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A szégyenvers
A szégyenverset meg kell írni, 
meg kell írni a szégyenverset, 
azt a verset, mit nem írtunk meg 
s így az a vers csak szégyenkezhet, 
mert arról szólna, mit megértünk, 
csak megértünk, de meg nem éltünk, 
meg nem éltünk, mert elfordultunk, 
elfordultunk, amikor láttuk, 
amikor láttuk, azt, amit látunk, 
úgy tettünk, mintha kiabálnánk, 
mikor a lámpást földhöz vágták, 
mintha dühünktó'l beborulna, 
az igazság meg kiderülne, 
azt gondoltuk, a dühből kilátszik, 
ami a szavakból hiányzik, 
tudjátok jól, miről beszélek, 
ugye, drága jó fivérek, vitézek, 
jó vitézek a felkent rendben, 
kik közé magam is felkenettem, 
és teltek így évek, korszakok, 
kőkorszakok, jégkorszakok, 
melyeknek mélyén ott morajlik, 
ott morajlik még ma is minden, 
minden, mit láttunk, s meg se láttuk, 
mert elfordultunk valahányon, 
elfordultunk, hogy látva lássunk 
valami mást, mint am it látunk, 
elfordultunk, hogy meg ne értsük, 
elfordultunk, hogy meg ne éljük

amit látunk s mindenki lát:
Isten szenvedő egy fiát, 
elfordultunk, így meg nem éltük, 
meg nem éltük, csak megértük, 
jó vitézek, a felkent rendben, 
kik közé magam is felkenettem,
(a rend, amely levitézlett, 
csak levitézlett, nem kivérzett,) 
elfordultunk, hogy látva lássunk 
valami mást, mint am it látunk, 
elfordultunk, s így meg nem éltük, 
meg nem éltük, csak megértük, 
így az a vers csak szégyenkezhet, 
az a vers, amit nem írtunk meg, 
meg kell írni, a szégyenverset, 
másképp minden, vers vagy nem vers, 
mindörökké csak szégyenkezhet. 
Felmentést semmilyen földi helytartó 
nem igényelhet, és nem ígérhet, 
nem prédikálhat, nem misézhet, 
a szégyenverset meg kell írni, 
meg kell írni a szégyenverset, 
senki nem írja meg helyettünk, 
helyettem s helyetted, 
mindenki arra van ítélve, 
hogy összes egykori 
de, csakhogy, ámbár, mégis 
szavának hitellevelét kikérje, 
hogy elszámoltassunk tételesen, 
vagylagosan és véglegesen.
Meg kell írni a szégyenverset.
A szégyenverset meg kell írni.

SZŐCS ISTVÁN
Egy s más szellemi közállapotainkról• Bogdán László:

Hamlet és Horatio
• Pomogáts Béla:

A búcsú regénye
• Kabdebó Tamás: 

Blackwell és a magyarok
• Kinizsi Zolán kritikája
• A NAGY KILOMETRIK

Ha valaki elfelejti a múltját, bizonytalan
ná válik, de ha célját veszti, életképtelen lesz.

(Alfred Adler)

Az Időgép -  H. G. Wells regénye -  
egyik filmváltozata elhagyja a legtávo
labbi jövő lehangoló képeit, amikor ember 
sem él már a földön, csak óriás rákok és 
sün-csigák,. A cselekmény javát az a feje
zet adja, amikor már csak két társadalmi 
osztály fog létezni, szélsőségesen kifejlőd
ve. A föld felszínén éldegél a Gondtalan 
Szépséges Ifjúság, az élőik társadalma,

azaz tenyészete, felszabadítva a megnyo
morító munkától; jó levegőjű csarnokok
ban tanyáznak, reggelente már feltálalva 
találják az egészséges, zamatos gyümöl
csöket, kikészítve az elegáns, lenge öltö
zékeket.

A másik osztály, a dolgozók -  magya
rul is fenyegetően hangzó nevük: morlock 
-  a föld alatt élnek (underground társada
lom!)-, az odalenti üzemeket működtetik, 
ők azok, akik megtermelik a fentiek kel-
> > » >  folytatás a 2. oldalon
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Egy s más szellemi közállapotainkról
» X »  folytatás az 1. oldalról 
lemes életéhez a szükségeseket; csak éj
szaka járnak fel, csak a világosságtól fél
nek; külsejükre nézve amolyan sárkány
majmok: szőrösek, karmosak, agyarasak.

E rút, undorító lények gondoskodnak a 
virág-gyermekek, mazsorettek és fitt ma
nöken nyájak világának örök fiatalon-ma- 
radásáról is: ha az élőik elérnek egy bi
zonyos kort, húsminőséget, a morlockok 
éjszaka elviszik és -  megeszik ó'ket. Az 
alsó néposztály a felsőbb néposztályért ro
botol a föld alatt: megtermeli, hogy vele 
táplálkozhasson.

Ez az „életforma”, mint világtörténeti 
SZÍN, beilleszthető' lenne Madách Tragé
diájának falanszter-jelenete után, az esz
kimók helyére. Madách eszkimói azon
ban egymást ölik, azonos társadalmi 
szinten; Wells mint angol, nem tud le
mondani a társadalmi tagozódás dina
mikájáról s a formák esztétikumáról, de 
mint polgári szocialista-munkáspárti, 
fábiánus, az osztályharc konzekvenciáit 
végiggondolta, és nyilván munkál benne 
elődje, Swift röpirata: a szegénység prob
lémája akkor lesz megoldható, ha a szegé
nyek fölös számú gyermekeit a gazdagok 
megeszik; s akkor legalább majd annyira 
értékelik őket, mint a malacokat, az Idő
gépnek azonban lám, a nyugdíjas-kérdés
re is van praktikus javaslata! Radikáli
sabb, mint Huxley vagy Orwell.

*
„A félévszázados autokrata rend

szer a társadalom egyéneit infantilis, 
önállótlan, szimbiotikus fejlődési fokra 
kényszerítette... A kölcsönös egymástól 
való félelem és a döntés következményei 
miatt való habozás lebénít mindent. Az 
általános, kollektív letargia frusztráló 
érzései panaszkodásában lelnek kiutat... 
Az ilyen elbizonytalanodott időben a tá r
sadalomnak különösen nagy szüksége 
van egy mindenki számára használható 
értékrendszerre” -  vallja egy adlerista 
individuál-pszichológus, mottónkhoz kap-
csolhatóan (Kenessey-Szuhányi Mária).

*
Vincze Gábor kitűnő' magyar törté

nész; munkái, jó néhány év késéssel, csak 
mostanában kezdenek eljutni az erdélyi 
magyar olvasók szélesebb rétegeihez. A 
napokban, többek közt, a következőket 
nyilatkozta:

„A történelmi tárgyú könyveket meg
jelentető kiadók nagy többsége székely- 
földi..., a kötetek Kolozsvárra vagy a 
Partiumba alig-alig jutnak el..., meglehe
tősen szűk az a kör, amelyet érdekel az er
délyi magyarság 1944 és 1989 közti tör
ténete... Sokszor kiderül, hogy hivatásos 
politikusok vagy a közvéleményt formáló 
»közírók« mennyire nem ismerik az 1945 
utáni időszakot...”

Hozzátehetjük: ugyanők és sokan má
sok a távolabbi múltról is hézagos tév- 
képzetekkel „rendelkeznek”! És ez éppen 
olyan neurózis- és konfliktusképző ténye
ző lelki életükben, mint kisgyermekko
ri zavaros tapasztalataik a nemi életről. 
(Erről az infantil-regresszióról minden 
újabb írókontingens vérszegény felnőtt
képzelgései tanúskodnak.)

2 ---------------------------------

Az érintett személyeket amolyan tör- 
ténelmi-pszichoanalízises rendelésre kel
lene beutalni, mert homályos ismereteik
ből fakadó elfojtásaik miatt telve vannak 
neurózisokkal, hogy még olvasni sincs 
kedvük, bátorságuk, vagy nincs tudomá
suk se arról, hogy erre rászorulnak!

Hiába léteznek gyógyhatású, tisztázó, 
a kibeszélést megkönnyítő könyvek, ta
nulmányok, „nem jutottak el a nagykö
zönséghez”, és ez, mondja Vincze Gábor: 
„az erdélyi közállapotoknak köszönhető”.

A közállapotoknak viszont az a jellem
zője, hogy nemcsak a szaktörténészek 
művei nem jutnak el az olvasóhoz; nem
csak a Kolozsvár és a Székelyföld közöt
ti szellemi (és lelki) csatornák iszapo- 
sodtak el, de Várad is sok viszonylatban 
messzebb esik ma Erdély központjától, 
mint Kézdivásárhely.

Az ok a Kolozsvárral szemben kiala
kult „leválási komplexus”; a vidékibb vá
rosok szellemi-pubertásos zavarai, és 
szűk befogadási felülete. Kós Ferenc ír
ta minap, hogy százhatvan magyar

könyvkiadói vállalkozásra kilenc szako
sodott könyvesbolt esik. Kolozsvári kiad
ványokat sok erdélyi városban, ahol vol
na némi közönség, nem is terjesztenek. 
Ebben már egy hol elfojtott, hol ki-kitö
rő Kolozsvár-ellenesség manifesztálódik; 
egyes összetevőinek jó kétszáz éves múlt
ja van, de több mint ötven éve szervezet
ten — több irányból is szervezetten -  siker
re jutott az a tendencia, hogy Kolozsvár 
ne legyen többé magyar szellemi központ; 
és — „lelki központ” se legyen.

Sokan írtak erről (többek közt Dávid 
Gyula is), de mindenki merev arccal ve
szi tudomásul a gyakorlati tényeket. Az 
Időgép-filmben, amikor egy szépséges

eloi lány beleesik a rohanó folyóba, par
ton ülő társai olyan rezzenetlen arccal „te
kintenek el” tőle, mintha bele sem esett 
volna. Mint ahogy az erdélyi magyarság 
politikai-társadalmi és közművelődési 
szervezetei szenvtelen arccal tekintenek 
el a kolozsvári magyar színház közel két 
évtizede tartó agóniájától. (Időnként egy- 
egy médiadobozban megrázogatják a szín
házi vezetők által kivívott kitüntetése
ket; rázogatják, zörgetik, mint a sertések 
orra előtt csuporban a kukoricát: cuga, 
cuga! -  gyerünk be az ólba!)

A színházi légtér ritkulása, ritkítása 
mellett (többek közt a szóba jöhető közön
ségnek el-kivándoroltatása, és az itthon 
maradóknak leszoktatása) mellett a má
sik nagy operáció az egyetemi-főiskolás 
ifjúság elszippantása Kolozsvárról. És a 
maradék meg (könnyű)zenési'tése.

Az Időgép-film legiszonyatosabb jele
nete, amikor megszólal egy bizonyos dal
lam, s az addig üres semmittevésben 
heverő eloi fiatalság talpra ugrik és fel
tartóztathatatlanul vonul, menetel, áram
lik a Bálvány alatt megnyílt földalatti 
bejárat felé; mint egy hegyi patak a víz
nyelő töbör felé, be a földalatti üzembar
langokba, a morlockok közé, akik majd 
megeszik ó'ket. Mennek koncertre...

„Sajnos manapság a fiatalok körében 
sem szokás olvasni, persze tisztelet a ki
vételnek” -  folytatja Vincze -. „Amikor a 
Babe§-Bolyai egyetem elsőéves magyar 
s történelem szakos diákjait vizsgáztat
tuk, rengeteg keserű tapasztalatot szerez
tünk... De ez már világjelenség, nem erdé
lyi vagy Kárpát-medencei különlegesség.”

Létezik ám nagyon fejlett „oktatástu
domány” minálunk is középiskolák és fel- 
sőfokúak számára. Mégis, éppen az okta
tás módja és keretei nemhogy nem teszik 
szenvedélyes olvasóvá a diákokat, de nem 
tanítják meg a gyors és termékeny olva
sásra sem ó'ket, s arra sem, hogy minek 
hol lehet utána olvasni. Hányszor előfor
dul, hogy egyetemista ismerősök megkér
dik az embert (többek közt „mesterfoko- 
zatúak” is), hogy ez vagy miről szól, mit 
lehet tudni róla... s olyankor türelmetle
nül válaszolunk: miért nem nézed meg 
a „Nagypintérben”, vagy Szinnyeinél?... a 
Hóman-Szekfűben vagy a Századokban? 
-  Az mi? kérdik ilyenkor.

Talán a vizsgáztatást nem a diákok
nál kellene kezdeni. „Mikor olvassak? 
Napközben előadásokon vagyok, a kari 
könyvtárakat a könyvtárosnők kora dél
után nagy ridikülcsattogtatás mellett 
zárják...”

Este a könyvtárak zárva vannak, a 
Caffé-bárok, Music-bárok meg nyitva! Ott 
a világítás sem éppen megfelelő... Legin
kább azonban az bénítja meg az olvasó
kedvet, hogy pl. a magyar irodalom sza
kosokkal olyan szövegeket olvastatnak, 
amelyek befogadhatatlanok számukra, 
mert soha semmi hasznát nem veszik: iro
dalomelméleteket, például... Mi hasznát 
veszem majd, amikor cseléd leszek Angli
ában? Bébiszitter? Avagy közegészségügyi 
menedzser, és informatikai úton intézem a 
szeméthordást?

Mindamellett Vincze Gábor munkáit 
még ilyen közállapotok mellett is -  
illenék jobban terjeszteni.
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B O G D Á N  L Á S Z L Ó 6. H am let á lm a

Hamlet és Horatio
szerep cserék

Bódy Gábornak -  
aki fegyveres filozófusnak 
hitte Hamletét 
-  a másvilágra

I. Egy álm atlan  
királyfi lehetőségein 
töpreng

Paszternák-variációk

1. S zín relép tem ...

4. S zín re se lép tem ...
Színre se léptem, máris vége volt, 
hamis darab volt, nyilván megbukott. 
Vádat és nyálat fröcskölve koholt 
vádakkal álszent rémhírgyárosok 
rágalmaztak és én telhetetlen, 
néztem a vízbe fúlt Oféliát, 
harcba indultam mindenki ellen, 
fegyveresen. A filozófiát 
megtagadtam, márcsak a bosszú 
érdekelt, de elhagyott a szellem, 
s tovább ó'döngtem álmatlan, hosszú 
tőrt markolva holdfényben képzelegtem, 

milyen is lesz az elképzelt állam?!
S már készülődtek Norvégiában.

Milyen lett volna elképzelt állama?
Nem tudjuk, olyan keveset tudunk, 
Mintha még mindig köztünk állana, 
Vele maradunk? Messzire futunk?
Egy filozófus jutott volna trónra, 
legegyenlőbb az egyenlők között1?
Az ország vajon boldogabb lett volna? 
Almai, eszmeromjai fölött 
teremtett volna demokráciát?
De tévedett, és vak tévedése 
őrült válságba lökte Dániát.

Fortinbras király volt, nem bölcselő. 
Rendőrállamát égből nézte ő.

III. Horatio  
és a sírásó  
H am letról beszélget
7. S zabadságu n k  
és a  versek

Színreléptem, de észrevettem: börtön. 
Körülvettek álruhás démonok.
Fejem fölött kardpenge villogott. 
Mérgezett volt-e hegye? Napi flörtön 
túlláttam, de az öröm elkerült.
Néztem a vízen úszó Oféliát.
Nem szülte meg a fiúnk, a fiát.
Nekünk semmi, még ez se sikerült. 
Fegyveres filozóf, mindenki ellen, 
harcba szállottam, súgott a szellem. 
Elvesztem mégis. Hol rontottam el? 
Mondják őrjöngve törtem hatalomra, 
rábízva titkom egy egérfogóra.
Rút árnyaival a szél elkever.

2. H a ú jrakezdh etn ém ...
Ha újrakezdhetném se lenne másképp, 
Nézném, amint a hold szűrt-ezüst fénye, 
kérdőjelt ró a szellem köpenyére. 
Megsérteném anyám, a királynét.
De Oféliát, ha még egyszer volna, 
nem engedném át álmainak, 
mérték lehetne, ki értelmet ad 
szavaimnak, ő lehetne a forma. 
Claudiussal kezdeném, megölném. 
Szegény Yorick, még hallom, felkacag, 
míg tékozló életem elszivárog.
Az elején is az nevet, ki végén?

De újrakezdeni semmit nem lehet. 
Újra téved, ki egyszer tévedett.

3. Ú jraélem ...
Újraélem, hogy ismét színrelépek. 
s rácsok árnyéka ismét rámvetül.
Ofélia sincs. Megint egyedül 
imbolygók. Hova vezetnek a léptek? 
Apám a szellem, lehet hazudik, 
de miért tenné, fel nem foghatom. 
Távcsöveken figyelnek. Oltalom 
nem jár annak, ki ébren álmodik.
Nem múlik el a keserű pohár. 
Udvaroncok és farizeusok.
Kardomra dőlök. Egyedül vagyok.
Ósz van, nem jöhet immár soha nyár.. 

Kimaradnék. De már nem lehet. 
Maszkok rángatnak, utált szerepek.

5. M egvillan t tőröm ...
Megvillant tőröm, máris vége lett, 
Zúgott a holdban rettentő malom. 
Vissza se adhattam a szerepet, 
egérfogó zárt, nem volt alkalom. 
Néztem a boldog színészeimet, 
árnyak ődöngtek a várudvaron, 
ahogy szeretném, soha nem lehet.

II. Horatio Hamlet 
rava ta la  fölött
Megbabonázta a hatalom, 
bölcselő király mégse lehetett, 
nem lett úrrá a bonyodalmakon, 
lenézett minket, ki is nevetett, 
a trónra tört, süketen és vakon. 

Magára maradt agyrémeivel, 
végül Fortinbras temettette el.

Fortinbras meggyászolta Hamletet, 
nagy király lett volna, eltemette, 
mondhatjuk, persze, nem értette 
szabadságunkat és a verseket, 
ismételhetjük, nem értette meg -  
félreismerte, hősnek hihette, 
testével közös sírba tette 
az államalkotó bölcseletet.
Számára blabla volt az egyenlőség, 
testvériség és demokrácia, 
mindent megrontó, örült mánia! 
Sorsunk a norvég istenek kimérték. 

Kapitulált, elvérzett az álom. 
Őrjöngött Hamlet a másvilágon.

8. Sok a  h a lo tt
Hogy ismertem-e, kérded, jó uram, 
de hát őt is én földelhettem el!
Amíg árnyaival el nem kever 
az éjszaka, míg járom még utam, 
sírokat ásva, mert sok a halott, 
egyre látom a sápadt herceget, 
szemében űzött szenvedély ragyog -, 
innen nem érti soha senki meg.
Egy koponyát is mutattam neki, 
megejtettek bölcselkedései, 
nézte Yorick úr vak koponyáját, 
mellettünk állt, vízbefúlt nőt temettünk, 
beszélt Yorickhoz, amíg mi ettünk, 
mintha előre látta volna sorsát.

9.Szegény Yorick...
Hazudsz gazember, ott voltam én is, 
meg sem ismerted, dicsérted atyját, 
jó Hamlet királyt, de bolond fattyát, 
őt! -  kigúnyoltad, hallgatott mégis... 
Nem is tudtad, hogy kivel beszélsz, 
másképp nem mondtad volna, hogy bolond, 
ismerlek, nagy a pofád, de félsz, 
emeled fejed, ha szól a kolomp.
Mégis őróla mondtad, hogy esze 
elment, amúgyse ment sokra vele, 
s tényleg mutattál egy koponyát.
Egy udvari bolondé volt valaha.

> » »  folytatás a 4. oldalon
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» > > >  folytatás a 3. oldalról

Ismerte őt és elcsuklott szava.
De hogy előre látta volna sorsát?

