele a falu emancipációja, a társadalmi ranglétrán való feljebbjutása ugyancsak a magyar
igényekb61 táplálkozott. (5 persze a saját - hazai vagy "importált" - akadályaiba,kri-
tikáiba ütközött.)

Ez a vázlatos áttekintés csak azt szolgálta, hogy támpontokat adjon a falusi ván-
dorlás csillapodásánakmagyarázatához.Természetesen nem tért ki azokra a korlátozó
tényez6kre, amelyeket kéi{ytelen volt elviselni a hazai agrárfejl6dés, amelyek nélkül
más irányt vehetett volna a falu. Magyarország azonban ez az egy volt, a helyzete sok
tekintetben meghatározott. Ors~, ahol a községekben a lakások 73,1%-a 1 szobás la-
kás volt 1949-ben, de 199O-benmar csak 14,2%.avolt ebben a kategóriában. A három
és több szobás lakás mutatóban fordult el6 a háború utáni falvainkban (2,7%), ám
1990-reezek a lakások adták az összes falusi lakás 42,6%.át.

Nem túlzás azt gon~lni, hogy kof'S'ZAkváltástfejeznek ki az idézett számok. Feti-
sizálásuk nemkülönben. Am mindenképpen tények. Mögöttük millió paraszti lele-
mény, küzdelem, akarás. A falu tényei, amit alig ismer, értékel, a nem falusi, a másik
Magyarország.

BELÉNYJGYULA

Egy valóságh u könyv
ERDMANN GYULA: BEGYUJTÉS, BESZOLGÁLTATÁS

MAGYAROR5ZÁGON 1945-1956

A könyvek sorsáról elmélkedni közhelynek számít. Erdmann Gyula: Begyujtés,
beszolgáltatásMagyarországon1945-1956címu, a közelmúltbanmegjelent,kiemelked6
jelent6ségú monográfiájáról szóló ismertetésemet mégsem kezdhetem mással, mint az-
zal a merengéssel: vajon miért jut osztályrészül egy ilyen, a címben jelzett kérdésrcSl
minden korábbi vállalkozásnál magasabb színvonalon szóló könyvnek az a szomorú
sors, hogy a szukebb szakmán, az agrártörténészek fogyó táborán kívül alig válik
ismertté? Talán azért, mert a ma embere, aki a tévé és a rádió rabságában él, nem haj-
landó végigolvasni egy a mellékletekkel együtt közel 400 nyomtatott oldalas, adatgaz-
dag, racionálisan érvel6 munkát? Bizonyos, hogy ez az értelmiséget is megérint6 el-
kényelmesedés is ludas a dologban. De val6szÍDulegazért sem érte el azt a hatást, amit
értékei alapján feltétlenül megérdemelne, mert Erdmann az alapkutatásokat végz6 tör-
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ténész indokolt magabiztosságávalés szellemi fölényével a begyujtés történetének meg-
írása során olyan mBységekig hatolt le, amelyekre az említett, a közgondolkod&st
dönto mértékben befolyásolni képes hírközlo szervek éppenséggelnem kívánják a szé-
lesebb olvas6közönség fIgyelmét fellúvni. És aligha téved a recenzens, ha emögött tar-
talmi okokat gyanít. Hiszen miért állították le egyik hétról a másikra a tévé illetékesei
az 1945 utáni történelmiink.ról készített filmsorozatot? Gyaníthatóan nem azért, mert
színvonala - vitathatatlanul - egyenetlen, egy-két darabjában kifejezetten alacsony volt.

(Az pedig végképp teljesen érthetetlen, hogy az erdélyi magyar arisztokrácia sorsáról
szólo, nyolc részesre tervezett, a maga nemében egyedülálló összeállltást miért hagyták
abba a második rész vedtése után, szintén 1994derekán...)

A közelmúltról szóló tévé-sorozat felemlítése nem ötletszerden történt: hozzá-
segít, hogy jobban megvilágíthassuk Erdmann Gyula könyvének egyik legfontosabb
értékét. Egy darabja (amelyet mellesleg korábban, 1988-ban forgattak) ugyanis a be-
~jtés történetérol szól. Bár a film készítoi a jelenségek bemutatása során korrekten
janak el, a beszolgáltatási rendszert mégis elrajzoltan, s így félrevezetoen ábrázolták
azzal, hogy a dolgot a parasztságon belüli konf1iktusként tüntették fel, ahol falusi em-
ber a ~jtési biztos is és az is, akinek -hogyezt az elkoptatottkifejezésthasználjam-a padlását lesöpörték - tehát a kárt okozó és a kárvallott is.

Könyvünk szerzoje ezzel. szemben sokéves levBtári kutatásokkal mepzerzett
óriási tárgyismeret birtokában azt bizonyítja: a felszínen látszó jelenségek mélyen a "ma-
gtfval kötve mint a kéve..." József Attila-i i1?7~ fedezhetO fel, mégpedig a költo
korát messze felülmúló méretekben. Magyarán: a községi Gárási) begydjtési biztos,
a körzeti megbízott rendor, vagy a "zálogolásokat" és "transzferálásokat" végrehajtó
cigány emberek csupán kis csavarok voltak egy hatalmas, diktatórikus gépezetben.
(A "transzferálás" egyike a kor számos fBrevezeto, álcázó kifejezésének; a begyt1jtésiés
adóhátraIék fejében lefoglalt ingóságok, beleértve a bútorzatot és a ruhanem(ít is, el-
szállítását jelentette.) A szerzo e felismerés nyomán monográfiájának középpontjába
- teljes jo~al -a központi hatalom, a Magyar Dolgozók Pártja begy(íjtésir,olitikájának
elemzését állítja. Mivel pedig az elválaszthatatlan az agrárpolitika egészétol, miként az
agrárpolitika is az általános poHtikatörténettol, csak helyeselni lehet, hogy ez utóbbiak
tömör bemutatására is gondot fordít. Idézi például a kisgazda párti Pártay Tivadamak
a háború utáni rövid parlamentáris korszak végóráiban, 1947 októberében elmondott
~arlamenti felszólalását, amelyben a képviselo [elhívta a figyelmet arra, hogy az MKP
általános politikai és gazdaságpolitikai CQjaiszolptatába áffitja agclrpolitikáját, s a pa-
rasztság áldozatai árán szanálja bokez(íen az ipart. Nem tér el a tárgytól akkor sem,
amikor a történeti irodalomban elsoként részletesenelénk tárja az 1948nyarán, a Föld-
m(ívelésügyi Minisztérium 62 tisztviseloje ellen lefolytatott, nagy jelentoség(í politikai
per részleteit, amely a "még pozícióban lévo polgári demokratikus rétegek" megsemmi-
sítésére irányult, s egyben arra, hogy szakértelemmel és igazgatásitapasztalattal rendel-
kezo régi értelmiségi és tisztviseloi réteget ..fasisztának","Horthy-bérencnek" minosítve
helyükre teljesen képzetlen, de párth(í kádereket ültethessenek (a perbe fogottakon
kívül további 134 elbocsájtás is történt ugyanekkor). új megvilágításbahelyezi továbbá
e korszak politikai életének foszereploit: Rákosit, Gerot és Nagy Imrét. Az elobbi
kettOvel szemben az olyan kemény, gúnyos jelzcSkh;LC7.n~12tátólsem riad vissza, mint:
"sértett vezér", "gumigerined" apparatcsik stb. Aligha túlzás arra a következtetésre jutni,
hCV Erdmann /1RJkosi-rendsur jellemzése terén egyrészt korszerd történelemszemlé-
letenek (amelyre csak egy-két. a könyv elscSalfejezeteiben eloforduló terminológiai



1996. április 95

b" 1'" -L használ 1 unkásosztál' '" - "---nO:' , -..!Lbaonyt2 2n~, repes ~ at -p . .a m y panJa , .a ~ ..JtestOnu -
fejlesztése- -vet kisebb árnyékot), másrészt a szerW hibátlan szakmai felkészültségének,
a forrásfeltárás példamutat6 alaposságának, az elemzcSkészségnekés az új következte-
tések bátor levonásának köszÖnhet~en minden eddigi történettudományi munkánál
messzebbrejutott.

A három ftsue és 27 fejezetre tagolt monográfia szerkesztése szerencsésen ötvözi

a kronológiai és a tematikai szemrontokat. A három fiaJY rész id6rendi sorrendbentekinti át az 1945-1956 közötti id6szak három feSs~)cu~at, 1945-1948: a háborút kö-
veteSévek, amikor - és különösen kezdetben - az ország leromlott gazdasági helyzete

kényszerítette ki a begydjtési rendszer muködtetését, bár már ekkor m~elennek azok
a baloldali politikai törekvések, amelyek a mez6gazdaság rovására törteno ipari toke-
felhalmozást eroltették. 1948-1953: a mezogazdaság megsarcolásának, a parasztság ki-
rablásának kora, amelyben a beg}"'ijtésnekkülönösen fontos szerep jutott. 1953-1956:
ennek elso felében (1953június-1955 március között), Nagy Imre miniszterelnöksége
idején jelenteSskönnyítéseket hajtanak végre a beg}"'ijtésben,második felében a politi-
kailag Moszkva által újra pánfogásba vett Rákosiék visszarendezódési kísérletére került
sor. Végül külön említendo az 1956. évi forradalom, amely eltörölte a beg}"'ijtésirend-
szert (5 azt Kádárék sem merték visszWlltam). A három nagy részen belüli 10+ 10+7
fejezet az adott ideSszakkonkrét eseményeit elemzi, j6részt tematikus, kisebb részben
kronologikus bontásban. Ezeknek akár csupán jelzésszerd bemutatására sincsen tér
ehelyütt, ezért összefoglal6an csak arra hívnam fel az olvasó figyelmét, hogy a könyv
gerincét az agrár- és a begydjtési politika elemzése mellett a beszolgáltatás számszerd
eredményeinek imponáló mennyisérX.adatt4/, köztük mintegy 120 (!) táblázattal alá-
támasztott bemutatása és a begydjtesi rendszer hivataltörténete alkotja. Ezen túl tisz-
tázza a legfontosabb fogalmakat is, mindenekelott a beg}"'ijtését - az állami beavatkozás
egy formájának tekintve azt. Maga az állami beavatkozás nem a sztálinizmus találmá-
nya volt; különleges történelmi helyzetekben, például háborúk alatt és után alkalmaz-
ták már korábban is, és nem is indokolatlanul. Hogy 1948-1956 között, id6be 1egyre
távolodva a háborútól is tovább alkalmazták, az már a Rákosi-rendszer sajáto~.ágaib61
következett. Abból, hogy az országban békeidoben is háborús állapotokat ter ~1i1tettek
(hány és hány paramot sújtott például a statáriális bíráskodásQ,5 ennek gazdaságivero-
leteként hadigazdálkodást folytattak. A beg}"'ijtése háború nélküli hadiállapot ideSsza-
kának egyik ~litikai eszköze volt, amely az eróforrásoknak a mezógazdaság-
b61 az iparba történo villámgyors átpumpálását szolgálta. Ezt e1scSsorbana hat6sáRilag

megállapított és 1948-1956 között változatlanul hagyott beszolgáltatási árakkal érték el
(az emlitett intervallumban a szabadpiaci árak 3-4-szeresükre nottek). A piaci viszo-
nyok semmibevétele azután szükségképpen vonta maga után az egyébkent minden
tekintetben durva elnyomást alkalmaz6 rendszer diktatórikus lépéseit a beg}"'ijtésvégre-
hajtása során. (Az MDP vezetésének saját bevallásaszerint 1950-1953 között a bírósá-
gok évi átlagban 200 ezer személy ügyével foglalkoztak.) A gazdaságitörvényszerdségek
figyelmen kívül hagyása ugyancsak szükségszeruen ján együtt a bürokrácia megdöb-
bento méretd megnövekedésével. Az 195O-esévek közepén a begydjtéssel hat állami
fohat6ság, 17 központi igazgatóságfoglalkozott, amelyek 218 vállalatot mdködtettek
és összesen 61 ezer fot foglalkoztattak, azaz egy magyar községre átlag 21 begyújtési al-
kalmazott jutott!

A begyt'ijtési rendszer kezdetben legjobban a fo .0sztályel1enségnek. kikiáltott
gazdag parasztokat vágta földhöz, mint a könyv egy külön e kérdésnek szentelt fejeze-
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téból megtudhatjuk. 1951-benazonban már minden kistulajdonost. a földbirtok nagy-
ságára való tekintet nélkül. a tönk szélére sodort. 1952-benpedig már az egyébként is
gyenge termelc5szövetkezetekbeszolgáltatási terhei is megsokszorozódtak, bár a tsz-ta-
gokat olyan súlyos emberi, jogi sérelmek nem érték, mint a "kulákokat" és más föld-
tulajdonosokat. A ~jtési rendszer, továbbá az adó-, a beruházási és a regionális fej-
lesztési politika következtében 1953-igöt millió katasztrcUishold földet hagytak el,
vagy ajánlottak fel a parasztok az államnak (az ország összes mezc5gazdaságiterülete 16
millió hold volt. ám abban az erdc5területek is benne foglaltatnak). nyen következ-
ménnyel járt tehát az a gyakorlat, amelyet az "új szakasz" politikájának meghirdetése
után maga az új begy6jtési miniszter is 'gy jellemzett: "mi a parasztot valamiféle gaz-
embemek tekintjük. aki arra törekszik, hogy bennünket kijátsszon". ezért "igyek-
szünk minél vastagabb gyúrdt vonni köréje, amibc51ne tudjon kiszabadulni" -ismerte
el Tisza József 1953iugusztusában.

A begydjtés legfontosabb társadalmi következményeit könyve végén így összegzi
a s:zerzc5:"Százezrek menekültek tehát el a meWgazdaságból, magukkal vitték tapasz-
talataikat, tudásukat, földszeretetüket, évszázadok alatt összekovácsolt, nemzedékrc5l-
nemzedékre hagyományozott szellemi és erkölcsi értékeiket." Földjeiket a "parasztság
mérvadó része" e1c5tttekintély nélküli tsz-ek. állami gazdaságok vették át. vagy parla-
gon maradtak. A falu legtekintélyesebb - és általában ténylegesen a legértékesebb -
rétegeitmegalázták,kiforgattákvagyonából,internáltákésbebörtönözték(amiheza re.

cenzens csak annyit tehet hozzá: és megfélemlítc5célzattal, minden megyében egy vagy
több esetben kivégezték). Erdmann nevükön nevezi e politika fc5felelc5seitis: "A M b6-
nösök - Rákosi, Gerc5,Farkas Mihály. Révai és társaik. a moszkvai helytartóság fc5
ügyintézc5i - tiszta fejjel és tudattal adtak minderre utas'tást és jóváhagyást."

Nem véleden tehát, hogy az 1956 c5sziforradalom egyik elsc5intézkedésével el-
törölte a begydjtési rendszert, és miként ,,1849után a Haynau-diktatúra sem vonhatta
vissza... a jobbágyfelszabad{tást..., hasonlóképpen nem lehetett szó 1956 végén sem
a begy6jtési rendszer visszaállításáról". A "szovjetek által követelt bosszúhadjárat végre-
hajtójává süllyedt" Kádár-kormány 1956. november 12-énsaját törvényerejd rendelete-
ként újra kiadta a Nagy Imre-kormánynak a begydjtést eltör1c51956. október 31-i ren-
deletét.

Erdmann Gyula könyve nagy nyereséga történettUdomány és minden, a XX. szá-
zadi történelmünk iránt érdekl&ic5olvasó számára. (Il. ésé. n.)
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Ewngiliumná pridileJltAtIÚa
Zönögjönközöttünk ÓnAgyhangossága.

Ének a XVI. század végércSl

Két magyar kultúra van, kétfSe irodalom: világi és egyházi. É16és (úgy-ahogy) is-
mert az egyik, megszakadt és elfelejtett a másik.
A felejtés egybeesik modem világi irodalmunk születésével. Bessenyei a Magyar

nézóben panaszkodott: ,.Még magyarul profánus írok nem is voltak-, az egyházi iro-
dalmat pedig lesöpörte: ami magyar könyv van, _mind szentírás magyarázója, vagy
lelki dolgok, melyekbe világiság,poétaság nincsen-.