10. „Ö n m agát lá tta  
a k k o r  h a ln i m eg...”
Ismertem én jól, uram, a herceget, 
csak hablatyoltam nagy zavaromban, 
lódítottam, marhaságokat mondtam, 
de ne ítélkezz, hallgass végre meg.
Hogy kolontos volt? Járta e beszéd. 
Angliában ez már fel sem tűnik! -  
mondtam, emlékszel, és felneveték,
Mint szarvast, amikor kopók űzik, 
erőtlen remegés járta akkor át, 
és midőn atyját, a királyt dicsértem, 
flegmán emelte azt a koponyát, 
amit mutattam. Ne mondd, hogy nem értem. 

Yorické volt, szólt és emlékezett. 
Önmagát látta akkor halni meg.

11. A  fin nyások ...
Claudiust sem fogadtátok el,
Vérnősző barmot, a váz-királyt, 
de Hamletet sem, túl sokat bírált 
és jött Fortinbras seregeivel.
Norvéggá lett a hódolt tartomány!
Nem álltunk ellen, végülis minek? 
Hamlet ott feküdt a ravatalán, 
közülünk senki sem értette meg.
Azt hittük, megőrült és deliről.
Buggyant bölcselő, hogy legyen király, 
és királyságunk demokrácia?!
S most itt a norvég, már a varjak is 
norvégül kárognak, a jósok is.
Norvég gyarmattá züllött Dánia.

12 „M ár nincsen  
kiben  h inn em ...”
Azt mondod uram, hogy jó király 
lehetett volna? Nem lett volna a 
rémuralom báb zsebtolvaja, 
milyen is uram az a jó király?
Kezemben tartottam a koponyáját, 
mint ő Yorickét, beszéltem is hozza.
De nem válaszolt. Azt hiszem, már tudta: 
olyan pásztor, ki elvesztette nyáját, 
már mindhiába sző nagy terveket, 
bárányait nem leli soha meg, 
elfordult tőle, elhagyta az Isten.
Legyőzte volna a norvégeket, 
atyja nagy álmát valósítva meg?!
De vesztett,nincsen már akiben hinnem.

13. A  g ya rm a t
Magára hagytuk gyáván Hamletet, 
rajtunk is múlt, hogy nem lett király. 
Nem kerülhette el a vermeket, 
önkény győzte le, ármány, belviszály. 
Pedig megölte a bősz zsarnokot, 
súgott neki az atyja szelleme.
Kinevettük. Azt mondtuk, bolond, 
s hogy nekünk épp egy bolond kellene! 
Őrültségeinkhez is illene.
Kivártunk és megvillant a gyilok. 
Győzött Fortinbras. Szólt a térzene.
Kik ünneplik a hódítóikat,

tapsolnak, mikor gyarmat lett hazájuk, 
eszük is vesztik, nemcsak szabadságuk.

IV. Horatio, a szép 
új világban
14. H oratio  é jsza k á i
Helsingör forog a bánya-éjben, 
a hold vöröslő, gyilkos lampion, 
feltűnik Hamlet és észrevétlen, 
vicsorgó árnyak között eloson. 
Elragadnának, de a köveken 
a norvég őrök csizmái kopognak.
Az éj is, mint az ország -  idegen.
A szélkakasok fel-felvicsorognak. 
Távolodik az éjjeli őrjárat,
De a hajnal követe még várhat, 
Megidézem a szép Oféliám.
Álmatag libeg, vörös szemérme, 
ártatlansága álérdemérme 
kihívón dereng át a tüllruhán.

15. O félia idézése
Bordélyházba járt Hamlet. Álmodott.
Én vigasztaltam meg Oféliát. 
Mámorosán combkulcsába zárt, 
hunyt szemem mögött még mindég forog 
hajlékony teste, érzem illatát, 
miközben öle kútjából iszom, 
bort is, pezsgőt is, hunyt arcán iszony, 
belső lázroham járja át meg át, 
remeg, mint a tej lúdbőröző föle.
„Beszélj Hamletról.” -  kér, rámfonódik. 
Sikolt. Zöld szeme vádlón fénylik. 
Boszorkánygyűrű. Rámzárul öle.

„Aszkéta! Egy kagylóban is elélne!” 
„Ne vedd ki még, de tőlem ott is félne...”

V. A nagy kockajáték
16. B eszélgetések  
F ortin brassza l
Fortinbras kedvel. Részegen mondta el, 
Wittemberga kémjének hittek engem. 
„Ügynök volt Hamlet is, élvezettel 
spicliskedett.” Kémkedett a szellem? 
Legyintettem. „Párizsból, méltón 
atyja hírnevéhez, jelentgetett 
Laertes is, gyöngybetűivel buzgón 
firkálta rémhíreit.” Nevetett 
a bunkó norvég, kiitta poharát.
„Mitől vagy megdöbbenve? Borzadály

ül ki arcodra? Az ész nem akadály. 
Olvasgasd Hamlet jelentéseit, 
a szép Oféliáét. Tanulságos, 
hogy idomul a húg is a bátyhoz!
A végén mindenki megalkuszik.”

17. F ortin bras szerin t 
a z  á lla m ...
A kérdésemre:„...hogy mégis milyen 
lehetne ama ideális állam?”,
Fortinbras megveregette vállam,
„A dán modelltől, ha nem is teljesen 
elütő, azért részben idegen.
Claudius s ez nagy érdeme, 
és a zsenialitása nem-e 
ebben rejtőzik? -  kérdem hidegen -  
Megszervezte a kémhálózatát!
Hogy tökéletesebb legyen az állam! -, 
ettől ma is leesik az állam -  
működtette a besúgók hadát...

Célunk: mindenki norvéggá legyen. 
Az asszimiláció az új elem!”

18. F ortin bras á lm a
Mindenki mindenkit megfigyel, 
dán a norvégot, a norvég a dánt, 
magasan díjazzuk a besúgást, 
a rendőrfőnök fejével felel.
Apa fiút, fiú apát elárul, 
feleslegesek a dán iskolák, 
norvéggá lesz az egész világ 
és senki nem fog siránkozni dánul.
Az alattvalót kell idomítani, 
erőszakkal ezt nyilván nem lehet, 
nem vágathatom ki a nyelvetek, 
a győzteshez kell hasonlítani!

A végső cél -  az asszimiláció. 
Norvéggá lenni! Ez a ráció.

19. H oratio  h itv a llá sa
Engem nem izgat, ki norvég, ki dán, 
én római vagyok voltaképpen, 
észjárásuk bűvöl, antik szellem, 
nem töprengek senki etnikumán. 
Különösebben nem ragaszkodom 
anyanyelvemhez. Latinul írok.
Angol, francia, német auktorok 
nyűgöznek le és olaszul olvasom:
„az emberélet útjának felén, 
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam...” 
Heidelbergában versenyt is futottam 
s nyertem, de örök vesztes vagyok én. 

Norvégül beszélek, idomulok, 
de ne felejtsd el, dánul álmodok.

20. A nagy kérdés
Tudom, király, az életemmel játszom, 
mégis megkérdem: komolyan hiszed, 
hogy a dán nyelvet eltörülheted? 
hogy norvégokká leszünk még a nyáron? 
Megsemmisíthetsz, komolyan gondolod, 
egy kultúrát és ezt a régi nyelvet, 
melynek írói máig be nem teltek 
szépségével, be is tilthatod?!
Hiszed, ki arra esküszik, hogy mától 
norvéggá lesz, megtagadva nyelvét, 
tényleg norvég lesz. Sorsunk kimérték 
régi istenek. A hagyomány gátol.

Mért fontos az, hogy egyformák legyünk? 
Nekünk a sokféleség a lényegünk.
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21. F ortin bras őrjöng
Azt hittem, hívem vagy, Horatio, 
de csalódtam, szakmai ártalom, 
kiütközött belőled, fájdalom, 
a rebellis dán és a ráció, 
mely irányítja tetteid, veszített, 
ne gondold, neked már mindent lehet! 
Igaz, te írod a díszverseket, 
amelyek engem túlzón istenítnek, 
de te írod a szatírákat is, 
a gúnyverseket, kifigurázva 
tulajdonságaim, vérparázna  
norvégnak csúfolsz, bábkirály is. 

Ezért kockázzunk! Szabadon engedlek, 
ha nyersz! Száműzlek, hogyha vesztek!

22. A vá d
Ötöst dobtam, elakad szavad, 
sápadt vagy barátom, elpártol 
tőled Fortuna, tudhatod: mától 
kegyvesztett vagy! Megnézheted magad. 
Ha nem dobsz hatost, a játéknak vége! 
És akkor se folytatjuk, ha kihúzod 
fejed a hurokból. Tudhatod 
kinek lettél legnagyobb ellensége. 
Sorsod kísérted. Reszket a kezed.
Vagy mártír akarsz lenni? Az erőszak, 
sztoikusán vonsz vállat, eltiporhat, 
de te akkor sem hajtod meg fejed?!

Dobj! Kísértsd a forgandó szerencsét, 
mely udvarunkban oly gyakori vendég.

23. Búcsú
Hatos, király! Az igazság győzött!
De dönthet-e bármiben is a kocka? 
Megpördül. Forog. De hát e locska 
világ már ilyen. Fortuna döntött.
Hatos bizony, és ez mit is jelent? 
Maradhatnék, de úgysem maradok.
Az út százszor jobb, mint a fogadók, 
írta Cervantes, s az örök jelent 
nála senki sem ismerhette jobban.
Hőse, Don Quijote, a búsképű lovag, 
sárkánynak nézve a szélmalmokat, 
dárdát szegezve lázadt, nem titokban! 

Áve Fortinbras! És most elmegyek, 
magam helyett hagyom a verseket.

VI. Horatio eltűnik
24. V ándor vagy bu jdosó?
Szülőhazája határán a vándor 
visszafordul még, bekeretezi 
a látványt, örökre magához veszi, 
mint szentelt ostyát. Hazája lesz mától. 
A gondolkozó mimózák sorsán 
eltöpreng. Boros pohara tükrében 
tört arcát elnézegetve, tétlen, 
látni véli eljövendő útján 
a csapdákat, a vereségeket.
„Én, Horatio, a bujdosó, 
sótlan a zsarnok, fényűzés a só, 
az ész cselei feleslegesek!

Eltűnök! Hamlet előre látta, 
ezért nem nyugszik árnyék-honába?”

Marcel Chirnoagä
grafikái az 1., 2., 3., 4. és 5. oldalon

25. A z utolsó kérdés

epilóg-töredék
Próbáljuk elképzelni Hamletet, 
de sajnos őt is felzabálta mára 
sorsunk kísértő szkizofréniája, 
ránőttek baljós, bősz véletlenek.
Vannak kik úgy vélik kémkedett, 
Claudius ügynökének hiszik, 
mások különcnek, istenítik, 
meghamisítva azt a szerepet, 
amit vállalt: a filozófusét, 
szájperemig ért a szenny, fellázadt, 
s gyarmattá önként lezüllő hazánkat, 
kollaboráns-talpnyalók életét

megkeseríti. Hallom, felnevet. 
„Döntsétek el, megérdemeltetek?!”

26. K i vo ltam  én?
Shakespeare, hallom, megírta Hamletet, 
félreértve a bűzlő tragédiát.
De az is lehet, utált önmagát 
az átlátszó időben -  látlelet. 
Kaleidoszkópját nézem elveszetten. 
Laertes lázad, Ofélia remeg,
Claudius retteg. A norvégeket 
ki állítja meg. ?! Ott állunk mi ketten, 
semmire kellő összeesküvők.
Nézem a boldog színészeimet.
Ki vagyok én? Klinikai eset?
Barát, ellenfél -  a halál előtt?

Hamletnek mindegy. Az elágazó 
ösvények kertjéből röhög. Agyő!

27. M it a k a r t  H am let?
Örült lett volna? Shakespeare tévedett, 
mert nem tudhatta, mi történt valóban, 
mert sose látta mélakóros-szótlan, 
hiába sorolja a gyújtó érveket, 
melyeket éjjel motyogott a szellem, 
mindez semmire nem magyarázat, 
csak kiváltó oka a lázadásnak: 
a sértett fiú nem maradhat tétlen...

Amit a gyilkos király bitorolt, 
a kizökkent időt helyretolva,
és ami -  tudta! -  őt illette volna, 
nem bosszút akart; örökségét, a trónt. 

Hatalmat akart. Megtévedhetett. 
Kényszer mozgatta, ránőtt szerepek.

VII. Horatio ha lá la
28. A  vég
Megöregedtem. El-elszédülök.
Süketen végig esem a földön.
Lehet elmegyek? A világ börtön.
Véreset szarok. Üvöltözök 
az alattomos fájdalomtól.
Köröz már ágyam körül a halál.
Hamlet tűnik fel. Mily régóta vár. 
Szelleme minden éjjel itt csatangol 
a domboldalon. Komoran nevet.
„Letelt időd, ó, jó Horatióm, 
kémem voltál a világban, spion, 
hűen őrizted az emlékemet.”

Szertefoszlik a légben, megvigasztal. 
„Gyere, terítve már az az asztal.”

29. A repülés
És én követem. Nincsenek szavak, 
melyekkel jelezhetném, mit érzek, 
elmarad bűzlő kín, rettegések 
semmiségek. A világ lemarad.
Együtt repülünk. Nincs testem se már, 
sejtettem: fénybe öltözik a lélek, 
folytatódik, nem múlik -  újraéled! 
Hamletet kérdem: „van végső határ? 
Vagyunk, s míg vagyunk, mindig van remény!” 
Cikázom, villogó, csalóka fény. 
Megkereshetnénk már Oféliánk.
Ott repülnénk a szülőföld felett, 
sötétség terjeng, közben este lett, 
bakacsin-mezbe vonva mániánk.

2006. augusztus 11 -  17.
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POMOGÁTS BÉLA

A búcsú regénye
A mögöttünk lévő másfél évtized

ben Nyíró József, aki valamikor Tamá
si Áron mellett, sőt előtt a legnépsze
rűbb erdélyi magyar írónak számított, 
legalább műveivel visszatért szülőföldjé- 
re, és népszerűsége ma vetekszik azzal, 
ami a harmincas-negyvenes években (egé
szen a második világháború befejezésé
ig) Erdélyben és Magyarországon körül
vette. Jóvátétel ez a népszerűség azért a 
hatalmi szóval elrendelt hallgatásért és 
kirekesztésért, amelyben 1945 és 1989 
között része volt. Könyveit ma (Csíkszere
dában és Budapesten) két életműsorozat
ban is kézhez kapja az olvasó, személyes 
emlékezések és tudós tanulmányok vet
nek számot életével és műveivel, s 2004. 
július 18-án szülőfalujában: Székelyzsom
borban népes részvétel mellett állították 
fel emlékművét. Mindazonáltal ez a kései 
jóvátétel és népszerűség sem feledtetheti, 
hogy élete utolsó nyolc esztendejében mi
lyen megpróbáltatásokon kellett keresz
tülvergődnie: szüló'földjének, otthonának, 
az öt körülfogó és nagyra becsülő közös
ségnek az elvesztése miatt.

Nyíró' József 1940 őszén, Észak-Er- 
dély és a Székelyföld visszacsatolása 
után, mint behívott képviselő' a budapes
ti országgyűlés tagja lett. 1944 decem
berében a parlament egy részével (azok
kal, akik nem vonultak vissza a nyilasok 
októberi államcsínye után), akik persze 
nem voltak mind Szálasi hívei, Sopronba 
menekült a közelgő szovjet hadsereg elől, 
majd 1945. március 28-án egy minisz
tériumi tisztviselőket és országgyűlési 
képviselőket szállító vasúti szerelvényen 
továbbmenekült Németországba. A több 
napig tartó hányattatás után, miközben 
légitámadásokat is át kellett élniök, áp
rilis közepén feleségével együtt, de gyer
mekei nélkül egy bajorországi faluba, a 
cseh határ közelében fekvő Wollabergbe 
került, ott egy elhagyott iskolaépületben 
szállásolták el őket, majd 1946 őszén a 
Passau melletti Waldkirchenben helyez
ték el a házaspárt, egy magyar mene
kültek számára nyitott tábor barakkjai
ban. Ebben a barakktáborban mindenki 
a kivándorlásra készült: az Egyesült Ál
lamokba, Kanadába, Dél-Amerikába, 
Ausztráliába -  minél messzebb a nyo
morba süllyedt és netán egy újabb világ
háború áldozatává váló Európától. Nyíró' 
József először Argentínába akart költöz
ni, spanyolul tanult, végül mégis maradt 
Európában, és 1950-ben feleségével Mad
ridba költözött, ahol a Spanyol Nemzeti 
Rádió magyar nyelvű adásánál kapott 
munkát. Ott dolgozott akkor már a két 
világháború közötti korszak neves szín
műírója: Vaszary János és ennek nála is 
híresebb felesége: a „filmcsillag” Muráti 
Lili.

A háború végeztével több százezer ma
gyar került a nyugati világba, nemcsak 
szélsőjobboldali politikusok, katonatisz
tek és csendőrök, hanem közönséges ér
telmiségiek, polgáremberek, orvosok,

tanítók, kereskedők. Valamennyien ret
tegtek a megszálló szovjet hadseregtől 
és a berendezkedő kommunista hatalom
tól, az erdélyiek még az 1940-es visszacsa
tolás miatt revánsra készülődő erdélyi ro
mán berendezkedéstől is. A „nyugatos” 
magyarok nagy része néhány hónap múl
va visszatért Magyarországra, hogy azu
tán 1948-1949-ben, majd az ötvenhatos 
forradalom leverése után újabb emigráci- 
ós hullámok sodródjanak a nagyvilágba. 
A magyarországi lakosságnak nagyjából 
tíz százaléka szóródott szét Nyugat-Euró- 
pa, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália vi
dékein.

Közvetlenül a háború után a magyar 
politikai és katonai emigráció még nagy
arányú szervezkedésre készült, mi több, 
arra, hogy a minden bizonnyal kirobbanó 
amerikai-szovjet összecsapást és az Egye
sült Államok, valamint szövetségesei bi
zonyosra vett győzelmét követve vissza
térhetnek elhagyott hazájukba. Nyíró' 
is reménykedett, mégis talán azért vett 
részt az emigrációs szervezkedésekben, 
mert ezeknek az ő vitathatatlan írói te
kintélyére szükségük volt. 1947 augusztu
sában a bajorországi Altöttingben össze
ültek a korábbi magyar országgyűlés 
nyugatra menekült tagjai, a felsőházi ta
gokkal együtt ötvenhatan, az emigráns 
parlament Kisbarnaki Farkas Ferencet 
bízta meg egy „menekült kormány” meg
alakításával, nemzetnevelési miniszter
nek Nyíró' Józsefet kérték fel. A „mene
kült kormánynak” azonban se hatalma, 
se tekintélye nem volt, a nyugati kor
mányok szóba sem álltak vele, ráadásul 
Horthy Miklós kormányzó is távol ta r
totta magát tőle. Hamarosan Nyíró' Jó
zsef is elhagyta a valójában nem is léte
ző miniszteri bársonyszéket. A politikai 
élettől mindazonáltal nem vonult vissza 
teljesen, az ugyancsak Kisbarnaki Far
kas Ferenc elnökletével megalakult Ma
gyar Szabadság Mozgalom Liptay Lajos 
volt felsőházi tag és Justy Emil tábor
nok mellett 1952-ben társelnökévé válasz
totta. Ez a mozgalom az ötvenes évek kö
zepéig élt, és Borbándi Gyula adatai (A 
magyar emigráció életrajza 1945-1985) 
szerint 1953-ban harminckét országban, 
száz szervezetben több mint huszonegy- 
ezer tagja volt.