Meg kell érteni Bessenyeit (eskövet6it: Kazinczyt, Toldy Ferencet): az újítás min-
dig a régi megtagadásávaljár, az hrtékteremtés értékvesztéssel. Ezúttal azonban túl nagy
volt a veszteség. Az egyházi régiségb61ú~z6lván csak Bornemisza, Pázmány és né-
hány ének maradt meg; a többi a közönseg számára jórészt terra incognita, ismeretlen
tartomány. Iskola és könyvkiadás elhanyagolja, olvasó nem fér hozzá. Nagyszen'í írók-
nak, Lépés Bálinttól Simon Mátéig tucatjával, még a neve is kihullott az emlékezetb61.
Irodalmi köztudatunk csonka, s nem is sejti, hogy az. A nemzet szegényebb lett.

Ez a könyv"; melyet az olvasó most a kezében tart, megpróbál valamit visszaadni
az elvesztegetett gazdagságból. Száz szemelvényt harminchárom egyházi szerz6 mdvei-
nek sok-sok ezer laf)áról. Száz csepp ez, nem több, három évszázad hazai vallásos iro-
dalmának teDJeréb6l. Száz gyön~zem. Hasonló ~jtemény méJ nem jelent meg.

Feltáró es bemutató munkámat ésszen'í korlátok közé szontottam. Csak magya-
rul írt szövegekb61 válogattam, latin nyelvdekb61, noha számuk légió, nem; csak ~ró-
zát közlök, verseket, akármilyen szépek akadnak, nem; a prozából is csak egy mufaj,
a prédikáció (s néhány rokon jeUep ájtatos elmélkedés)számára kérek figyelmet, min-
den egyebet, legendát, hitvitát s mas effélét me1l6ztem.

Kijelöltem az id6határokat. Szemlém a középkor végén kezd6dik, a mohácsi vész
idején keletkezett Érdy-kódex egy részletével; bár a kolostorokban jó néhány jeles pré-
dikáció készült, nem akartam több régies szöv~el megnehezíteni az olvasó dolgát.
Az utolsó szemelvény t82t-b61 való, abból az idob6l, amikorra az egyházi beszéd már
elszakadt 6si hagyományától, erejét vesztette vagy átalakult; ami értéket fölmutathat,
már reformkori irodalmunk része.

Egyéb, gyakorlati megfontolásokat is jónak láttam érvényesíteni. Bomemisza és
Pázmány a prédikáció vitathatatlan klasszikusai, mégis csak egy-egy szemelvénnyel ke-
rültek be a válogatásba, mert munkásságuk könnyebben hozzáférhet6, vannak modem
kiadásaik, írtak róluk monográfiákat. Irodalmi mérlegelés határozta meg könyvem
arányait: harminchárom szerz6je közül huszonkett6 katolikus, tizenegy protestáns;
nem felekezeti elfogultság miatt, hanem azért, mert a katolikus prédikátorok, a herme-
neutikus bibliamagyaráz6 módszer és a jezsuita retorika birtokában, több írói értéket
halmoztak fel, mint kopár beszédd protestáns társaik. Márpedig ebben a gydjtemény-
ben csak az kaphatott helyet, ami irodalom.

..

It Az in olvashat6 irás egy tervezett és kéziratban elkészült könyv bevezet6je.

3



Amikor a föltámado~ Krisztus szétküldte a világba apostolait, hogy tanítsanak
minden népet, a prédikálút tette kötelességükké. Parancsának foganatja lett, s a régi
egyházatyák idején kialakult a prédikáció két f6 típusa: a hitmagyarázó (homilia) és az
erkölcstanító.

Ezer évvel késeSbbmár nálunk is prédikáltak: a keresztény térlteSk.IdegenbeSIjött
papok, tolmács segítségével;az Úr igéjecsak magyarul juthatott el magyarokhoz. ElseS
név szerint ismert hitszónokunk Gellért püspök; legendája megeSrizteegy beszédének
kivonatát. Legrégibb összefüggeSnyelvemlékünk, a Halotti Beszéd, szónoki mu, a ma-
gyar irodalom egy ~rédikációval kezdeSdik.

Az egyházatyák szavait gyorsírók jegyezték le, késeSbba szónokok maguk foglal-
ták írásba beszédeiket. Olykor nem elmondás végett, hanem eleve könyvnek szánva;
gyakran csak vázlatosan, hogy mintát adjanak, kibeSvítendeSt,kollégáiknak; latinul,
hogy minden pap megértse és bárhol felhasználhassaeSket.Mátyás ~y kortársa, Te-
mesvári Pelbárt, az Egyház közös nyelvén írta könyveit, igy arathattak sikert Európa-
szerte, sok-sok nyomtatott kiadásban. De a latin csak a férftkolostorokban volt ottho-
nos, az apácákhoz és a néphez az anyai nyelven kellett szólni. A Karthauzi Névtelen,
az Érdy-kódex {rója, magyarra dolgozta át Pelbárt beszédeit. A prédikáció egyszerre
nemzetközi és nyelvében nemzeti mufaj. S mivel az Egyház megkövetelte híveiteSI
- magyarországi zsinati határozatokkal is - az igehirdetés rendszeres hallgatását, a pré-
dikációnak állandó és óriási közönsége volt, az irodalomnak ez a leginkább népi (de
nem népies) ága.

Különösen a reformáció tette azzá. A vallási tanok vitatása kivonult a közterekre,
a meggyeSzendeSnép elé. Az elSCSmagyar nyelvu nyomtatott beszédeket hitújítók adták
ki, ellenük lépett föl a katolikus Telegdi Miklós, háromkötetes muvével (1577-1580).
A XVII. század harmincas éveiben a pápista felet nagy eleSnyhözjuttatták Káldi és Páz-
mány hatalmas opuszai, de jó ideig még a protestánsoké a számszeru többség: egyre-
másra tették közzé hitszónoklataikat, katolikus gyujtemény pedig a századfordulóig
nem jelent meg, beérték Pázmány prédikációinak hasznosÍtásaval. A katolikus publi-
kálás csak a XVII. század utolsó éveiben indult meg újra, Landovics István és lllyés
András könyveivel, s folytatódott egyre surubben jelentkezcSkiadványokkal az 1800
körüli esztendeSkig- seSttovább is, de az már a hanyatlás ideje, termésének mind ke-
vesebb köze van az irodalomhoz.

It

Ha meg akarjuk ismerni és érteni a prédikáció lényegét és tulajdonságait, katoli-
kus válfaját kell szemügyre vennünk, ennek klasszikus alakját, mely XVII-XVIII. szá-
zadi fénykorában volt uralkodó. A hazai hitszónoklatnak ez a paradigmája.

A prédikátor élete vége felé tette közzé beszédeit, hosszú évek szónoki gyakorlata
után. A címlapon rendszerint hivatkozik is rá, hogy azt foglalta könyvébe, amit "éleS
nyelven" hirdetett, de nem kell azt gondolni, hogy a kinyomtatott szöveg azonos az
elmondottal. A prédikáció nem tarthatott tovább egy óránál, s gondos felkészülés után
is rögtönzés volt; a sajtó alá adott változat többnyire beSvebb,tudománnyal és retori-
kával dúsított olvasmány, mely -ugyancsak a dmlapok gyakori közlése szerint - min-
tául szolgált "a pásztori hivatalban léveSpapi uraknak könnyebbségekre". A kiadást
egy-egy feSrangÚszemély adománya tette leheteSvé,5 ezt illett terjedelmes ajánlással
meghálálni. Kivétel Pázmány, akinek nem volt szüksége mecénási támogatásra, eStehát
a "teljes Szent Háromság egy bizony Isten"-nek dedikálta prédikációi gyujteményét.
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A könyv elso lapján monó foglalt helyet, gyakran több is, bibliai vagy egyházatyai

szöv~ek az igehirdetésrcSl.PWnány ismét kivétel: CSvilági idézetet választott, kedvenc
Senecajának szavait az irodalom tanító hivatásáról.