Nyíró József vezető szerepet vállalt 
az emigráció kulturális mozgalmaiban 
is: 1948-ban a Münchenben létrehozott 
Magyar Kulturális Szövetség, ugyaneb
ben az esztendőben a Magyar Újságírók 
Külföldi Egyesülete elnöke lett, erről a 
tisztségéről 1951-ben mondott le, utód
ja Wass Albert lett. Az emigrációs közé
lettől, már csak mind törékenyebb egész
sége következtében meg amiatt is, hogy 
mindinkább kilátástalannak látta a hor
thysta emigráció helyzetét, lassanként 
visszavonult. Egyik utolsó nyilvános 
megnyilatkozásában több, a nyugati vi
lágban élő magyar író, így Wass Albert, 
Flórián Tibor, Ólvedi János, Kannás Ala

jos, Bakó Elemér, Zathureczky Gyula, 
Szathmáry Lajos, Rónai Zoltán, Könnyű 
László, Horváth Béla és Kerecsendi Kiss 
Márton társaságában aláírta azt az írói 
nyilatkozatot, amely Mindszenty József 
hercegprímás bebörtönzése ellen tiltako
zott. „Mindszenty bíboros hercegprímás 
letartóztatásával -  idézi a közös állás- 
foglalást Borbándi Gyula imént említett 
műve -  nemcsak a vallás- és lelkiismere
ti szabadságot — egyéni szabadságról már 
régóta nem beszélhetünk! -  érte a legsú
lyosabb támadás, de ez egyúttal egy jel 
az alvilág erőinek a végső támadás meg
indítására is, minden ellen, ami még a 
nyugati szellem örökségének bélyegét 
hordja magán Magyarországon.”

Talán az előbb lejegyzett névsor is 
jelzi, hogy Nyíró József és Wass Albert 
és talán a korábban népszerű katolikus 
költő (a Vigilia című folyóirat egyik szer
kesztője): Horváth Béla kivételével nem
igen akadt jelentékeny és népszerű írói 
személyiség az 1944—1945-os menekül
tek között. A nagyobb arányú irodalmi 
emigráció a negyvenes évek végén: a kom
munista párt diktatúrájának bevezetése 
után telepedett meg a nyugati világban, 
olyan kiváló írástudókra gondolok, mint 
Márai Sándor, Cs. Szabó László, Zilahy 
Lajos, Kovács Imre, Szabó Zoltán és má
sok. Nyíró' Józsefnek velük korábban sem 
voltak személyes kapcsolatai, és az emig
ráns életben sem keresett és talált ilyen 
kapcsolatokat, kivált Spanyolországban, 
amely akkor (Franco tábornok uralma 
idején) még nagyon távol volt az európai 
kultúra központjaitól.

Az emigráns élet különben is igen 
nagy megpróbáltatásokkal járt együtt. A 
háborút követő első esztendőkben a nyu
gati kormányok bizonyos ellenséges érzü
lettel kezelték a magyar menekülteket. A 
náci német birodalom híveinek tekintet
ték őket, következésképp komolyabb tá
mogatásra nem számíthattak. Ez csak 
akkor következett be, midőn 1948 körül 
teljes mértékben kibontakozott a nyuga
ti világ és a szovjet tömb konfliktusa, 
és a közép-európai kommunista hatalom- 
átvételek után a nyugati segítőkészség 
megerősödött a térségből érkezett mene
kültek iránt. Ekkor kezdődött meg a me
nekültek nagyobb arányú letelepítése, 
elsősorban az észak- és dél-amerikai kon
tinensen és Ausztráliában. A negyvenes 
évek vége — a magyar menekültek szá
mára -  valójában a nyomorúság és a re
ménytelenség időszaka volt, amidőn alig 
találtak megfelelő munkára, különösen 
Németországban és Ausztriában, mint
hogy ezeknek az országoknak a lakói is 
nyomorúsággal küszködtek. Nyíró József 
két regénye, mindkettő a menekülttábor
ban született, tehát az 1950-ben megje
lent A zöld csillag és az 1951-es dátumot 
viselő Íme, az emberek igen részletesen 
számol be a menekültsorsnak ezekről a 
megpróbáltatásairól.

A két regény valójában fordított sor
rendben keletkezett, először a személyes 
tapasztalatokra épülő íme, az emberek, 
majd A zöld csillag, amely részben elsza
kad ezektől a tapasztalatoktól, ugyan
akkor főhősének, a menekült erdélyi író
nak: Bölön Ferencnek az alakjában jól
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felismerhetően az író élményeit, tájékozó
dását, lelki küzdelmeit és kiútkeresését 
beszéli el. Nyíró' maga is jól tudta, hogy a 
németországi menekülttáborokban nehéz 
megélhetési gondokkal küzdő és csak hal
ványan reménykedő magyarok sorsa min
den korábbi változásnál drámaibb fordu
lathoz érkezett. „Életük egy korszaka 
lezárult -  olvassuk a regény egy helyén. 
-  Nagy részük képzett, intelligens ember. 
Minden nép fiával állták a versenyt. Ran
got, jólétet értek el otthon a munka és 
szellem területén fél életen át becsületben 
és tisztességben. Mindenüket elvették és 
kitaszították őket erre a szemétdombra, 
ahol évekig lesték, mikor mehetnek ha
za. A belső érték, szellemi öntudat egye
nesen tartotta őket. Megalázták emberi 
méltóságukban is, és morzsánként mér
ték a kenyeret, hogy fel ne forduljanak, 
rajtuk táncolt az ördög, de nem bírta meg
törni őket, hiába taszították ki a társada
lomból, törülte beléjük a lábát minden 
ripők. Tovább azonban nem várhatnak. 
El kell kezdeniük valahol az életet. Ott, 
ahol lehet. A tanár talán téglát hord az 
építkezésnél, az orvos padlót sikál a sza
natórium folyosóján, a színész autót fé
nyez, a költő mosogat az egyetemi men
zán, a királyi ügyész cipőt fog tisztítani, 
az ezredes új cowboy lesz a prérin, a mél- 
tóságos asszony cseléd, és alázatosan szi
szegi majd: -  »Oh missis!«,,

A regény igen plasztikusan, egyszer
smind személyes elkeseredettséggel mu
tatja be a történelem és a társadalom 
peremére vetett szerencsétlen embe
ri sorsokat, minthogy magának az író
nak is keserves számvetést kellett ta r
tania, annak tudatában, hogy szinte 
minden, amit munkás életében létreho
zott, beleértve biztos irodalmi pozícióját 
és székelyudvarhelyi házát, benne könyv
tárát, véglegesen elveszett. „A menekült 
-  töpreng az író -  csak maga hiszi, hogy 
ember még, lelke és jogai vannak. Minél 
jobb, nemesebb valaki, nagyobb ember 
belül, annál nagyobb a megaláztatása. 
Azoknak, akiket még nem ért utol a vég
zetük, csak anyag, munkaerő, érvényesü
lési eszköz vagy teher. Ha nincs izmod, 
nem vagy ifjú, vagy a röntgen nem mutat 
jót, a fogaid hiányosak; nem kellesz, ha 
fogantatásodtól napjainkig evangéliumo
kon nevelkedtél is. Lehet, azt se tudod, 
mi az a »fasiszta«, de elég, ha rád fogják,

hogy kiüssék a kezedből a kenyérkeresés
nek még a lehetőségét is. Ma a gyűlölet 
uralkodik, a pénz az Isten, a hatalom az 
Isten, a fegyver az Isten.”

Ebben a kilátástalan világban él és 
egy talán még kilátástalanabb világ
ba érkezik Bölön Ferenc, hogy megis
merje egy másik bajorországi mene
külttábor lakóinak életét. Jellegzetes 
menekültfigurákkal találkozik: idős tá
bornokkal, aki egy fekete-erdei favágóte
lepen keresi kenyerét, egykori orvostan
hallgatóval, erdélyi menekült lelkésszel, 
még egy nyilas mesteremberrel is, aki
nek politikai meggyőződését inkább őrü
letnek tartja, mintsem veszélyesnek, és 
iróniával beszél róla (a figura nyilván 
nem tartozik a gyilkos nyilasok közé, in
kább fantasztának látszik). És megisme
ri a menekülttábor legfőbb nevezetessé
gét: Tekét, a „tisztánlátót”, aki néhány 
szó, egy fénykép vagy egy ruhadarab lát
tán pontos képet tud adni emberi sorsok
ról, várható megbetegedésről, közelgő ha
lálról. Teke alakjában (amely korábbi 
regényében, az íme, az emberek ben is fel
tűnt) valóságos embert mutatott be, egy 
Kele János nevű menekültet, akinek meg
magyarázhatatlan képességei voltak, és 
ezek révén a menekülttábor nevezetessé
ge lett, fogadóóráin ott tülekedtek a ro
konaik sorsát kifürkészni kívánó néme
tek is.

Teke valamiféle titokzatos empátiával 
tudja vagy sejti meg az emberi sorsok ala
kulását, és Bölön Ferenc, vagyis az író 
alakmása, a kezdeti kételyek után maga 
is úgy hiszi, hogy a „tisztánlátónak” em
berfeletti képességei vannak. A regény
ből is kitetszik, hogy a menekülttábor 
magányába szorult, kilátástalansággal 
küzdő író mindinkább hitelt ad a csodás 
látomásoknak, mi több, módszeresen fog
lalkozik az okkultizmus tanításaival, 
olyan gondolkodókra hivatkozik, mint 
az alkimista és jövőbelátó Paracelsus, 
az „életfilozófia” mesterei: Schopenhauer 
és Max Scheler vagy éppen huszadik szá
zad irracionalista bölcselői. Maga is jóvá
hagyólag állapítja meg azt, hogy „az utol
só évtizedekben (...) komoly tudományos 
mozgalom indult meg az egész világon, 
amely az okkult dolgokat kritikailag és 
előítélet nélkül vizsgálja”.

Majd még ezt is hozzáteszi: „Nekem kü
lönösen érdekes, hogy az őskeresztény

írók: Tertullian, Szent Ágoston és Nagy 
Szent Gergely hittek a tisztánlátásban. 
Szent Ágoston ismeri már a hipnózist is. 
Szent Bonaventura szerint az embernek 
megvan a képessége a múlt, jelen és jövő
re nézve. Aquinói Szent Tamás szintén is
meri a természetes tér- és időbeli tisztán- 
látó képességeket.”

Az okkult elméletek iránt táplált ér
deklődés bizonyára abból a lelki és esz
mei válságból következett, amely a világ
háború rettenetes tapasztalatai nyomán 
széles körben rendítette meg a 19. és 20. 
századi racionalista gondolkodást, vagy 
éppen az isteni gondviselésbe vetett hi
tet. A háború poklát átélt emberek vala
miféle magyarázatra vágytak, és mint
hogy a hagyományos gondolkodásmód 
erre alkalmatlannak bizonyult, az irra
cionalizmus különféle változataiban: az 
okkult tanokban, a mágiában, a szellem
idézésben vagy éppen a „tisztánlátóknál” 
kerestek megnyugvást. Közéjük tartozott 
a háborús esztendők súlyos csalódásait 
megemészteni képtelen, a maga szemé
lyes sorsával és az erdélyi magyarság sor
sával mind reménytelenebben küzdő me
nekült író is.

Az író és a „tisztánlátó” küzdelmes 
párost alkot, szembenállásukból, majd 
megbékélésükből bontakozik ki a törté
net, amelynek azonban van egy másik 
szála is: két ugyancsak menekült ifjú 
ember szerelmi története. Tarján Éva és 
Saly Pali a menekülttáborban szeretik 
meg egymást, össze kívánnak házasod
ni, majd kivándorolni valahová Ausztrá
liába, azzal a nagyon kevés reménnyel, 
hogy egyszer a távoli jövőben talán ha
zatérhetnek Magyarországra. A „tisztán
látó”, minthogy szörnyű végzetet: súlyos 
betegséget és váratlan halált sejt Pali sor
sában, meg akarja óvni őket ettől a szere
lemtől, az író viszont pártfogásába veszi 
őket. A jóslat -  egy afrikai eredetű fertő
zés következményeként -  majdnem betel
jesedik, végül a fiú mégis felgyógyul, az 
ifjú pár boldogságának semmi sem áll
hat az útjába. A halál jele: a „zöld csil
lag” ugyan megjelenik a fiú szemében, 
betegségét azonban sikerül meggyógyíta
ni, ugyancsak a „tisztánlátó” segítségé
vel, aki mintegy révületben felismeri a 
fertőzés eredetét. A regény ilyen módon 
szerencsés fordulattal fejeződik be.

Bölön Ferenc, az író rezonőri és konflik- 
tus-feloldó szerepet tölt be a regényben, ő 
ad vigasztalást a menekülttábor remény
telen lakóinak. Ugyanakkor neki is lelki 
vívódásokkal kell küszködnie: öregnek és 
betegnek érzi magát, holott az alakja mö
gött álló író a regény megírásakor alig töl
tötte be a hatvanadik életévét. Szeretne 
még sokáig élni, a regénybeli „tisztánlá
tó” is hosszú életet jósol neki, mégis több 
alkalommal fedi fel szorongásait, félve a 
közeli távozástól. A „tisztánlátó” jóslata, 
mint tudjuk, tévesnek bizonyult. Nyíró'Jó
zseffel nagyjából négy esztendővel A zöld 
csillag befejezése után egy madridi klini
kán egy rövid lefolyású tüdőrák végzett. 
Az író és a „tisztánlátó” vitáinak regénye 
valójában Nyíró' József végső vallomása 
lett: a búcsú regénye, amely számot vet
ve a rossz és a halál erőivel, mégis az élet 
mellett tett hitet.

G aál A n d rá s rajzai a  7. é s  19. oldalon
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§L
IUVENALIS
A z e g y ip to m i  em b e re vő k
R észletek  a tizenötödik szatírából

Drága Volusiusom, hogy a balga egyiptomiak hány 
szörnyet tisztelnek, ki ne tudná? Itt krokodilhoz 
száll a fohász, s kígyót nyelt íbiszt áld a butábbja.
S íme, aranymajmok képmása előtt ima zümmög, 
hol Memnón csonk-szobrából hárfák dala hallszik, 
s százkapujú Thébánk rommá lett városa porlik. 
Ebben a városban kanmacska a szent, halat áld más, 
sőt, kutyaisteneket tisztel, le se tojva Diánát, 
másutt pórét és hagymát eszegetni a főbűn.
Mily vallásos nép: kertjében sarjad az isten!
Ott asztalra sosem juthat gyapjas legelésző 
húsa, s a kecskegidát kaszabolni gyalázatos egy bűn, 
bezzeg az emberevés szent tett! Amikor lakomázva 
zengte a sok rémséget el Alcinoosnak Ulysses, 
elborzadt a király, fölforrt ott pár epe, más meg 
csak kacagott: „buta dajkamesék csak! A tengeri árba 
nincs, aki jól belevágja? Valódi Charybdis ebédje 
méltán lenne e laestrygon és cyclops-kitaláló!
Scyllát higgyem el én inkább vagy az összecsapódó 
sziklákat s a szelekkel megtöltött busa tömlőt, 
vagy, hogy Circe lágy vesszőjétől röfögő kan 
disznó lett maga Elpenór s evezősei szintúgy?
Azt hiszi tán, hogy a phaeaxok feje ostoba tökfej?” 
így, aki még józan, jogosan felesel, s aki nem nyelt 
még kellő korty bort corcyrai kelyhe szivéből.
Senki tanúja se volt Ithacusnak rá, amiről szólt,

Egyiptomi kilometrik
A nagy Kilometrik oldalainak olvasói talán meglepődnek, 

hogy e lapszámban (miként majd a következó'ben is) Egyip
tomról olvashatnak, pedig nincs ebben semmi meglepő', ha vé
kony és szinte láthatatlan szálakkal is, de Erdély és Egyip
tom, a magyar kultúra és Egyiptom kapcsolatára több példa 
is volt az elmúlt évszázadban. Elég csak arra gondolni, hogy 
Takács Jenő zeneszerző hosszú éveken át tevékenykedett Ka
iróban, akárcsak Sefket Szefeddin Bey, akit elsősorban a Ka
lotaszegi madonna szerzőjeként és kalandorként ismernek 
tájainkon, de Egyiptomban az ottani filmgyártás egyik meg
alapítójaként tartják számon. A lapszám másik apropója, 
hogy tavalyelőtt néhány lelkes, Egyiptomban tarózkodó erdé
lyi fiatal kezdeményezésére megalakult a Seffket Széfeddin 
Bey Baráti Társaság is, melynek alulírott ezúton is megköszö
ni (a nekik köszönhetően Egyiptomban járt erdélyi írókkal 
együtt) a Társaság által támogatott egyiptomi kalandozást.KARÁCSONYI ZSOLT
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ám amit én zengek, mind színigaz! Akkor a konzul 
Iuncus volt, s mindezt a heves Coptus fala látta, 
egy nép bűnét, mely a cothurnustól idegen, hisz 
Pyrra korától hogyha a drámák tárgyaihoz nyúlsz, 
oly bűnt nem lelsz, mely egy teljes népre kiterjed! 
Hallgasd, mily szörnyűséget szült hát ez a század!

Két szomszéd város közt ősi viszály heve tombol, 
nem gyógyul be a seb, sose szűnik a gyűlöletátok 
Ombos s Tentyra közt. Az ok ez: mindketten utálják 
egymás isteneit teljes szívből, s csakis ahhoz 
száll az imájuk, akit maguk áldanak. Egyszer azonban 
fénylőn fénylő ünnepnap ragyogott fel az egyik 
város egén, de a másik város zord vezetői 
úgy látták, az idő eljött, hogy megkeserítsék 
édes perceiket, hogy bő lakomán se örüljön 
majdan a nép utcára kitett, s szentélyük elébe 
állított busa asztalhoz keveredve, ha virraszt, 
hét nap fénye ragyog rá, hét éj leple borítja.
Rettentő vad Egyiptom! Láttam: a luxus az első, 
barbár népe az ősi Canopust is lepipálja!
Persze, gyerekjáték letiporni a részegedetett, 
tébláblót, dadogót. Szerecsen fuvolás dala szárnyal, 
s táncot ropnak rá, fejükön koszorúragyogás vagy 
némi virág, sokféle kenőcstől fényes az izmuk.
Böjtöl az ellenségben a düh: veszekedni nem átall 
menten az izzó vér, hadikürt riadója a zord düh, 
szörnyű zajjal a két fél összeverekszik azonnal, 
fegyver nincs, csak a puszta kezük. Be-bevert áll 
száz is akadt s ép orr végtére talán, bizony, egy sem. 
Mennyi betört pofacsont, eltorzult kép nyöszögött ott! 
Mennyi kiálló csont! Hány csonkolt test sebesült meg! 
Okleiken vér fénylett, mely ráfolyt a szemekből! 
Játéknak hitték mindezt, gyerekes katonásdit 
láttak benne csupán, míg nem léptek tetemekre!
(...)

Dúsul az egyik fél, sőt kardot fogni se késik, 
ádáz nyílvesszők seregét lövi szét hadakozva,
Ombos népe elől hátat fordítva rohannak 
árnyat adó pálmájú Tentyra férfilakói.
Egy, aki rettegvén túl gyors rohanásba fogott épp, 
hasra esett, s elfogták: csöpp cafatokra szakadt szét, 
kis falatokra szakították, hogy majd megehessék, 
hogy minden harcosnak jusson végül a húsból. 
Győzteseink hada vígan falta az áldozatát föl, 
minden csontról jól le-leszopta a hús maradékát.
Nem kellet katlan, forró víz, nyárs a sütéshez, 
sajnálták az időt: mért főznék? Nyersen is ízlik!

CSEHY ZOLTÁN f o r d í t á s a

KilometriK
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RIGÁN LÓRÁND
F ilo zó fu s tu r is tá k  Egyiptomban
A világtörténelem  filozófiájáról szó

ló előadásaiban Hegel minden idealiz
musa ellenére néhol bizonyos geográ
fiai spekulációkba bocsátkozik bele. 
Nem feltétlenül a rra  kell azonban en
nek kapcsán gondolnunk, hogy a nem 
germ án népek, így a m agyarok jelen
létét csupán jelzi, se nem véli úgy, 
hogy a világszellemből ténylegesen 
részesülnének (szerinte, habár a ma
gyarság keresztény néppé válik, szel
leme valahol az európai és az ázsiai 
között marad), hanem  inkább arra , 
hogy m iután leszögezte: a term észet 
a szellemhez képest valam i mennyi
ségi, ezért ereje nem lehet oly nagy, 
hogy egyedül megtegye önmagát m in
denhatónak, mégis elismeri a földraj
zi környezet befolyását. A fagy, írja, 
vagy A frika izzó hősége „túl hatalm as 
erők az emberrel szemben, semhogy 
a la ttu k  a szellem szabad mozgást 
nyerhetne és gazdagságához ju th a t
na”. Általánosítva ezt a megjegyzését, 
Arisztotelész kijelentésére lyukadunk 
ki: a bölcselet m int közvetlen érdek 
nélküli szemlélődés csak az anyagi
term észeti kényszertől való függetle
nedés m inim ális fokán válik lehetővé. 
(A Metafizika első könyve szerint „a 
tudásnak  ez a fajtája ugyanis akkor 
kezdődött, am ikor m ár az élet kényel
mére és élvezetére szükséges dolgok 
csaknem mind megvoltak”.)