A legtöbb prédikációs könyv teljes ciklust tartalmazon: egy vagy több beszédet
minden vasárnapra (de tempore),illetcSlega szentek ünnepeire (tk sanctis)és egyéb alkal-
makra. A vasárnapi ciklus ádvenncSládventig tartott. A beszédek elcStta perikopa állt
(protestánsoknál UXtIIS):evangéliumi vagy más újtestamentumi szöveg, mely meghatá-
rozta a hitszónoklat témáját. A perikopák rendjét a katolikusoknál az Egyház utasítá-
sai szabályozták: ádvent els6 vasárnapján az utolsó ítéletr61 kellett prédikálni, vízke-

reszt után a második vasárnapon a kánai mennyegz6r6l. A pe~ csak a téma tág ke-
retét adta meg, kitölteni a szónok dolga volt. A kánai menny ürügyén beszélhetett
a hat kcSvecler(többféle) allégorikus értelm

.

ér6I, de szolgálhatott ági tanáCs;ldássalis.

Miután a &;:. felolvasta a perikopát, rövid imát mondott a lúvekkel. majd követ-kezett a prédi ' .ó. Megszerkesztésénekés kidolgozásánakszabályaivoltak. Ezeket
számos középkori traktátus adta elcS(arspraedicanái);kés6bb nálunk is írtak ilyeneket.
általában latinul (Csete István. 1750. fOsthumus kiadás; Kaprinai István, I-ll., 1758.
1760); magyar nyelw ~obb munkát 1802-ben adott kia református Tóth Ferenc.
Prédikációink legtöbbje háromosztatú: rövid és rendszerint igen díszesen megmunkált
bevezetcS(exonIium)után három .feltett cél' rP;orsitio) kifejtéSe.A mondanivalót gyak-
ran foglalták sorszámozott pontokba (akár huszig is vagy még tovább); ez a szokás
Káldinál még gyakori, késc5bbgyérül.

A prédikáció két c5sitípusa közül a homilia, mely bibliai szöveget magyaráz mon-
datr61 mondatra, a XVll-XVllI. században már ritka, jobbára csak a protestánsoknál
van meg; a katolikus beszéd erkölcstanítás. A hitvitát többnyire kirekesztették belcSle,
más mufajokra tartogatták, kivéve, ha -Úrnapján -az oltáriszentségr61volt szó; a fele-
kezetek közt ez a polémia fcStárgya: valóságosan jelen van-e Krisztus teste az áldozati
ostyában, vagy csak átvitt értelemben, metaforikusan? - ezt bc5venfejtegették, olykor
köztéren is. Az erkölcsi oktatás lén~ mindig ugyanaz: ne vétkezz; ha vétkeztél, tarts
bunbánatot; vesd meg az evilági lúvsagot, tör6dj lelki üdvösségeddel! - a prédikációk
szóról szóra megel6legezikRilke sokat idézett költcSifelszóHtásit: .változtassuk életün-
ket. (Szabó István, 17-46),.változtasd életedet. (Telek József, 1772). A morális tanítás
általánosságába azonban sok minden belefért, gyakorlati tanácsok is, fejedelmek, urak,
szolgák kötelességeir61,lánynevelésr61,táncr61,bármir6l.

Minden prédikáció a Szentírásra épült, a szónokok lépten-nyomon idézték. A ka-
tolikusok latinul, hozzátéve a magyar fordítást (rendszerint nem Káldiét, hanem a ma-
guk rögtönzését); a takarékos protestánsok többnyire csak a bibliai hely rövidítését
adták meg, szö~ nélkül. (A sok számjel mian némelyikük egy-egy lapja algebrai tan-
könyv benyomásat kelti.) Az idézeteket meg kellett mágyaráztii. Az isteni kinyilatkoz-
tatás nem vil~os beszéd, tele van rejtelmekkel, átvitt értelmu szóhasználattal. Megfej-
tésükön egybazatyák és középkori hittudósok hosszú sora fáradozott. A Szentírás
minden szavának négyféle értelmet tulajdonítottak. A szószerinti jelentés (sensuslitteTa-
lis vagy historicus)alatt rejtcSzködika mélyebb értelem, a semusallegoricus.a szent taní-
tás voltaképpeni mondanivalója, melyben hinni kell; a semus moralisvagy tropologicus.
mely a cselekvéshez ad erkölcsi normát; és a semus anAgogicus,mely a végs6 dolgokra
utal, távlatotnyit életünknekés halálunknak.1260körül disztichonokbafo~alták
a n~éle jelentéstanát; a xvll.század végén gyulafehérvári protestáns prédikátorok
így (ördították magyarra: .
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Valóságát mondja a Betü mindennek.
H~ bukm. kalauzza hitnek.
Oktató. vezére csel8edetinlnll!lr.
Felso pedig, vége igyekezetinknek.

Gondot okozott, már az eIs6 keresztényeknek. az b és az új szent könyvek egy-
másra vonatkoztatása. Meg kell-e tartani az új hiten az btestamentum parancsait? -
kérdezték a zsidbk Pál apostoltbI. Válasza, mely aztán az egyházatyák hitmagyarázatá-
nak alapja lett: az btestamentum tanítása nem egyéb. mint profécia, jóslat. el6képe
mindannak. ami kés6bb a mepáItás mwével beteljesedett; nem valóság. hanem ?'f'".
a magyar prédikátorok sz6járasa szerint: ámyilc. Az árnyék azért lehet a valb~ kepe.
mert hasonIbság van közöttük, ennek megtalálása volt a hitmagyaráz6k legfobb fel-
adata. Módszerüket hermeneutiltJnak nevezzük. A hasonl6ságok rendszerének kidol-
gozása hosszú és briási jelent6ségd munka volt; Huizinga magasztaló szavakkal szólt
rbla; ha nem végezték volna el. az 6segyház zsid6 szekta marad. hermeneutika nélkül
nincs kereszténység.

A hasonl6ság elve világképet formált. A régiek másként gondolkodtak. mint mi,
még a XW-XVIII. században is. Más felfogásuk volt okr61 és okozatrbi. id6r61. ter-
mészetr6l; a köznapi gondolkodást alhlmasint csak akkor követték. amikor beszedték
parasztjaiktbl a dézsmát. Világuk - képletesen szólva - réteges volt. dualisztikus és hie-
rarchikus: valóság és árnyék. ótestamentum és evangélium. szent és profán. mennyei és
földi. lelki és testi. A páros szférák közt a hermeneutika teremtett anaIbgiáskapcsolatot.

Mindenben jelképet, példázatot. szimb61umot láttak. A krokodil a sátánt példázta...
Prédikátoraink b6ven éltek hermeneutikus m.agyarázatokkal.különösen a katoli-

kusok. Újakat már nem kellett kieszelniük. megtalálták 6ket a régieknél. Ezeknek ös-
szefoglaló tárházát adta kezükbe Cornelius a Lapide németalföldi jezsuita, Pázmány
id6sebb kortársa, sokkötetes bibliakommentárját sdn1n forgatták és idézték.

Idézni - a Bibliát és tekintélyes egyházi szerz6ket - szokás és kötelesség volt,
hozzátartozott a beszédkészttés mdveletéhez. Sok prédikáció nem egyéb. mint - mai
szóval -vendégszövegek füzére. Az egyházi irodalom hagyomány6rz6 mMajokat terem-
tett. nem törekedett eredetiségre. ennek a fogalmát is alig ismerte. A tekintélyek azon-
ban nem kötötték meg a hitsz6nok kezét. Lehetett idézni különféle. olykor ellentétes
magyarázatokat. s az idéz6 döntötte el (vagyaz olvas6ra bizta). melyiknek ad nagyobb
hitelt. A beszédtrb úgy dolgozott. mint az ikonfest6: szabályokhoz. szokáshoz igazo-
dott. de szabadon alkotott új meg új változatokat; minden (azonos tárgyú) ikon hason-
lít, de nincs két egyforma ikon. nincs két ~orma prédikácib. Érvényesülhetett a hit-
szónok egyénisége; mMaja az írói szabadság te~. Az antikvitás pogány öröksége
nem volt tilalmi listán. sokszor idézték Horatius es mások szép és bölcs sorait. a leg-
gyakrabban Senecát. akit titkos keresztényként tiszteltek. úgy vélték. kapcsolatban állt
Pál apostollal, meg is költötték levelezésüket.Pázmány különös becsben tartotta a sztoi-
kus ftlozófust. számtalanszor hivatkozott rá; egy ftlológus megszámlálta: prédikációi-
ban 312-szer idézte Sena. ennél többször csak Szent Agostont (353-szor) és persze
a Bibliát. Az idézés gyakorlatához nagy tájékozottság kellett. nem nélkülözték. Páz-
mány. egy gráci egyetemi eI6adásában.olyan passzust kölcsönzött Senecátbi. mely vers-
idézetet foglalt magában. tévesen Ovidiusnak tulajdonítva; a magyar jezsuita kiigazította:
a vers Tibullustól való. Pázmány olvasottsága olyasmire is kiterjedt. amit rejtegetnie
kellett: egy prédikációjában Ovidius szerelmi tankölteményéb61. az Ars amatoria'ból
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idézett, de ezt már nem vallhatta be, s az idézetet Horatiusé gyanánt tüntette föl. Az idéz-
getés szokása a (többé-kevésbé) népi közmondásokat is használatba vette. Ezt már egy
régi egyházatya ajánlotta, Pázmány és társai szIvesen követték a tanácsot, sok köz-
mondást ismertek.