Ha figyelmünkre m éltatjuk m ind
ezeknek az autonóm szellemhez, gon
dolkodáshoz való viszonyát, am it ők 
sem vitatnak, M arx pedig egyenesen 
abszolutizál, nehezen tudunk majd 
összeegyeztetni két olyan eszm etörté
neti tézist, am it egyaránt vallani szok
tunk. Egyrészt, hogy a filozófia böl
csője Hellász, m ásrészt, hogy annak  
fellépésekor Egyiptom m integy m ás
fél évezredes fennállást tudhato tt ma
gáénak, gazdaságilag s részben klim a
tikusan  is. Egyiptom, vagy am i azt 
illetti, India, esélyesebbek volnának 
tehát görögjeinknél a filozófiára, é rt
ve ez a la tt nem az agy önfenntartá
sához szükséges okosságot, mely a 
dolgokat használhatóságuk szempont
jából vizsgálja, hanem  annak  okát, 
hogy egyáltalán van(nak), ám anél
kül, hogy azt rögtön istenség(ek) for
m ájában azonosítaná. M árpedig ez a 
fajta vizsgálódás, mely term észettel 
és szellemmel, sőt Istennel foglakozó 
tudományokat szül, sajátosan görög,

Rigán Lóránd: 1980-ban született, 
egyetemi gyakornok a BBTE-n, a 
Korunk szerkesztője.

jóllehet nekünk elvileg egyiptomi ka
tegóriákban kellene gondolkodnunk. 
Jobbról nézve pompás bizonyíték, 
ak ár odáig menően, hogy a veleszüle
te tt ku lturális fölény eszméjének kí
sértésébe ejt: Európa önállóan szüli 
meg önmagát! Balról karika tú ra , h i
szen ez a szellem csupán m ellékterm é
ke az á ltala  fogyasztott, kényelmére 
és élvezetére szükséges javaknak.

Még jobban bonyolítja helyzetünket, 
hogy az antik  filozófiatörténeti hagyo
mány szerint majdnem mindegyik gö
rög bölcs já r t  egyszer Egyiptomban, 
tanu lt az ottani papoktól, mágusok
tól. Csakhogy Alexandria megalapí
tása  előttről semmilyen fennm aradt 
szöveg sem hasonlít a görög argum en
tativ  s tru k tú rák ra . Még am iután a 
görögök évszázadokig éltek is Egyip
tomban, azok az egyiptomi—görög ér
tekezések, amelyek megőrződtek, tipi
kusan deklaratív, teológiai jellegűek. 
Ellenben, ha a görög filozófia közvet
lenül egyiptomi modellektől függött

volna, vélhetőleg itt is olyan párhuza
mokat kellene találnunk, m int amilye
nek a római költőknek a görög ku ltú
rához való vonzalmából adódnak. Mi 
több, azok az antik  biográfusok, akik 
egyiptomi utazásokat írn ak  le, soha
sem számolnak be részletesen olyan 
bölcseleti eszmékről, melyeket görö
gök esetleg innen vettek át, ehelyett 
csupán feltételezik, hogy gyakorlati
tudományos ism ereteket kölcsönöztek, 
legtöbbször olyankor folyamodva az 
Egyiptom-toposzhoz, ha  szeretnének, 
ámde képtelenek egy-egy gondolkodó 
eredetiségéről számot adni. A m ásik 
oldalról persze a Hérodotosz idejében 
perzsa, majd Alexandrosz u tán  görög

uralom a la tt élő egyiptom iaknak m in
den okuk megvolt rá, hogy a görögök
kel szembeni elsőbbségüket, ősibb 
mivoltukat hangoztassák, az adott 
körülmények között történelm ük
ben keresve egyfajta nemzeti büszke
ség forrását. Hasonló helyzetben vol
tak  ehhez egyébként az alexandriai 
zsidók is, ak ik  úgyszintén a rra  töre
kedtek, hogy kim utassák: kényszerű 
alárendeltségük ellenére nemcsak leg
alább olyan jól m egértik a görög kul
tú rá t, m int a görögök m aguk, hanem  
azok egyenesen tőlük, Mózesből m erí
tettek.

Összességében véve a kortárs (nyil
ván európai szemléletmódot m űködte
tő) filozófiatörténet-írás álláspontja 
szerint Egyiptom nak a görög bölcse
letre gyakorolt hatása , melyet a gö
rög tradíció nemhogy elfogad, hanem  
büszkén vállal, nem m utatható ki. 
Ami kissé furcsa, teszik hozzá más, 
nem-kanonizált modern kutatók (M. 
Garvey, M. Bernal, C. A. Diop, G. G. 
M. Jam es, Y. A. A. ben-Jochannan, 
általában az eurocentrizm ussal szem
ben önm agát afrocentrikusnak ne
vező irányzat), akik revizionista 
narratíváikban am ellett érvelnek, 
hogy mi, fehér európaiak m indig is el
kendőztük az igazságot az egyiptomi 
(vagy az afrikai) ku ltú ra  prioritásáról 
a feketék irán ti ellenérzéseinkből k i
folyólag. Ben-Jochannan ennek a lá tá 
m asztására többek között azt az érvet 
hozza, hogy Arisztotelész, aki egykori 
tanítványát, Alexandroszt különben 
aligha kísérte el hadjárata  során, a 
halála  u tán  épített alexandriai könyv
tárból tekercseket lopott.

Leszűrhető mindebből először is 
az, hogy egy k u ltu rá lis  specifikum, 
jelen esetben a nyugati filozófia ér
tékének túlhangsúlyozása, melyet 
az eleve célzatos kérdésfelvetés kö
vet („hogyhogy éppen m inálunk?”) 
legalábbis veszélyes, am ennyiben 
alapvető a lternatívákkén t kapásból 
a m ateria lista  redukcionizm ust és a 
nem zetm etafizikai obskurantizm ust 
kínálja. M ásodsorban úgy tűn ik , 
hogy itt egy olyan hagyom ánnyal 
van dolgunk, mely a saját újszerűsé
gétől szinte v isszaretten , és azt h is
torikus tekintélyi alapon igyekszik 
igazolni, am i különösen kézenfekvő 
egy olyan korban, amelyben az ú jítás
nak  a maihoz viszonyítva jóval a la
csonyabb ázsiója van („minél régebbi, 
annál jobb”, m ert időben közelebb áll 
a rom latlan  ősi igazsághoz; ez m int 
hozzáállás a jelenkori filozófiából 
sem hiányzik). Végül és legfőképpen: 
valóban ha lla tlan , hogy egy filozófus 
tu ris ta  önszántából feljelentse m agát 
könyvlopásért, de még inkább, hogy 
minden önvád ellenére se ta lá ltassák  
erre komolyabb bizonyíték.
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LAKATOS RÓBERT

B a h r t a lo !  (Jó s z e r e n c s é t ! )
Készlet a forgatókönyvből

SZINOPSZIS: A film egy „neorealista ko
média”, dokumentarista stílusban felvett 
„road movie”, mely a két főszereplő, Lali 
(erdélyi Gábor cigány) és Lóri (erdélyi ma
gyar) kalandjaira alapoz. Anyagi gondja
ik arra késztetik őket, hogy olyan lehető
ségeket próbáljanak ki, melyek az elmúlt 
évek európai globalizálódásnak köszönhe
tőek. A két főszereplő, szülőföldjén kívül, 
Magyarország és Ausztria után, Egyip
tomban próbál boldogulni, de úgy tűnik, 
hogy a balszerencse árnyékként követi 
őket, és a kulturális, gazdasági és társa
dalmi különbségekkel együttműködve, 
közrejátszik a filmbeli komikus helyze
tek megteremtésében.

KÜLSŐ. ÚSZÓMEDENCE (NOVO- 
TEL SZÁLLÓ -  KAIRÓ) -  NAPPAL

Egy fekete öltönyös arab férfi közeledik a 
pálmafákkal körülvett úszómedencéhez, 
melyben felismerjük LÓRIT.

FÉRFI: Lóri! Lóri! Come out! (Lóri! Lóri! 
Jöjjön ki!)
LORI: Why? (Miért?)
FÉRFI: Becouse a friend is waiting for 
you. (Mert egy barátja várja.)
LÓRI: Bring him here! (Hozza be ide!) 
FÉRFI: It is not possible to bring him 
here.(Nem lehet őt behozni ide.)
LÓRI: Fié ? (miért?)
FÉRFI: Your friend is waiting out. ( A ba
rátja kint várja.)
LÓRI: Live it inside! (Engedjék be!) 
FÉRFI: Not possible to enter with dog, 
yeah? (Ide nem lehet kutyával bejönni.) 
LÓRI: What? (Micsoda?)
FÉRFI: He bring a dog with him. (Egy ku
tyát hozott magával.)
LÓRI: And no possible to enter with dog? 
(És nem lehet kutyával bejönni?)
FÉRFI: No possible. (Nem lehet.)
LÓRI: Why? (Miért?)
FÉRFI: Is our procedure. (Ez a szabály.) 
LÓRI: But he will stay here with me. (De 
ő itt fog lakni velem.)
FÉRFI: No, no, no. (Nem, nem ,nem.) 
LÓRI: We can’t resolve? (Nem tudjuk 
megoldani?)
FÉRFI: No. It is not aloud... Please get 
out. (Nem. Nem lehet. Kérem szálljon ki!)

LÓRI kiszáll a vízből és megtörülközik.

LÓRI: His look ? (Kinézete?)
FÉRFI: His look like a farmer. (Úgy néz 
ki mint egy farmer.)
LÓRI: Like a farmer? Hehehe ... what can 
I do? (Mint egy farmer? Hehehe...most 
mit tehetek?)
LÓRI: (öltözködés közben) He is still 
waiting? (Kint vár?)
FÉRFI: Yes. (Igen.)

Elmennek, és a szállodában már ég bent 
a villany.

CUT TO:

KÜLSŐ. SZÁLLODA ELŐTT -  ESTE

LALI fehér kalapban (ugyanolyanban 
mint a korábbi kalapja, csak ez nem feke
te) a szálloda üvegajtaja előtt áll, és na
gyot sóhajt. LALI egy kis farkaskutyát 
tart pórázon. A kiskutya lábai szétcsúsz
nak a fényes padlózaton, és a kutya fekve 
marad. Lali hirtelen „tempót vált”, és neki
indul a szálloda üveges forgóajtójának.

LALI: (a kiskutyának) Gyere Cézár, gyere!

LALI odamegy a szálloda üveges forgóajtó
jához, de mikor már lépne be, az őr lefogja 
az ajtót és nem engedi be.

LALI: Please! Mr. Lóri. My friend, Mr. Lóri.

Egy szállodás lány jön ki a másik üvegaj
tón és odamegy Lalihoz.

LÁNY: No dog. Dog no. No. No.
LALI: Is smard dog, no...
LÁNY: No, no.

LALI elfordul a lánytól és a forgóajtó mö
gött álló őrhöz fordul, de az továbbra is 
fogja az ajtót

LALI: Please eine moment...

LALI a szálloda mellékajtója mellett a ku
tyát fogja. A LÁN Y kint áll, az őr pedig be
lülről fogja az ajtót.

LALI: Ok. OK. No dog. Mr. Lóri my friend. 
LÁNY: O.K. Keep the dog here and I will 
call Mr. Lóri for you.

A LÁNY és az őr bemennek. LALI moso
lyogva izeg-mozog, majd leguggol, és el
kezd játszani a kiskutyával.

(MEGJEGYZÉS: Ezt a jelenetet klipesítve, 
filmzenére is lehet vágni, és fel lehet hasz
nálni LALI és LÓRI találkozását is, ami a 
problémát tekintve erős gesztikulálással, 
és talán nem túl érdekes szöveggel járna.)

FADE OUT:

KÜLSŐ. UTCA A KAIRÓI DZSUM
BUJBAN -  ESTE

LÓRI és LALI a kiskutyát középre fogva 
haladnak a zsúfolt, esti megvilágításban 
fürdő utcán. A kiskutya folyton a lábuk elé 
kerül, ezért csak össze-vissza lépkedve tud
nak haladni.

LÓRI: Ügyelj ne lépj a lábára!
LALI: De Sheriff tudja, hogy jövünk? 
LÓRI: Hmmm — tudja.... Hát beszéltem te
lefonon. Vigyázz, mert kocsi... Na indulj!

Elengednek maguk mellett egy kocsit.

1Q

LALI: Ott az a villa?
LÓRI: Nem, még egy kicsit odébb.
LALI: De Sheriff vár minket?
LÓRI: Igen. A házához megyünk...
LALI: Merre van?
LÓRI: Ott balra, aztán... Ügyelj ne lépj a 
lábára.
LALI: Hát ezek blokk lakások.
LÓRI: Igen. Mi baj van vele? Cézár!

A kicsi kutya megáll és egy méretes szék
letet ereszt ki magából az utca közepére. 
LÓRI is megáll, majd felkap a földről egy 
eldobott műanyagzacskót, és letakarja ve
le a kicsi kutya kakáját. Közben LALI is 
visszafordul, felkap egy marék földet az út
ról és ráhinti a nylonzacskóra.

LÓRI: Gyere! Hagyjad rám, mert itt fél
nek a kutyától!
LALI: Alig állok a lábamon. Ilyen nagy 
ember ilyen helyen lakik?
LÓRI: Igen. Hát te is blokkban laksz. 
LALI: De melyik házba megyünk?
LÓRI: Egy másik barátomhoz megyünk... 
LALI: Sheriff nem vár minket?
LÓRI: De vár, vár...Figyelj ide! Egy má
sik barátomhoz megyünk, de a szállodá
ban olyan értelmetlen voltál, hogy nem 
lehetett megmondani neked, hogy nem 
oda. Mondtam, hogy nem oda. Te úgysem 
tudod, hogy ki az a Sheriff.
LALI: Hát de tudod mi a bajom nekem... hogy 
így elfáradtam, s te nem Sheriífhez viszel? 
LÓRI: Nem. Hát nem megmondtam, hogy 
nem lehet felhívni...
LALI: Hát te azt mondtad, hogy nagy pa
lotája van.
LÓRI: ... de te mind erősködtél, hogy fel 
lehet. Nem. Said barátomhoz megyünk, 
és ott fogunk aludni ma éjjel a kutyával. 
Nem akartál a szállodában aludni, akkor 
most ott alszunk.
LALI: Jó, de miért nem jön Sheriff a ku
tyáért oda?

LÓRI olyan ideges, hogy az elején nem ta
lál szavakat, és csak némán hadonászik a 
kezével, majd sikerül megszólalnia

LÓRI: Ne mind! Megmondtam, hogy nem 
lehet ma. Ma Saidnál alszunk és késsz. 
Nem akartál a szállodában aludni, most 
kutyástól Saidnál alszunk.

LÓRI ráugat egy gyerekre, aki érdeklődés
sel közeledik a kutyához. LALI elmosolyo
dik LÓRI idegességén, megfogja LÓRI 
karját, és így mennek tovább.

LALI: Jó. Figyelj, de ez legalább jó fiú? 
Mert én nem akarok akármilyen helyen... 
LÓRI: (idegesen) Jó!
LALI: Mert Sheriff ahogy mondtad, hal
lottam, hogy nagy palotája van...
LÓRI: Holnap odamegyünk hozzá a pira
misokhoz, és meglátod őt.
LALI: De nem történik baja? hol alszik a 
kutya?
LÓRI: Az öledben!
LALI: Nem, de ott mellettem.
LÓRI: Ott, ott, ott.
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Nehézkesen mennek, mert a kutya még 
mindig közöttük halad.

LÓRI: Engedd el Lali, mert ha ketten fog
juk... fogjad a táskámat!

Dudál egy autó.

LALI: Vigyázz, vigyázz, ne rázzad (miköz
ben LÓRI esetük botlik a kutyával). Hív
tad volna fel Sheriffet. Kibaszol velem. 
Mindig, mindig kibaszol velem. Non stop 
kibaszol Bassza meg ...

LÓRI röhög.

LÓRI: Ha nem fogadtad el...
LALI: Te megint valamit stikázol. De itt 
legalább van egy normális ágy? A kutya 
jól fog inni jó vizet?
LÓRI: Van, van.
LALI: Normális vizet fog inni? Mert itt a 
vízzel is baj van.
LÓRI: Igen. Leküldelek ide és veszel.

LALI egy pillanatra leteszi a földre LÓRI 
táskáját, hogy a nehezebb csomagját átve
gye a másik kezébe.

LÓRI: Ne tedd le a földre a táskámat!

LALI lefújja a táskát, majd megugat egy 
pár gyereket.

LALI: De ezzel a csávóval volt dolgod? 
LÓRI: Igen. Nagyon jófiú. Taxisofőr és 
együtt bizniszelünk.

EGY JÁRÓKELŐ: Whats this? (Mi ez?) 
LÓRI: (idegesen) A  dog! (Kutya) Na gyere 
itt lakik, menjünk be a lépcsőházába. 
LALI: De hogy hívják?
LÓRI: Saiiid!

Miközben bekanyarodnak egy gyerekcsa
pat fut el mellettük.

CUT TO:

FELIRAT: MÁSNAP 

CUT TO:

BELSŐ: TAXI -  NAPPAL

LALI a hátsó ülésen ül a kicsi kutyával az 
ölében, és egy dalt énekel (Inelus cu piatra 
scumpa... -  keleties dallam, de román 
mahala ének). Lóri a SOFÓR mellett ül.

LALI: Nem vennéd a kutyát előre?
LÓRI: Nem, tartsd ottan, tudod nem sze
retem annyira.
LALI: Lóri, Sheriff biztos ilyen kutyát 
akart?
LÓRI: Igen. German shepard, Farkaskutya. 
LALI: Lóri, messzire van ide ez a Sheriff úr? 
LÓRI: Hát a piramisok mellett van a ká
vézója.
LALI: Hány km.-re kb?
LÓRI: Hát vagy 10 km. Kb. 10.
LALI: Te figyelj, az mindegy, hogy mi
lyen irányba? -  mert nem kéne kimen
jünk ha van ilyen állatpiac, ma ha van pi
ac nap, mert itt sincs minden nap ...

LÓRI: De miért akarsz kimenni?
LALI: Hogy nézzünk meg egy ilyet, mert 
ez drága. Ez ritka kutya.
LÓRI: De figyelj ide Lali, ez annyira rit
ka, hogy állatpiacon ilyet nem látsz. És 
különben is mire jó az nekünk ha ...
LALI: Táti, én azt mondom, hogy ha útba esik, 
és nem kerül sokba a taxi, akkor menjünk el 
egy piacig, tudod miért, mert ha itt 2-3000 
Euro, akkor legyünk mi egy lépéssel előrébb. 
LÓRI: De már mondott egy árat Sheriff. Az... 
LALI: Nem baj, de ha lefele akar menni, ak
kor ne tudjon, mert mi tudunk egy dolgot... 
LÓRI: Hát felfele úgysem tudunk menni, 
ez az én egyszerű megérzésem szerint. 
LALI: Jó. Ok. Ez ritka. Én mondom, 
hogy menjünk el egy állatpiacra. Kérdezd 
meg, hogy van-e állatpiac!
LÓRI: (a sofőrnek) Hassan, you know 
animal market here in Cairo? (Hassan! 
Ismersz itt állatpiacot Kairóban?) 
SOFŐR: Aaa. Cairo? (Ááá... Kairóban?) 
LALI: Animal piac.
LÓRI: Animal market. Where? (Állatpi
ac. Hol?)
SOFŐR: Birkash? (Birkhasban?)
LÓRI: It’s How many km? (Az hány km.?) 
SOFŐR: Aaa -  15.
LALI: Sokba kerül?
LÓRI: Azt mondja 15 Km.
LALLJó, az nem kerül sokba.
LÓRI: Hát nem kerül sokba, mert napra 
egyeztem meg vele. Jó. Menjünk el?
LALI: Én azt mondom menjünk el. Mi
ért? Egy 20 percbe meghal a világ? Leg
alább meglátjuk a piacot, ha nincs kutya, 
de ha van kutya, akkor nyertünk. Érted? 
LÓRI: Menjünk el. Szerintem nem vál
toztat semmit a helyzeten, de ha akarod, 
menjünk el.
LALI: Te, én sem akarom, hogy üljünk so
kat, de legalább ne érezzem magamat hü
lyének. Nem baj ha nyer az ember, vagy ne
ki marad, de hátha csavarunk 300 Eurót. 
LÓRI: Hát itt szerintem nem, de nézzük meg. 
LALI: Kérlek szépen, hogy menjünk el odáig! 
LÓRI: Jó.
LALI: O.K.

A nagy Kilometrik oldalait Egri István rajzaival 
illusztráljuk

CUT TO:

KÜLSŐ. UTCÁK -  NAPPAL

KLIPPESÍTETT JELENET. Szól a film
zene, és a kamera azt látja, ami a kocsi
ból látszik: szamaragoló emberek, nyitott 
kocsiajtóval, meg teherautók tetején uta

zó emberek, stb. A környék egyre szegénye
sebb (vályogházak, átmentén sütő', főző em
berek), majd elérkezünk egy olyan kopár 
részre, ahol sok tevetetem hever az út men
tén, és végül az autó utolér egy ügető teve
csordát, amit nem tud kielőzni.

CUT TO:

KÜLSŐ. ÁLLATPIAC -  NAPPAL

LALI és LÓRI a kicsi kutyát közre fogva 
az állatpiacon baktatnak. Körülöttük több 
száz teve, amiket galabiás, turbános embe
rek össze-vissza hajtanak.

LÓRI: Na baszd ki, ez állatpiac, de itt 
csak tevék vannak Lalikám. Fölöslege
sen jöttünk ki.
LAJLI: Más állat nincs csak teve?
LÓRI: Várjál nézzük meg, lehet, hogy ez 
az első része csak tevepiac, a második ré
sze már nem.

LÓRI odamegy egy fehér mikrobuszhoz, 
és köszönti az ablakán kihajoló turbános 
alakot.

LÓRI: Zaka Habibi!
TURBÁNOS ALAK: Habibi!
LÓRI: Fi hena gemal?
TURBÁNOS ALAK: Gemal.
LÓRI: Fi hena vau-vau?
TURBÁNOS ALAK: Vau vau.
LÓRI: Fi?
TURBÁNOS ALAK: Fi.
LÓRI: Kalema inglízi?
TURBÁNOS ALAK: (bólogatva) Ing-lízi. 
LÓRI: You have dogs here? (Vannak itt 
kutyák?)

A TURBÁNOS ALAK a piac mélye felé 
mutat.

LÓRI: Over there?
LALI: Látod te?! Baszd ki! Na gyere men
jünk gyorsan, mert furcsa a szag.

Miközben mennek, sokan rájuk köszönnek. 
Egyesek félnek a kutyától (kikerülik).

LÓRI: Salamalejkum! Köszönjél te 
is nekik néha, mert barátságosak... 
Zakaraisz!
LALI: Az bárány vagy kecske?
LÓRI: Kecske... Kalemainglizí? Come he
re! (Beszél angolul? Jöjjön ide!)

Egy fiatal, jókedvű arab odamegy LÓRI
HOZ, érthetetlen dolgokat mond gesztiku
lálva, és kacag.

LÓRI: In this market you have only 
camels? Kalemainglizi? Who is speaking 
Englis? (Ezen a piacon csak tevék vannak? 
Beszél angoloul? Ki beszél itt angolul?)

Egyszerre több szájból hallatszik, hogy: 
„what’s your name?” (Hogy hívnak?) kiál
tás. Tömeg gyűl köréjük. Sokan lekezelnek 
velük, és megjelenik egy fehér turbános, 
szemüveges, aranyfogas idősebb férfi.

» » >  folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról 
LORI: Lóri and Lali. Good morning. What 
is your name? (Jó reggelt! Hogy hívják?) 
SZEMÜVEGES: Zaki.

Egyre nagyobb kiabálás lesz körülöttük. 
Sokan körülveszik LÓRIT. LALI viszont 
megpróbál távolabb maradni az érdeklő
dés középpontjától.

LORI: Mr. Zaki, I have a question. We 
want to sell this dog. You have here only 
camels? (Zaki úr, lenne egy kérdésem. El
akarjuk adni ezt a kutyát. Itt csak tevék 
vannak?)
SZEMÜVEGES: Only camels. (Csak tevék.) 
LÓRI: Hulu gamel?
SZEMÜVEGES: Hulu gamel.
LÓRI: Lalikám édesem, itt csak tevék 
vannak, és egy pár kecske,... és a mi ku
tyánk... Mondtam menjünk direktbe oda. 
LALI: Jó, igazad vót, tévedtem, de azt hit
tem hogy ilyen piacon vagyunk mint ná
lunk, hogy zöldség...
LÓRI: Még szalma is van... Hoppá, meg
eszi a ...

A kicsi kutya felkap egy tevebelet, LÓRI meg 
felkap egy papírt és kitépi a tevebelet a kicsi ku
tya szájából. A háttérben húst mér egy hentes.

LÓRI: Lali vigyed te, de ügyelj a döglött 
beleket ne egye meg.
LALI: Gyere menjünk el!
LÓRI: Most ha már kijöttünk ide, gyere 
nézzünk körül.

Elindulnak. Messziről odakiált nekik egy 
galabiás alak.

ALAK: (vékony hangon kiabálva) What is 
your name? (Hogy hívnak?)
LÓRI: My name is THE BOSS. (Engem 
úgy hívnak, hogy „Fó'nök”.)
ALAK: (LALIHOZ fordulva) And Your? 
(És téged?)
LALI: Lali.
ALAK: Lali! From? (Lali. Honnét?)
LALI: Romania.
ALAK: Romania. Good! Good! (Románia. 
Jó, jó!)
LÓRI: (a kutyára mutatva) Cesar! (Cézár) 
ALAK: Cesar! Good! Good! (Cézár. Jó, jó!) 
LÓRI: Do you speak Englis very well? We 
want to now the price for this dog. (Te jól 
beszélsz angolul? Meg szeretnénk tudni 
ennek a kutyának az árát.)

LÓRI átöleli az ALAK vállát.

LÓRI: How much? (Mennyi?)

Az ALAK értetlenkedve néz.

LÓRI: O.K. How Much for one camel? (Jó. 
Mennyi egy teve?)

Az ALAK mutatja az 5 ujját

ALAK: Fifty! (Ötven.)

Odagyűlnek sokan. A kutyát csodálják. 
Arabul kiabálnak, túllicitálva egymást.

LÓRI: Lali, itt nem beszél senki angolul, 
az a baj. Mi itt úgy vagyunk meghalva 
hencben mind a ketten (közben öleli a má
sikat). Nézzük még a tevéket?
LALI: Nem, nem akarok.
LÓRI: Menjünk el?
LALI: Igen.
LÓRI: Ma salama habibi!
ALAK: Ma salama !

Nagy zűrzavar támad körülöttük, mert 
sok hajcsár egy egész csorda tevét kezd haj
tani a botjaikkal csapkodva az állatokat.

LÓRI: Gyere menjünk, gyere menjünk, 
mert itt bolondok háza van.

A zűrzavar egyre nő. LALI és LÓRI elmen
nek a tevék közt.

LÓRI: (off) Lali, látod? Ezentúl légy szí
ves hallgass rám.

CUT TO:

KÜLSŐ: PIRAMISOK ÖVEZETE -  
NAPPAL

LALI, LÓRI, a kicsi kutya, és SHERIFF 
(45 év körüli arab ember), érkeznek meg a 
teraszon fekvő kávézóba, háttérben a pira
misokkal. Miközben jönnek:

LALLfszé/es gesztusokkal, SHERIFF- 
NEK) Arab kultur, intergalaxy kultur... 
SHERIFF: (a kis kutyára mutatva) A 
good one. Very nice. I like it. (Jó kutya. 
Nagyon szép. Tetszik.)
LALI: Money, money... (Pénz, pénz...) 
SHERIFF: How much? How much? (Mennyi?)

LALI LÓRIRA mutat.

LÓRI: Ülj le te! Ülj le! (SHERIFFNEK:) 
Later. He is a little bit midnek. (Késó'bb. 
Ő egy kicsit buzi.)

LÓRI: Mit iszol?
LALI: Egy hosszú kávét... van itt alkohol? 
LÓRI: Fi alkohol?
SHERIFF: No.
LÓRI: Itt nincs, mondtam, hogy csak a 
szállodában.
LALI: Akkor egy nagy kávét. Big expresso.

LALI a SHERIF fejére teszi a kalapját. 
Kacagnak.

LALI: Sheriff, Sheriff Original Sheriff. 
LÓRI: Fi baraka perie?
SHERIFF: (a pincérnek) One big expres
so, one small expresso and one sparkling 
water... (LALINAK) Is a very good dog. 
(Ez nagyon jó kutya.)
LALI: Very, very, very , very. Very well.

LALI feláll, és a piramisokkal a háttérben 
elkezdi hátrafésülni a haját.

SHERIFF: I like it. (Tetszik.)
LÓRI: Azt mondja, hogy szereti.
LALI: Good dog. (Jó kutya.)
SHERIFF: But the dog with the cap. 
LALI: Na, na, na.

LÓRI: How are you Sheriff? (Hogy vagy 
Sheriff?)
SHERIFF: Good. (Jól.)
LALI: És a családja? Family?
SHERIFF: Good. Hamdulillah!
LÓRI: Na mennyit kérsz, mondjad? És te
gyél még rá egy százast, mert én itt csak 
közvetítő' vagyok.
LALI: Áj táuzen ssziksz hundér euro. 
LÓRI: Mondjad magyarul és én lefordítom. 
LALI: 1500-1600 Euro.
LÓRI: One thousand six hundred Euro. 
(1600 euró)
SHERIFF: Is too much. With the cap, or 
not? ... I am joking. It is too much. (Túl sok. 
Kalappal együtt? — csak viccelek. Túl sok.) 
LALI: This is Romanian souvenir... 
SHERIFF: I would like to see the papers 
first, (eló'ször a papírjait szeretném látni.) 
LÓRI: Eló'bb a papírt akarja látni.
LALI: A papír nálad van?
LÓRI: A szállodában felejtettem.
LALI: Hát nincs nálad a papír!?
LÓRI: Ne üss le, mert nagy a sivatag... 
Megbeszéljük, hogy visszük utólag. 
SHERIFF: I would like to see at first the 
papers.
LALI: Hun van már az a papír?
LÓRI: Sheriff, I have another problem. 
(Sheriff. Még van egy gond.)
SHERIFF: I will not discuss about the price 
without seeing the papers. (Nem tárgyalok 
az árról, ameddig nem látom a papírokat.)

CUT TO:

BELSŐ: SHERIFF LAKÁSA -  NAP
PAL

MEGJEGYZÉS: KLIPPESÍTETT JE L E 
NET, FILM ZENÉRE VÁGVA

LALI kiköti a kicsi kutyát SHERIFF háza 
elé, és bemennek. SHERIFF végigmutatja 
a házát, ami terebélyes aranyozott bútorok
kal, hatalmas asztalokkal, és trónszerű 
székekkel van tele. SHERIFF megmutat
ja a papagáját, és a galambjait, majd cu
kornádat rágat LALIVAL. Ezek után le
ülnek, és LALI papírokat kezd lebegtetni 
SHERIFF orra előtt. SHERIFF időnként 
tanácstalanul LÓRIRA néz, de LALI he
ves gesztikulálása nem hagyja, hogy LÓ
RIRA figyeljen. LÓRI idegesen leinti LA
LIT, aki egy ideig nem szól bele a vitába, 
hanem a lakást nézegeti, de rövidesen is
mét beleszól, és hevesen gesztikulál. SHE
RIFF pénzt ad át LÓRINAK, és ő megszá
molja. VÉGET ÉR A FILMZENE.

LALI: (SHERIFFNEK) Sir. Mr Sherif. 
O.K. paper? I am not very good paper 
I man Cézár dog papers, not very good 
papers I papers. Dog is very good papers. 
(Uram. Mr. Sheriff. O.K. papír? Én nem 
nagyon jó papír, én ember, Cézár kutya 
papír, nem nagyon jó papír én papír. Ku
tya papír, nagyon jó papír.) (Lórinak): Ne
kem nincs ilyen szép keresztlevelem mint 
ennek a kutyának.
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KINIZSI ZOLTÁN
J o z e f á t  ú r , a v a g y  a  k o p p á n y k o d á s
Először is vegyük szemügyre a szó

ban forgó irodalmi műalkotást a maga 
kézzelfogható valóságában. Egy vaskos, 
a figyelmet azonnal felkeltő, élénk szí
nekben pompázó keménykötésű könyv
ről van szó. Ezért mi, olvasók -  a többes 
szám, első személy használata egyálta
lán nem véletlen, hanem a mű világába 
való minél hatékonyabb beilleszkedés 
eszköze -  szóval mi, a magunk esetlen
ségében és a mai magyar könyvpiac leg
újabb fejleményeivel kapcsolatos tájéko
zatlanságunkból kifolyólag először nem 
igazán tudtuk mire vélni a szerző egy 
korábbi, nem minden (ön)iróniától men
tes, mellesleg szerintünk nagyon jól si
kerültjegyzetét. A szóban forgó írásban 
Nagy Koppány Zsolt arról értekezik, 
hogy a határon túli (határon tú l ese
tünkben az ún. anyaországot „szimboli
zálja”) megjelenését követően a regény 
és benne Jozefát úr mennyire nem ara
tott olyan méretű osztatlan sikert, hogy 
rekordidő alatt szétkapkodják a lelkes 
olvasók. Mitöbb, az írót senki sem ro
hanta le az utcán, hogy aláírassa vele a 
frissen vásárolt művet és a tanítványo
kat sem hatotta meg a szerző burkolt fe
nyegetése, majd reménytelen rimánko- 
dása, amellyel saját bevallása szerint 
megpróbálta nebulóit meggyőzni arról, 
hogy most m ár tényleg meg kellene vá
sárolni azt a fránya könyvet. Ezt a kité
rőt csak azért ik tattuk  közbe, hogy rá
vezessük azokat, akik még eddig nem 
ismerték Nagy Koppány Zsolt nevét -  
vagy ha azt hallották is, nem kerültek 
közelebbi kapcsolatba munkásságával 
- , hogy nem egy bestseller-író könyvé
ről lesz szó az alábbiakban, hanem egy 
olyan szerző regényét ta rtjuk  kézben, 
aki még -  a klasszikus mércével mér
ve -  a pályája kezdetén áll. Annyit azon
ban bátran leszögezhetünk -  és szilárd 
meggyőződésünk, hogy ezen állításun
kat sokkal nevesebb és rangosabb kriti
kusok is alátám asztják - , hogy a fiatal 
író eddigi fegyvertényeit lajstromba vé
ve ez a pálya már a legelején nagyon ígé
retes. Nem célunk itt önéletrajzi adatok 
felsorolásával untatni a nagyérdeműt, 
annyit azért dióhéjban mégis célszerű
nek tartunk  megemlíteni, hogy a Jo
zefát úr, avagy a regénykedés a szer
ző második, nyomtatásban megjelent 
könyve, regényei remélhetőleg hosszú 
sorából pedig az első (előző műve, az Ar
ról, hogy milyen nehéz, novelláskötet 
). Ez azért lényeges, mivel nálunkfelé 
nem mindennapi tény, hogy egy fiatal 
író első regényével második díjat nyer
jen egy olyan rangos regénypályázaton, 
ahol több, mint kétszáz pályamunkát bí
ráltak  el.1

A fentiek fényében fogjunk hozzá te
hát és vegyük tüzetesebben szemügy

re ezt, a már címében is érdeklődést csi- 
gázó regényt. Először is, honnan jön e 
név, hogy Jozefát? A választ erre az óha
tatlanul felmerülő kérdésre a velejáró 
használati utasítással együtt már az 
író hátlapon található szövegéből meg
kapjuk: „Micsoda furmányos név ez a 
Jozefát, gondolja a kedves olvasó, és ta 
lán nyomban olvasmányélmények után 
kutat az emlékezetében. Ne tegye, kér
jük Jozefát úrral egyetemben.” Első lá
tásra  talán semmi különös nincs ezek
ben a mondatokban, de ha vesszük a 
fáradságot és jobban megfigyeljük a 
szerzői szándékot, akkor észrevesszük, 
hogy az író még a mű tulajdonképpeni 
fellapozása előtt egy, a későbbiekben 
felettébb fontos információt kíván kö
zölni velünk, mégpedig azt, hogy ez a 
bizonyos Jozefát több kíván lenni egy
szerű szereplőnél, még akkor is, ha a 
címből világosan kiderül, hogy főhős. 
Már-már az az érzésünk támad rög
tön az elején, hogy Jozefát úr, bárki is 
legyen ő, szuggesztív nevével aktív sze
repet követel magának ebben a regény
ben -  a szerzővel egyetemben kér ben
nünket, hogy engedjük érvényesülni, 
mégpedig nagyobb mértékben, mint 
egy szokványos regényhőst. A könyvbo
rító hátlapját tovább böngészve egy szel
lemes és eredeti magyarázatot kapunk 
erre a kérésre: „(...), mert ugye, ha va
lakit Nagy Williamnek hívnak, esetleg 
Kovács Bertoltnak, úgy könnyű lépni, 
legalábbis irodalmi, színházi berkek
ben, alkalmanként könyvek lapjain. 
Jozefát úr viszont nem vágyik párhu
zamra, (...): ő csupán ki akar bontakoz
ni a szemünk előtt, és olyannak m utat
kozni, amilyen.” Láthatjuk tehát, hogy 
nem egy, a szó hagyományos értelmé
ben szokványos regénnyel van dolgunk, 
hanem sokkal inkább egy nem konven
cionális játékra kér fel bennünket Nagy 
Koppány Zsolt, amelyben a szabályok 
nem feltétlenül teljes mértékben rögzí
tettek és épp ezért a kihívás és ugyan
akkor a tét is- pozitív értelemben -  na
gyobb méreteket ölt.

Ez a benyomásunk csak erősödik ak
kor, amikor rátérünk a fülszöveg olva
sására, ahol még konkrétabb formában 
győződhetünk meg arról, amit maga 
a szerző m ár sejtetett velünk. Sőt, az 
is kiderül, hogy aki belevág ebbe a já 
tékba, az egészen biztos, hogy nem fog 
unatkozni, hanem lépten-nyomon al
kalma nyílik olyan helyzetekbe beleél
ni magát, amelyek a végletek között 
ingadoznak: „Nagy Koppány Zsolt hu
morának labirintusaiban semmi sem 
biztos, csak az, hogy minduntalan a 
röhögés egy újabb folyosójára lép az ol
vasó. Közbe-közbe sírhat is egy kicsit, 
mert a humor zokogtató líraisággal van
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fűszerezve. Vagy a zokogtató líraiság 
röhögőporral.”