A jó prédikációban tudomány egyesül alaldtó mdvészettel, hermeneutikus mód-
szer retorikával. E ketteSteszi, együtt, irodalommá. Az, amit stfiusszépségnek szokás
mondani, a jól formált mondat, a numerozitás, a szemléletes leirások sora (melyekreSI
aztán egyre-másra kiderül, hogy kölcsönzések): mindez, bár tagadhatatlanul esztétikai
élvezetet okoz, egym~ nem elég az irodalommá mineSsítéshez.

A retorikáról prédikátoraink sze~nykedve nyilatkoztak: nem fülcsiklandó gyö-
nyörködtetés a céljuk, hanem egyszerd, közértheteS tanítás. De ne higgyünk nekik!
A retorika elháritása maga is retorikai fogás, közhely Pál apostol szavai nyomán. Java
hitszónokaink a retorika tudós mdveleSivoltak, különösen a jezsuiták. Számukra a spa-
nyol Soarez írt tankönyvet; ennek 1562-teSla múlt század közepéig kétszáznál több ki-
adása volt, jó néhányszor nálunk is megjelent. A protestánsok Melanchton munkáját
használták, de jellemzcSa jezsuita módszer tekintélyére, hogy a református Bethlen
Gábor fejedelem azt kívánta: unokaöccsét .more jesuitarum. taníttassák, így lehet be-
leSlejó szónok.

A retorika sokféle eszköze közül fcSkénta példázatra (exemplum)szokás figyelmet
forcUtani.Legnagyobb irodalomtudósunk, Horváth János ezeket keresgélte ki nagy él-
vezettel kódexeinkbeSl,a közelmúltban pedig két gydjtemény is készült a protestáns,
ill. a katolikus prédikációk példázataiból. Epikus jellegük miatt a világi elbeszélcSpróza
eleSfutárainaktartják eSket,bár aligha azok. Az exemplum fontos eleme volt az egyházi
szónoklatnak (fézust követve, aki maga is gyakran sz6lt példabeszédben), de nem az
epikus e16adásgyakorlása, nem is csupán a hallgatók érdeklcSdésénekébren tartása vé-
gett. A példa az erkölcstanítás eszköze, mindig morális tanulsággal társult; aki ezt a funk-
cióját figyelmen kívül hagyja, semmit sem tud meg a prédikáció lényegénSl. A közép-
korban és Káldi Györgynél sok szép példát olvashatunk, de idcSmúltán számuk egyre
csökken, a XVIII. század végén már ritkaság. JelenteS~ét nem szabad eltúlozni.

Sokkal fontosabb volt a hasonlat és a metafora. ÉrtheteS,abban a hosszú korszak-
ban, mely a világot hasonlatosságok - analógiák, szimbólumok -szövedékeként értel-
mezte (mint késcSbb,költeSileg,Baudelaire). A kereszténység két könyvbeSI olvasott:
az egyik a Szentlélek mdve, a Biblia; a másik a természet könyve (liber naturae), mely-
ben minden teremtett lény a lelkiekre utalt és erkölcsi tanítást adott, példázat volt, példa-
erejét a hasonlóságok fölfedezésévelés kifejtésével lehetett kamatoztatni. Az idcSsebb
Plinius nagy természettudományos enciklopédiája közkézen forgott, prédikátoraink
ebbeSIszerezték ismereteiket az állatok és egyebek valódi vagy mesés tulajdonságairól.
Ámde Plinius csak leírta a jelenségeket, erkölcsi tanulságot sosem vont le beleSlük,az
egyházi írókat viszont igazán csak e tanulságok érdekelték, és nem mulasztották el le-
vonni eSket.Öncélú tudományt nem ismertek; a világ a hit- és erkölcstan óriási példa-
tára volt számukra. A hasonlatok és metaforák nem d{szíteSelemek munkáikban, ha-
nem avallásosvilágképpillérei. .

A hasonlatokat és metaforákat szerették sorozatokba, szekvenciákba gyujteni.
Az igaz ember Káldi szerint .hasonl6 a medvéhez, ki a verést61hízik, a szalamancW.hoz,
ki tuzzel táplálkozik, a strucmadárhoz, ki a vasat is megemészti.. A rossz keresztények
ellenben, mint lllyés András úja: .sokan farkasok, kik a másét elragadják; sokan rókák,
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kik csalárdságokat és incselk~ket forgatnak; sokan bikák, kik büdös fajtal~okra
magokot adjIk; sokan kígyók, gononRgt"u mérgével teljesek; sokan mint a pávák hi-
úságosok és tisztkívánók; végre mint oroszlányok, bosszúállásoknak és gy4}ölségeknek
emberi vérét évén.- Az egyházi retorikának. kedvelt eszköze volt a hatáSfokow halmo-
zás. A metaforák gyakran hosszú és gyönyörd fdúrekbe rende:Wdtek. Szép példa
Káldinál: ,.Az imádság a jóu~2k 6rizcSje,a harangnak zabolája, a kevély wvnek
lenyomója, a gy4lölségnek orvossága, a törvénynek igaz rendelése, az országnak hatal-
massága, a hadakozásnak zászlója és diadalma, a ~kn"pek óltalma, a szúességnek
pecséte, a ház~~"gn2k hites kötele, az útonjácóknak ól~m"7.6ja, az aluvbknak vigyá-
wja, a szántó embereknek b6vséges gyümölcse, a haj6z6knak szabadúlása, a Mnösök-
nek szószóllója, a szomorúaknak vigasztalója,az örvende:Wkvigassága,a siránkowknak
bátorítója, a halottaknak temetése.- Ez a szekvenciatizenkilenc tagÚ,írtak hosszabbakat
is; az elemek sokaságával érvelésüket akarták er6siteni s a világ sokféleségét nagy-

b" zaikk ' be l_JAJ_" él , 1 dó . .L-:cél 'L1"---: !.J:L!_"" kbsza asu mo -ep lu~l: m tany an muve5U. ~ prCOlAlK:l0lQan
nem ritkán tunnek fel olyan hasonlatok és metaforák, melyek a mediterrán antikvitás
jelenségeib61merítenek, s ezzel idegen eredetüket árulják el; és valóban: a legszebbeket
a régi egyházatyák múveib61 kölcsönözték szónokaink (az iménti idézetet az imádság-
ról Káldi a súr Szent Efrémt61);nem mondanám, hogy szellemi tunyaságból, az ilyetén
idézgetést a szokás megengedte, a tekintélytisztelet és a kegyes alázatosság ajánlotta.