A fülszöveg a fenti idézeten kívül ta r
talmaz még egy figyelemfelkeltő mozza
natot, mégpedig kiderül belőle a regény 
pontos „műneme”, ha szabad egyálta
lán így fogalmaznunk... Ez a műnem 
pedig vitathatatlanul eredeti, újszerű 
és felettébb mulatságos: „Ez a regény 
tulajdonképpen két regény. Olyansze
rű, mint a dupla hamburger. Egy dup
la regényburger, melyben Jozefát ú r az 
egyik és Jozefát úr a másik hússzelet.” 
Ezek után mi, olvasók kötve hisszük, 
hogy akadna bárki is, akinek a fantá
ziáját ne mozgatnák meg mindazok a 
történetek, amelyek ezzel a titokzatos 
és első hallásra oly előkelő nevű Joze
fát úrral estek meg, és hogy megismer
jük őket, mást sem kell tennünk, mint 
fellapozni ennek a, nem különben ne
mes előkelőséget hordozó és tisztele
tet parancsoló névvel rendelkező fiatal 
írónak a könyvét. Esetünkben, akik 
ezennel kritikusi minőségünkben kísé
relünk meg érvényt szerezni mondani
valónknak, külön nyomós okot szolgál
tato tt ez a szokatlan és újszerű műnem, 
a regényburger, annál is inkább, hogy 
mindig is nagy kedvelői voltunk a min
denféle gyorséttermi termékeknek, ma
gyarán a Big Mac-tői a Fleetwood Mac- 
ig mindent előszeretettel zabáltunk, 
meg is látszik ez magas, valaha karcsú 
termetünkön2, így a mi esetünkben szó 
sem lehet arról, hogy valamilyen újfaj
ta hamburgert ne próbáljunk ki, legyen 
akár az regényburger is.

Komolyra fordítva a szót, a Jozefát úr, 
avagy a regénykedés nagyon ígéretesen 
kezdődik és teljes mértékben megfelel

» > »  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról
azon elvárásoknak, amelyek k ialaku l
tak  bennünk a fentebb elmondottak 
fényében. A Nagy Koppány Zsolt ál
ta l művelt humor m ár az első mondat
tól kezdve te tten  érhető. Szinte azon
nal bevonja az olvasót a történésekbe, 
gyakorlatilag attól a pillanattól kezd
ve, hogy felvázolja Jozefát urat, aki 
esetlenül próbál udvarolni egy névte
len kisvárosban egy romlott szajhának, 
aki már-már szűznek tetteti magát. A 
kezdet annyira groteszk, hogy azon kap
juk magunkat: szinte ott vagyunk első lá
tásra szimpátiát ébresztő hősünk mellett 
és drukkolunk neki, hogy nehogy elköves
se azt az őrültséget, amelytől mellesleg a 
szerző is minden eszközzel igyekszik meg
óvni ezt a szerencsétlen Jozefát urat.

Mielőtt e sorok olvasója tévedésbe es
ne és azt gondolná, hogy célunk a regény 
elmesélése, sietünk leszögezni: mi sem 
áll távolabb tőlünk, csupáncsak a hangu
lat megteremtése végett kénytelenek vol
tunk felidézni a legelső jelenetet a köny
vet indító legelső fejezetből. Erre azért 
van szükség, hogy világosan megmutas
suk azokat az eszközöket, amelyekkel 
az író él annak az interaktív világnak a 
megteremtésében, amelyben a már emlí
tett „röhögés folyosóira” sikerül bennün
ket, olvasókat elkalauzolnia.

Ezek az eszközök pedig -  ha kü- 
lön-külön vizsgáljuk őket -  nagyonis 
egyszerűek, vagy legalábbis annak 
tűnnek. Nagy Koppány Zsolt olyan hely
zeteket vázol fel, amelyek lépten-nyo- 
mon előforfordul(hat)nak bármelyikünk 
életében, csak lehet, hogy magunktól 
nem vennénk észre őket. Elsősorban eb
ben segít(het) nekünk a szerző, hogy ész
revegyük a bennünk és körülöttünk le
ledző tömkeleg lehetőséget. Hogy mire? 
Hát arra, hogy vidámabbá tegyük egy 
szemernyit saját életünket azzal, hogy 
megtanulunk nevetni azokon a dolgo
kon is, amelyek első látásra talán szomo
rúnak tűnhetnek. Valószínű, ha didakti
kus célzatot keresnénk a műben, akkor 
ez lenne a könyv legnagyobb érdeme.

A helyzetkomikumra épülő remekül 
sikerült leírásokon kívül a narráció má
sik, nem kevésbé fontos eszköze a jellem- 
ábrázolás, a szereplők megformálása. 
Nagy Koppány Zsolt mesterien él ezzel 
az eszközzel, amely egy hasonló jellegű 
regény esetében kulcsfontossággal bír. 
A Jozefát úr életét lépten-nyomon átszö
vő mulatságos történetek majdnem ki
vétel nélkül összefüggenek a szerző gro
teszk, enyhén eltúlzott esetlenségével, 
valamint a körülötte forgolódó, első lá
tásra talán túl sematikusra sikeredett 
szereplők sztereotípiákat megjelenítő 
viselkedésével. Ez a sematizmus valójá
ban csak látszólagos, ugyanis a szerző
nek sikerül menet közben modellálnia 
a saját maga által teremtett figurákat, 
mégpedig oly módon, hogy az az érzé
sünk, mintha egy abszurd színdarab
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vagy akár egy, a szemünk láttára meg
elevenedő panoptikum kellős közepén ta
lálnánk magunkat. Az írónak sikerül 
menet közben modellálnia a saját ma
ga által teremtett figurákat, mégpedig 
oly módon, hogy ha szükség van rá, ak
kor elvesz azok komplexitásából, ha pe
dig a cselekmény úgy kívánja, akkor egy
szerűen lefarag belőlük, akár egy olyan 
szobrász, aki együtt él és lélegzik készü
lő műalkotásával az első kalapácsütés
től az utolsóig, és miután elkészült vele, 
továbbra sem hagyja magára, hanem fel
szabadultan gyönyörködik munkájában. 
Erre az alkotásmódra egyébként maga 
a szerző folyamatosan utal, majdnem vé
gigjelen van szereplőivel együtt regénye 
lapjain és hasznos tanácsaival próbálja 
őket segíteni abbeli folytonos törekvése
ikben, hogy megtalálják helyüket ebben 
a néhol bizarr módon teremtett világ
ban. Már a fejezetcímekből is kivilág
lik ez a szándék, ugyanis ezek felvezető
ként szolgálnak az illető részekben leírt 
cselekményhez, akár a jó öreg Rejtőnél 
abban a rég elfeledett hőskorban.3

A szerző ugyanis elegáns királyi töb
best használva (akárcsak a kritikus) 
bennünket is bevon a cselekménybe az
által, hogy folyton megszólít bennünket, 
gondolkodásra késztet és ezen eszmefut
tatásait olyan példákkal támasztja alá, 
mint a vitathatatlanul nagyágyúnak 
számító Hrabal úr, vagy Saramago úr, 
sőt, egy bizonyos ponton a fentebb emlí
tett panoptikumos hasonlat kézzelfogha
tóvá válik, hisz az író, akár egy tehetsé
ges idegenvezető, múzeumlátogatásra 
invitál bennünket, mégpedig egyenesen 
Jozefát úr lakásába, de ugyanilyen fi
gyelemreméltó az a kollázsszerűen be
vágott rész, amelyben Lénát, Jozefát úr 
szerelmének tárgyát hallgathatjuk báj
csevegni egy fővárosi kávézó teraszán. 
Ez a monológ talán a regény egyik leg- 
ironikusabbra sikerült része, ami ugyan
akkor furcsa módon nagyonis aktuális, 
akár a regényvilágba, akár a mindenna
pi valóságba beilleszkedve hallgatjuk. 
Ha pedig már a nyelvezetnél tartunk, 
akkor feltétlenül ki kell térnünk még 
egy fontos mozzantra, mégpedig arra a 
módra, ahogyan Nagy Koppány Zsolt el
kereszteli figuráit. Jozefát úr, Léna, Bal
tazár, Tatár Illés, Balog Valér, Görög 
Berény, a Mester vagy Hang úr és Ihlet 
úr kivétel nélkül olyan figurák, akik he
lyett a nevük beszél(hetne), ha nagyon 
sarkítani akarnánk, akkor már-már me- 
tonímiaként is értelmezhetnénk mind
egyiküket.

Egyszóval, az eddig felsoroltak fényé
ben röviden arról is szót kell ejtenünk, 
hogy a sok pozitívum mellett a Jozefát 
úrnak van egy negatív része is. Ez pedig 
nem más, mint a regény második része. 
Ezzel a legnagyobb baj talán az, hogy az 
első rész feszes tempójához képest kissé 
túl sok benne az üresjárat. Foghatnánk 
ezt akár arra  a tényre, hogy a szóban

forgó részben egy más, sokkal későbbi 
idősíkra tevődik a cselekmény, ugyan
is az első részben oly mulatságosan téb- 
láboló Jozefát urat sokkal később, nős 
hivatalnokként látjuk viszont, aki ve
sebajával folytat gigászi küzdelmet és 
minden vágya csak az, hogy végre meg
írhassa élete első igazi regényét. Mi ol
vasók azonban finnyás természetűek va
gyunk és nem fogjuk hagyni meggyőzni 
magunkat egy ilyenfajta esetleges érve
lés által, hanem nevén nevezzük a dolgo
kat: a második részből igenis hiányzik 
valami, aminek hiánya a szerző kitérő
it és irodalmi tárgyú eszmefuttatásait 
-  amelyek kiválóan illeszkedtek az első 
részben megjelenített világképbe -  már- 
már unalmassá teszi. Tartozunk azon
ban megemlíteni, hogy ez nem egy végze
tes hiba a mű egészének szempontjából, 
hanem sokkal inkább azt az érzést kel
ti -  hogy a fülszöveg találó hasonlatánál 
maradjunk -  hogy a dupla regényburger 
több, mint felét elfogyasztva arra éb
redünk, hogy mind a két szelet hús el
fogyott és mi már csak a majonézes- 
ketchupos zsömlét rágjuk, ez pedig 
esetenként enyhe kellemetlen érzést éb
reszt az ínyencek táborában.

Végezetül még annyit jegyeznénk 
meg, hogy akik ezt a kritikaszerű, na
gyon is önkényes írást elolvassák, való
színű, hogy hiányolni fognak egy fontos 
mozzanatot: mégpedig azt, hogy ebben 
az írásban kevés szó esett a regény tu 
lajdonképpeni főhőséről, Jozefát úrról. 
Nekik annyit mondhatunk, ami egyben 
tanácsként is szolgál, hogy a világért 
sem akartuk megszegni a szerző utasí
tását, amelynek értelmében ez a furcsa 
regényalak „csupán ki akar bontakozni 
a szemünk előtt, és olyannak mutatkoz
ni, amilyen.” Ehhez pedig csupán egyet
lenegy dolog szükségeltetik... no, de itt 
mi vissza is vonulunk, a labda immáron 
önöknél van.

Nagy Koppány Zsolt: Jozefát úr, 
avagy a regénykedés. Alexandra. Irodalmi 
Jelen Könyvek. Pécs, 2006.

Jegyzetek
1 Erre a (megérdemelt) második helyre ma

gán a könyvön egy fehér szalagon történik 
utalás.

2 Remélhetőleg eme megjegyzés nem vált 
ki visszatetszést a Jozefát úr kalandjait oly de
rekasan papírra vető' szerzőből, aki ilyenfor
mán nem kényszerül arra, hogy még jobban 
összeráncolja homlokát, amely karakteres, sö
tét tónusú bőrrel fedett, szakállas arca, rop
pant mérges fekete szeme és (... eme testrészt 
inkább kihgyjuk...) fölött található.

3 Korántsem áll szándékunkban plágium
mal vádolni a szerzőt, sokkal inkább pozitív 
értelemben értendő ez a hasonlat, hisz humo
ros tárgyú írásról lévén szó, feltétlenül jó do
log ha sikerül nekünk, olvasóknak eszünkbe 
juttatni a nagy klasszikust.
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KABDEBÓ TAMÁS

Blackwell és a magyarok
A XIX. században, a reformkor 

idejétől kezdődően, majd az 1848- 
as szabadságharc korában, s az azt 
követő évtizedekben számos angol 
képviselő, diplomata s arisztokra
ta is állt a magyarság oldalán, de 
talán senki olyan hatásosan, mint 
Joseph Andrew Blackwell, vagy 
ahogy magyar kartársai nevezték: 
Blackwell József András*

Blackwell 1798-ban született Cob- 
ridge-ben, mely akkor cserépedénye
ket gyártó közép-angliai városok egyi
ke volt. Szülei módos emberek voltak. 
Édesanyja egy nagy farm er dinasz
tia  sarja, mely család a helybeli föld
jeit késó'bb még ezer holddal növelte, 
édesapjának és nagybátyjának közös 
üzeme volt, ahol cseréptől a porcelá
nig mindenféle term éket gyártottak. 
Cobridge a mai Stoke on Trent kül
területén  te rü lt el, ott, ahol a híres 
Wedgewoodok is működtek, és idővel 
legyőzték versenytársaikat.

Blackwell helybeli iskolába já rt, ké
sőbb egyetem helyett m agántanár ok
ta tta , egy bizonyos Gerard Atya nevű 
jezsuita. A Blackwellek skót eredetűek 
voltak, Joseph nagyapja Aberdeenből 
vándorolt le Cobridge-be és a skótok
nál aránylag ritka katolikus hitet 
vallotta magáénak. Joseph Andrew 
Blackwell tehát katolikus volt, jól is
merte a vallás tételeit, de húszas évei
ben m ár nem h itt bennük. Deista lett, 
főleg a francia enciklopedisták hatásá
ra, vagyis elfogadta, hogy a világot az 
Isten terem tette és a Gondviselés ta r t 
ja  fönn, de ezen túl egyik vallásnak 
sem adott igazat. Ma, az ilyen emberre 
azt mondanák: panteista vagy deista.

G erard atyától azonban, aki művelt 
és erkölcsös ember volt, kitűnő neve
lést kapott. Megismerkedett a geoló
gia és földrajz alapelemeivel, é rte tt 
a m atem atikához és a tervezéshez, 
nagy kedvvel forgatta a költők, ké
sőbb a filozófusok műveit, és elsőran
gú nyelvtehetsége révén m egtanult 
latinul, németül, franciául, olaszul, 
később m agyarul, horvátul és az old 
norse nyelven is, hogy kötetbe rendez
hesse az ó-skandináv szágákat.

Hagyatékából kiderült, hogy éppen 
akkoriban vett részt egy helybeli őrjá
ratban, legjobb barátjával, unokatest
vérével, John Bagnallal, am ikor az a 
m agasabb bért követelő m unkásokat 
igyekezett lecsitítani, sikerrel. A tö rté 
nelem tanúsága szerint vérontás nem 
volt, csupán botos verekedés...

A Blackwelleknek Londonban is vol
ta k  rokonaik, náluk lakott pár hóna
pig tizenkilenc éves korában, részben

azért, hogy megismerje a fővárosi di
vatot, észjárást, kereskedelmet. Itt ta 
lálkozott Mayer Fidél tiszteletessel, 
aki Esterházy Pál herceg személyi t i t 
k á ra  volt. Esterházy a napóleoni hábo
rú k  u tán  Londonban az osztrák biro
dalom nagykövete lett. A művelt és 
bőkezű nábob könyvet is ír t  francia- 
országi utazásairól. A zsenge, akkor 
éledő m agyar reformokat igen óvato
san pártolta, a neki bem utatott ifjú 
Blackwellt megkedvelte. (K ortársai a 
gyémántgombos hercegnek emleget
ték, mivel díszm agyarján gyémánt- 
berakásos gombok voltak.) A megis
merkedésnek köszönhetően, Mayer 
közvetítésével, Esterházy meghívásá
ra, Blackwell, 1818-ban, tehát húsz 
éves korában két hetet töltött M agya
rországon. Először K ism artonban a 
kastélyban, majd Fertődön lakott, köz
ben Budán és Pesten is já rt. A város- 
és vidéknézésen tú l szinte minden 
este m ulatott, cigányozott, megismer
kedett a m agyar borokkal és egy élet
re beleszeretett Magyarországba.

Visszatérvén Angliába belekóstolt a 
politikába. Konzervatív radikális fia
talembernek vallotta magát és Bentley 
közép-angliai követ m egválasztásáért 
korteskedett.

1821- ben, apja, Andrew és nagy
bátyja John Blackwell, európai körút
ra  küldték Josephet. Ez részben divat 
volt, a tehetős ifjakat nagy kontinentá
lis „turistaú tra” küldeni -  idézzük fel, 
hogy az ifjú Pulszky ilyen módon já r t  
Angliában a 30-as években - ,  részben 
pedig érdekeket szolgált. Blackwellék 
még 1822-ben is terjeszkedtek, a két 
fivér sógorukkal, Dillonnal tá rsu lt, 
és egyik céljuk az volt, hogy portéká
ikat a kontinensen is értékesítsék. A 
könnyen és gyorsan tanuló Joseph te 
hát leendő kereskedelmi követnek is 
számított; egyetlen gyerek lévén rész
ben évjáradékot, részben egyéb komo
lyabb anyagi tám ogatást kapott. En
nek egyik módja akkoriban az volt, 
hogy a szülők külföldi angol konzulá
tusokra küldték a pénzt, ahol a „cím
zett” ezt személyesen átvehette.

Josephnek tetszett ez az élet — s mi
u tán  az á lta la  m egtervezett és lefoly
ta to tt európai utazások során a konzu
lokkal megismerkedett, megfordult a 
fejében, hogy egykor ő m aga is konzul 
lehetne.

1822- 1824 között, úgy két éven 
át, Blackwell európai turistáskodá- 
sának  főbb állomásai: Párizs, Lyon, 
Grenoble, Bázel, Chamonix, Milano, 
Palermo, Róma, és München. Párizs
ban a haladó szellemű fiatalok tá rsa 
ságát keresi, megvásárolja a felvilágo

sodás filozófusainak elérhető műveit, 
melyeket elolvasásuk u tán  hazaküld. 
Svájcban megmászik néhány hegycsú
csot és beazonosít ott gyűjtött ásvá
nyokat. Rómában megismerkedik egy 
társaságbeli hölggyel, de a vonzalom 
nem fejlődik szerelemmé.

1825-26-ban ismét otthon van, a fő
városban néhány irodalmi kísérletével 
próbálkozik, nem nagy sikerrel. ír  egy 
Figulina című hosszú költeményt, mely 
egy porcelánfiguráról szól. Amúgy 
Blackwell jól versel, ismeri és követi az 
angol verstan szabályait, de képzelete 
meglehetősen földhözragadt. A korabeli 
költők közül Byron lesz a kedvence, aki
nek egyes verseit kívülről megtanulja.

1827-ben Blackwellt Bécsben ta lá l
juk, valószínűleg üzleti úton. Egy bá
lon megismerkedik a 19 éves Agnes 
W armuth grazi hajadonnal, Freiherr 
von W armuth nyugalmazott ezredes 
egyetlen lányával. Blackwell követi 
Ágnest és annak  édesanyját Grazba, 
ahol egyre gyakrabban találkozik ve
lük, majd megkéri és megkapja Agnes 
kezét. Az esküvőt a grazi dómban ta r t 
ják, a nászutasok Bécsbe utaznak. A 
mézeshetek közepén az osztrák fővá
rosban éri Blackwellt a hír, hogy apja 
cége tönkremenőben van, az évjáradé
kon tú l egyéb pénzt többé nem tudnak 
folyósítani.

Blackwell József András egy látszó
lag kegyetlen elhatározással vissza
kíséri feleségét Grazba, a kényelmes, 
nagy szülői házba, és így búcsúzik tő
le: „Pillanatnyilag nem tud lak  e lta rta 
ni téged. Ha majd lesz állandó jövedel
mem, eljövök érted. Addig pedig olyan 
gyakran látogatlak, amilyen gyakran 
tehetem .” Az irodalomismerők tud
ják, hogy ugyanígy cselekedett a fia
tal M ikszáth K álm án a feleségével, 
akit, mihelyt rendes jövedelemhez ju 
tott, ismét magához vett.

Blackwell tehát ismét vándorútra 
kel, beutazza a Habsburg birodalom tá 
jait, részben m int agyagedény-ügynök, 
később mint am atőr diplomata. J á r  
Csehországban, ahol agyag üzletet köz
vetít, já r  a cár udvarában, kinek egy 
24 személyes porcelán étkészletet ad 
el, a rivális Wedgewood cég termékét. 
Apja cégének csődjelentése 1828-ból 
való. Az egykori vagyonból jószerével 
semmi sem m aradt, anyja visszaköltö
zik a családi farm ra. Blackwell meg
próbálja megszerezni azt az évjáradé
kot, melyet apja, még jómódú korában, 
a cobridge-i iskolára hagyott -  ám si
kertelenül. Londonban a M urray ki
adónál Blackwell József két alkalmi 
m unkát is kap, a Skandináv Szágák 
kötetének összeállítását, valam int egy 
útikalauz megszerkesztését, melynek 
címe Dél-Németország és környéke. Ez 
az útikönyv kétévenként jelenik meg, 
a korai kötet u tán  az ötvenes évek ele-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról 
jén kiadott könyvet is Blackwell szer
keszti. A környéke szó a latt értsük -  
Blackwell értelmezésében -  Ausztriát 
és Magyarországot is. Az ötvenben ki
adott kötet majd a legjobb útikalauz 
lesz a m agyar útvonalak és szállóhe
lyek tekintetében, amely mintegy ki
egészíti Paget Magyarország és Erdély 
c. könyvét.

1832 és 1836 között Blackwell 
hosszabb idó't tölt Magyarországon, 
ahol ismét az Esterházyak vendége és 
ismét Mayer Fidél a mentora. Ez idő- 
re tehető' Blackwell Mayer Fidélhez, 
azazhogy róla szóló verse:

Merészen gondolkodik de ritkán
bántja gond

A  kedves hű barát aligha nem bolond
Jóságában, s tudását nézve, mert

tutyimutyi;
Elmélyültségéről mégis fölismerhetni.
Rámondhatnám, hogy a tudományokat
Felhagyta, s most gyúrja a kaldeusokat
Is, ha pedig nem gyárt horoszkópokat
Dejszen ád gyakori jóslatokat.
Elvetné a sulykot de józan esze van,
Láncait letörné, de béklyója van.
Hunniából jött, céljai nemesek,
Sorkezdő betűkben nevét megleled.

Blackwell a herceg kastélyaiban 
megismerkedik az odajáró magyarok
kal, és mivel 1832 és 36 között folyik 
az ún. hosszú országgyűlés Pozsony
ban, a jeles főurak és képviselők kö
zül sokan sürögnek-forognak arrafe
lé. Ilyenek: az ifjú Batthyány Kázmér 
gróf, Zichy Ferraris Em manuel gróf, 
a konzervatívok közül Széchen An
tal, a centristákból Széchenyi Is t
ván és György grófok, az ifjú báró 
Eötvös Pepi, azaz József, továbbá a 
Dessewffyek, egyéb Zichyk és az őket 
kísérő fontosabb alkalm azottak. Kö
zülük kim agaslik Szalay László ügy
véd, később történész, kivel Blackwell 
összebarátkozik.

Szalay egyike az országgyűlési tu 
dósítóknak. Teszi ezt m agyarul, néme
tü l és -  időnként, nem tú l jó angolság
gal -  angolul is. Blackwell a Szalay 
tudósításokon okulva egyre értőbb 
szemmel figyeli, a karzatról, a Pozso
nyi Országgyűlés lefolyását. M agya
ru l még nem tud, de m ár tanul, m ert 
fészket ver az agyában, hogy Pest
nek egy angol konzulátusra van, il
letve lesz szüksége. Ez lehetne a m á
sodik m agyarhoni konzulátus, mivel 
Fiumében m ár működik egy.

Anglia egyik vezető folyóiratába, 
az Atheneumba Blackwell két cikket 
is ír t az orosz birodalom európai am 
bícióiról, majd pedig két különlenyo- 
m atú pam fletét közölt a brit külpoliti
káról. Blackwell véleménye szerint az 
orosz birodalom jövőbeli terjeszkedé
sét a Habsburg birodalom nem fogja
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tudni megakadályozni. A briteknek a r
ra  kéne törekedniük, hogy egy m agyar
központú államszövetség jöjjön létre, 
melynek egyik tagállam a az osztrák, a 
másik a magyar, a harm adik, esetleg 
a lengyel lenne. A többiek fakultative... 
Ez időben báró Wesselényi Miklós is ki
adott egy m agyar nyelvű könyvecskét, 
Szózat a szláv nemzethez címmel, mely
ben hasonló húrokat penget, és nem fe
ledkezik meg a románokról és a horvá- 
tokról sem. Az alapötlet valószínűleg 
Czartorisky lengyel hercegtől szárm a
zott, amely később, Kossuth „útján” 
Jászi Oszkár koncepciójában tetőzött. 
Ez lett volna a Dunai Konföderáció.

Az  em lített Atheneumban  Blackwell 
(pár évvel késó'bb) egy 30 oldalas ta 
nulm ányt közölt a H absburg biroda
lom helyzetéről. Ebben a birodalom 
minden tartom ányát elemzi, népes
ség, vallás, politikai felépítés és nem
zetiségi összetétel alapján. Ez az írás 
feltétlenül a legjobb 19. századi elem
zés a birodalomról, csaknem minden 
vezető brit politikus kezébe eljutott, 
és Blackwell ennek is köszönhette ké
sőbbi m agyarországi megbízatásait.

Az 1840-es évek elején a brit külügy
miniszteri posztot Lord Aberdeen töl
tötte be, családi nevén: Gordon. Test- 
véröccse, Sir Robert Gordon volt a 
bécsi brit nagykövet. Gordon olvasta 
Blackwell cikkeit, magához kérette őt, 
s kettejük között barátság szövődött. 
A Gordonok skótok voltak, Blackwell 
nagyszülei ugyancsak, s amikor 1839- 
ben Josephnek és Ágnesnek fia szüle
te tt Grazban, a fiút Sir Robert Gordon 
u tán  Robertnek kersztelték.

Blackwell beszámolt Gordonnak or
szággyűlési tapasztalatairó l, elsősor
ban arról, hogy az általános adózás 
ügye késlekedik, m árpedig a haladás 
akadozik M agyarhonban addig, amíg 
a nemesek kiváltságai fennállnak.

A negyvenes évek elejétől Blackwell 
minden alkalm at kihasználva annyit 
pásztázik m agyar tájakon, amennyit 
Graz közelsége és az Esterházyak 
vendégszeretete megenged. 1840- 
ben m agyartárgyú drám át ír, R u
dolf o f Városnay címmel, angolul, 
mely ugyan nem kerül bem utatásra, 
de Londonban kinyom tatják a her
ceg költségén. A drám a a Beleznay 
család tragédiáját eleveníti fel, a job
bágynyúzó és gyilkos főúr történetét. 
Városnay tehát Beleznay. Az angol 
nyelvű tragédiában m agyar szólások 
és közmondások is szerepelnek, fordí
tásában. Ez a rra  utal, hogy Blackwell 
im m áron előrehaladt a m agyar nyelv
ben. A drám ába Széchenyi alakját is 
beleszerkeszti, Modor gróf néven.

Mire, 1843-ban Gordon elintézte 
Blackwell titkos m egbízatását ország- 
gyűlési megfigyelőként, addigra m ár 
Blackwell egy magánvállalkozásba is 
belevágott. Részvénytársaságot ala

pított egy nyugat-m agyarországi vas
útvonal megépítésére, mely összeköt
né egyrészt Pestet, m ásrészt Bécset 
Fiúméval. Ezt elősegítendő, egy Ma
gyar Ügynökséget hozott létre, m agyar 
mágnások és angol tőkések tám ogatá
sával. A két szervezet célja részben az 
angol-magyar kereskedelmi kapcso
latok kiterjesztése volt, ezen belül a 
m agyar búzakereskedelem megélén- 
kítése. Az angol birodalom gabona
szükségletének egy részét Oroszor
szágból szerezte be, az angol hajók a 
Fekete- tengeren rakodtak. Fiume be
kapcsolásával az A drián az útvonal 
megrövidülne, a búza olcsóbban ju t
hatna  a britekhez.

Az 1843-as diétán, melyet a császár 
nyitott meg, Sir Robert Gordon is meg
jelent, és vele Blackwell. Lényeges, 
hogy a pozsonyi Zöldfa fogadó ban fog
lalt lakosztályt, m ert a gyűlések szü
neteiben itt vendégül lá th a tta  a képvi
selők jónéhányát. így például Beöthy 
Ödönt, Horhy M ihályt, Fiume köve
tét, Teleki Lászlót, Szemere B erta
lant és másokat.

Széchenyi nem tartozott a látoga
tók közé, viszont Blackwell többször 
volt Széchenyi vendége Nagycenken, 
akit részben csodált, részben kritizált. 
Látta  és jelentette az angol kormány
nak, hogy Széchenyi befolyása nélkül 
az adózás terve nem ju t dűlőre, ismer
te a gróf angolmániáját, helyeselte és 
szorgalmazta a hídépítés tervét, de vé
gül is Széchenyi volt az, aki m iatt a 
Blackwell féle vasúti tervek meghiú
sultak. Széchenyi, Sina báró pénzén, a 
Bécs-Trieszti egyedi vasútvonalat szor
galmazta.

Mint úgynevezett titkos diplomáci
ai ügynök, Blackwell napi 30 shilling 
napidíjat kapott. Kiszámítottam, ez az 
összeg megfelelne kb. 250 eurónak mai 
pénzben. Az országgyűlés napirendre 
tűzte a büntetőtörvénykönyv módosítá
sát, melyben Blackwell felfedezhette De
ák Ferenc keze nyomát, noha Deák sze
mélyesen nem jelent meg a diétán. A 
képviselők állást foglaltak vagy a protek
cionizmus, vagy a szabadkereskedelem 
mellett -  a Védegylet protekcionista 
volt -  hosszútávon viszont a Blackwell- 
pártolta szabadkereskedelmi eszmék 
győztek. Az országgyűlés drámai pilla
nata akkor következett be, amikor két 
horvát küldött nem volt hajlandó az 
1825 óta hivatalos magyar nyelven be
szélni. Ebből hatalmas és elhúzódó vi
ta  lett, melynek során Blackwell figyel
meztette Szemere Bertalant, hogy a 
diétán, a horvát nacionalizmus vitorlá
já t dagasztja a magyar nyelvi kizáróla
gosság szele.

Amikor 1844 őszén a diétái ülések 
befejeződtek, Blackwell teljes gőzzel ne
kilátott, hogy előkészítse a pesti konzu
látus létrejöttét és saját konzuli kine
vezését. A hétvégeket főleg dunántúli



HELIKON
kastélyokban töltötte: Fertődön, Nagy- 
cenken, Körmenden, Batthyány Lajos
nál, Siklóson Batthyány Kázmérnél, 
de leggyakrabban Csúnyon, Zichy Fer
raris  Emanuel kastélyában. Emanuel 
grófnak brit felesége volt, Strachan 
admirális Charlotte nevű lánya, nyá
jas skót háziasszony, aki Joseph 
Blackwellel anyanyelvén szólhatott.

A konzulátus ügyében Robert Gor
don közbenjárt M etternichnél -  nem 
nagy sikerrel - ,  Blackwell pedig k i
hallgatást kért és kapott István ná
dortól, de ígéretet nem. Az ügy elhú
zódott 1848-ig, m ert M etternich nem 
lá tta  tanácsosnak, hogy Pest tek in té
lyét egy angol konzulátussal növelje. 
Amikor a herceg megbukott és B at
thyány lett a m iniszterelnök, ő m ár 
kemény ígéretet te tt Blackwellnek, 
ám a konzulátust elsodorta a szabad
ságharc, a történelem. Végül is a kon
zulátus ügye 1867-ben került újból na 
pirendre, de addigra Blackwell m ár 
Némethonban lett konzul.

Mielőtt elbúcsúznánk a 43/44-es or
szággyűlés á ltal felvetett ügyektől, 
meg kell jegyeznünk, m ert Blackwell 
is m egtette, hogy a vallási tolerancia 
kérdésében M agyarország Európában 
élen já rt. A vegyes házasságokat pél
dául nem akadályozta törvény.

1844 folyamán Széchenyi azzal a 
tervvel állt elő, hogy az országnak egy 
méltó országházára van szüksége. Szá
mos terv készült ekkor, Blackwell m a
ga is készített egyet, melyet megmu
ta to tt és eljuttatott István grófnak 
-  sajnos ez elveszett. A parlam ent épí
tésére aztán  csak a kiegyezés u tán  ke
rü lhetett sor.

Blackwell első hivatalos, bár ti t
kos küldetése tehát 1843-ban volt, 
a m ásodik 1844-ben, míg az 1847- 
es hivatalos visszatérése — immáron 
nem titkosan -  Blackwell harm adik  
küldetésének számít. Közben Angli
ában korm ányváltás volt. A konzer
vatívok megbuktak, az új külügyúr

Lord Palm erston lett, egy olyan liberá
lis, aki külpolitikájában konzervatív. 
1847-től 1853-ig fogadta Blackwell je 
lentéseit, mi több, m agát a diplomatát 
is, sőt, egy idő u tán  a rra  is kész volt, 
hogy Blackwell jelentéseit az új oszt
ráknyaló bécsi követ, Lord Ponsonby 
megkerülésével kapja kézhez.

Sir Robert leváltásával Blackvell- 
nek rengeteg baja kerekedett a m a
gyarfaló Ponsonbyval. így érthető, 
hogy Blackwell József, egy osztrák 
hölgy angol férje, elkötelezett m agyar
bará t lett, aki M agyarország függet
lenségét európai szükségszerűségnek 
ta rto tta , és b rit érdeknek is.

Az 1847-es országgyűlésen m ár kiala
kultak az erővonalak: a konzervatívok a 
császársághoz húztak, a liberálisok, elő
ször óvatosan, aztán egyre nyíltabban, a 
magyar függetlenséget szorgalmazták, 
a király személyének megőrzésével. Szé
chenyi háttérbe szorult, Kossuth élre 
tört, csapatában ott találjuk Pulszkyt, 
a vonakodó Teleki Lászlót, és — 1848-

ra -  az alsóház parlamenti többségét. 
Blackwell nézeteit Kossuth működésé
nek megítélésében jobbára Eötvös József 
nézetei befolyásolták. Kossuthról azt 
tartotta, hogy mindenek felett népsze- 
rűség-hajhászó ember, aki kész veszede
lembe sodorni az országot. Ugyanakkor 
szimpatizált a liberálisokkal.

Blackwell azt jelenti Palmerston 
Lordnak, hogy az országgyűlés prog
ramjában olyan radikális reformok sze
repelnek, mint a felelős kormány, a saj
tószabadság, a közteherviselés, a törvény 
előtti egyenlőség és az ősiség eltörlése.

Amikor Blackwell a nádorral való 
találkozásra készült, m ár oly biztos
ra  vette a pesti konzuli kinevezését, 
hogy áthozta feleségét és fiacskáját is 
Grazból Pestre. A család örömmel né
zett a változás elé, Agnes új ru h ák a t 
varra to tt m agának, Robert megígér
te, hogy m egtanul m agyarul.

1848 m árciusában megérkeztek a 
párizsi forradalom hírei, melyek felka

v a rták  Pozsonyt. Kossuth azt javasol
ta, hogy a diéta fejezze ki az uralkodó 
irán ti hűségét és foglaljon á llást az ad
m inisztrátori rendszer ellen, melyet 
még II. József vezetett be a megyék 
önállósodásának megfékezésére. A 
rendszer abból állt, hogy a főispánok 
mellett vagy helyett adm inisztrátoro
kat nevezett ki Bécs a megyék élére, 
akik a nádornak voltak alárendelve.

Blackwell egyre inkább a liberá
lis állásponthoz közeledett, helyesel
te a felelős m agyar m inisztérium  fel
á llítását és M etternich lemondatását. 
Március 19-iki jelentésében m ár sze
repelnek az élre törő m agyar ellen
zék követelései, és pontosan bejósol
ta , hogy a független kormány főbb 
m iniszterei k ik  lesznek. M árcius végi 
összegzésében m ár azt mondja, hogy 
a heterogén H absburg birodalm at 
nem lehet többé összetartani. Ugyan
akkor nem lett republikánus szimpa
tizáns. Feltételezte, hogy a birodalom 
összeomlása u tán  az örökös tartomá
nyokat esetleg a német birodalom be
kebelezi. Idővel igaza lett. Egyelőre 
pozitív te ttnek  ta rto tta  Esterházy her
ceg külügym iniszteri kinevezését, aki 
ezzel, ahogy akkor mondták: a király 
személye körüli miniszter lett.

Blackwell harm adik  küldetésének 
utolsó jelentése 1848. április 25-én 
kelt. Pozsonyból Pestre gőzösön, a 
nádor társaságában  utazott. Pesten 
Klauzál kereskedelmi m iniszterrel 
és Batthyány miniszterelnökkel m ár 
m agánem berként tárgyalt. A m inisz
terelnöktől titkos m egbízatást kapott, 
hogy menjen el Jellasich-hoz Zágráb
ba és legyen békeközvetítő a horvá- 
tok és a m agyarok között. M ájusban 
Blackwell megkísérelte véghezvinni 
ezt a megbízatást, ám Jellasich köze
lébe nem ju to tt el, sőt, egy ponton me
nekülnie kellett, m ert kémnek vélték. 
Á lruhában, pópának öltözve mene
kült egy parasztszekéren.

Júniusban m ár Londonban találjuk, 
személyes beszámolót ad át Palmerston 
külügyminiszternek. Blackwell akkor 
és azután is azzal érvelt, hogy a brit bi
rodalom érdeke Magyarország függet
lenségének biztosítása. Sok idő kellett, 
míg ezt belátták.

Míg az úgynevezett áprilisi törvé
nyek a m agyar közigazgatást, or
szágvezetést, sőt, a gazdaságot is 
radikalizálták , a horvátokkal való vi
szony (a nemzetiségi politika rende
zetlen volta miatt) egyre romlott. A 
m agyar kormány közben Szalay Lász
lót a frankfu rti parlam entbe delegál
ta , aki, hazatérése előtt, Londonban 
Blackwellt is felkereste. Blackwell au
gusztus végén m ár figyelmezteti m a
gyar barátait, hogy a horvátok várha
tó tám adását Bécs tüzeli, s a horvát 
sereg mögött föltűnhet az Itáliában
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» > »  folytatás a 17. oldalról 
harcoló osztrák sereg is. M indazonál
ta l Blackwell azon fáradozott, hogy a 
Jellasich-levelezés megszerzett részét 
Palm erstonnak lefordítsa. Ezen ira 
tokat részben a m ár emigrációban lé
vő' Pulszky révén szerezte be, illetve 
Tierney Clarktól, a Lánchíd mérnöké
től kapta meg.

Időközben lezajlott a bécsi forrada
lom, és W indischgrátz seregei bevo
nulnak  Magyarhonba. A m agyar sza
badságharc sikereinek köszönhetően 
azonban, 1849 januárjában  megvolt 
az esély a rra , hogy az akkor debreceni 
országgyűlés küldöttei fegyverszünet
ben állapodjanak meg W indischgrátz 
herceggel, aki kézben ta rto tta  Budát.

Ez azonban nem következett be. He
lyette Ferenc József új birodalmi alkot
m ányt adott ki, melynek értelmében 
M agyarországot tartom ányokra osz
to tták . Blackwell 1849 áprilisában a r
ra  igyekezett rábeszélni Palm erstont, 
hogy közvetítsen az osztrákok és a 
m agyarok között, és előrelátta, feltéte
lezte az oroszok közbelépését.

Április végén a magyarok visszafog
lalták  Pestet, majd Budát, május else
jén az osztrák császár segítséget kér 
az orosz cártól. Május végén az oszt
rák  hadak új főparancsnoka Haynau 
lett; június közepén 200.000 orosz tört 
be a Kárpátokon át. A m agyar kor
m ányjúlius 2-án Szegedre költözött.