Mi teszi a prédikációt irodalommá? Mindenekel6tt az, hogy képes volt az élet tel-
jességének bemutatására. Valamennyi mufaj között a prédiWó a leginkább befogadó
és a legváltozatosabb. Témái lehetnek - egész beszédnek vagy egy-egy részletnek - az
álmok, a szelek, órák, metallumok, forrásvizek, jéges6, napfogyatkozás, szivárvány,

hide~elés, jogvédelem, pipere, fejedelemség, kereskedés, farsangi tánc, sz6l6múvelés,
házsártos feleség, egészségi tanácsadás, a pénz hatalma, a haszontalan könyvtári lom,
a Szent György-napi bicóválasztás, a villámok és a mikroszkóp, még az atomok is. Fes.
teget6ldrásaiban megjelenik a tél,a tavasz, a tengeri vihar, tUzvész,katonafogadás, vár-
ostrom, harc után a kótyavetye, a baromfiudvar, a gyermeki játszadozás és az asszonyi
tevékenység, az öregség tüneteinek ládelete s a részegesekpecsenyés szeme. Az egyházi
régiségégylb múfajaibólhiányzikeza ~", jó ideighiányzika világiirodalomból
is. Megvan ellenben a prédikációs könyvek sokezer lapján; együtt, Vörösmarty szavai-
val: _az élet s minden alakjai- - megvan, Pázmánynál, még a hármas út is, melyen szá-
zadokkal kés6bb a Csongoris Tünik büszke vándorai indulnak el, Isten nélkül, a csa-
lárd világba, meghódítani az emberi lét tartományait, hogy majd emészt6 kudarcaik
romemlékeivel térjenek a hiábavalóságkezd6pontjához vissza...

..

A száz szemelvény, melyet kiválasztottam, kánaáni b6ségb61kinál ízelít6t. A köl-
csönzést- akárcsakaz én jó prédikátoraim- nem vetettem meg: könyvem els6 lapjára
Csúzy Zsigmond egyik besZédgydjteményének szép címét irtam: Zengedezó s{pszó.
6 _a madarásznak nádból csinált sieW -val lelkeket akart csalogatni istenes életre; én
olvasókat szívbéli gyönyörködésre. O, a _hazafi~tól viseltetett együgyu szerzetes-,
"buzgó keresztényi szeretettel és atyaf15ágos üdvözléssel- ajánlotta munkásságát közön-
sége figyelmébe; hasonlóképpen cselekszem én is, évek hosszú fáradozása után, hazafiú-
ságomtól viseltetVén.
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Néhány szemelvény, mutat6ba"

Káldi György: A beszélo köntös

Ezerötszázkilencvenhat esztend6ben. midcSn a második Mabomet császár Ma-
gyarországba jött vólna. a kecskeméti polgárok eleibe menvén. ajándékot vittek néki.
hatszáz juhot. száz ökröt és tizennégy szekér kenyeret. kérvén. hogy egy csauszt kül-
dene hozzájok, ki az általménó vitéZektc51meg6Jt2Im.:a7-O'oket. A császár háromszáz
annyat adatrin nü és egy vontarany köntöst. meEhacr', hogy hazamenjenek, és ha
valaki bántaná oket. a köntöst mutatnák néki. Azo1dé.n mihelyen valami török sereget
láttak, a bÚ'Óa köntöst rá vévén eleikbe ment, kit láMn a törökök, lovokr611eugord-
vin a köntöst megcs6kolták, és ha a bÚ'Ómegengedte, ott háltak magok. költségén, ha
pedig nem engedte, elébb állottak. Ritkán találúd ezt a mi keresztyén vitézinkben
a magok nemzetségéhez is. De minthogy nem kúnéllik a szegény embereket, kiknek
kiáldsok felhat az égbe, kevesen ószülnek meg ködök. és kevesen. halnak meg jó
halállal.

(1631)

LanJovics István: Isteni 'UeI'IdégSég

Kevés volna az Istennek bó adakozásához, ha csak ennünk és innunk adna, de
azon felyül gyönyörködtetni is akar, amint jól vette eszében és bölcsen mondotta
a pogány Seneca: Usque ad deUciasamamllr, annyira szerettetünk az Istentül. hogy
szükségünk fölött is töltsön jovaival.

Nézzétek el a tengert. hogy eledelre való halaival tart, még azon felyül öltöze-
tünkre való ékességet is terem, obelole veszik ki a piros ldárist, obelole vonják ki
a gyöngyöt; s ki dolga, s ki ajándéki ezek?

A levegó ég nem állapodik meg azzal, hogy eledelünkre való madarakat nevel, ha-
nem gyönyörködtetésünkre kedvessen éneklo madarItákkal is mulattat; ha a színeknek
tetszik különbsége, nézd el az indiai publikánt avagy hollót, nézd el a pávát, nézd el
a különbözcS aclnokat és szebbnéJ szebb sZÚ1t'imadarak tollait. amelyek nem szük-
sép,nk seg{tségére,hanem szemeink gyönyört'iségére alkottattak; s ki dolga, ki mun-
kája ez?

N&.zécek el az erd6ket. hányféle VadakkaItáplálnak ok, szamsokat. ózeket, erde-
iket. nyulakat bóvön adnak a konyhára, de azon felyüJ mul~tságunkra mókusldkat,
majmokat és más csúfos [-tréfás] állatokat nevelnek, csak arra a végre, hogy légyen mi-
ben gyönyörködhessünk. S ki alkotta ezeket. s mi végre?Járjhok el a földnek kereksé-
gét, oh. mennyi eleséget taWtok rajta, mennyiféJe gyümölcsöt, mennyinek araúsát!
Bocsátkozzatok bé kebelében, a mély bányákban. s ott találjátok az aranyat, ezüstöt,
ott a drágaköveknek fényességét, mind szükségünkre s mind gyönyört'iségünkre szol-
gáinak az alkotmányok. Egy sZóvalaz egészViUgegy vetett asztalunk és ékes palotánk.

(1689)

.. (A km1asztott szövegrészdmek magam adtam ámet. - LS.)
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Csúzy Zsigmond: Júdás pajtásai

Egy gyékényen árul6 pajktársai Júdásnak mind a hamis uzsorások és törvénytelen
keresked6k, akik képtelen cselhányásokkal s hamis hitekkel megcsalják felebacltjokat,
s csalásokat történt szerencsétlenségnek alétván, szánakodnak a megvallott káron, de
azért, hogy magok nyereségével nagyobb kárban nem ejthettek. llyek az alattval6kat
torkon verve sarcoltat6 és véreket kiszív6 tisztek, feS-Mka~itányok, ispánok és bírák,
kik sz6val szánják ugyan a községet, cselekedettel mindazáltal nem azon szomorkod-
nak, s nem megorvoslásán szorgalmatoskodnak, hogy ím faluk pusztulásával, várasok
romlásával s talám nem kicsiny szabadságok kockáztatásával a közönséges j6 majd-

majd vép,eSveszedelemben forog; nem, hanem hogy mind egyikét, mind pedig a mási-
kát inkább nem zaklathatja, és mások káráva! tulajdon ers~nnyének dagállyát nem
tapasztalhatja, s több j6szágot magának nem kaparéthat. llyek a tányérnyal6 hazug
udvariak, kik álnok vádolással és hizelkedésselforr6t öntvén kenyeressek alá, tisztébcSl
kiheverik, vagy eleSmenetelét meggátolják. nyek az elfajúlt ravasz pr6kátorok, kik
excepti6kkal, fogásokkal s ezer meg-meg ezer fortélyoskodással nagy ideig vontat ják
a causákat, nem hogy a fel- vagy alpörös igyét törvényessen hová-hamarább hatá-
rozzák, hanem hogy még azt az ut6ls6 fillyért is, mely az erszény csuccsában szorúlt,
azt a kis ezüst vagy arany mívet is, mely még a láda fenekén hever, avagyis még amazt
a pusztát vagy ezt az egynéhány szegény jobbágyot némely nadály avagy pi6ca gyanánt
teljességgelkiszíhassák.