Ez volt az a nap, mikor Palmerston 
külügym iniszter megbízta Blackwellt, 
hogy menjen M agyarországra és le
gyen békeközvetítő a szembenálló fe
lek között. Ez a megbízatás azonban 
nem volt egyértelmű. Ha Blackwell 
nem ju tna  be M agyarországra, akkor 
maradjon családjánál Grazban és a bé
csi nagykövetségen keresztül közvetít
sen. Közben akkor m ár Mr. Magenis, 
m int ügyvivő állt a bécsi angol követ
ség élén, Blackwell megkísérelte a be
ju tást M agyarországra, ám a határon 
m egállították és visszakísérték Graz
ba. A m agyar seregeket legyőzték az 
osztrákok és az oroszok, Magyarország
egyelőre tartom ányi sorba süllyedt.

*
Blackwell idejét időközben megosz

to tta  a m agyarországi hírszerzés, an 
nak  közvetítése és a privát m unkák 
között, melyeket a M urray angol k i
adónak végzett. Ám volt egy titkos, 
vagy jobban mondva álneves m unkája 
is, a Magyar Háború Története, melyet 
folytatásokban közölt a neves Fraser 
Magazinban. A szerzőséget két okból 
nem válla lhatta  nyíltan:

1. Ez a történet, bár konzervatív ol
dalról és Kossuthot kritizálva m utat
ta  be az eseményeket, lényegileg m a
gyarpárti volt, nem párta tlan .

2. H a az angol külügym inisztérium  
tudom ást szerez arról, hogy egyik dip
lomatája elkötelezettje egy osztrák-el
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lenes ügynek, Blackwell további k a rr i
er-reményeinek befellegzett volna.

E szabadságharc-történettel csak
nem egy időben jelent meg a Pal
merston által sugalm azott Kék könyv, 
vagyis az angol diplomácia m agyar vo
natkozású hivatalos története. Ebben 
Blackwell jelentéseinek tetem es része 
is szerepelt, itt-ott megnyirbálva.

Az emigránsok körül Blackwell el
sősorban a volt külügym iniszterrel, 
Batthyány K ázm érral és a volt m inisz
terelnökkel, Szemere B ertalannal ta r 
to tta  a kapcsolatot. M indketten kü- 
lön-külön m egírták  saját szerepüknek 
a történetét és Blackwell m indkettőt 
angolra fordította -  bár a könyvek 
nem jelentek meg.

vatív kormány. Blackwellt először kine
vezték Lübeckbe segédkonzulnak, majd 
Stettinbe főkonzulnak. Nosza rögvest fe
leségéért ment Grazba, és együtt éltek 
boldogan még legalább húsz évig, ha 
nem tovább. Robert, a fiú, a semmeringi 
vasúttársaság mérnöke lett.

Utolsó m agyartárgyú forrásom 
Blackwelltől az a levél, melyben 1867- 
ben gratu lál Deák Ferencnek a Ki
egyezéshez.

„Mindig azt ta rto ttam , hogyha a ve
zetők összekülönböznek is, a magya
rok és az osztrákok barátok voltak, 
m aradnak  és lesznek.”

Blackwell 80 éves korában ment 
nyugdíjba, és 88 éves korában halt 
meg Grazban. *

Blackwell önnönmagát Őfelsége 
egykori p á rta tlan  segéd-orvosságos- 
üveg tartójának nevezte, az Árpádok 
és a Habsburgok között. Blackwell Kos
suth Törökországból való szabadulá
sát, angliai-am erikai diadalútját is 
párta tlanu l nézte, vagyis nyilvánosan 
nem m éltatta vagy kritizálta  a volt 
m agyar kormányzót.

Érdekes adat, hogy az 1851-es lon
doni világkiállításon Klapka György 
könyve is szerepelt, nagy sikerrel. 
A m ásik érdekesség, hogy a B atthyá
ny Kázmér-könyv fordítása, kézirat
ban, m ár készen volt 1852-ben, de 
Batthyány m aga ha lasz ta tta  a megje
lenést. H íre já r t  ugyanis, hogy vissza
kaphatná otthoni birtokait, s ezt nem 
a k a rta  kockáztatni. Megígérte tehát 
Blackwellnek, hogy a visszakapott 
birtokokból majd egy szép részt ka- 
nyarít neki -  ak it ezzel az ígérettel 
boldoggá te tt. Blackwell azt ír ta  nap
lójában: „Igazi m agyar úriem ber lehe
tek: Feketekúty!”

Persze mindez nem következett be. 
Batthyány hamarosan meghalt, az an
gol liberálisokat fölváltotta egy konzer

*1979-ben Amerikában monográfiám jelent 
meg Pulszky Ferencnek, Kossuth barátjának 
diplomáciai működéséről. Ezen könyv meg
írásához végzett kutatásaim során figyeltem 
föl Blackwellre, akinek szerepét, összekötteté
seit Pulszky sokra tartotta. Magam az 1970- 
es években fogtam hozzá Blackwell életének, 
diplomáciai tevékenységének kutatásához. Er- 
ró'l 1988-ban a Magyar Tudományos Akadé
mia kiadásában könyvem jelent meg Blackwell 
küldetése címen (melyet, miután a könyvet 
eredetileg angol nyelven írtam — Magyarics 
Tamás fordított magyarra). A közelmúltban 
Blackwell halálának 130. évfordulójára írtam 
meg e színes személyiség élettörténetének re
gényes változatát, mely kiadásra vár. E két 
könyv megírásához egyrészt a Magyar Tudo
mányos Akadémia könyvtárában őrzött több 
mint 800 darab levelet és más iratot használ
tam föl (melyeket másolatban Bleckwell ha
lála eló'tt fiára, Robertre hagyott, aki ezt ké- 
só'bb unokahúgára származtatta, tőle aztán 
a gazdag anyag az akadémiára került), más
részt fölhasználtam a Brit Nemzeti Irattárban 
őrzött hasonló mennyiségű dokumentumot, 
tobábbá Blackwell Francis Emery nevezetű ba
rátjához írt 27 levelét, valamint Cobridge-ben 
megtalált keresztleveleket, halotti bizonyítvá
nyokat, adásvételi szerződéseket stb.
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Tam ási Áron levele  
Sütő A ndráshoz

K edves A ndrás!
Majdnem két hónapig nem voltam itthon. 

Amikor sürgönyöd megérkezett, m indjárt vá
lasztottam  egy elbeszélést. Ezt mellékelten az 
Irodalmi Évkönyv szám ára küldöm is. H át te r
mészetesen, nem tudom, hogy mi lesz a könyv
ben, de reád bízom magam. Én m ár olyan so
kat adtam  azért, am it szellemi tisztességnek 
tartok, hogy nem könnyen közlök írást. Jelen 
vonatozásban még külön aggályaim is van
nak, melyeket azonban a Te személyed nagy
ban enyhít. Aggályaimat két jelenség táplálja. 
Egyik az, hogy m ár három  könyvem romá
niai m agyar nyelvű k iadására van szerződé
sem, a három közül kettőre m ár legalább két 
éve. S ezek mai napig nem jelentek meg. A m á
sik a két háború közötti irodalom újjáértékelé- 
si folyamata, mely szerintem  rosszul indult és 
rosszul halad. Kár, m ert am it újjáértékeltek, 
azt majd ismét újra kell értékelni.

Kérlek, ta rtsátok  ébren azt a gondolatot, 
hogy alkalm as időben hosszasabban szeretnék 
a szülőföldön élni.

Nagyon szépen megköszönném Neked, ha 
alkalom szerűen átm ennél Magdihoz a Köte
les utcába, s megmondanád neki, hogy ism ert 
nagylelkűségével küldjön az öcsémnek ötszáz 
lejt. S az utalvány m ellett egy levelezőlapon ír
ja  meg, hogy a pénz az öcsém lányának szól, es
küvői ajándék.

Nagyon jól esett, hogy szerető aggodalom
mal gondoltál reám. Elég jól vagyunk, csak 
a gondjaink, különösen lelkileg, elég nagyok. 
Most jelent meg Jégtörő Mátyás című köny
vem, rom án részről is rendeltek belőle, s így 
bizonyára látjátok. Készül egy drám a, erdélyi 
színhellyel, 1944-ből. Remélem, lesz valam i be
lőle.

Feleségednek tisztelő kézcsókomat küldöm, 
Aliszka barátsággal köszönti. Téged abban az 
örömben üdvözöllek, hogy könyvednek itt ko
moly sikere van.

Budapest, 1957. július 10.

-* V/-'

H itel, 2007. 2. szám
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MŰHELYJEGYZETEIM  
K in e k  s z o r o s , k in e k  tá g ...

„A mai művész
nem leli helyét a világban”.

Nem tudom, ki mondta ki elő
ször a fenti mondatot, de nap 
mint nap tapasztalom (tapasz
taljuk), hogy mennyire igaz. Ré
gebben úgy fogalmaztunk, hogy: 
a művész keresi a helyét a világ
ban. Ebben a keresésben az is ben
ne foglaltatott, hogy van remény 
a megtalálására. Ez a remény fo
gyott el napjainkra.

Sokáig központi kérdés volt a 
művész számára, hogy kinek ír, ki
nek címezi művét. Minden korban 
más és más volt a címzett. Lehe
tett az egy éppen feltörekvő társa
dalmi réteg vagy szűk baráti kör. 
A modern korban még az a gondolat 
is megfogalmazódott a művészek 
agyában, hogy ignorálják műveik 
címzettjét, az úgynevezett NAGY
KÖZÖNSÉGÉT. Ez a meghatáro
zás inkább csak homályos fogalom
ként élt mindnyájunk tudatában, 
vajon ki is az a bizonyos nagykö
zönség. Ezt finomítottuk a művé
szetkedvelőjelzőre. A zene esetében 
még az a kifejezés is elterjedt, hogy: 
hangversenylátogató közönség. Ne
héz meghatározni, hogy ki, mikor 
mit is értett ezeken a jelzőkön. A le
mezek elterjedésével a KÖZÖNSÉG 
fogalma szinte teljesen körülhatá- 
rolhatatlanná vált. Kinek címezzük 
manapság műveinket?

A másik nagy kérdése a modern 
művészetnek, hogy honnan is veszi 
megújító energiáit. Honnan is szár
maztatja ÖNMAGÁT? És keres
tük, keressük GYÖKEREINKET. 
A zene ősgeológiai térképét újra 
rajzolta a 20. század. A kubizmus 
a képzőművészetek ősgeometriájá
hoz nyúlt vissza, hogy önmaga ere
detét megtalálja. Még a már meglé
vő zenei (művészeti) korszak zenéjét 
is újra felkutattuk, és bővizű forrá
sokra bukkantunk. A neo-stílusok 
amolyan fagyöngy életet éltek kez
detben, hogy azután a 20. század 
vége felé felfedezzük máig ható bú
vópatak létüket, azt a rendkívüli 
tényt, hogy a régi korszakok ener

giái még ma is éltető erőt sugároz
nak magukból. Egyszerűen: MA IS 
ÉLNEK! A KINEK és MIT kérdé
se után a mai művészet szembe ta
lálta magát a legégetőbb kérdéssel: 
van-e még helye a művészetnek, a 
művésznek a mai világában?

A művész számára mindig is szo
ros volt a világ, a zenész számára 
kétszeresen is az. A szó ereje azon
nal hat: érthető vagy félremagya
rázható, de eljut a címzettekhez. 
A képzőművészet -  bármely is le
gyen: figuratív vagy non-figuratív 
-  a szem számára azonnali hatá
sú (a szeretem/nemszeretem csak 
másodlagos jelentőségű esztétikai 
kérdés).

A zene eleve elvont művészi je
lenség, sem szavakkal, sem képpel 
nem magyaráz és nem magyaráz
ható. A zenész tehát eleve szoro
sabb gyűrűbe zártan indul el pá
lyáján. Számolnia kellene ezzel, de 
hosszú évszázadok tapasztalata bi
zonyítja, hogy nem készül fel erre 
a helyzetre. Két lehetősége van: 
vagy lecsatlakozik a könnyen ké
szülő és még könnyebben fogyaszt
ható zenéhez, és akkor átmenetileg 
még tág is lehet számára a Világ, 
vagy megmarad a magasabb ze
nei régiókban, és akkor még szoro
sabban fonódik köréje az amúgy 
is szorult helyzete. A hely az ilyen 
művészet (zene!) számára már 
majdnem egyszemélyes különfiilke. 
Ebből próbál meg műveivel „KI
NÉZNI” a világba. És persze más 
fülkelakókkal keres kapcsolatot 
magának. A 20. században feltűnő
en elharapozódott az a gyakorlat, 
hogy zeneszerző zeneszerző(k)nek 
komponál, „majd a szakértők el
döntik, hogy jó-e a mű” jelszóval. 
(Azt hiszem, nincs esetlenebb öt
let, mint festményedet vinni aján
dékba a festőnek, zenédet vinni ze
neszerzőnek -  kivételt képez, ha az 
a mű tisztelgés a másik személye 
vagy művészete előtt, vagy valami
lyen más baráti gesztus VÉDI ki a 
helyzet furcsaságát.)

Áz informatika tággá tette a vi
lágot, de csak látszólag: a művész 
helyzetén ez mit sem segít. Ahhoz, 
hogy új műve helyet találjon az 
információrengetegben, az esély 
majdnem nulla -  kivéve a még 
ma is létező csodákat. Világszerte 
naponta több száz vagy akár több 
ezer valamilyen zene születik, ha
sonlatos ez a Kis herceg bolygóját 
fenyegető BAOBAB fák növekedé
séhez. Annyi zenét (és mindenféle 
művet) írunk, hogy az már pusztu
lással fenyegeti a ZENE KISBOLY
GÓJÁT. SZOROS LETT A VILÁG, 
MINDEN HELY FOGLALT.

TERÉNYI EDE
19
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Á prilisi évfordulók
I -  200 éve halt meg Révai Miklós tudós
2 -  70 éve halt meg Tormay Cécile írónő'
3 -  85 éve halt meg Augusts Deglavs lett író 

100 éve halt meg Tóth Béla író
250 éve született Verseghy Ferenc költő'

4 — 1610 éve halt meg Szent Ambrus római költő
35 éve halt meg Fenyő Miksa író
90 éve született Gáli Ernő romániai magyar szociológus

5 -  185 éve született Paolo Ferrari olasz író
170 éve született Algernon Charles Swinburne angol költő

6 — 100 éve született Eszterhás István amerikai magyar író
70 éve halt meg Juhász Gyula költő

7 -  130 éve született Osvát Ernő író
8 -  150 éve született Jósé Verissimo brazil író 
9 -1 7 0  éve született Henri Becque francia író 
10 -  120 éve született Pavel Golia szlovén író

110 éve született Eric Knight amerikai író
II  — 135 éve született Asdreni albán költő

100 éve halt meg Simion Florea Marian román folklorista 
30 éve halt meg Jacques Prévert francia költő

12 -  130 éve született Pásztor Árpád író
13 — 70 éve halt meg Ilf orosz író

90 éve halt meg Janis Jansons-Brauns lett író
14 -  90 éve halt meg loan Botez román író

110 éve halt meg Jámbor Pál író

90 éve halt meg Ludwik Zamenhof lengyel nyelvész
15 — 210 éve született Louis-Adolphe Rhiers francia történész
16 -  180 éve született Octave Crémazie kanadai költő
17 -  110 éve született Thornton Wilder amerikai író
18 -  85 éve halt meg Beöthy Zsolt irodalomtörténész
19 -  140 éve született Roberto Jorge Payró argentin író
20 -  150 éve született Herman Joachim Bang dán író

135 éve halt meg Ljudevit Gaj horvát író
22 -  300 éve született Henry Fielding angol író

110 éve halt meg loan Ghica román író
23 -  160 éve halt meg Erik Gustaf Geijer svéd költő
24 -  100 éve született Barát Endre író

30 éve halt meg Nagy István író 
90 éve halt meg Tömörkény István író

25 — 185 éve született Edward Dembowski lengyel filozófus
85 éve halt meg Király György irodalomtörténész

26 -  85 éve született §tefan Agustin Doina§ román költő
30 éve halt meg Olosz Lajos romániai magyar költő 
220 éve született Ludwig Uhland német költő 
100 éve született Theun de Vries holland író

27 -  30 éve halt meg Camil Baltazar román költő
135 éve halt meg Ion Heliade Rádulescu román költő

29 -  300 éve halt meg George Farquhar ír író
30 -  160 éve született Jac Ahrenber finnországi svéd író
? -  535 éve halt meg Leon Battista Alberti olasz humanista 

600 éve halt meg Pedro López de Ayala spanyol költő 
360 éve halt meg Grigore Ureche román krónikás

M unkácsy-szalon
P árizs
Anatole France, a világhírű író Mun

kácsy Mihály párizsi szalonjában ven
dégeskedett. Beszélgetés közben valaki 
elmondotta Lessepsró'l, hogy a francia 
Akadémia tagjává választotta.

Egy hölgy méltatlankodva közbeszólt: 
— De hiszen nem is írt semmit! Anatole 
France csendesen megjegyezte: — ...

Anatole France szavait olvashatja a 
rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. Anatole France szavainak első 

része. 15. Aszalódó. 16. Lenti helyre 
gyömöszöl. 17. A három nővér egyi
ke. 19. ...-de-France, francia tájegy
ség. 20. Feltéve. 21. Közteher. 22. An
gyali rang! 24. Kerítésen túlhajít. 
26. Ételt fűszerező. 28. Idős. 31. Klub- 
egyedre vonatkozó. 31. Szórványos női 
név. 33. Zavaros víz! 35. Görög törzs 
volt. 36. Ugyanis, röviden. 38. Pubban 
mérik! 39. Álázúdító. 40. Porszívómár
ka. 42. Anatole France szavainak má
sodik része. 44. Isten, angolul. 46. 
Magától értetődik! 47. Laurencium 
és oxigén vegyjele. 49. Cickafark! 50. 
Jód és króm vegyjele. 52. Páratlanul 
adott! 53. USA tagállam. 55. Forró pu
szi. 57. Műszálféleség. 59. Fonóeszköz.

61. Füstölt sonka. 63. Ex-világbajnok 
lett sakkozó (Mihail). 65. Tagadószó. 
66. Csak félig! 67. Latyak. 69. Drága
kő. 71. Deformáló. 74. Páradús szél az 
adriai parton.

FÜGGŐLEGES
1. Antik római aprópénz. 2. Korho

ló. 3. Cipőt bepiszkoló. 4. Kavarodás. 
5. Idegen női név. 6. Kissé ronda! 7. Be
nyom! 8. Jelen idő. 9. Becézett Elemér. 
10. Éneklés hangja. 11. Perzselődött. 
12. A gyár kapuja! 13. Bagolyhangon 
szóló. 14. Közel-keleti nép literatúrá- 
ja (két szó). 18. Tömegesen pusztít. 
21. Anatole France szavainak harma
dik, befejező része. 22. Női énekhang. 
23. Elegyít. 25. Hebeg. 27. Magasztos 
hangvételű költemény. 28. Menü. 29. 
Néma, hallgatag. 32. A Jupiter hold
ja. 24. Lappföldi tó. 37. Igeképző. 39. 
ENSZ-tőtitkár volt (Trygve). 41. Fegy
verhordozó. 43. Ruhát mosáshoz elő
készít. 45. Cselekmény mozgatórugó
ja. 48. Yoko ..., John Lennon özvegye.
51. Masni. 53. Kémiai anyagmennyi
ség. 54. Kis Ernő. 56. Fűvágó eszköz. 
58. Régi súlymérték. 60. Nímand. 62. 
Felületére jegyzetel. 64. Megfordítás, 
angolul. 68. Beleértés! 69. Zavartan 
éri! 70. Liftesfiú. 72. A radon vegyje
le. 73. Latin csont. 74. Két svéd! 75. 
Ott indul!

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  5. szá 
m ában  közölt D eko
ráció  cím ű re jtvény  
m egfejtése: A  nó'k va
rázsának fele m in d ig  
dekoráció. 9*77 1 2 2 0  6 2 8 0 0 8
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