(1724)

Szabó István: A prédikátor számvetése

Két esztendeje lészen, hogy nemes Nagyszombat városának ezen szent templomá-
ban prédikállok, és azt hívom bizonyságul, aki tudja és látja szívemet, lelkemet, veséi-
met, hogy oly igyekezettel, szándékkal, és amennyire lehetett, olyan készülettel állottam
fel mindenkor, hogy a Krisztus igéit haszonnal hirdessem, hogy az a mennyei drága mag
ne csak tizedik vagy huszadik, hanem századik gyümölcsét is megadja. Nem sajnáltam
melyemet és nyelvemet, kiáltottam, és sokszor feljebb emelvén szavamat, amint Isaiás-
nál mondja vala az Isten: Quasi tuba exaltavocem tuam, Mint a trombitasz6t felmagasz-
taltam és harsogattam; és már Szent Jánossal és Szent Pállal fenyegetésre, dorgálásra és
rettentésre fakadtam, már ugyanazon nagy prédikátornak, Szent Pálnak nyomdokait
követni igyekezvén, kérelemre, esedezésre, lagyít6, édesgeteSgyenge sz6kra fordultam,
oly szándékkal mindenkor, hogy az egészvárosra kiterjedvén kiáltásom, a tunyákat és
resteket felserkentsem, és akik a Krisztus igéinek hal1ását61idegenek, azoknak gyakor-
lására édesítsem, hogy az igazakat a j6ban ereSsítsemésvastagítsam, a bdnösöket térítsem.
Oh hányszor fohászkodtam Istenemhez, midcSncsekély munkáimban fáradoztam:
Da mihi animas, caetera tolle tibi. Adj nékem lelkeket, hatalmas és kegyelmes Isten!
Nem kivánok elmuland6 j6kat, nem hívságos dücscSséget,nem egyebet semmit, hanem
lelkeket. Ne hadd elveszni, Isten, kiket képedre, hasonlatosságodra, örök dücs6ségedre
teremtettél; adj er6t, adj hatalmat, adj foganatot beszédimnek, prédikállásimnakl Tu-
dom, hogy nagyobb örömed vagyon egy megtéro bdnösön, hogy sem száz igazakon;
azért légyen örömed, Isten, ennek s amannak a bdnösnek megtérésén. Ha az én rest-
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~em, tunyaságom, gyarlóságom és vétkeim cselekeszik, hogy prédikállásim és szent
igeidnek elvetése után lúvánt aratásod nincsen, ímé szentséges lábaidhoz borúlok, bo-
csánatot, irgalmat kérek, fogadom szent Felséged eleStt,hogy azon igyekezem ezután,
hogy fogyatkozásimat távoztassam..Adj lelkeket, mert azért jöttem, és a te rendelésed-
ból '"

lú tál --!I___~ttál édikáltáS
.,' 1, Ist h tal 1" edJottem; te t ,te v;,wauo a pr: ra; ne lJren, en, azon an e ott

munkálódásom, kiáltásom! Oktass, taníts és belseSsugallasiddaligazgass,hogy alkalma-
tos legyek, ki néked lelkeket nyerjek.

Mindezek után vajjon micsoda haszonnal prédikállottam? Te tudod egyedül, Isten,
jobban; én nem tudom. Azt igazán meg kell vallanom, hogy sokan, és olyak is, kiknek
az Isten igéjének hallása nem annyira szükséges, állandb és szíves hallgatóim vóltak,
és nagy lelki vigasztalásommal gyakorolták beszédemet; de vóltak s vannak most is,

kiknek oly szükségesvólna az Isten igéje, mint a mindennap,ikenyér, és mindazonáltal
elégségesnektartották és tartják, ha a sátoros ünnepeken délután megjelennek; kiknek,
te tudod, Isten, én nem mondom, ha lehet-é eleSttedvalamely mentségek. Tudom, hogy
tetszik az újság, de én újságokat prédikálni nem tudtam. Tudom, hogy némelyeknek
a füleket csiklandoztató beszédek tetszenek, de nékem se elmém, se természet szerént
való hajlandóságom, sem akaratom nem vólt soha arra, hogy afféle beszédekre tanul-
jak. Tudom, hogy némelyeknél a gyenge simogató és édesgeteSbeszéd kedves, de ha
csak afféle beszédekre tanultam vólna, apostoli hivatalomnak és kötelességemnek meg
nem feleltem vólna. Tudom azt is, hogy Varietasdelectat;gyönyörködteti a hallgatókat,
ha már egy, már más prédikáll, ha egyszer egyet, másszor mást hallanak. Meghallatik
valamely városban, hogy egy híres-nevezetes és messze tartományból jött férfjfiú fog
prédikálni, tudom, hogy félre tévén minden egyéb foglalatosságokat, melyek miatt el-
huzattatnak közönséges lelki tanítójoknak prédikációi hallásától, férjftak és asszonyok
seregekkel mennek, hogy az új prédikátort hallhassák. Elmégyen a híre, hogy valami
ifiacska, ki még talám sohasem prédikállott, fog felállani, és oly prédikációt fog tenni,
melyre álmélkodni fognak a hallgatók, és kicsoda, aki nem igyekezik prédikációját
meghallani? Kire való nézve eltekéllettem magamban, hogy ma nem prédikállok, ha-
nem ezen tisztet egy messze tartományból jött ifiú prédikátorra bízom, hogy akik
jelen vannak, az Isten igéinek hallására annál nagyobb kedvet vegyenek; akik pedig
jelen nincsenek, s nem is igyekeznek, legalább hírét hallván, ha úgy történnék, hogy
ezután is valaki más prédikáll helyettem, megjelenjenek. Kicsoda ez az ifiú pr~tor?
Megmondja e mái szent evangeliom: Resttlit, qui erat mortuus, et ctpit loqui. Es felüle,
aki megholt vala, és szólani kezde. Szóljon azért, és prédikáljon e mái halottaiból
Krisztus urunktól feltámasztott ifiú, és én veletek együtt hallgatok.

(1746)

Verestói György: Amikroszkópról

...hogy az ékes termetreSlés szépségr6l egyebet is mondjak, csak az tud ezekr61
igaz ítéletet tenni, aki valaha mikroscopiummal, avagy az apro dolgokat nagyoknak
mutató dombos iveggel nézte meg valamely ékes termeteSembemek mosolygó szépsé-
gét; mert akármely szép és gyenge fejér orca oly rútnak látszik mikroscopium által,
mint valamely felpuffadott és tarjagos fejér varas béka; ha pedig valamely orca a termé-
szeneSIfekete szer:ecsenszínnel vonatott bé, oly rútnak látszik az a mikroscopium által,
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mint valamely felpuffadon és tarjagos fekete varas béka. Mit kevélykedik valaki az 6
szivárvány m6djm kerületet vet6 szép fekete szemöldökeivel? Mert azoknak szálait
oly rútaknak mutatja a miktoscopium, mely rútak. a harcsa bajusszának ,szálai, vagy
mint valamely fekete vastag vasdr6tok. Mit kevBykedik valaki az 6 szép hajával? mert
a hosszú hajszálak oly rútalmák 16tC7~""i(a mikroscopiumnak nagyítÓ ereje által,
mintha az emberi f6r61 hosszan lenyúl6 geleszták fügenmek le, a fodor hajszálak pe-
dig oly rútaknak, mintha fejünkön sok öszvekonkorodon gelesztákat viselnénk. Oh
mely igen keveset, sót semmit sem nyomnak az ig;a~PJ;JI"függ6 mérték&en a testnek
ezen javai ama dicscSséghezképest, mellyel a mi testünk a csillagosqnek mennyezetin
felyW tétetett. világban fog ékeskedni! mert ott a mi testünknek ereje és elevensége
romlás nélkül való lészen, melyhez képest a mi testünknek minden földi ereje er6den-
ség, és minden egészsége~.. Oly angyali szépséggelfognak on tündökleni a mi
testünknek minden részei, mefyliéz képest minden fölcIídfsussége dfsztelenség,és min-
den. ékessége éktelenség.

(1748)

Molnár János: A 'VÍzözön

Világ teremtésének 1656-ik esztendejében, mid6n a világon annyira eláradott
vólna a sok fertelmes vétek, hogy az már az 6 teljes pusztulását s az egész emberi nem-
zetnek végs6 romlását megérdemlené: mid6n már készen állana Noé bárkája, hogy ab-
ban a magn tarton állatokkal s nyolcad magával~ ekedjék a veszélyt61; micl6n
nevetVe, táncolva, játék s bujaság közt mulatná a világ: megdurrannak hirtelen
a terhes felh6k között az haragos egek, béborftja set homály szélyes e világat, az egek
sdrd villárnJk.., csattagása rázza az egész föld sarkát, ualr"d,..ak a morgó mennykövek
közt az egek csatornü, hányják, sz6rják a zúgó szelek a gyökeres takat, az öreg erd6-
ket, a palotá!t födeleit, az hegyek k6szildáit, a magas tornyokat; összekeveredik a föld
az egekkel. Arad azonban, emelkedik, ront és dönt, ragad mindent az iszonyú árvíz;
a természet rémülésére, az emberi nemzet iszonyú orditása között béborfttatik erd6-
mez6, hegy-völgy, ház, templom, toronYi fullad a vízbe mind marha, mind ember; hajó,
deszka, 16hát, torony, hegytet6 mind semmit sem használ, temet6vé válik az iszonyú
árvíz: csak Noé bárkája láttatik a tenger víz színén a villámlú fénye között.

Nem fohászkodtok in bdnnek indult, bdnnel terhes lelkek? Ki munkája ez? Ki-
nek a csapása ez, kinek a büntet6 kezét szemlélitek itten? Az temeti itt a vízbe s job-
bára a pokolba is egyetemben a világot, kit ti meg mertek bántani, kit61 ti nem féltek,
kinek a törvényét házasságtör6 ágyatokban, szegények vérével festett vendégségtekben,
szentségtörést~el teljes ~sitokban! templomitokban megtapodjátok; ki~.b4n~itek-
kel haragra gyú1lasztotok; kinek sem 19azsaga,sem hatalma, sem gyehennaja azota el
nem fogyott és meg nem változott; ki vétketek órájában reátok üthet, tdzzel, vízzel,
palossal, pokollal.

Veszitek-é észre, núg ti vétkeztek, mit szenvednek az örök tdzben a régi.yétkesek?
Nézzetek bé a pokol tömlöcébe, az örökös láncra, az örökké feszít6 csigára!Usse fel az
orrotokat az a fertelmes b6z, mely onnét g6zölög; nyú1jatok egy újjal ahhoz a tdzhöz,
mely ott a kárhozott ember mellyén, farán, fején, oldalán, szárán, hátán ropog; baso-
gassa súveteket az a lelket maró féreg, fájdalom, szégyenvallás, panasz, káromkodás,
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kétségbeesés,könnyhúllatás,ordítás,dühösség,kar marásés mindenféleIdn, mely on
a kárhozatba lévo gyilkosokat, haragtartókat, kurvákat, puhákat, házasságtöroket örö-
kétig! örökétig! örökétig nyomja, terheli, nyomorítja. Egnek s el nem égnek; félnek,
szenvednek, s újulnak az új rettegésre, szenvedésre. Súnak, s szánakod6 vigasztalást
senkitol sem vesznek; Idvánnak oroszlányokkallakni, s ördögökkel egy házban lakni
kéntelenek; látják a reájok áradó új túzhalmot, s nem kerülhetik; hallják mindenfelol
az ezernyi ezer átkot, emberre, ördögre, Istenre, s velek átkozódnak; éheznek, szomjú-
hoznak, fogokat csikorgatják; testeket tépik; örökre! örök jajjal! Halljad az Irást: Ott
lészen slrás ésfogak csileorgatása.Az ó gyötrelmeImekfüsti ftl~ örökkön örökké és
nincs nyugoáalmok éjjelés nAp;aLMi !- neve annak a helynek? Orök Idn, örök tm. Mi
a nevek és terhek az on lévoknek? Atkozonak. Menjetek el tolem, átkozottak, az örök
tuzre. Helyek a pokol; társok az ördögök; vendégségek az éhség, szomjúság; dolgok
a szdntelen való Idnoztatás; beszédjek az ordítás; idejek az örökkévalóság.

(111l)

Gáll Bernardinus: Házastársi perlekedés

A békességet szereto Isten, mivel a tanítVányinak örökös testamentomban hagyta
a békességet, nemcsak azt Idvánja, hogy Istenünkkel, lelkünk esméretével megnyug-
tatva legyünk, hanem még azt is akarja, hogy a mi felebarátainkkal is csendes békesség-
ben éljünk. E' volt célja a világ teremtésének ötödik napja után, midon eltökéllette ma-
gában, hogy a kék egek boltozati alatt felállott nagy roppant világot eleven élo embe-
rekkel fogja bétölteni, kik a teremtett állatokon uralkodnának, azokkal magoknak
használnának, Istennek hív szolgálatot tévén, minden kellemetes gyönyördségek kö-
zött kedvek szerént vigadoznának. De ami csudállatos, ezen munkának szaporább való
végbehajtására nem többet, hanem csak egy pár embert, egy férfiút és egy asszonyt al.
kotott, tudniillik Ádámot és Évát; pedig ha e világnak négy részére csak egy pár em-
bert helyheztetett volna is, mégis a négy pár embertül hamarább népesedett volna,
s hamarább megtölt volna e vilá~.Azomban észre kell vennünk, mely nagy az imádandó
isteni bölcsesség, mely elnéz végrül végre erossen, és elrendel mindeneket kegyessen;
úgy-é, ha több toke atyáktul kezdett volna népesedni e világ, a több rendbéli felek kö-
zött szüntelen harapódzott volna a háborgás, viszálkodás, egy vagy másféle szemre való
hányás, amint a mindennapi tapasztalás még mostanság is bovségessentanítja; mert az
országoknak, birodalmaknak, tartományoknak különös szokásaik, rendtartásaik, hit-
vallásaik, nyelvszóllásaik a nép között még most is egy heveskedo z(írzavaros rándulá-
sokat tesznek; az egy nyelven lévo, az egy hitvallásban lévo országoknak, birodalmak-
nak, tartományoknak lakosai pedi~ egymást megbírálván, mely szép csendes békességes
életet élnek? tehát azért akarta a bekességetszereto Isten az egészvilágnak szaporodását
csak egy pár toke embertül kezdeni, hogy a vér szerént öszveszövodött atyafiak ev-
más ellen való hántorgásokat ne tennének, hanem azt isteni félelemben gyarapodvan,
a békességesszent életnek, az arany idoknek kebeléb~n gyönyörködnének.

Tudjátok-é, miért adott Isten o szent felsége Adámnak házastársot~ azért, hogy
néki fel~e, azaz hogy minden ügyeiben fele segétsége lenne; miért Evának testét
Ádám bal es nem jobb oldalcsontjábul, nem feje koponyájábul vagy lába szárábul for-
málta? azért, hogy a férfiú hatalma alatt lévonek esmérné magát, a söveget férje fejérül
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le ne venné, és az urátUl mint sáros kapa ne tapodtatnék, hanem mint szíve tájékárul
származott társ, méltó tekéntetben tartatnék, véle egy test és egy mv, hív szövetségben
lenne. Miért nem vette ki Isten O szent felsége:AtYmnak azon bal oldala csontját,
me1ybül Évának testét formálta akkor, midon Ádám ébren volt, és miért bocsájtott
Ádámra álmot, hogy e mnnHnllk végben vitele udn az álombul felserkeno embemek
megmutathassa kedves Éváját? Mindenekben imádandó az isteni böl~1 Ugy-é, az
asszony tüzes, hara&os, versengo, elso tiszteletet kivánó; ha tehát Adám ébren lett
volna, és csak k~zeTóképpen is valamely fájdalmat érezhetett volna, mely nagy utálla-
to5Úg kerekedett volna fel közöttök, ha a csintalan Éva t4rhetetlenkedett volna, és
szutyongatta volna házas férjét; mert mondhatta volna Ádám: Te szívem gyötrelme,
állj félre, takarodj el611em,ne újítsd sebemet, ne vedd el kedvemet; nem tudod-é, mely
szöm}'11.fájdalmat szenvedtem testemben éretted? és mégis te, egy megvetésre méltó
csikorgó kukoricamalom, még most is kéméUésnélkül fonnyasztod, hervasztod ked-

vemet, gyötröd és kínzod szívemet. Tehát a békességet szereto Isten az o bölcs rende-
lése szerent azért bocsájtott Ádámra álmot e munkának v~be vitelekor, hogy az eféJe
zavarodások meg ne történjenek, hanem egym;Út megbúálván, csendes békességben,
egyességben, egymás kedv~n gyönyör4ségessen élnének. Bárcsak a mostani házasok
között se tapasztalnánk izgága törvénytelenségeket, Istent feszíto átkozódásokat, eskü-
véseket, szidAlmIl7.&U\kat,káromkodásokat, civakodásokat, bázsártoskodásokat.

(1817)
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